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WOORD VOORAF

In De Werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero, waarvan de publikatie in 1968 is
begonnen, zal één toneelstuk worden opgenomen dat sinds de zeventiende eeuw
niet opnieuw is gedrukt : Bredero's Schyn-Heyligh. De bezorgers van vroegere
Bredero-uitgaven hebben deze tekst weggelaten uit het verzameld werk. Dit hangt
wel samen met het feit dat in de negentiende eeuw Bredero's auteurschap van
Schyn-Heyligh werd aangevochten. H. J. Eymael heeft echter al in 1895 aangetoond, dat er meer gegevens zijn die pleiten vóór dit auteurschap dan ertegen. Op
deze kwestie hoop ik terug te komen in de inleiding van bovengenoemde uitgave.
De eerste druk van het werk bevatte wel degelijk een auteursnaam. De volledige
titel luidt:
G. A. Brederoods

SCHYN-HEYLIGH.

Op den Regel:
Onder een schijn van Heyligheyt,

Soo wort den mensch veeltijts verleyt.
t' A M S T E L R E D A M, Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, woonende
op de hoeck vande Beurs, in de Italiaensche Bybel, Anno 1624.
Met Privilegie voor seven Iaren.

Wat deze titel niet vermeldt, en wat ook nergens in de vier zeventiende-eeuwse
uitgaven van deze tekst wordt gezegd, is dat het vaderschap van dit werk in elk
geval niet bij Bredero alléén berust. Deze Schyn-Heyligh is niet meer dan een berijming van de proza-Schijnheiligh van P. C. Hooft en dat werk is op zijn beurt een
vrije vertaling van Pietro Aretino's Hipocrito, een Italiaans blijspel uit het midden
van de zestiende eeuw.
Hoofts Schijnheiligh is in handschrift overgeleverd. De tekst is in de vorige eeuw
uitgegeven door J. van Vloten. Het werk is tot nu toe, evenals Bredero's berijming
7

ervan, onvoldoende bestudeerd. Alleen de studie van Eymael over de auteurskwestie en een artikel van C. L. Thijssen-Schoute, Over de Hollandse Schijnheiligh
en de figuur daarin van de dokter (1932), houden zich met bepaalde aspekten ervan
bezig. Over de relatie van Hoofts tekst tot die van Aretino treft men niet meer aan
dan wat globale opmerkingen.
De hier volgende studie houdt zich vooral bezig met dat laatste aspekt. Het is
daarbij nodig gebleken uitvoerig in te gaan op de vormen waarin de teksten zijn
overgeleverd : de zestiende-eeuwse drukken van l'Hipocrito en het manuscript van
Hooft. Het onderzoek van de verhouding tussen het Italiaanse en het Nederlandse
stuk vereiste een grondige beschrijving van de struktuur der dramatische handeling. Verder schenkt deze studie ruime aandacht aan de funkties van de verschillende personages in het stuk, aan de `werkelijkheid' waa rnaar elk van beide teksten
verwijst en aan enige literatuur-historische vragen in verband met Hoofts bewerking van l'Hipocrito. Als zodanig vormt dit boek mede een voorstudie tot de nieuwe uitgave van Bredero's Schyn-Heyligh.
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Naar boeken of artikelen in de alfabetische list van gebruikte literatuur achterin het boek wordt
verwezen door het vermelden van de auteursnaam (of een ander trefwoord) gevolgd door
het jaartal van verschijnen.
De genummerde noten verwijzen naar Bijlage I, waarin de passages uit Ita li aanse werken
zijn opgenomen die in de tekst van het proefschrift zijn geciteerd in Nederlandse verta ling.
De vertaalde citaten zijn in de tekst tussen enkele aanhalingstekens geplaatst.
De volgende afkortingen worden gebruikt:
SHH = P.C. Hooft, Schijnheiligh
sus = Schijnheiligh-berijming (1624)
Hc = Pietro Aretino, l' Hipocrito
De regelnummering van sHH is gebaseerd op de regels van het h andschrift. Een konkordantie op de verschillende uitgaven vindt men in B ij lage II.
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I
INLEIDING

i.i

Verantwoording en samenvatting

Deze studie over Aretino's Hipocrito en Hoofts Schijnheiligh is voortgekomen uit
belangstelling voor een åndere tekst : de Schijnheiligh-berijming, die in 1624 op
naam van Bredero is gepubliceerd. Bij de voorbereiding van de Bredero-herdenking in 1968 raakte ik in dat werk geïnteresseerd. De opdracht een editie van de
berijming gereed te maken voor de uitgave van De Werken van Gerbrand Adriaensz.
Bredero noodzaakte mij om grondige aandacht te besteden aan het werk waarvan
de berijmer was uitgegaan: P. C. Hoofts Schijnheiligh. Spel. Gevolgt na t Italiaensch
van P Aretijn (ik geef de titel naar het handschrift). De bestudering hiervan bracht
op haar beurt een onderzoek met zich mee naar Aretino's komedie l'Hipocrito,
Hoofts Italiaanse voorbeeld. Daarbij werd al snel duidelijk, dat de verhouding van
Hoofts tekst tot die van Aretino een aantal belangwekkende aspekten vertoonde,
waarvan de behandeling het bestek van een inleiding op de tekstuitgave van de
Schijnheiligh berijming te buiten zou gaan. Dit proefschrift nu bevat het verslag
van het onderzoek naar deze verhouding.
-

Het doel dat mij voor ogen stond, was vierledig :
a het geven van een verantwoorde beschrijving van l'Hipocrito en Schijnheiligh;
b het bepalen van hun verhouding op de verschillende niveaus van het werk;
c het geven van een waarde-oordeel over de beide teksten;
d het leveren van een verklaring (waarom' en `waartoe') van de keuze van Aretino's werk door Hooft.
De eerste taak die verricht moest worden, bestond in het vaststellen van welke
konkrete teksten moest worden uitgegaan bij het onderzoek.
Wat Hooft aangaat, was de keuze niet moeilijk: de enige tekst die in aanmerking
kon komen, was de in Amsterdam bewaarde autograaf v an Schijnheiligh. De tekst
is vóór de negentiende eeuw niet gedrukt; de enige moderne uitgaven, die van
13

Van Vloten, bleken zo onbetrouwbaar, dat ze niet als basis voor een wetenschappelijk onderzoek konden dienen. Het was derhalve noodzakelijk een geheel nieuwe translitteratie van het handschrift te maken. Van de in verband daarmee ondernomen manuscriptologische analyse wordt verslag gedaan in het derde hoofdstuk.
De keuze van de tekst van l'Hipocrito was problematischer. In de eerste plaats
maakte de afwezigheid van een goede Aretino-bibliografie het moeilijk vast te
stellen, welke edities deze komedie überhaupt gekend heeft. En in de tweede plaats
ging het er niet slechts om te bepalen, welke editie een betrouwbare tekst van
l'Hipocrito levert, maar om de veel moeilijker vraag te beantwoorden, welke tekst
H o o ft heeft gebruikt voor zijn vertaling van het stuk. Zonder gegevens over dat
laatste zou het onderzoek naar de verhouding tussen origineel en vertaling op drijfzand bouwen. „Sollen die Schlussfolgerungen iuber das Verháltnis der iibersetzten
Fassung zur Vorlage verlásslich sein, so muss in erster Linie absolut zuverlássig
festgestellt werden, welcher Text dem Ubersetzer überhaupt als Vorlage gedient
hat", zegt Levy (1969, 160) terecht. Door varianten tussen de Hipocrito edities te
vergelijken met de tekst van Schijnheiligh bleek het mogelijk om uit te maken, dat
Hooft een exemplaar van de editie uit 1588 heeft gehanteerd, toen hij Aretino's
komedie bewerkte (zie hoofdstuk 2). De citaten uit l'Hipocrito en ook de voor het
moderne Italiaans ongebruikelijke spelling van de titel met een H ontleen ik aan
deze editie-1588.
-

Bij de voorbereiding van deze studie heb ik gebruik gemaakt van alle voor het

onderwerp relevante Aretino-literatuur die ik op het spoor kon komen. Daarbij
zijn vooral de verschillende bijdragen van Innamorati, de monografie van Hosle en
het opstel over Aretino's komedies van Baratto voor mij van grote waarde geweest.
In het tweede gedeelte van deze inleiding geef ik op basis van deze sekundaire
literatuur een beknopt overzicht van Aretino's leven en werken, waarbij ook de
plaats van zijn komedies, en in het bijzonder van l'Hipocrito, onder de commedia
erudita v an de zestiende eeuw kort ter sprake komt.
Een duidelijke handicap was het ontbreken van een goed geannoteerde editie
van l'Hipocrito. De uitgave van De Sanctis (Aretino 1968) geeft onvoldoende en
vaak irrelevante kommentaar; de eerdere edities missen vrijwel elke toelichting.
Pas na voltooiing van het manuscript van dit proefschrift kwam de editie van
Petrocchi (Aretino 1971) op de markt, die voorzien is van een uitvoerige woordenlijst achterin.
Het ontbreken van een zorgvuldig toegelichte tekstuitgave vormde, tezamen met

de afwezigheid van stilistische studies over l'Hipocrito in de trant van Tonello's
voortreffelijke analyse van het taalgebruik in Aretino's Cortigiana, één van de fak14

toren die mij hebben doen afzien van een stilistische vergelijking van vertaling
en origineel, zoals men die in analyses van vertalingen meestal aantreft. Ik kon niet
voldoende vertrouwen op mijn kennis van het zestiende-eeuwse Italiaans om zonder adekwate hulpmiddelen een dergelijke vergelijking te ondernemen.
Maar naast dit negatieve argument waren er ook positieve gronden om de aandacht te richten op andere elementen van de teksten dan het taalgebruik. Hooft
heeft bij het vertalen van l'Hipocrito nogal wat veranderingen aangebracht, zowel
in de opbouw (o.a. door schrapping van scènes), als in de personages en de situering (o.m. door overplaatsing naar Nederland). Dat maakte een onderzoek zinvol
naar de hierbij optredende verschuivingen: in de dramatische struktuur, in de
funkties van de personages, in de `achtergrond' van het stuk.
Bij dat onderzoek kwamen onder meer vragen naar voren op het gebied van de
vertaal-theorie en van de dramatische theorie.
De vertaaltheoretische vragen hadden betrekking op de verhouding die in principe tussen een origineel en een vertaling c.q. bewerking bestaat, op verschillende
aspekten van het vertalersgedrag en op problemen van de `overplaatsing' van een
tekst naar een andere kultuursituatie. Bij de beantwoording hiervan was met name
Levy's Die literarische Ubersetzung (1969) voor mij van groot nut.
De vragen op het terrein van de dramatische theorie waren in veel sterkere mate
bepalend voor de inhoud van deze studie. Aangezien het ging om de vergelijking
van twee dramatische teksten, moest in de eerste plaats een methode gevonden
worden om deze teksten op een verantwoorde wijze te b e s c h r ij ven. Voor die beschrijving is een apparaat van begrippen nodig, waarvan de zin en de samenhang
bepaald worden door de theorie waarvan deze begrippen deel uitmaken. Nu bestaat er wel zeer veel literatuur over de eigenschappen van het drama, maar een
descriptiemodel waarvan de theoretische grondslagen op bevredigende wijze zijn
geëxpliciteerd, is een zeldzame verschijning. Voor onze doelstelling bleek het
theoretische model van Steen Jansen, gepubliceerd in Langages 1968, een goed uitgangspunt te bieden. Juist het sterk formele karakter van dit model was een voordeel bij het analyseren van het type drama en het soort (strukturele) veranderingen
waarmee we hier te maken hadden. Met het gebruik van een veel genuanceerder
begrippenapparaat als dat in het belangrijke werk van Beckerman (1970) zou men
hier aan het doel voorbij schieten. Wel bleek het noodzakelijk het model van
Jansen op enkele punten aan te passen om het materiaal adekwaat te kunnen beschrijven (zie hoofdstuk 4).
De vergelijkende beschrijving van de dramatische struktuur van l'Hipocrito en
Schijnheiligh (hoofdstuk 5 en 6) omvat mede het aandeel van de personages in het
stuk. Daarnaast leek het zinvol de gegevens per personage in een afzonderlijk
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hoofdstuk te behandelen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een onderzoek
naar de funk t i e der figuren, niet om een psychologiserende analyse van hun
`karakter'. Bij de behandeling van de personages konden tevens enige met hen
verbonden aspekten naar voren komen: het beeld van de hypokrisie (getoond in
de titelfiguur), het Fortuna-motief, het tweeling-thema en de aard van de liefdesverhoudingen in deze komedie (hoofdstuk 7).
Het achtste hoofdstuk houdt zich bezig met de verschuivingen in het werk ten
gevolge van zijn `overplaatsing' in een andere kultuursituatie. Getracht wordt
vanuit de uiteenlopende theatersituatie in Italië en in Nederland relaties te leggen
met l'Hipocrito enerzijds en Schijnheiligh anderzijds. Verder wordt onderzocht in
hoeverre de verplaatsing van de handeling naar Nederland geleid heeft tot substituering van geografische, politieke, sociale en religieuze gegevens. Aansluitend
volgt een bespreking van het taalgebruik in Schijnheiligh.
Op basis van de in hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 verzamelde gegevens geef ik aan het
slot van het achtste hoofdstuk (in 8.6) een samenvattend oordeel over l'Hipocrito en
over Hoofts bewerking van het stuk. Daarbij vormen de toneel-kwaliteiten van
de beide teksten het voornaamste kriterium.
Het vierde aspekt van de doelstelling zoals ik die hierboven op blz. 13 heb aange-

geven : het verklaren v an Hoofts keuze van juist dit stuk, komt in het laatste hoofdstuk aan de orde. Daarbij wordt achtereenvolgens gesproken over de invloed van
de Italiaanse komedie in West-Europa, over de reputatie van Aretino en van zijn
komedies en over die aspekten van l'Hipocrito die het werk aantrekkelijk konden
maken in de ogen van Hooft. Tenslotte wordt het ontstaan van Hoofts bewerking
in verban d gebracht met de Amsterdamse toneelsituatie omstreeks 1618.
Dit proefschrift beoogt in de eerste plaats een verwaarloosd onderdeel van Hoofts
oeuvre in het licht te stellen. Door daarbij aandacht te schenken aan methodolo-

gische vragen, hoopt het tevens een bijdrage te leveren tot de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de dramatische literatuur.

16

1.2

Aretino en zijn Hipocrito

Pietro Aretino is een omstreden figuur. In de eindeloze stroom van over hem handelende geschriften vinden we uitingen van diepe weerzin, en van grote bewondering, soms van één en dezelfde beoordelaar.
Die tweespalt klinkt al door in de klassieke bladzijden die Burckhardt aan Aretino wijdde. Ze staan aan het slot van de hoofdstukken over „Die Entwicklung des
Individuums" (Die Kultur der Renaissance in Italien, 2. Abschnitt). Burckhardt
schildert de „grósste Lásterer der neueren Zeiten" met een mengsel van afschuw en
gefascineerdheid. Hij belicht vooral één kant van Aretino's leven: de verhouding
tot de groten van zijn tijd, die Pietro ten eigen bate wist te gebruiken. Zijn literaire betekenis doet Burckhardt met een enkel woord af.
Dit is een neiging die veel auteurs over Aretino vertonen. Aretino heeft vooral
de aandacht getrokken als boeiende persoonlijkheid, of als typerend vertegenwoordiger van de `verdorvenheid' van zijn tijd. De grote hoeveelheid autobiografisch materiaal die zijn brievenpublikaties bevatten, maakt hem tot een ideaal objekt voor een anekdotische aanpak. Aan geromantiseerde biografieën heeft het met
name buiten Italië dan ook niet ontbroken, getuige het werk van Hutton (1922),
Roeder (1959 ; 19331), Antoniade (1937) en Chubb (1940), die allen Aretino als
`Renaissance-mens' benaderen. Zij voegen zich in de traditie van de Aretino-apologie, die in het eind van de negentiende eeuw ontstond als reaktie op de veroordelingen van Aretino als zedeloos auteur. Een geslaagd voorbeeld v an dit soort
pleitredes is het uitvoerige artikel dat H. C. A. Muller aan Aretino wijdde in het
T ij dschrift voor geschiedenis 1947.
Een grondige wetenschappelijke levensbeschrijving ontbreekt tot dusverre. Wel
zijn er allerlei detailstudies, o.a. van Luzio en Del Vita. Ook monografieen als van
Petrocchi (1948) en Hósle (1969) behandelen aspekten v an de biografie. Het betrouwbaarste moderne overzicht van de feiten over het leven van Aretino levert
het artikel van Innamorati in de Dizionario biografico degli Italiani IV, 1962, p. 89104. De hier volgende biografische gegevens zijn aan dat overzicht ontleend.
Een geschiedenis van de Aretino-studie en de Aretino-waardering vindt men bij
Innamorati (1957, 7-89) ; aanvullingen hierop levert Hósle (1969, 1-35), wiens studie een degelijke behandeling geeft van Aretino's werken.
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Pietro Aretino werd in 1492 te Arezzo geboren. Na een onvolledige schoolopleiding trok hij naar Perugia, waar hij in 1512 met een bundel petrarkistische poëzie
debuteerde, en vandaar naar Rome (+ 1517) .
Hij maakte furore als hoveling en literator, eerst bij de financier Agostino Chigi,
daarna aan het pauselijk hof. Hij werd bewonderd en gevreesd om zijn scherpe
geestigheid. Grote bekendheid kreeg hij, toen hij zich als satiricus in de strijd wierp
die woedde rondom de opvolging van Leo X. Een konflikt met de pauselijke kanselier Giberti, waarin Aretino's erotische Sonetti lussuriosi een — waarschijnlijk ondergeschikte — rol spelen, leidde uiteindelijk tot een moordaanslag op Pietro en tot
zijn vertrek uit Rome (1525). Van Aretino's ervaringen met het korrupte Romeinse hofleven vinden we een neerslag in zijn eerste komedie, Cortigiana (1525,
gedrukt in 1534).
Na een verblijf aan het hof te Mantua, waaraan zijn komedie Il Marescalco (gedrukt in 1533) haar sfeer en entourage ontleent, vestigde hij zich in 1527 definitief
in Venetië.
De republiek Venetië kon a an Aretino de vrijheid en onafhankelijkheid verschaffen die voorwaarde was voor zijn optreden als `gesel der vorsten'. Hij arriveerde er als een reeds beroemd man en werd als zodanig ingehaald. In de volgende
jaren groeide zijn faam nog, o.a. door zijn Pronostici, satirische toekomstvoorspellingen, waarin het doen en laten der groten al naar de waardering van de auteur in
een gunstig of onbarmhartig licht werd gesteld. Zijn naam op dit gebied werd meteen gemaakt doordat de voorspelling van de plundering van Rome (1527) inderdaad uitkwam.

Geschenken vloeiden hem van alle kanten toe; de rivalen Fran s I en Karel V ondersteunden hem beiden. Zijn populariteit bij de massa is volgens Pompeati (1962,
II 491) alleen te vergelijken met die van een groot akteur of een grote z angeres tegenwoordig. Hij leidde een vorstelijk leven in een palazzo aan het Canal Grande,
dat een ontmoetingspunt was van een brede schare bewonderaars en vrienden. Tot
de laatsten behoorden veel kunstenaars, als Titiaan en Sansovino. Als kriticus en
promotor van beeldende kunst wordt hij ook tegenwoordig nog belangrijk geacht (zie Pertile/Camesasca 1957-60).
In de jaren dertig bevestigde hij zijn literaire reputatie, in eerste instantie door
het publiceren van minder 'journalistiek' werk. Zijn beide oudere komedies, Il
Marescalco en Cortigiana, werden gedrukt in 1533 en 1534. In dat laatste jaar verscheen ook het eerste deel van zijn Ragionamenti, succesvolle pornografische parodieën van de platoniserende dialogen over de verheven liefde. Europese bekendheid kregen ook zijn werken over religieuze onderwerpen, zoals bijbelparafrases in
ongekend emotionele en gekunstelde stijl. Zijn meest authentieke bijdrage tot de
literatuur van zijn tijd vormen echter de Lettere, verzamelingen van Aretino's brieven aan zijn ontelbare relaties, die door hun aktualiteit en hun grote variëteit van
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onderwerpen en uitdrukkingsvormen onmiddellijk een enorme opgang maakten.
Het eerste deel hiervan verscheen in 1537.
Na deze uitbarsting van kreativiteit in het midden van de jaren dertig volgde
Aretino tot aan zijn dood in 1556 voornamelijk de hiermee gebaande wegen: nieuwe bundels Ragionamenti, volgende delen brieven, andere religieuze werken volgens hetzelfde procédé. Alleen met zijn belangwekkende tragedie Orazia (gepubliceerd in 1546) en met minder opmerkelijke poëtische werken waagde hij zich
aan andere genres.
Tot de latere produkten van `il divino Aretino' behoren ook drie komedies : Talanta en l'Hipocrito uit 1542 en Il Filosofo uit 1546.
Deze drie komedies verschillen nogal van de eerste twee, onder andere doordat
ze zich meer konformeren aan de traditie. Op de oorzaken hiervan heeft Baratto
gewezen in een artikel uit 1957 (in boekvorm herdrukt in 1964), dat naar mijn mening de beste studie is over Aretino's komedies.
Aangezien het hierbij vooral gaat om Aretino's verhouding tot de gevestigde traditie van de komedie, moet ik daarover eerst een enkele opmerking maken.
Ik onthoud me van het geven van een algemene beschouwing over de Italiaanse
komedie van de Renaiss ance. Een korte verhandeling over een dergelijk gekompliceerd onderwerp zou toch neerkomen op een globale en daardoor gebrekkige
samenvatting van gegevens uit de voornaamste sekundaire literatuur. Door de verschijning van overzichten in het Engels, door Herrick (1966a; eerste uitgave 1960)
en Radcliff-Umstead (1969), is het ook voor hen die geen Italiaans lezen, gemakkelijk geworden enig inzicht in karakter en geschiedenis van de Italiaanse Renaissance-komedie te verwerven. Radcliff-Umstead geeft bovendien een overzicht
van de voornaamste studies over het onderwerp, waarin hij de st andpunten van de
verschillende auteurs kritisch bespreekt (1969, 11-21).
Behalve in de grote literatuur-historische handboeken vinden we een behandeling van het gehele terrein bij Sanesi (1911 I, 1935 II), een uitvoerig werk over de
komedie dat vooral door het feitenmateriaal van bijzondere waarde is, en in Apollonio's Storia del teatro italiano, die meer de grote lijnen behandelt.
Een beknopte, maar waardevolle uiteenzetting over de voo rnaamste aspekten
van de zestiende-eeuwse Italiaanse komedie geeft Borsellino, in de inleiding van
een door hem verzorgde bloemlezing (Borsellino 1962, IX—XXXIX).
Toen Aretino komedies ging schrijven, wendde hij zich tot een bestaand genre,
waarin een geheel v an konventies van kracht was. Sterk generaliserend kunnen we
stellen, dat op basis van de plautinisch-terentiaanse traditie, met aanvullingen vanuit de novellistische literatuur, zich een `komische wereld' had geformeerd, waarin
een beperkt aantal typen en situaties telkens opnieuw gekombineerd werd. Deze
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wereld geeft een komisch spiegelbeeld van de werkelijkheid, wisselend aan de oppervlakte, maar in wezen steeds gelijkblijvend. Altijd is er weer een straat of een
plein waarop als uit het niets figuren verschijnen, die los v an een reële sociale kontekst `hun funktie uitoefenen' : de minnaars a ll een maar amoureus, de knechten
slim en zelfzuchtig, de parasieten hongerig, ieder voorzien van zijn vaste taak en
het bijbehorende taalgebruik (Apollonio 1958, 324).
Baratto nu wijst erop dat Aretino zich in zijn Cortigiana (1525) heeft ontworsteld
aan dit konventionele schema. De doorbraak van de eigentijdse werkelijkheid in
deze komedie is zo hevig, dat dit niet meer te vatten was in de ordening van de
`komische wereld' uit de plautinisch-terentiaanse traditie. In de voorrede van de
komedie (uit 1534) erkent Aretino dit, als hij ironisch opmerkt dat men niet gek
moet opkijken als de personages [tegen de regels] meer dan vijf keer ten tonele komen, `w ant zelfs met de kettingen die de molens op de rivier vasthouden, zou je de
dwazen van tegenwoordig niet kunnen tegenhouden.' (Baratto 1964, 724).
In de jaren veertig is Aretino's positie echter heel anders geworden dan in zijn
Romeinse periode. Hij is dan een erkend literator en is zich daarvan ook bewust.
Als hij een uitnodiging krijgt om een komedie te vervaardigen voor het Venetiaanse karnaval, streeft hij naar een `hoger' niveau, waar de regels voor de komedie,
die in deze jaren naar vaster formuleringen groeien, meer in acht worden genomen
(Baratto 1964,136).
Deze visie van Baratto (uit 1957) vinden we terug in de voornaamste volgende studies, zoals van Innamorati (1961 en 1963) en van Tonello (1970). Innamorati bespeurt deze kentering in Pietro's houding al in de bewerking van Cortigiana voor de druk van 1534. De 'anti klassicistische' uitspraken in de voorrede ziet
Innamorati meer als een poging om de kritiek op de `gebrekkigheid' van het stuk
vóór te zijn, dan als uiting van bewust verzet tegen de `regels' (Innamorati 1963,
6 9). Het beeld van Aretino als tegenpool van de aanh angers der `officiële' Renaissance-poëtika, zoals dat door Vossler (1900) e.a. was geschapen, wordt hiermee wat
gerelativeerd.
De latere komedies zijn meer literatuur' dan de eerdere; ze tonen volgens Innamorati (1963, 12) geen wezen lij ke interesse voor de werkelijkheid die erin wordt
afgebeeld. Bij een grotere taalvaardigheid en toegenomen parodistisch vermogen
lijkt het toch een wat steriel avontuur, een teren op dat wat al eerder gezegd en al
eerder gedaan is (Innamorati 1963, 27) .
Het gebruik van konventionele gegevens blijkt duidelijk in l'Hipocrito. De komedie is heel gekompliceerd en maakt daarbij gebruik v an een grote verscheidenheid van komisch materiaal.
De hoofdpersoon is Liseo Rocchetti, die gekweld wordt door huiselijke zorgen:
hij heeft vijf dochters,n,een eigengereide echtgenote en een stel luie knechten, en
bovendien vreest hij voor de eventuele terugkeer van een als kind gekidnapte
-

-
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tweelingbroer, die aanspraak zou kunnen maken op de helft v an Liseo's bezittingen. Hij zoekt raad bij Hipocrito, die met gehuichelde religiositeit zijn vertrouwen
heeft gewonnen.
Liseo's oudste dochter, Tansilla, was getrouwd met Artico (resp. Artibo, in de
editie-1588), die al jaren spoorloos is. Ze staat op het punt te hertrouwen met
Tranquillo. Een tweede dochter, Porfiria, is door een trouwbelofte gebonden aan
Prelio die ze, om hem kwijt te raken, heeft uitgezonden om een feniksveer voor
haar te halen. Ze is nu verloofd met Corebo. De jongste dochter Annetta wordt
bemind door Zefiro.
Natuurlijk komen nu op één dag alle rampen los die in deze situatie opgesloten
zitten. De tweelingbroer, Britio, komt terug, wat aanleiding geeft tot een hele serie verwisselingsscènes. Artico duikt op en eist zijn vroegere rechten. Prelio verschijnt met de gevraagde veer, wat Porfiria en Corebo ertoe brengt om rattekruid
in te nemen. In de verwarring loopt Annetta weg naar haar minnaar.
In deze wanhopige situatie geeft Hipocrito aan Liseo de raad, dat hij zich nergens
iets van aan moet trekken en om de fortuin moet lachen. Dit leidt tot nieuwe komische situaties in de laatste twee bedrijven, waarin de moeilijkheden één voor één
tot een oplossing komen: de arts, Dr. ' Biondello, blijkt aan Porfiria in plaats van
vergif een slaapmiddel te hebben gegeven. Prelio ontslaat Porfiria van haar verplichtingen, zodat ze met Corebo kan trouwen. Hijzelf neemt genoegen met een
an dere dochter van Liseo (Sveva), net zoals Tranquillo, die met Angitia zal trouwen. Zefiro en Annetta willen ook niets liever dan een fatsoenlijk huwelijk. Britio
tenslotte blijkt een schatrijke vrijgezel, zodat aan het eind iedereen aan het feesten
slaat, behalve Liseo die in zijn nieuw verworven levensfilosofie volhardt en die de
toeschouwers tenslotte nog eens de ijdelheid van zowel geluk als ongeluk onder
ogen brengt.
In dit geheel zijn allerlei traditionele gegevens te herkennen. Men heeft ook direkte bronnen hiervan willen aanwijzen: Salza (1902, 434-5) noemt Plautus' Menaechmi als bron voor de tweelingintrige, vindt de geschiedenis van Tansilla en Artico terug in Plautus' Stichus en meent zelfs een element uit Sofokles' Elektra te herkennen in de ontmoeting van Prelio en Porfiria. De intrige Porfiria Prelio Corebo
wordt teruggebracht op een verhaal uit Boiardo's Orlando Innamorato, het afwijkende slot zou dan geïnspireerd zijn door Decamerone X, 5 (Fresco 1901, 131; Sanesi 1911, 242).
Dergelijke positieve bepalingen van de `bronnen' zijn even aanvechtbaar als zinloos. Elk van de betrokken motieven komt in verschillende perioden in allerlei varianten voor.
Het tweeling-motief is erg populair geweest bij de Italiaanse komedieschrijvers.
Fresco (1903, 1 2) noemt een twaalftal zestiende-eeuwse blijspelen die het gebruiken, w aaronder beroemde als La Calandria van Bibbiena (1513) en G1'ingannati
-
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(1531). In oorsprong gaan deze werken wel op de Menaechmi terug, maar bij een
dergelijke populariteit van het motief is direkte ontlening steeds minder noodzakelijk. In l' Hipocrito treffen we wel de tweelingbroers aan, maar de uitwerking
van de intrige verschilt nogal van die bij Plautus. Reeds Reinhardstoettner (1886,
540) en Fresco (1903, 13) twijfelden dan ook aan direkte ontlening.
De intrige met Tansilla en die met Porfiria zijn variaties van eenzelfde basisgegeven: een doodgewaande keert terug en vindt zijn vrouw op het punt om met
een ander te huwen. Het heeft geen zin om voor de uitwerking hiervan verschillende specifieke bronnen te zoeken. Het motief uit de Stichus komt bijvoorbeeld
ook voor in Decamerone X, 9 (Pellizzaro 1901, 169). Bovendien is er van de Stichus
geen Italiaanse vertaling bekend van voor 1542 (Bolgar 1964, 533). Dat de geschiedenis van Porfiria zowel met de Orlando Innamorato als met de Decamerone in verband gebracht kan worden, toont op zichzelf al aan, dat het aanwijzen van één
bepaalde bron hier geen zin heeft.
Wat we alleen kunnen vaststellen is dat Aretino een a antal motieven kombineert
die courant zijn in de novellistische literatuur of in de komedie uit de voorafgaande
periode. Dat hij verder gebruik maakt van vaste typen en geijkte dramatische
technieken, zal in de hoofdstukken 7 en 8 nader aan de orde komen.
Tussen de honderden komedies uit het zestiende-eeuwse Italië nemen die van Aretino een niet onbelangrijke plaats in. Over het algemeen wordt hij met Machiavelli, Ariosto en kardinaal Bibbiena tot de voornaamste auteurs gerekend.
Het oordeel over de waarde v an Aretino's komedies ten opzichte van elkaar verschilt sterk. Elk van de komedies wordt wel door een of andere auteur geprefereerd
boven enkele van de andere. Ten aanzien van l'Hipocrito loopt de waardering uiteen van Tonelli (1924, 110), die het stuk verkiest boven de Cortigiana, tot Ferrero
(1970, 24), die l'Hipocrito de zwakste van de vijf komedies acht. De meeste moderne
auteurs zijn geneigd de twee vroege komedies (Cortigiana, Il Marescalco) hoger aan
te slaan d an de latere.
De waardering van verschillende aspekten van l'Hipocrito zal in de hoofdstukken
over de struktuur en de personages van het stuk nog uitvoerig aan de orde komen.
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2
DE MATERIËLE BASIS VAN HET ONDERZOEK:
HIPOCRITO- DRUKKE N

2.1

Problemen bij het samenstellen van een lijst van edities
van Aretino's Hipocrito

Tot welke editie van l'Hipocrito behoorde het exemplaar dat Hooft gebruikt heeft
als basis voor zijn vertaling?
Om deze vraag te beantwoorden, moest in de eerste plaats vastgesteld worden,
welke edities het stuk gekend heeft in de zestiende en het begin van de zeventiende
eeuw. Dit bleek, toen ik mijn onderzoek aanving, minder eenvoudig dan te verwachten was bij een auteur van zoveel bekendheid als Aretino. De oorzaak hiervan
was de afwezigheid van een behoorlijke bibliografie van zijn werken.
Hósle's recente monografie opent terecht met een klacht over het betreurenswaardig gemis aan betrouwbare wetenschappelijke uitgaven en aan een inventarisatie der overgeleverde handschriften en drukken (Hösle 1969, 1). De bibliografie
van Hósle zelf (ibidem, 227-35) schiet, evenals eerdere van dergelijke lijsten (Levi
1909, Apollinaire 1912, Pertile/Camesasca 1960), tekort doordat ze onvoldoende
berust op beschrijving van exemplaren van de oude drukken, en zich beperkt

tot het kompileren v an bib li ografische gegevens van uiteenlopende herkomst.
Door deze werkwijze hebben bepaalde fouten uit het verleden hun bestaan onwaarschijnlijk lang gerekt. De lijst van Gerber (1923) is wel betrouwbaar, maar
biedt slechts summiere gegevens. Bovendien is deze privé uitgave moeilijk te vinden; Hosle kon in Duitsland geen exemplaar in handen krijgen, ik ken alleen een
-

exemplaar in het British Museum.
* In het volgende gebruik ik de termen uitgave', 'editie' en druk' (t.w. van l'Hipocrito) door
elkaar. Een genuanceerd terminologisch onderscheid zoals bijvoorbeeld McKerrow
(1960, 175-6) dit geeft, had hier weinig zin, aangezien in het geval van l'Hipocrito met elke
nieuwe uitgave tevens een nieuwe druk en een nieuwe editie is geïmpliceerd. Alle drie
termen duiden hier het co ll ectivum aan: „the whole number of copies of a book printed
(...) from one setting-up of type" (McKerrow 1960, 175), in onderscheid van het individuele boek oftewel een exemplaar van een bepaalde druk, editie, uitgave.
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Om na te gaan welke edities v an l'Hipocrito en van de verzamelde komedies ooit
zijn gesignaleerd, heb ik behalve de Aretino-literatuur ook de voo rnaamste oudere
bibliografieën geraadpleegd. Van deze leverden Allacci (1755), Haym (1803),
Gamba (1962; reprint van de ed. 1839) en Brunet (het uitvoerigst in de vijfde druk
van 1860) de meeste gegevens op. Betrouwbaarder materiaal, gebaseerd op exakte
beschrijving van exemplaren, verschaften enkele a an afzonderlijke drukkers gewijde bibliografieën (Casali 1953, een reprint v an de ed. 1861, en Bongi 1890) en
voorts enige artikelen over de Londense drukker John Wolfe (Gerber 1907 ; Sellers 1924). Ook in dit materiaal werd helaas niet aangegeven welke de vindplaatsen
zijn van de beschreven exemplaren.
In bovengenoemde bibliografische werken trof ik vermeldingen aan van edities
van l'Hipocrito (afzonderlijk of in een uitgave van Aretino's komedies) uit 1540,
1542, 1550, 1553, 1560, 1588, 1589, 1601 en 1610. Bij konfrontatie van deze vermeldingen met die van exemplaren voorkomend in bibliotheekkatalogi, bleek
lang niet elke vermelding in de bibliografieën door de aanwezigheid van één of
meer exemplaren `gedekt' te worden. Het kwam mij daarom dienstig voor, om
elk van deze `edities' aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
Het daarvoor noodzakelijke bibliografische onderzoek heb ik verricht in het
voorjaar van 1971 ; in de zomer van dat jaar kwam het manuscript van dit hoofdstuk gereed. Niet lang daarna, in november 1971, verscheen een nieuwe uitgave
van Aretino's toneelwerk, bezorgd door Giorgio Petrocchi, waarin een beschrijving van de overgeleverde drukken en handsch riften wordt gegeven met een uiteenzetting over hun onderlinge relaties (Aretino 1971, 804-809).
Als Petrocchi zijn werk goed gedaan had, zou een uitvoerige behandeling van de
vermeende en bestaande Hipocrito drukken op deze plaats overbodig zijn geworden. Zijn bibliografie schiet echter op verscheidene punten ernstig tekort. Weliswaar neemt hij de onjuiste vermeldingen van edities uit de oudere bibliografieën
niet over, maar hij voegt een nieuwe 'ghost' aan de lijst van Hipocrito edities toe,
door uit Graesse een editie bij Giolito van 1546 te citeren die daar helemaal niet
voorkomt. Graesse (1859) noemt alleen drukken van Il Filosofo en La Horatia uit
1546.
Een nieuw gegeven bij Petrocchi is dat er twee manusc ripten van l'Hipocrito bestaan. Het ene, bewaard in de Biblioteca Comunale te Fermo, is volgens Petrocchi
een zestiende-eeuws afschrift naar de druk van 1542. Het andere bevindt zich in een
handschrift van de Oesterreichische Nationalbibliothek te Wenen. Dit bevat de
tekst van Il Marescalco en van l'Hipocrito. Bij de behandeling van Il Marescalco deelt
Petrocchi (Aretino 1971, 761) mee, dat het hier gaat om een zeventiende-eeuws afschrift naar de druk van Aretino's Quattro Comedie uit 1588. Over l'Hipocrito sprekend maakt hij echter een merkwaardige draai door aan te nemen dat de varianten
in dit handschrift terug zouden kunnen gaan op de — niet bestaande — editie uit
-

-
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De mogelijkheid dat er edities zijn geweest waarvan de oplage vo lledig verloren is gegaan,
of waarvan geen enkel exemplaar in de hierboven genoemde bibliografieën of katalogi is
gesignaleerd, is niet volledig uit te sluiten, maar lij kt mij te verwaarlozen.

Afgezien van de editie van 1588, die in een groot aantal exemplaren is overgeleverd, zijn exemplaren van de Hipocrito-uitgaven zeldzaam tot zeer zeldzaam. „Tutte le Commedie dell'Aretino sono rarissime" wordt gezegd in Haym (1803). Van
de druk van 1553 heb ik zelfs maar twee exemplaren kunnen lokaliseren.
Een belangrijke oorzaak hiervan is ongetwijfeld dat de werken van Aretino op
de Index van de rooms-katholieke kerk zijn geplaatst. Reeds een jaar na de dood
van Aretino stond zijn gehele oeuvre op de (niet gepubliceerde) index v an Paulus
IV (Reusch 1883-85, I 392). Zijn Opera Omnia bleven figureren in de wel gepubliceerde Index van Paulus IV uit 1559 en in de Index van Pius IV uit 1564 (,,der sogenannte Trienter Index" ; Reusch 1886, 276) . Zij stonden in de eerste `series', die
de namen bevatte van diegenen, die meer dan anderen en in zekere zin `ex professo' gedwaald hadden en wier volledige werken, waarover ze ook mochten handelen, daarom geheel verboden werden (Hösle 1969, 14). Nog in 1680 werd een
uitgave van Aretino's Carte parlanti die als auteursnaam het anagram Partenio
Etiro droeg, onder die naam in de index opgenomen onder bijvoeging van de werkelijke naam van de schrijver (Reusch 1883 85, I 392).
De kerkelijke Index heeft in zijn verschillende edities grote invloed uitgeoefend.
Niet alleen was het voortaan niet meer mogelijk de verboden werken in Italië,
Spanje en Frankrijk uit te geven, maar ook werden bestaande exemplaren niet gespaard. (Voorbeelden bij Innamorati 1957, 14.) Vele moeten er vernietigd zijn, andere zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt. In een van de door mij bekeken exemplaren van l'Hipocrito, ed. Marcolini 1542, in de Biblioteca Marciana te Venetië
(sign. 386 D 275.4) is de naam Aretino overal met inkt doorgestreept.
-

Ik heb exemplaren van de verschillende edities met elkaar vergeleken. De kollationering was alleen gericht op de vraag, welke editie de basis gevormd heeft voor
Hoofts vertaling. Daarom heb ik slechts die tekstgedeelten gekollationeerd, die in
de vertaling worden teruggevonden, en heb ik alleen de substantiële varianten genoteerd.
Door zijn onvolledigheid vormt dit variantenmateriaal geen goede basis, om
ook nog gefundeerde uitspraken te doen over de relatie van de Hipocrito-drukken
onderling. Voorzover de door mij genoteerde varianten enige aanwijzingen
daaromtrent geven, zal ik dat hieronder meedelen, ook al gaat dit in feite het kader
van mijn onderzoek te buiten. Een definitief resultaat zal moeten wachten op een
volledige bibliografische analyse van de overgeleverde exemplaren.
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2.2

Een hardnekkig `ghost': de editie Venezia,
Agostino Bindoni, 154o

Om het problematische van deze `eerste druk' van l'Hipocrito in het licht te stellen,
moet eerst iets gezegd worden over de datering van het toneelstuk. Qua ontstaan is
l' Hipocrito nauw verbonden met Aretino's Talanta. Dit laatste stuk is gemaakt voor
het karnaval van 1542 op verzoek van de Compagnia dei Sempiterni, een van de gezelschappen die in Venetië de organisatie van toneel en feestelijkheden op zich namen. Voor deze voorstelling van Talanta, waarover ik hieronder (blz. 241) nog
iets meer zal zeggen, kwam Vasari uit Toscane over om de dekors te vervaardigen.
Had Aretino dit blijspel al blijkens zijn eigen mededeling in acht dagen geschreven, een ware `tour de force' (Luzio 1897, 269) verrichtte hij door er in nog korter
tijd een tweede aan toe te voegen. In een brief aan Alessandro Piccolomini, afgedrukt na de tekst van Talanta, vertelt Aretino dat hij `in de uren ontstolen a an de
slaap van misschien twintig nachten' twee komedies had geschreven, la Talanta en
l'Hipocrito. Een brief van Aretino aan hertog Cosimo van Florence, door Luzio gevonden in het archief van die stad, licht ons in over de omst andigheden van het
ontstaan van l'Hipocrito. De brief is gedateerd te Venetië op 9 januari 1542. Aretino schrijft aan hertog Cosimo dat hij op verzoek van het hierboven genoemde gezelschap en ook omdat hij de wens koesterde dat Vasari zijn kwaliteiten in Venetië
zou tonen, in acht dagen een komedie had geschreven. Toen hij deze kopieerde
om haar aan de hertog toe te zenden, werd de tekst hem uit h anden genomen door
de heren Sempiterni, die vonden dat wat in hun opdracht gemaakt was, niet elders
verspreid behoorde te worden. Om toch zijn oorspronkelijke wens uit te voeren,
zo schrijft Aretino, vervaardigde hij in nog minder tijd dan hij voor de eerste had
gebruikt, een tweede komedie, die hij naar Florence zond, zonder zich de rust te
gunnen de tekst te korrigeren, aangezien er nog slechts korte tijd zou verstrijken
vóór het karnaval was (vertaald naar Luzio 1897, 270). 2
Deze brief geeft te verstaan dat l'Hipocrito betrekkelijk kort voor 9 januari 1542
voltooid moet zijn. Als er dan een editie van het stuk uit 1540 vermeld wordt, zijn
er enkele mogelijkheden denkbaar : Of Aretino spreekt onwaarheid en heeft een
reeds gepubliceerd stuk in 1542 voor nieuw laten doorgaan, of de bibliograaf die
de druk vermeldt, heeft zich vergist, Of er is sprake van een geantedateerde editie.
De eerste mogelijkheid kan uitgesloten worden geacht. Aretino's relatie tot
Cosimo I was op dat moment vrij precair. Blijkens de slotzin van de brief diende
de toezending van het blijspel mede om de gunst van de hertog terug te winnen
(„Intanto quella mi restituisca la sua gratia, ...” ; Luzio 1897, 270). Aretino zou een
groot risiko hebben genomen, met de kans op definitieve ongenade, als hij in deze
situatie een oude al gedrukte tekst als een nieuwe schepping had gepresenteerd.
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Bovendien is de publikatie van een eerste druk van een werk van Aretino in
1540 bij Bindoni op zichzelf al ongeloofwaardig. In die jaren verschijnen de eerste
uitgaven van zijn werken bij Francesco Marcolini, een van de beste vrienden van
Aretino (Mambelli 1930, 129; Casali 1953, inleiding). De editie die Marcolini in
maart 1542, dus kort na het karnaval van dat jaar, voltooit (zie hieronder p. 31 en
34), is als eerste uitgave van l'Hipocrito veel aannemeNker.
De tweede mogelijkheid — een bibliografische fout — ligt dan ook meer voor de
hand. Voorzover ik heb kunnen nagaan, vinden we de vermelding van een editie1540 voor het eerst in een achttiende-eeuwse uitgave van Allacci's Drammaturgia,
mogelijk al in die uit 1741, die ik niet in h anden heb kunnen krijgen, maar in elk
geval in de uitgebreide herdruk van 1755. De eerste uitgave van Allacci's bibliografie van Italiaanse toneelstukken, uit 1666, noemt geen editie-1540 v an l' Hipocrito, evenmin als Haym (1741) en Mazzuchelli (1741).
Het artikel l'Ippocrito in Allacci (1755, kol. 468) luidt als volgt:
„1'Ippocrito. Commedia (in prosa) — in Venezia, per Agostino Bindoni. 1540 in 8 —
ivi, per Francesco Marcolini il mese di Marzo 1542 in 8 — ivi, per Gabriello Giolito
de' Ferrari. 1553 in 12 — ivi, per il Marcolini. 1588 in 8, con tre altre dello stesso Autore, cioè, il Marescalco, l' Atalanta, e la Cortigiana. — e senza luogo, per Andrea Melagrano. 1588 in 8 — ed in Vicenza, per Gio. Pietro Giovannini. 1610 in 12 — di Pietro
Aretino."
Hierbij kan worden opgemerkt dat, nog afgezien van de problematische vermelding van de editie-1540, dit artikel twee fouten bevat. Er bestaat wel een editie
uit 1588, maar niet een van Marcolini (werkzaam tussen 1535 en 1559 ; zie Casali
1953, inl., p. [4]), en evenmin een die de (overigens fiktieve) drukkersnaam Andrea
Melagrano bevat (zie hieronder bij de behandeling van de editie-1588). Reeds
Apostolo Zeno (in Fontanini 1753, I 482) klaagde over de ontelbare vergissingen
in Allacci.
De geloofwaardigheid van Allacci op het punt van het bestaan van een editie bij
Agostino Bindoni uit 1540 zou veel groter zijn, indien een andere bibliograaf, onafhankelijk van Allacci, gegevens over deze druk had verschaft. Hoogstwaarschijnlijk gaan echter alle latere vermeldingen op het werk van Allacci terug. Wel vinden
we bij Mazzuchelli (1763, 257) een afwijkend gegeven: Aretino's eerste belangrijke
biograaf geeft het formaat van de druk op als in-4, in plaats van in-8 zoals bij Allacci en in de meeste latere vermeldingen. Hier kan echter sprake zijn van een eenvoudige vergissing. Merkwaardiger — als de editie inderdaad niet bestaat — is een
aanvullend gegeven in Bongi's werk over de drukker Gabriel Giolito de' Ferrari,
uitgever van de Hipocrito-editie van 1553 (Bongi 1890, I 413). Na de beschrijving
van de druk van 1553 deelt Bongi mee, dat de daarin voorkomende opdracht aan
Guidobaldo Duca d'Urbino ook staat in de „edizione originale fatta in Venezia dal
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Bindoni nel 1540". Heeft Bongi de mysterieuze editie-1540 gezien en dit gegeven
genoteerd? Voorlopig lijkt het mij waarschijnlijker dat ook hij zich baseert op
Allacci en dat in zijn mededeling twee noties gekontamineerd zijn; een juiste: de
eerste druk van l'Hipocrito bevat een opdracht aan Guidobaldo d'Urbino, en een
onjuiste: de eerste druk v an l'Hipocrito is uitgegeven door Bindoni in 1540.
Als dit alles, met daarbij nog de hele reeks recentere vermeldingen, geinterpreteerd kan worden als herhaling en kumulatie van vergissingen, dan blijft de vraag
over, hoe de eerste fout ontstaan kan zijn. Men grijpt toch geen editie uit de lucht.
Nu zou op zichzelf het bestaan van een editie van l'Hipocrito door de Venetiaanse
drukker Agostino Bindoni (werkzaam van 1520-1553 ; Index Aureliensis III 1, 241)
helemaal niet ondenkbaar zijn. Maar dan niet in 1540, maar in 1550 ! In dat jaar
herdrukte Bindoni namelijk de twee oudere komedies van Aretino, Cortigiana en
Il Marescalco (Index Aureliensis, resp. nr. 107.106 en 107.108). Een gelijktijdige uitgave van een of meer der drie latere komedies (Talanta, l'Hipocrito, Il Filosofo)
wordt echter nergens vermeld. Wel wordt in één bibliografie, Haym (1803, II
166), gewag gemaakt van een editie van l'Hipocrito uit 1550, maar daarbij wordt
als drukker Giolito genoemd. Mogelijk is hier verwarring opgetreden met de door
Fontanini (1753, 381) en door Casali (1953 (=1861), 134) genoteerde druk van
Talanta uit dat jaar bij Gabriel Giolito de' Ferrari. Deze druk komt overigens evenmin als een Hipocrito-1550 voor in de Index Aureliensis. De kans dat er ooit een
editie-1550 van l'Hipocrito (bij Bindoni of Giolito) bestaan heeft die volledig verloren is gegaan, kan echter ook niet geheel worden uitgesloten.
In elk geval zou in de hier aangetroffen verbinding v an de naam Bindoni met
komedies van Aretino de oorsprong kunnen liggen van onze 'ghost' uit 1540. Een
verwisseling van een titel en een jaartal is niet zo ondenkbaar in een immens materiaal als dat van Allacci (1755), waarin 6000 werken opgenomen zijn (dit getal
bij Malclès 1956, 49).
De pretentie van de `editie-Bindoni' als eerste druk wordt in de negentiende
eeuw niet aangevochten. Haym (1803) noemt deze uitgave niet; maar wel vinden
we haar bij Gamba (1962 (=1839), nr. 1204) ; Graesse (1859, I 189) en Casali (1953
(=1861), 136: met een verwijzing naar Mazzuchelli 1763). Brunet vermeldt geen
editie-1540.
De eersten die de uitgave bij Bindoni naar het rijk der fabelen verwijzen, zijn de
auteurs van twee monografieën over Aretino uit 1901, Fresco en Bertani. Zij waren daartoe in staat, doordat na de publikatie van Aretino's brief aan de hertog van
Florence door Luzio in 1897 de ontstaansgeschiedenis van l'Hipocrito beter bekend
was geworden. Beiden wijzen op de diskrepantie tussen ontstaansdatum en datum
van de vermeende `eerste druk' (Fresco 1901, 118; Bertani 1901, 396). Levi (1909)
neemt hun oordeel over. Een van zijn vele slordigheden is echter, dat hij desondanks de druk uit maart 1542 als `seconda edizione' aanwijst.
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Mango (1966) toe, is het feit dat er niet één, maar twee edities van l'Hipocrito uit
1542 bestaan. Veel fouten hadden voorkomen kunnen worden, als men de beschikbare gegevens beter had gekombineerd. Want al in 1861 had Casali in zijn werk
over de uitgaven van Francesco Marcolini op het bestaan van de twee drukken gewezen (Casali 1953, 136). Bijna niem and heeft hierop echter acht geslagen, zodat
we in de latere bibliografieën en katalogi (behalve in Gerber 1923) telkens één
editie aantreffen, met soms een kombinatie van gegevens uit de twee verschillende
drukken.
Door de gelukkige omstandigheid dat zowel de Biblioteca Marciana te Venetië
als de Biblioteca Corsiniana te Rome exemplaren bezit v an beide edities, werd het
gemakkelijk gemaakt ze te vergelijken. Ik beschrijf hieronder de beide drukken
naar de twee kompleetste exemplaren in genoemde bibliotheken, respektievelijk
Bibl. Marc. 386 D 275.4 en Bibl. Cors. 92 D 13.1. De methode van transscriptie
van de titelpagina's is gebaseerd op McKerrow (1960, 147 50).
-

A. De editie-Marcolini
Titelpagina:
LO HIPOCRITO COMEDIA, DI MESSER PIETRO ARETINO. I
I
Al Magnanimo Duca D' Vrbino. I VERI [Vignet, houtsnede

met opschrift :

VERITAS

FILIA TEMPORIS TAS.
CON PRIVILEGIO. I M.D.XXXXII.

Colofon op blad I8r: Impressa in Vinetia per Franceso Mar- I colini, il mese di Marzo,
nel I M.D.XXXXII.
CON PRIVILEGIO, I DEL SENATO VENITIANO.

Reg.: A - P. Op blad I8r staat: REGISTRO. ABCDEFGHI. Tutti sono quaderni.
Formaat: In 8.
-

Opm.: Op blad I8r staat: Gli errori de la Stampa si rimettono al giuditio di chi legge.
Op blad I8v een houtsnede met het portret van Aretino, naar rechts gewend. Onderschrift : PETRVS ARETINVS.
In de exemplaren van deze editie in de Biblioteca Nazionale te Florence (sign. Palat. E.6.6.
134), de Biblioteca Comunale te Forli (sign. Marcolini 102-2), de Biblioteca Marciana te
Venetië (sign. Dramm. 279) en de Biblioteca Corsiniana te Rome (sign. 92 K 18.3) ontbreekt blad I8. De oorzaak van dit kollektieve gemis is mij niet geheel duidelijk. Zijn deze
exemplaren misschien (zoals nu nog het geval is met het exemplaar te Forli) samengebonden
geweest met andere komedies van Aretino, en heeft dat tot afsnijden van het laatste blad
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geleid? Het verzamelbandje Marcolini 102 in de Biblioteca Piancastelli, die deel uitmaakt
van de gemeentelijke bibliotheek van Forli, bevat exemplaren van vier Marcolini-drukken:
Cortigiana 1542, Lo Hipocrito 1542, [Ii Marescalco] (titelpagina ontbreekt) 1536 en Talanta
1542. Behalve het laatste blad van Lo Hipocrito ontbreekt ook dat van Talanta. We vinden dit
echter terug vóór in de bundel, ingeplakt tussen blad [Al] en blad A2. Dit verplaatste blad
bevat, evenals het oorspronke lij ke laatste blad van Lo Hipocrito, het portret van Aretino en is
vermoedelij k dáárom naar voren geplaatst. Op de wèl a anwezige laatste bladen van Cortigiana 1542 en Ii Marescalco 1536 staat geen portret. Moge lij k heeft een derge lij ke 'verhuizing' v an het laatste blad, net als in dit exemplaar van Talanta, tevoren ook plaatsgevonden
bij de inkomplete Hipocrito-exemplaren. Misschien ook is in elk van deze exemplaren het
blad er eenvoudigweg uitgesneden, omdat het een portret bevatte.

Brunet noemt, voor het eerst in zijn vierde druk, naast de uitgaven van de afzonderlijke spelen, ook het volgende exemplaar: „Comedie di P. Aretino (la Cortigiana, lo Hipocrito, Talanta, etc.). Vinetia, Fr. Marcolini, 1542, pet. in 8. Ce volume, composé de quatre pièces, et rel. en mar. city., a été vend. 17 fr. en 1825."
(Brunet 1842, I 152; Casali 1953, 138 verwijst naar de editie Bruxelles 1838 van
Brunet, I 118). Gaat het hier om een afzonderlijke uitgave? Casali twijfelt daar
sterk aan. Hij denkt dat het hier een bundeling betreft v an verschillende marcoliniana uit 1542, af v an een later toegevoegde kollektieve titel voorzien, df door
Brunet voor het gemak met een kollektieve benaming aangeduid. Het lijkt mij dat
het laatste het meest waarschijnlijk is. Geen andere bibliografie of katalogus noemt
onafhankelijk van Brunet een editie met de titel Comedie. Van Il Marescalco (dat
wel het vierde, niet bij name genoemde, stuk zou moeten zijn) is bovendien geen
editie 1542 bekend (niet in de Index Aureliensis). Vermoedelijk betreft het hier een
soortgelijke samenbundeling van exemplaren van afzonderlijke edities als die in de
bibliotheek van Forli.
-

-

Naast de reeds genoemde, bevinden zich exemplaren van l'Hipocrito in de editie Marcolini1542 in het British Museum (sign.: G.10392 ; blad I8 aanwezig), in Trinity College Library te
Cambridge (b lijkens de beschrijving in Adams 1967, nr. A 1566) en in Biblioteca Estense te
Modena (sign.: VI.B.16.37,1; blijkens de beschrijving in Fresco 1901, 117). Zie ook hieronder, p. 33.

B. De editie 1542 s.l. et s.n.t.
Titelpagina:
LO HIPOCRITO I COMEDIA,

DI MESSER PIETRO I AØTINO.

Al Magnanimo Duca Di

M.D.

vIblriO XLII.
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als onderschrift:
[houtsnede-portret, naar
onderschrift:
naar links gewend, met als

II. DIVING
IL
DIVINO PIETRO
PIETRO

ARETINO]

Colofon • geen.
Colofon:
Dili, Gi;
van Hu.
H.
A—
- H8,
14;; fouten:
Dij op
op de
de plaats van Diji'
Gij op de
de plaats van
H8, 14
fouten: Di;
Reg.: A

Formaat: In
In-S.
- 8.
Formaat:
Opm.: Op blad I4r
14r de brief"AI
Damelo Barbaro Pietro Aretino."
brief „Al gratioso, Messer Danielo
Gli errori
(in de ed.-Marcolini staat
staat deze op
op blad
blad 17v)
17v) en
enverder:
verder: Gli
errori de
de lalastampa
stampasisi riri-metonalgiudtochleg.
mettono al giuditio di chi legge.
14v
Aretino, gedrukt
gedrukt van
vanhetzelfde
hetzelfdehoutblok
houtblokals
alshet
hetportret
portret
I4v bevat het portret van Aretino,
op de titelpagina.
In het exemplaar van de Biblioteca
Biblioteca Marciana, sign. Dramm.
378, ontbreekt blad 14.
Dramm. 378,
I4. Behalve
bevindt zich
Biblioteca Corsiniana
Corsiniana te Rome bevindt
zich een
een exemplaar
exemplaar van deze editie zonder
zonder plaats
plaats
in de Biblioteca
en naam van droller
drukker in de volgende bibliotheken:
aa Biblioteca Trivulziana te Milaan (sign. Triv.
Triv. L.
1.1048)
1048);;
bb Oesterreichische Nationalbibliothek
N ationalbibliothek te Wenen ((Gesamtkatalog
Gesamtkatalog nr. 6.3913, Index AurelienAurelien58*; als
als dit hetzelfde
hetze1fde exemplaar
exemplaar is dat Essling
Essling 1909, II 2,
sis nr.
nr. 107.076:
107.076: sign.
sign. BE
BE 5 X 58*;
671-2, te Wenen noteerde,
s.n.t. ; in dit exemplaar
noteerde, behoort
behoort het tot de
de editie s.n.t.;
exemplaar is volgens
ook beschreven in Sander 1942,
1942,IInr.
nr. 512)
512);;
Essling blad 14
I4 blanco; ook
cc Bayerische Staatsbibliothek
Staatsbibliothek te Miinchen (een exemplaar
exemplaar met sign. P.o.it. 43 p/1
p/1 wordt
verme1d door de Gesamtkatalog
Aureliensis nr'
nr. 107.076; aangezien
vermeld
Gesamtkatalog nr'
nr. 6.3913 en de Index Aureliensis
aantrof, neem ik aan
Gerber 1923 een exemplaar van een editie 1542 s.l. te Munchen
Miinchen aantrof,
aan dat
exemplaar betreft)
betreft);;
het dit exemplaar
de l'Arsenal
l'Arsenal te Parijs
Parijs (verme1d
1971, 805);
805);
dd Bibliotheque
(vermeld door Petrocchi: Aretino 1971,
Bibliothèque de
ee Harvard University,
Cambridge,Mass.
Mass. (Nat. Union
Union Cat.,
Cat., nr. 0385951)
0385951);;
University, Cambridge,
Library, Washington
Washington D.C.
ff Folger Shakespeare
Shakespeare Library,
D.C. (Nat. Union
Union Cat.,
Cat., nr.
nr. 0385952; Clubb
Clubb
„This edition
of
1968, nr. 84; de veronderstelling
veronderstelling van Clubb
Clubb:: "This
edition isis probably
probablyaaseparate
separate issue of
the collection
collectionof
ofAretino's
Aretino's Comedie,
Comedie,Venice,
Venice,Francesco
Francesco MarcoMarcothe single comedy from the
Gr[aesse] and Bru[net]" is onjuist).
lini 1542, listed bij Gr[aesse]
Bij een
een aantal
aantal exemplaren
exemplaren in verschillende bibliotheken
bibliotheken mis
voldoende gedetai
gedetailleerde
mis ik voldoende
lleerde
gegevens om
om te
te bepalen
bepalen of
of met de editie zonof we te doen hebben met de editie-Marcolini of
der naam van de drukker.
Deutsche Staatsbibliothek
Staatsbibliothek te
drukker. Dit
Dit geldt voor het exemplaar in de Deutsche
Berlijn (sign.
1574; vermeld door de Gesamtkatalog,
Gesamtkatalog, nr. 6.3913, als ed. Venedig 1542:
1542:
(sign. Xq 1574;
Aureliensis, nr. 107.076, blijkens het opgegeven
aantal pagina's
pagina's als
aIs
Marcolini, en in de Index Aureliensis,
opgegeven aantal
de andere editie)
editie);; voor dat
dat in de bibliotheek van de University
University of
ofWashington
Washington te Seattle
(Nat. Union
Union Cat.,
Cat., nr. 0385953, met
met [Venezia]
[Venezia] tussen vierkante haken, maar
maar met 142 pagiBiblioteca Palatina
Palatina te Parma
Parma (sign.
na's);
na's) ; en dat in de Biblioteca
(sign. G.G.III
G.G. III 179), in de Biblioteca Civica
"Berio"
„Berio" te Genua en de bibliotheek van de Faculteit der Letteren te Turijn.
1971, 805)
805) noemt de Biblioteca
Biblioteca Palatina
PaIatina te Parma, de Oesterreichische
Oesterreichische
Petrocchi (Aretino 1971,
Staatsbibliothek te Berlijn als vindplaatsen van
Nationalbibliothek te Wenen en de Deutsche
Deutsche Staatsbibliothek
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de editie-Marcolini, maar het is niet duide lij k of dit op autopsie berust of op vermeldingen
van anderen. Van de editie s.n.t. kent hij alleen het exemplaar te Parijs.

Zoals gezegd had reeds Casali op het bestaan van deze editie gewezen. Bovendien
deelt Casali mee dat er ook van de Talanta, naast de Marcolini-editie uit 1542, een
druk vermeld wordt zonder plaats en drukkersnaam uit datzelfde jaar (Casali 1953,
134). Over de Hipocrito-druk s.n.t. zegt hij (ibidem, 136) dat men deze moet
zien als een latere druk dan die van Marcolini, omdat hij, zoals men dat noemt
„alla macchia" ('kiandestien') is vervaardigd, zonder toestemming van de auteur
en misschien in weerwil van de voor de Marcolini-druk verworven privileges.
De afwezigheid van de plaats van uitgave en de naam van de drukker maken deze editie inderdaad al meteen `verdacht'. Bovendien pleiten alle externe gegevens
sterk voor het aanwijzen van de editie-Marcolini als de eerste druk van l'Hipocrito.
Hierboven heb ik er al op gewezen dat Aretino en Francesco Marcolini nauw bevriend waren. Marcolini stond peet bij de doop van de beide dochters van Aretino
(Mambelli 1930, 129). Volgens Servolini, in de inleiding van Casali (1953), was
het Aretino die Marcolini ertoe bracht van uitgever-boekhandelaar drukker te
worden. Dionisotti (1967, 192-8) noemt hun samenwerking typerend voor de situatie van de boekproduktie tussen ± 1540 en ± 1570, toen er, bij een terugg an g
van de humanistische kultuur, ruimte was ontstaan voor de niet klassiek georiënteerde literatuur in de volkstaal. Daarbij is een belangrijke faktor de verbinding
tussen enerzijds de `typografische industrie' en anderzijds de `nieuwe literatoren'
die zorgen voor een kontinue produktie ten behoeve van de drukpers. Naast
Marcolini kan in dit verband Giolito genoemd worden, die we hieronder nog zullen tegenkomen. Het eerste boek dat Fr ancesco Marcolini drukte, was Aretino's
Cortigiana (1535). In totaal verzorgde hij ongeveer 25 edities van diens verschillende werken (Index Aureliensis, nrs. 107.018 vgg.). Niemand kwam meer dan hij in
aanmerking om de editio princeps van de beide komedies uit 1542 te verzorgen.
De datum van zowel de Marcolini-druk van Talanta als die van l'Hipocrito maakt

het evenmin waarschijnlijk dat er een andere druk aan vooraf is gegaan: beide hebben in het kolofon de datering : „il mese di Marzo, nel M.D.XXXXII", dus kort
na het karnaval waarbij Talanta haar première beleefde. (In 1542 viel karnaval eind
februari: de paasdatum was 9 april — zie Grotefend 1960, Tafel XV en V.)
Deze externe gegevens worden door inte rne ondersteund. De druk s.n.t. is in tegenstel li ng
tot die van Marcolini nogal slordig. A lleen al in de running title staat tien keer een fout. Ook
in de tekst vinden we veel zetfouten. Nu zegt dit niets over de volgorde van de drukken.
De slordigste van de twee zou bijvoorbeeld naar een klad en de beste naar een gekorrigeerd
net-handschrift afgedrukt kunnen zijn. Eén van de door mij genoteerde fouten geeft echter
een aanwijzing dat een exemplaar v an de editie-Marcolini zou kunnen hebben gediend als
kopij voor de editie zonder naam van de drukker.
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Geheel aan het eind van het stuk, in de laatste claus van Liseo, luidt een passage op blad
13v van de ed.-1542 s.n.t.:
„(...), & chi uol murar muri, che todos saluo Iddio che è it tutto, me ne vado (...)"
Deze tekst is onbegrijpe lijk en hoe dat komt, wordt duidelijk als we de korresponderende

passage op blad 17r van de ed.-Marcolini zien:
„(...), et chi vol murar muri, che todos es nada. Ma da che nada es todos saluo Iddio che è il tutto, me ne vado (...)"
Wat hier gebeurd is, lijkt me duidelijk: het oog van de zetter is na het afbreken van to-(dos)
aan het eind van de regel niet naar het eerste, maar naar het tweede -dos in de volgende regel
gesprongen.
Een absoluut bewijs dat de editie-Marcolini de kopij leverde voor de andere editie uit
1542, vormt dit niet. Dezelfde regelverdeling kan ook aanwezig zijn geweest in een gemeenschappelijke kopij, bijvoorbeeld een handschrift van Aretino. Gevoegd bij de externe gegevens maakt deze plaats het echter wel waarschijnlijker dat de druk s.n.t. een 'pirated edition'
is, een ongeautoriseerde herdruk van de bij Marcolini in maart 1542 verschenen uitgave van
het stuk. De uitgave zal in geen geval, zoals in sommige katalogi veronderstellenderwijs gebeurt, op naam van Marcolini geplaatst moeten worden. Deze bezat het privilege voor
I' Hipocrito en had derhalve geen reden om een `ongesigneerde' druk op de markt te brengen.

Hierboven is al gezegd dat de waarnemingen van Casali vrijwel onopgemerkt zijn
gebleven. Bijna alle latere bibliografische overzichten spreken alleen over de editieMarcolini. Mango (1966) maakt echter een kurieuze uitzondering hierop. Deze
moderne bibliografie, die een beschrijving wil geven van de eerste drukke n
van de zestiende-eeuwse Italiaanse komedies, heeft Lo Hipocrito opgenomen als nr.
47. We vinden daar echter als eerste druk van het stuk (,,L'edizione che qui viene
citata è senz'altro la prima, ...") niet de Marcolini druk beschreven, maar het
exemplaar van de editie s.n.t. dat in de Biblioteca Corsiniana te Rome bewaard
wordt onder signatuur 92 D 13,1. Dit is des te merkwaardiger, omdat dezelfde
bibliotheek 66k een exemplaar bezit van de editie-Marcolini (sign. 92 K 18,3) .
Mango noemt de naam Marcolini hier in het geheel niet. Hij heeft zich dus waarschijnlijk geen rekenschap gegeven van het verschil tussen zijn „,beschrijving en die
van Lo Hipocrito in de meeste andere bibliografieën.
De verwarring van de beide edities uit 1542 komt aan de oppervlakte in die katalogi waarin verschillende exemplaren onder één titel worden samengevoegd.
De Gesamtkatalog geeft ad nr. 6.3913 als beschrijving : „Lo hipocrito. Comedia.
Venedig 1542: Marcolini. Bog. A I." Bij de drie genoemde exemplaren zijn die
te Wenen en Mi nchen, die zoals hierboven (p. 33) is betoogd, waarschijnlijk tot
-

—

de 'pirated edition' behoren.
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De omgekeerde situatie doet zich voor in de Index Aureliensis, ad nr. 107.076.
De beschrijving luidt als volgt: „Lo Hipocrito. Comedia, di Messer Pietro Aretino.
Al Magnanimo Duca di M. D. Vrbino. (Venezia), 1542: (F. Marcolini). 8vo. (136)
pp." Er wordt verwezen naar de bibliografieën v an Essling en Sander, die een
exemplaar s.n.t. beschrijven (Sander naar Essling). Het pagina-aantal in deze beschrijving is afkomstig van de editie-1542 zonder drukkersnaam, evenals de letters
M.D. (de ene helft van het jaartal M.D. XLII), die hier als een raadselachtige afkorting zijn blijven hangen voor „Vrbino". Als uitgever wordt echter Marcolini
gesuggereerd, mogelijk uitgaande van de veronderstelling dat verschillen in de beschrijving van bijvoorbeeld het opgegeven exemplaar in het British Museum, sign.
G 10392, (een Marcolini-druk) en van dat in Milaan, Trivulziana L. 1048, (een
druk s.n.t.) teruggingen op onnauwkeurigheden van de beschrijvers. Dat de druk
s.n.t. niet op naam van Marcolini gesteld moet worden, heb ik reeds betoogd.

2.4

Een editie van l'Hipocrito uit is So?

Over de mogelijkheid dat er een editie uit 1550 bestaan heeft, heb ik hierboven al
gesproken (zie p. 29). Zolang de gegevens zo summier zijn, heeft het geen zin
hierover uit te weiden.

2.5

Een editie bij Gabriel Giolito de' Ferrari et fratelli, 1 553

Vanaf Mazzuchelli (1741) wordt een editie uit 1553 door de voo rnaamste bibliografieën genoemd. In hetzelfde jaar herdrukte Giolito, lid van een zeer produktieve Venetiaanse drukkersfamilie, ook Il Marescalco, Cortigiana (?) en Talanta.
Gamba (1962 (=1839), nr. 1203) vermeldt een verzamelband met deze stukken, en
noemt deze zeldzaan. Een beschrijving van een exemplaar van Lo Hipocrito 1553
vinden we bij Bongi (1890, I 413). Bongi noemt geen druk van Cortigiana uit dat
jaar, wel beschrijft hij de edities v an Il Marescalco en van Talanta.
Hoewel Bongi blijkens zijn beschrijving een exemplaar van Lo Hipocrito 1553
in handen heeft gehad, is het mij niet gelukt in Italië een exemplaar erv an op te
sporen. De Index Aureliensis, nr. 107.115, en de Gesamtkatalog, nr. 6.3914, geven
aan dat er een aanwezig is te Wroclaw (Breslau). Aanvankelijk verkeerde ik in de
veronderstelling dat dit het enig traceerbare exemplaar zou zijn. Uit de in 1970 ge-

-
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publiceerde Schotse short-title catalogue bleek echter dat ook in Edinburgh een
exemplaar bewaard wordt (STC Edinburgh 1970, 287). De Universiteitsbibliotheek
van Wroclaw was zo vriende lij k mij een Øofilm van haar exemplaar (sign.
450.124) toe te zenden.

Titelpagina :
LO HIPOCHRITO

I COMEDIA. I

DI MESSER PIETRO

.

I ARETINO. I AL MAGNANIMO DVCA DI

I [Drukkersmerk (Phoenix) van Gabriel Giolito de' Ferrari, met de letters
G. G.F. en de opschriften „DEL MIA MORTE ETERNA VITA vwo." en: „SEMPER EADEM"]

VRBINO.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL I GIOLITO DE FERRARI ET FRATELLI. MDLIII.
I

Colofon op blad 84v: [Drukkersmerk van Gabriel Giolito de' Ferrari (een ander dan
op de titelpagina) met een Phoenix, de letters G.G.F. en het opschrift „SEMPER.
EADEM"] IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI ( ET FRATELLI. I MDLIII.

Reg.: A - G12. Op blad 83v staat:

REGISTRO. ABCDEFG,

Tutti sono sesterni.

Foliëring : 1- 84.
Formaat : In-12 (Bongi 1890; STC Edinburgh 1970)
In-8 (Index Aureliensis, nr. 107.115).
De opgave van het formaat in de Index Aureliensis zal onjuist zijn. Bongi's beschrijving berust op autopsie en de andere bibliografieën die deze druk noemen, vermelden alle het formaat als in duodecimo. Een boek in octavo met twaalf bladen
per katern is, hoewel theoretisch denkbaar, op zijn minst ongebruikelijk.
Opm.: Op blad 83v staat: Gli errori de la Stampa si rimettono al giuditio di chi leggo.
Op blad 84r de brief van Aretino „Al gratioso, Messer Danielo Barbaro".
Bongi (1890, I 413) schrijft dat de drukken van 1553 van Lo Hipocrito (sic), IT
Marescalco en Talanta zich voordoen als louter kopieën van de oorspronkelijke edities. Aangezien echter Aretino in die tijd te Venetië verbleef en tot de kennissenkring van Giolito behoorde, wil Bongi de mogelijkheid niet uitsluiten, dat de
auteur persoonlijk toezag op de uitgaven en er korrekties in a anbracht.
Bongi heeft de editie niet met andere gekonfronteerd. Een vrij oppervlakkige
kollationering, zoals ik ten behoeve van het bepalen van de verhouding tot de vertaling heb uitgevoerd, maakt al snel duidelijk dat er van bijzondere zorg voor de
tekst weinig te bespeuren is. Deze editie munt tussen de andere uit in slordigheid,
zich manifesterend in de vaak volstrekt willekeurige interpunktie en de vele zetfouten. Kennelijk is bij dit eleg ante drukje meer zorg besteed aan het uiterlijk dan
aan de betrouwbaarheid van de tekst.
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Het door mij genoteerde variantenmateriaal geeft reden te veronderstellen dat
Øe druk van Giolito niet teruggaat op de editie-Marcolini van 1542, maar direkt of
indirekt op de `pirated edition' van dat jaar.
Ik geef eerst een lijstje van de door mij genoteerde plaatsen waar de editie-1553 zich nauwer
aansluit bij 1542 s.n.t. dan bij 1542-Marcolini (nrs. 1-11) en daarna van die waar het omgekeerde het geval is (nrs. 12-18). Ik gebruik de volgende afkortingen voor de gehanteerde
exemplaren: 42M = editie-Marcolini 1542 (ex. Bibl. Marciana 386 D 275.4) ; 42s1 = editie1542 s.l. et s.n.t. (ex. Bibl. Marciana Dramm. 378) ; 53 = editie-Giolito 1553 (mikrofilm van
ex. Wroclaw 450.124).
1 42M Mr Pinta
42s1 A3r finita
53 4r finita
2 42M A8v cucculi
42s1 A8r cucculi (onduidel ij k afgedrukt )
11v articuli
53
3 42M Blr
42s1 A8v
12r
53

Hipo. Chi vbidisce santifica.
(deze regel ontbreekt)
(deze regel ontbreekt)

4 42M C3r A irmene
42s1 C2r Ai(r?)mene (van de r is slechts een vage balk zichtbaar

53 23v Aimene
5 42M C6v mi condusse
42s1 C5v un condusse
53 27v un condusse
6 42M F4v la estrema virtu dela
fortitudine accio, the per
suo mezzo io riceua il dono
42s1 F4r la estrema virtu
F4v riceua il dono
53

55r la estrema virtu
riceua il dono

7 42M H6r cridi
42s1 H3v gridi
53 73r gridi
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8 42M H6v Porfi. (...) in donna
Preli. si come io sento
42s1

Hav Porfi. (...) in donna Preli si come io sento

53

73v Porf. (...) in donna. Prel. si come io sento

9 42M H7v Mene godo tutto tutto.
42s1 144v Mene godo tutto.
53
74v Mene godo tutto.
10 42M I5r Prelio Zefiro ? Zefiro Prelio ?
42s1 Ilv
Prelio Zefiro Prelio ?
53
80v Prelio Zefiro Prelio.
11 42M I7r

(...),et chi vol murar muri, che todos es nada. Ma da che nada es
todos saluo Iddio che è il tutto,
me n e vado (...)

42s1 I3v (...), & chi uol murar muri, che todos saluo Iddio che è il tutto, me
ne vado (...)
53

83r (...), & chi uol murar muri, che
todoh saluo Iddio che è il tutto,
mene vado (...)

12 42M A3v galante
42s1 A4r galana (?)
53
5r
galante
13 42M B8r lo sdegno
42s1 B7v lo sdegnio
53 20r lo sdegno
14 42M C2v diuerse Cittadi, varie genti
42s1 C1v diuerse Citta di varie genti
53 23r diuerse Cittadi, uarie genti
15 42M C2v l'ire
42s1 C2r l'ice
53 23r l'ire
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16 42M C4v ginocchia

42s1 C4r gionchia
53
25v ginocchia
17 42M C6r sel capriccio
42s1 C5v selcap iccio
53 27v sel capriccio
18 42M E8v sine va in ignem
42s1 E6v si no vain ignem
53 48v sine va in ignem

Het zal duide lij k zijn dat met name de passages in 1553, genoemd ad nr. 6, 8 en 11, niet verklaarbaar zijn zonder de 'tussenkomst' van de editie-1542 s.n.t. Andere overgenomen fouten
(nrs. i en 3) ondersteunen deze verklaring.
Daarentegen kunnen de gevallen 12, 13, 15, 16, 17 en 18 verklaard worden als onafhankelijke verbeteringen van onmiskenbare zetfouten in de editie-1542 s.n.t. Problematisch is
hoogstens nr. 14, waar de variant van 1542 s.n.t. een even zinnige tekst opleverde, als in
1542M wordt gevonden. Het lijkt me echter dat deze afwijking van de editie-1553 ten
opzichte van zijn veronderstelde voorbeeld 1542 s.n.t., onafhankelijk van de editie-Marcolini
tot stand gekomen kan zijn.

2.6

Een editie van Aretino's komedies uit i 560?

De enige die een editie 1560 vermeldt, is Brunet, voor het eerst in de vierde druk
(Brunet 1842, I 152), daarna ongewijzigd in de vijfde (Brunet 1860, I kol. 407 8).
Latere vermeldingen gaan op Brunet terug. In de door mij geraadpleegde katalogi
komt deze editie niet voor.
Brunet (1860) heeft de volgende gegevens :
,,— Quattro comedie del divino Pietro Aretino ... nouellamente ritornate, per mezzo della stampa, a luce, a richiesta de conoscitori di lor valore. MDLX.
pet. in- 8. ou in- 16 de 8 ff. prél. et 285 ff. de texte, y compris un titre particulier pour
-

-

chaque pièce.
Cette édition a été vend. 11 fr. mar. citr. chez La Vallière ; mais elle était annoncée
par erreur dans le catalogue sous la date de 1588. L'édition de ces quatre comédies
sous le même titre, avec la date de 1588, in-8, a également 8 ff. prél. et 285 ff.,
mais on y trouve de plus deux feuillets pour l'errata."
Het feit dat deze editie nergens anders opduikt, is op zichzelf onvoldoende reden
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om aan het bestaan ervan te twijfelen. Maar er zijn enkele andere aspekten die deze
vermelding verdacht maken.
Vóór het bestaan pleit ongetwijfeld de stelligheid waarmee Brunet deze editie
noemt en haar onderscheidt van die van 1588. Het door hem geciteerde jaartal
MD LX is een gegeven dat men moeilijk kan negeren. Behalve dan - en nu kom
ik op de tegenargumenten - dat dit gegeven kennelijk niet heeft voorkomen dat de
katalogus van La Vallière het boek op 1588 stelde! Bovendien leidt de door Brunet
gesignaleerde overeenkomst met de - in vele exemplaren overgeleverde - editie
van 1588 tot nieuwe problemen. Afgezien van het jaartal, de ontbrekende errata
en een geringe variant op de titelpagina (1588 heeft del lor valore) klopt Brunets beschrijving volledig met die van de editie-1588. Daaruit moet men wel de konklusie trekken, tenzij de datering van de editie-1560 onjuist is, dat de editie-1588
een herdruk zou zijn van die van 1560. Maar tegen die konklusie verzetten zich gegevens over de druk van 1588, die ik hieronder uitvoeriger zal behandelen. In die
uitgave wordt bijvoorbeeld zeer konsciëntieus vermeld welke edities voor deze
herdruk als kopij zijn gebruikt : „Dei dunque sapere, come da testi molto corrotti, stampati in ottauo senza nome dello stampatore, ne meno del luogo, s'e ristampata il Marescalco, & la Cortigiana. la Talanta, & l'Hipocrito da testi del
Giolito di Vinegia in duodecimo del MDLIII. &, come ho detto, nella fine ha
hauuta questa vltima della stampa del valente Mercolino in ottauo stampata nel
XLII. nel quale in diuersi luoghi ho trouato le linee intiere di piu, che si fosser ne l
mio, come ognuno potre vedere, che si prendra piacere di confrontare i detti testi
insieme.
De uitgever van de editie-1588 gebruikte dus voor de eerste twee komedies:
drukken s.l. et s.n.t., voor Talanta de druk van Giolito uit 1553 en voor l'Hipocrito
aanvankelijk de druk van Giolito en later die van Marcolini. De door mij genoteerde varianten bevestigen de mededeling ten aanzien van de kopij van l'Hipocrito.
Van een druk uit 1560 met alle vier stukken, die de kopij-problemen had kunne n
voorkomen, wordt niet gerept.
Nu zou men kunnen veronderstellen dat deze mededeling van de uitgever letterlijk is herdrukt uit de editie-1560. Maar dat klopt weer niet met Brunets beschrijving. De mededeling over de eerdere drukken staat namelijk na de Errata en het
ontbreken daarvan onderscheidt nu juist de editie-1560 van die van 1588.
Verder kan ook de voorrede uit 1588 onmogelijk al in 1560 bestaan hebben, om
dat erin gezinspeeld wordt op een druk uit 1584 (Sellers 1924, 116). Over verschillen in het voorwerk van 1560 en 1588 spreekt Brunet niet. In beide edities zou het
volgens hem 8 bladen beslaan.

.

.

.

.

Op grond van de hier vermelde gegevens komt het mij hoogstwaarschijnlijk voor,
dat Brunet zich vergist heeft. Hoe de vergissing ontstaan kon, is mij echter nog on-
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duidelijk. De titelpagina van de editie-1588 draagt zeer duidelijk het jaartal
MDLXXXVIII. Misschien is in het exemplaar waarop Brunets beschrijving berust, behalve met de errata-bladzijden, ook iets met de titelpagina niet in orde geweest ?

2.7 L'Hipocrito in Quattro Comedie, 1588
De bovengenoemde editie uit 1588 van vier van Aretino's komedies kan als volgt
worden beschreven (naar het exemplaar K.B.-Den Haag 843 C 51)
Titelpagina :
NATTRO COMEDIE DEL

(

DIVINO PIETRO ARETINO.

(

Cioé

Il Marescalco
La Talanta. I
La Cortegiana
L'Hipocrito.
Nouellamente ritornate, per mezzo della I stampa, a luce, a richiesta de conoscitori del lor valore. I [rond vignet met portret van Aretino en randschrift D. PETRVS
ARETINVS . FLAGELLVM . PRINCIPVM .1 [s.l. et s.n.t.] MDLXXXVIII.
(

Colofon
on : geen.

Reg.: A — Z8, Aa — 008 . Op blad Oo5r (fol. 285r) staat : REGISTRO. Tutti sono quaderni. ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo.
Foliering : B1 tm. 0o5 zijn gefolieerd 1-285. Fouten hierin: 222 op de plaats van

214, 214 op de plaats van 216, 121 op de plaats van 221, 270 op de plaats van 272.
De 5 van 135 ontbreekt.
Formaat : In-8.
Opm.: Katern A bevat het voorwerk van de gehele verzameluitgave + het voorwerk en de proloog van Il Marescalco.

A2r—A3v

Voorrede : Lo stampatore a coloro, che stimano le opere di questo

grande Scrittore.
A4r—H1v
H1 v

Il Marescalco
Avertimento al leggitore.

H2r—R5r

La Cortegiana

R6r—Ee2v

La Talanta
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Ee3r
Ee3r

Pietro Aretino,
Aretino, al
al Picolhomini.
Picolhomini.
Pietro
a
chi
legge.
Lo
Stampatore
chi
legge. S.
S.
Stampatore
Lo

Ee4r-OoSr
Oo5r
Ee4r
OoSv
Oo5v

L' Hipocrito
L'Hipocrito
AI gratioso
gratioso messer Daniello
Daniello Barbaro. Pietro
Pietro Aretino.
Aretino.
Al

006r-008r
Oo6r-Oo8r
008v
Oo8v

Errori.
Errori.
nCorrettore
Correttore al benigno
benignoLettore.
Lettore.
Il

—

La Cortegiana,
Cortegiana,La
LaTalanta
Talanta en L'Hipocrito
L' Hipocrito hebben afzonderlijke titelpagina's. Die van
van
La
L' Hipocrito bevat
bevat het
het volgende
volgende:
:
L'Hipocrito

I

L'HIPOCRITO, I COMEDIA, DEL DIVINO I PIETRO
PffiTRO AØTINO.
ARETINO.I IAL
ALMAGNANIMO
MAGNANIMO DVCA DI
Dl
L9HIPOCRITO,
VRBINO.I
VRBINO.

l

M. DLXXXVIII.
gezamenlijke titelpagina]
titelpagina] I1M.
DLXXXVlII.
[vignet als op de gezamenlijke

De
De uitgave
uitgave vertoont
vertoont op
ophet
heteerste
eerstegezicht
gezichtgeen
geenspoor
spoorvan
vanhaar
haarherkomst.
herkomst. Gezien
Gezien
het feit dat
dat Aretino's
Aretino's werk op
op de
de Index
Indexstond,
stond, isisdat
datniet
nietverwonderlijk.
verwonderlijk. Reeds
Reeds.
veronderstelde dat de druk
druk van
van buiten
buitenItalië
Italie stamde;
stamde; hij
hij
Mazzuchelli (1741, 229) veronderstelde
uitgave was.
later isis de
dacht dat het een Parijse uitgave
was. Pas
Pas veel
veellater
de werkelijke
werkelijkedrukker
drukkerbekend
bekend
n
geworden. De
John Wolfe
Wolfe vormt ee
De toeschrijving
toeschrijving aan
aan de
de Londense
Londense typograaf John
een
onderdeel van een boeiend
boeiend stuk
stuk bibliografisch
bibliografisch speurwerk.
speurwerk. Enkele
Enkele punten
puntenhiervan
hiervan
zal ik kort samenvatten. (Een
(Een uitvoerig
uitvoerigverslag
verslaggeeft
geeftSellers,
Sellers,1924.)
1924.)
Bongi, hierboven
hierboven genoemd
genoemdals
als auteur
auteur over
over Giolito,
Giolito, hield
hieldzich
zichininhet
hetlaatst
laatstvan
van
de vorige eeuw
eeuw bezig
bezigmet
metenige
enigedrukken
drukkenvan
vanMachiavelli
Machiavellimet
metduidelijk
duidelijkgefingeerd
gefmgeerd
impressum.
grond van
van o.a.
o.a. de
debanden
banden van
vansommige
sommigeexemplaren
exemplarenontstond
ontstondbij
bij
impressum. Op grond
hem het vermoeden
vermoeden dat
dat ze
ze uit
uit Engeland
Engeland afkomstig
a£komstig zouden
zouden kunnen
kunnen zijn.
zijn. Bij
Bij nanavraag
British Museum
Pollard in staat
staat om
om op
op grond
grondvan
vanhet
het
vraag in
in het British
Museum bleek
bleek A. W. Pollard
typografisch
materiaal de
toeteteschrijven
schrijven aan
aanJohn
(Bongi 1897,
1897~
typografisch materiaal
de uitgaven toe
John Wolfe (Bongi
134).
AdolfGerber,
Gerber, die
dieeen
eenhele
heleserie
serieuituit134) .Het
Het onderzoek
onderzoek werd
werd voortgezet door Adolf
gaven van Machiavelli, Aretino en Ubaldini met
met elkaar
elkaar en met John
John Wolfe
Wolfe in verband
brengen. Gerber
Gerber vond
yond daarbij
daarbij o.a. de
de volgende
volgendeinschrijving
inschrijving in
inhet
het
band wist te brengen.
o
Item allo„xx° die
Londense Stationers
Stationers Register
Register:: "xx
die Septembris.
Septembris. [1588]
[1588] John wolfel
wolfe/Item
Quattro Comedie Del
wed vnto
vnto him
himfor
forhis
hiscopie
copieynder
vnderth[e
th[eh]andes
h]andesaforesaid.
aforesaid. Quattro
Del
Deuino PIETRO ARETINO
ARETINO[no
[nosum
sumstated]"
stated]"(Gerber
(Gerber 1907,
1907, 5).
5).
Behalve de Comedie drukte
Aretino La prima [e
[e seconda]
seconda1parte
partedede
drukteWolfe
Wolfe ook van Aretino
(1589). Deze laatste
Ragionamenti
ultimaparte
partededeRagionamenti
Ragionamenti (1589).
(1584) en La terza etetultima
Ragionamenti (1584)
editie heeft als impressum:
impressum : "Appresso
„Appresso Gio.
Gio. Andrea del Melagrano
editie
Melagrano 1589.",
1589.", dat
dat in
Quattro Comedie
sommige bibliografieen ten onrechte met de uitgave van de Quattro
Comedie wordt somigeblrafëntochemduigavn
verbonden
261).
verbonden (o.a. bij Mazzuchelli 1763, 261).
John
die een
eendeel
deelvan
vanzijn
zijnleertijd
leertijd in
inItalië
Italie had
had doorgebracht,
doorgebracht, isis de
de beJohn Wolfe, die
langrijkste
was.
langrijkste drokker
drukker van
van Italiaanse
Italiaansewerken
werken in
in het Elizabethaanse
Elizabethaanse Engeland.
Engeland. Hij was
.
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een ondernemend zakenman, die meermalen in moeilijkheden kwam
kwam wegens
wegens het
het
(Sellers 1924, 108; Clair
drukken van klandestiene uitgaven
uitgaven (Sellers
Clair 1965,
1965, 100). Blijkbaar
was er een
een behoorlijke
behoorlijke markt
markt aanwezig
aanwezig voor
voordergelijke
dergelijke edities
edities van
vanauteurs
auteurs wier
wier
werk in Italië
Italie verboden
(1969, 15)
15) zegt dat
dat er geen
geen twijfel
twijfel over
over bebeverboden was.
was. HosIe
Hósle (1969,
voor de
staat, dat deze drukken
drollen in
in de
de eerste plaats voor
de verkoop
verkoopininItalië
Italiebestemd
bestemdwaren,
waren,
maar
hij geeft hiervoor geen argumenten.
maar hij
argumenten. Het
Het grote
groteaantal
aantal overgeleverde
overgeleverdeexemexemvermoedendat
dat de
de Quattro
Comedie een flinke oplaag gehad
plaren (zie onder) doet vermoeden
Quattro Comedie
hebben.
vermomming van
van de
de uitgaven
uitgaven van
van Wolfe,
Wolfe,onder
ondermeer
meer door
doorgefingeerde
gefingeerde
De vermomming
<lrukkersnamen,
zonder humor
humoraangebracht.
aangebracht. De colofon
van de
de eerste
eerste der
der
drukkersnamen, is niet zonder
colofon van
twee Ragionamenti-drukken
Ragionamenti-drukken luidt: „Stampata,
"Stampata, con buona
buona licenza
licenza (toltami)
(toltami) nella
nella
altre volte
volte piu
piu felice,
felice, ilil uiggesimo
uiggesimo primo d'Octod'Octonobil citta di Bengodi, ne
ne l'Italia
l'Italia altre
bre MDLXXXIV".
(Sellers1924,
1924,114).
114).„Bengodi"
"Bengodi"betekent
betekent`Geniet
'Genietervan'
ervan' en
en ook
ook
MDLXXXIV". (Sellers
het `in
'in vroeger
vroeger tijd
tijd gelukkiger
gelukkiger Italië'
Italie' is veelzeggend
veelzeggend voor
voor de
desituatie.
situatie. Het
Hetvoorvoor(Grijsbaard).Voorzover
Voorzover ik
ik weet heeft
woord noemt
woord
noemtals
als drukker
droller Barbagrigia
Barbagrigia (Grijsbaard).
heeft nieniedeze
opgemerkt dat
dat deze
deze naam
naam we
weliswaar
mand tot dusver opgemerkt
liswaar fiktief is, maar niet bij deze
verzonnen. In
In Annibal
Annibal Caro's
Caro's blijspel
blijspel Gli
straccioni (geschreven
Gli straccioni
gelegenheid is verzonnen.
±
1544,gepubliceerd
gepubliceerd1582)
1582)treedt
treedtnamelijk
namelijkals
alséén
eender
derkomische
komischefiguren
figurenop
op "Bar: 1544,
„Barbagrigia, stampatore".
stampatore". Tegen
deze achtergrond
achtergrond moet
moet vooral
vooral de
de serieuze
serieuze wijze
wijze waarwaarbagrigia,
Tegen deze
werk wordt gespro.op
de Quattro
Comedie over Barbagrigia's
Barbagrigia's werk
gespro=opininde
de voorrede
voorrede van de
Quattro Comedie
ik me
me
ken, voor
voorde
degoede
goedeverstaanders
verstaanderskomisch
komischzijn
zijngeweest
geweest(ik(ikparafraseer)
parafraseer):: `Als
'Als ik
schrijft de drukker
drukker aan de Aretino-liefhebbers,
Aretino-liefhebbers, `werden
'werdenuuweinige
weinigejajaniet vergis', schrijft
"grande Stampatore, e libero huomo
huomomaestro
maestro Barbagrigia"
Barbagrigia" de
de
ren geleden door de „grande
Ragionamenti aangeboden en beloofde hij
hij in
in zijn
zijn voorrede
voorrede de
de andere
andere werken
werken vvan
an
Ragionamenti
Aretino uit te geven. Deze zijn tot dusver niet verschenen;
verschenen; misschien
misschien heeft
heeft hij
hij het
hetAretinougv.Dzjn
te druk, of
ofheeft
he eft zijn hoge
hoge leeftijd
leeftijd of
ofveeleer
veeleerde
de dood
doodhet
hetverhinderd.
verhinderd. Daarom bied
ik uu nu
nu vier
viervan
vanAretino's
Aretino'skomedies
komediesaan,
aan, gedrukt
gedruktop
opmijn
mijnpers
persdie
dieuu(hoe
(hoebestáát
bestaat
kwaliteit zal
zal toeschijnen
toeschijnen dan
dan de zijne
...)'. 33
zijne ((...)'.
het!) niet van mindere kwaliteit
droller wijst dan op de
de grote
grote zorg
zorgdie
dieaan
aande
detekst
tekstisis besteed.
besteed. En
En dat
dat isis in
in
De drukker
,dit
veel fouten,
fouten, maar
maar dat
dat kwam
kwam vooral
vooral
,dit geval
geval geen
geen bluf. Weliswaar bevat de uitgave veel
<loordat
gedwongenwas
wasexemplaren
exemplarenvan
vanslechte
slechteuitgaven
uitgavenals
als kopij
kopij tetegegedoordat Wolfe gedwongen
bruiken. Zoals hierboven al is
is meegedeeld,
meegedeeld, wordt
wordtzelfs
zelfsexakt
exaktverantwoord
verantwoorddoor
door
bruiken.
,,11
Correttore al
al benigno
benigno Lettore"
Lettore" welke
welkedrukken
drollenals
als kopij
kopij zijn
zijn gebruikt,
gebruikt, een
een zorg
zorg
,,Il Correttore
<lie
voor dit
ditsoort
soortedities
edities heel
heel uitzonderlijk
uitzonderlijk voorkomt.
voorkomt. Blijkbaar
Blijkbaar heeft het veel
die mij voor
moeite
gekost de
deverschillende
verschillende teksten
teksten in
in handen
handen te krijgen.
krijgen. Volgens
Volgens de
de voorrede
voorrede
moeite gekost
heeft de (vergeefse)
(vergeefse) hoop om
om ook
ooknog
nogeen
eenexemplaar
exemplaartetevinden
vindenvan
vande
devijfde
vijfdekokomedie, Il
11 Filosofo, de publikatie een jaar opgehouden. Een
Een exemplaar
exemplaar van
van l'l'HipoHipocrito
Marcolini-editie kreeg
kreeg de
de drukker
droller pas
pas in handen,
handen, toen
toen men
mengevorderd
gevorderd
crito in de Marcolini-editie
het begin
beginvan
vanhet
hetderde
derdebedrijf.
bedrij£ Dit klopt met
met de
de door
door mij
mij gevonden
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anten.
de laatste
Iaatste drie
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betreffen die
die een
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gen in de uitgave-1588 van duidelijke fouten in de Marcolini-druk van 1542. De
belangrijkste varianten in de eerdere bedrijven zijn, tezamen met een aantal storende zetfouten, opgenomen in de uitvoe rige lijst van Errori, ondanks het door de
`Correttore' zelf aangestipte risiko dat het geven van zoveel errata de verkoop niet
zou bevorderen en het een andere drukker gemakkelijk zou maken een perfekte
herdruk uit te geven.
Ook zolang men zich moest baseren op een exemplaar van de slordige editie1553, ging men bij het zetten van 1588 met verstand te werk. Veel fouten zijn verbeterd, inkonsekwenties rechtgetrokken. Een der personages, Artico, heet in de
lijst van personages van 1553 door een zetfout Artibo. De editie-1588 neemt dit
over, en blijft dan ook konsekwent Artibo zetten, ook waar de kopij terugkeert tot
het oorspronkelijke Artico.
De editie-1588 wordt door vrijwel a lle door mij gehanteerde bibliografieën genoemd en is in
een groot aantal exemplaren overgeleverd. De Index Aureliensis noemt als vindplaatsen:
Berlin SB, Bonn UB, Coburg LB, Gotha LB, Gottingen UB, Hanover, N.H. (U.S.A.),
Kalocsa K, London BM (3 exx.), Milano BT, Munchen SB, Paris BN, Washington LC,
Wroclaw BU (2 exx). Daaraan kunnen worden toegevoegd: Den Haag KB, Utrecht UB;
Brussel KB (2 exx.) ; Cambridge (4 exx. in Adams 1967, nr. A 1562), Oxford Bodl. Libr. en
nog 12 andere exemplaren in Groot-Brittannië en Ierland, genoteerd door Ramage (1958,
ad STC 19911) ; Milaan Bibl. Ambros., Bibl. Naz. en Bibl. Civ., Florence Bibl. Naz. en
Bibl. Ricc., Rome Bibl. Naz., Bibl. Vat. en Bibl. Teatr., Piacenza Bibl. Comun., Arezzo
Bibl. della Città, Pistoia Bibl. Consorziale, Siena Bibl. Comun., Lucca Bibl. Gov .; Toronto
Univ. Libr.; Illinois Univ. Libr. en nog 14 andere exemplaren in Amerikaanse bib li otheken,
genoteerd door de National Union Catalog. Ik neem aan dat er bij beschikbaarheid van een
groter aantal katalogi nog veel meer exemplaren genoemd hadden kunnen worden.

2.8 De edities van Il Pinto, ióot en ióio
De komedies van Aretino zijn in de zeventiende eeuw in Italië onder vermomming
herdrukt. L'Hipocrito kreeg als nieuwe titel Il Finto (`de geveinsde') en werd op
naam gesteld van Luigi Tansillo. Van deze vermomde tekst bestaan twee drukken:
a IL FINTO. Comedia leggiadra del sig. Luigi Tansillo, nuouamente posta in Luce.
Dedicata al M. illustre sig. it sig. Pietro Capponi. [drukkersmerk] In Vicenza,
per Giorgio Greco MDCI. Ad instanza di Pietro Bertelli. Con licenza de' Sup.
In-12. A6, A — F12, [geen sign.]6.
Firenze, Bibl. Naz., sign.: Nencini F.2.5.34.
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b

Comedia leggiadra del sig. Luigi Tansillo : nuouamente posta in
luce. Dedicata al M. illustre sig. il sig. Pietro Capponi. [drukkersmerk] In Vicenza, appresso Gio. Pietro Giovannini. 1610. Ad instanza di Pietro Bertelli. Con
licenza de' Superiori.
In-12. A - F12, Glo.

IL FINTO.

.

Firenze, Bibl. Naz., sign.: RKi.o.57.d/53b.
Ik heb deze edities niet nader onderzocht en met de eerdere vergeleken, omdat enkele onmiddellijk in het oog springende verschillen met de andere edities (zie hier
onder) het gebruik door Hooft van Il Finto uitsloten.
Bij enige kleine steekproeven bleek de tekst van het stuk behalve in het begin
van de proloog grotendeels overeen te komen met die in de vorige edities, echter
met wijziging van details die de religie (cielo, frate, prete) of de aktuele situatie
raakten (la Corte, het hof, wordt meervoud: le corti; een uitval naar Frankrijk vervalt, e.d.).

2.9 De door Hooft gebruikte uitgave van l'Hipocrito
In de eerste plaats een enkel woord over de jongste edities die omstreeks 1615 ter
beschikking stonden.
In theorie kan Hooft een exemplaar van een van de drukken van Il Finto (1601
of 1610) gehanteerd hebben. Afgezien van de vraag, of hij door de vermomming
heen Aretino's Hipocrito herkend zou hebben, is er één gegeven dat het gebruik
van deze teksten uitsluit. De namen van Hoofts personages zijn deels letterlijke vertalingen van die bij Aretino. Perdelgiorno wordt Bederfdendagh, in tweede instantie
Daghdief; Tranquillo wordt (Steven) de Stille. In Il Finto heten deze figuren respektievelijk Trabotto en Ramuso, namen die geen enkel verband tonen met die in

Schijnheiligh.
Bovendien noemt Hooft zijn vertaling op de titelpagina van het handschrift
„Gevolgt na t Italiaensch van P Aretin".
Op grond hiervan heb ik bij het zoeken naar Hoofts bron de edities van Il Finto
buiten beschouwing gelaten. Als mogelijkheid blijven dan over de twee edities uit
1542, de druk van 1553 en die van 1588.
Het vergelijken van passages uit Hoofts vertaling met onderling variante passages
in de Italiaanse teksten is een hachelijke onderneming. In de volgende hoofdstuk-
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ken zal nader uiteengezet worden, dat het Hoofts doelstelling niet was, een zo letterlijk mogelijke vertaling te leveren van de voor hem liggende tekst. Wel komen
sommige scènes vrijwel overeen met het Italiaans, maar op tal van plaatsen heeft
Hooft de tekst verkort of juist uitgebreid, vereenvoudigd of juist plastischer gemaakt, en soms heeft hij hele scènes ingrijpend veranderd. Dat maakt het moeilijk
om tot konklusies te komen over de verhouding tot teksten die voo rn amelijk in
details van elkaar verschillen. De mogelijkheid dat het ontstaan van bepaalde verschillen of overeenkomsten tussen het Nederlands en het Italiaans op toeval berust, kan niet worden uitgesloten. Wanneer bijvoorbeeld een element uit de tekst
dat in één van de Hipocrito-edities afwezig is, ook in de vertaling ontbreekt, bestaat altijd de kans dat de vertaler toevallig op hetzelfde punt korter is geweest dan
zijn voorbeeld, en dat hij dus toch een bron mèt het betrokken element heeft gebruikt.
Echter kan door kumulatie van de aanwijzingen uit verschillende gevallen de
kans op toevalligheden beperkt worden. Dat is de reden dat ik hier niet volsta met
enkele `treffende' voorbeelden, maar de vijftien gevallen die duidelijke aanwijzingen opleveren, in extenso behandel.
Niet alle varianten tussen de Hipocrito-edities kunnen de verhouding tot de vertaling verhelderen. Alleen die welke de weg openen tot alternatieve vert a1 i n g e n, leveren een bijdrage tot het bewijsmateriaal. Varianten in spelling konden
derhalve buiten beschouwing blijven. Ook fouten in een tekst kunnen geen rol
spelen als ze zo evident zijn, dat de vertaler automatisch getracht zal hebben ze te
korrigeren. Eén geval waarin de korruptheid van het voorbeeld mogelijk geleid
heeft tot een weglating in Schijnheiligh, zal ik als aanvullend gegeven behandelen,
nadat op grond van andere feiten is vastgesteld, welke editie als voorbeeld heeft gediend.
Ik vond een aantal plaatsen waar de vertaling een element bevat dat met één of
meer bron(nen) wel korrespondeert, en met één of meer andere bron(nen) niet.
Bij elk van de gevallen zal ik aangeven, voor welke Hipocrito-editie(s) dit een positieve of een negatieve indikatie oplevert. De daarbij gebruikte afkortingen zijn dezelfde als op p. 38; 88 = het Haagse exemplaar van de editie-Wolfe 1588, SHH
Schijnheiligh van P. C. Hooft. In de citaten zijn ook de korrekties in SHH aangegeven, met hantering van de manuscriptologische tekens zoals die o.m. gevonden
worden in Proeven 1968, 26 7.

=_

-

In de eerste plaats vier gevallen waarbij één van de edities minder in aanmerking
komt als basis van sHH dan de andere drie:
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van soo loosen (beloftenisse)
r. 2160
a si fallace
42M
H1r
G6v
a si fallace
42s1
a fallace
67v
53
270r
a si fallace
88
De a anwezigheid van soo in um levert een negatieve indikatie voor 53 op.

1 SHH

niet [-wel en] quaelijck
r. 2446
2 sm
bene
42M H5v
bene
42s1
H3r
breue
73r
53
bene
275r
88
Negatieve indikatie voor 53.
3

(veel landen) steden ende verschejden volcken
r. 673
diuerse Cittadi, varfe genti
C2v
42M
diuerse Citta di uarie genti
C1v
42s1
diuerse Cittadi, uarie genti
23r
53
diuerse citta, varfe genti
231r
88
De afwijkende konstruktie in 42s1 geeft een negatieve indikatie voor die editie.

4

Schijn.
r. 2457
Guar.
42M H6r
Hipo.
H3r
42s1
Hipo.
G1 r
53
Hipo.
275v
88
Alleen 42M heeft de juiste persoonsaanduiding.
De aanwezigheid van de fout in de vertaling verschaft daarom een negatieve
indikatie voor 42M.

SHH

SHH

De gevallen 5 en 6 hieronder leveren voor twee van de edities negatieve, voor
de andere positieve argumenten op :
5

SHH

42M
42s1

r. 1919-22 (..., laet ons voorts) d'wterste deughd des kloeckmoedighej ds (gebrujcken), op dat jck door middel van de
selve mijn wtersten oorlof van v verwerve
(...), la estrema virtu de la fortitudine accio, che per suo
F6v
mezzo io riceua il dono de l'ultima licentia da voi
(...) la estrema uirtu
F4r
riceua il dono de 1'ultima licentia da uoi
F4v
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53

35r

88

259v

(...) la estrema virtu riceua il dono de 1'anima licentia
da voi
(...) la estrema virtu de la fortitudine, accioche per suo
mezzo io riceua il dono de l'ultima licentia da voi

Het Nederlands is een nauwkeurige vertaling van de tekst die we in 42M en 88
vinden. De fout, ontstaan bij het zetten van 42s1 tijdens de overgang naar een
volgende bladzijde, en in 1553 met een nieuwe fout aangevuld, heeft de tekst
daar volledig verminkt. Derhalve een negatieve indikatie voor 42s1 en 53, en
een positieve indikatie voor 42M en 88.

6 SHH
42M
42s1
53
88

r. 2832-4 (...), en die timmer[en] wil timmere. Want todo es nada
al is niet behal[ven] Godt die al in al is.
I7r
(...), et chi vol murar muri, che todos es nada. Ma da che
nada es todos saluo Iddio che è il tutto, me ne vado (...)
I3v
(...), & chi uol murar muri, che todos saluo Iddio che è
il tutto, me ne vado (...)
(...), & chi uol murar muri, che todoh saluo Iddio che è
83r
il tutto, me ne vado (...)
285r
(...), e chi vol murar muri, che todos es nada. Ma da che
nada es todos, saluo Iddio, che è il tutto, me ne vado (...)

Hoofts tekst volgt, afgezien van het niet vertalen van „me ne vado" (`ik ga'),
duidelijk de zinskonstruktie van 42M en 88, die in 42s1 en 53 verstoord is. Derhalve is hier ongeveer hetzelfde aan de hand als in geval 5.
In de volgende twee gevallen heeft de vertaling met slechts één van de Hipocrito-edities een positieve korrelatie.
7 De laatste scène in het tweede bedrijf heeft in de verschillende teksten de volgende `kop' :

42M
42s1

D4v
D3v

53

35r

GVARDABASSO, LISEO, MAIA, PERDELGIORNO, MALANOTTE
GVARDBAASSO

[sic , LISEO.
]

MAIA, PERDELGIORNO, MALANOTTE.
GVARDABASSO, LISEO.
MAIA, PERDELGIORNO, MALANOTTE.

88

241v

GVARDABASSO,

sopragiunge.

Hooft begint hier geen nieuwe scène, maar schrijft tussen r. 1028 en 1029:
„Slockspeck comter bij." Het komt mij voor dat het gebruik van deze in sHx
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ongewone aanduiding alleen te verklaren is door het voorbeeld met gelijke betekenis in 1588. Dit geval levert daarmee een sterk argument voor het aanwijzen van 88 als de bron van SHH.
8 SHH

r. 2122-5 Hoort, Catrijne [-die] vwen arbejdt niet [-conde] <connende,> beloonen met het leven dat se quijt was, soo
comt haer dwaeshejdt v beloonen met haer doodt.
Odi Porfiria, che non poteua premiare i tuoi sudori con
42M
G8v
la vita non hauendo la sua stoltitia con la morte.
42s1 G6r Odi Porfiria, che non poteua (komma?) premiare i tuoi
sudori con la uita non hauendo la sua stoltitia con la

morte.
0 di Porfiria, che non poteua, premiare i tuo sudori con
la uita non hauendo la sua stoltitia con la morte.
88 269v Odi, Porfiria, che non poteua, premiare i tuoi sudori con
la vita, non hauendola, non lascia la stoltitia. sua di premiarti con la morte.
53

66v

Afgezien van de vreemde interpunktie heeft al!.,en 88 een zinnige tekst. Tenzij
men in 1588 over een exemplaar van de editie 1542 of 1553 beschikt heeft, dat
op deze plaats een betere lezing vertoonde dan de exemplaren die ik geraadpleegd heb, moeten we konkluderen dat hier een aardig staaltje van tekstkritiek is bedreven. Het is duidelijk dat de Nederlandse tekst geheel parallel loopt
met die van 1588. Ook hier zal het nooit te bewijzen zijn dat Hooft niet zelf
zijn voorbeeld geëmendeerd heeft. Tezamen echter met de andere gevallen
maakt deze passage het gebruik van 1588 als bron wel erg waarschijnlijk.
Er is echter ook een plaats waar
drie andere edities :
9 SHH

r. 527 9
-

SHH

zich nauwer aansluit bij 42M dan bij de

Jck ben te vreden:
Minnebrief.
Sedert (...)

Alleen in 42M, B7v, staat de kop van de brief die Zefiro gaat voorlezen, ook op
een afzonderlijke regel:
Son contento:
Lettera Amorosa
Da poi (...)
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In de andere edities is deze in de regel opgenomen:

42s1

C7v

53

19r

88

228r

Son contento. Lettera Amorosa.
Da poi (...)
Son contento. Lettera Amorosa.
Da poi (...)
Son contento: Lettera Amorosa. Da poi (...)

De editie-1588 wijkt hier qua typografische opbouw het sterkst af van de regelindeling in sHH, maar heeft wel de dubbele punt. Het lijkt me niet te ver gezocht om te stellen dat Hooft deze verduidelijking van de indeling ook op
eigen initiatief, zonder de andere edities te kennen, kan hebben aangebracht. Ik
geloof derhalve niet dat de reeds aangevoerde argumenten ten gunste van 1588
door deze negatieve indikatie worden ontkracht.
Er komt ook een aantal gevallen voor, waarbij in de vertaling iets ontbreekt,
dat in één of meer Hipocrito edities ten opzichte van één of meer andere ook
ontbreekt. Hierboven heb ik al aangegeven dat de bewijskracht van deze gevallen aangevochten zou kunnen worden. Ze kunnen echter wel dienen ter bevestiging van de reeds aanwezige bevindingen.
-

r. 964-6

Wij.

42M

D3v

42s1

D2v

Prelio.
Porfi.
Prelio.
Porfi.
Prelio
Porfi.
Prelio
Porfi.
Prel.
Porfi.

10 SHH

Ca.

53

88

33v

240v

Porfi.
Prel.
Porfi.

Dit zijnse. Maer waerom wordt ghij flaeuw ?
ist v leedt dat jck leve.
Neen't.
Cosi è, ma perche ismarirsi?
Aih? me misera
Vi duol che sia viuo è?
Non giá.
Cosi è, ma perche ismarirsi?
Aih? me misera.
Vi duol, che sia uiuo è
Non giá.
Cosi ê, ma perche ismarirsi ?
Vi duol. che sia uiuo 6?
?

Non già.
Cosi è, ma perche ismarirsi ? Vi duole, che
sia viuo eh ?
Non gia.

De fout van 1553 is door 88 handig opgelost. Het niet-vertalen van de eerste
regel van Porfiria uit 42M en 42s1 geeft een negatieve indikatie voor die edities.

51

Dat SHH nauwkeurig de opbouw van 88 volgt, geeft een positieve indikatie
voor die editie. Aangezien de fout in 53 nogal evident is, levert dit geval geen
negatieve indikatie voor deze uitgave op.
11 SHH

r. 74-5

42M

A4r

42s1

A4v

53
88

6r
216v

Jn veughen hij niet alleen en lacht om 't ongeluck dat
sijn vijf dochters overcomt;
onde non pur si ride de gli infortuni de i generi, e de lo
scappucciar di due de le sue cinque figliuole
onde non pur si ride de gli infortuni de i generi, e de lo
scappucciar di due de le sue cinque figliuole
onde non pur si ride le sue cinque figliuole
onde non pur si ride della sciagura de le sue cinque figliuole

Ik zie geen reden waarom Hooft bij gebruik van een editie uit 1542 de tekst zo
ingekort zou hebben. In 53 staat onzin; met de tekst van 88 korrespondeert het
Nederlands vrijwel geheel.
12

SHH

42M
42s1
53
88

r. 160
A6r
A6r
8v
218r

in een groote swaerichejdt
in un gran gran pellago
in un gran gran pellago
in un gran gran pelago
in un gran pelago

Aangezien in het Nederlands het woord „groote" geen bijzondere nadruk
krijgt, levert dit geval een kleine positieve indikatie op voor 88.
13

SHH

r. 346-7

42M

B1r

42s1
53
88

A8v
12r
221r

Ghij moet wat inde mondt steken in aller
manieren. Komt gaen wij naer achteren.
Voglio the la faciate in ogni modo.
Liseo.
Chi vbidisce santifica.
Hipo.
Andiam di qua (...)
Liseo.
(de regel van Hipo. ontbreekt)
(de regel van Hipo. ontbreekt)
(de regel van Hipo. ontbreekt, maar wordt wel vermeld
in de Errata, op 288r)
Rieu.

Dit geval geeft in de eerste plaats een negatieve indikatie voor 42M, daar het
moeilijk voorstelbaar is, dat Hooft deze aardige typerende repliek van Hipocrito bewust zou hebben laten vallen. Als 88 Hoofts uitg angspunt was, dan
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dringt zich wel de konklusie op, dat Hooft de errata achterin deze editie niet
grondig verwerkt heeft.
14 sim
42M
42s1
53
88

Wij sullen elckander spreken
Ci riparleremo
Ci riparlaremo
Ci parlaremo
Ci parlaremo

r. 1731
F2v
F1r
51r
256r

De Nederlandse tekst, zonder een element dat herhaling aanduidt, sluit zich
nauwer aan bij 53 en 88 dan bij de twee drukken uit 1542.
15 Tenslotte is er een enkel geval waarbij men kan veronderstellen, dat Hooft iets
onvertaald heeft gelaten, omdat zijn voorbeeld een onbegrijpelijke lezing bevatte. Meer dan een hypothetische verklaring kan dit echter niet zijn. Een voorbeeld hiervan lijkt me het begin van de vijfde scène van het tweede bedrijf. Op
Zefiro's bevel aan zijn knecht weg te gaan, antwoordt deze in 42M, C3r, met
„A irmene (ong. 'ik ga'). Dit begrijpelijke antwoord verbastert via „Air?)mene" met onduidelijke r in 42s1, C2r, tot een in de kontekst onbegrijpelijk
„Aimene" in 53, 23v, en 88, 231v. Hooft laat het antwoord weg.
Als we even afzien van de verschillen in gewicht van de hierboven gegeven indikaties, kunnen de gevallen in het volgende schematische overzicht worden weergegeven. Een positieve korrelatie tussen een editie en de vertaling geef ik aan met
+, een negatieve met —, en een weinigzeggende relatie met O.
1

42M
42s1
53
88

2

3

4

5

6

7

8

-}- -{- -}- — -}- -F- — —
+ -E- — + — — --- —
— — -}- + — -- _. —
-I- + -}- -I- -{- -}- -!- -}-

9

10 11 12
O
O
O

-}- — -O ——
OO —
O -{- -+-

-{-

13 14 15

———
-}- — —
-I- -I- O
O -}- O

Het lijkt me duidelijk, dat ondanks de vrij geringe bewijskracht van sommige gevallen, het totale materiaal overtuigend uitwijst naar het gebruik van een exemplaar van de editie-1588 voor de vertaling van l'Hipocrito. Met name de gevallen
7, 8,10 en 11 leveren daarbij sterke argumenten.
Deze konklusie uit interne gegevens wordt ondersteund door het externe feit van

de grotere bereikbaarheid der editie-1588 vergeleken met de andere edities. We
zagen al hoeveel moeite het John Wolfe kostte, een exemplaar van een oudere Italiaanse druk van Aretino's komedies in handen te krijgen. En ook als we rekening
53

houden met
met het
het feit
feit dat
dat Hooft
Hooftlange
langetijd
tijdin
inItalië
Italie isis geweest,
geweest, dan
dan kunnen
kunnen we
wenog
nog
dat de
de kans
kans dat hij daar
daar een boek met
met een
een druk
druk uit
uit de
detijd
tijdvan
vanAretino's
Aretino's
zeggen dat
leven heeft
heeft te
te pakken
pakken gekregen,
gekregen, veel
veel kleiner
kleiner is,
is, dan
dan de
de mogelijkheid
mogelijkheid dat
dat hij
hij in
in
Italië
of daarbuiten op een exemplaar van de editie-Wolfe
Italie of
editie-Wolfeisisgestoten.
gestoten.
in Nederlandse
Nederlandse bibliotheken
bibliotheken in
inde
de
aanwezigheid van
van Aretino-edities
Aretino-edities in
Naar de aanwezigheid
zeventiende eeuw
eeuw heb
heb ik
ik geen
geensystematisch
systematisch onderzoek
onderzoek ingesteld.
ingesteld. De
Dekatalogus
katalogus van
van
boekerij van
Coster (zie
(zie Kleerkooper
Kleerkooper 1898)
1898) noemt geen Aretino-uitAretino-uitde boekerij
van Samuel Coster
gaven; de
de verkoopkatalogus
verkoopkatalogus van
van de
debibliotheek
bibliotheekvan
vanConstantijn
ConstantijnHuygens
Huygens(1688)
(1688)
behalve een
eenexemplaar
exemplaar van
van de
de Ragionamenti,
Ragionamenti, ook Comedie
Comedie di Aretino
Aretino bij
vermeldt, behalve
nr. 318
318 (Cat. Bibi.
Bibl. Huygens
Huygens 1903, 48), een
een aanduiaanduide Libri Miscellanei
Miscellanei in
in Octavo, nr.
te maken,
maken, of
ofhet
omde
deLondense
Londense druk
druk of
ofom
om
ding die te summier is om er uit op te
het om
octavo-uitgavengaat.
gaat.
een verzamelband van oudere octavo-uitgaven
een exemplaar van de editie-1588 is
is het
het zeker
zeker dat
dat het
het zich
zich al
al in
in Hoofts
Hoofts tijd
tijd
Van één
in ons land bevond: het bandje in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (sign.: z.inosladbev:htnjidUrecsvitblohek(sgn.:Z
64. Rariora)
Rariora) heeft
heeftop
opdedetitelpagina
titelpaginadedeaantekening
aantekeningininhandschrift:
handschrift: Ex
Ex dono
dono
oct. 64.
angrijke boekenverPollionis. Het heeft
heeft derhalve
derhalve deel
deel uitgemaakt
uitgemaakt van
van de
debel
belangrijke
boekenverEv. Pollionis.
die de
de Utrechtse
UtrechtseLandsadvokaat
Landsadvokaat Evert van de
de Pol
Polin
in1602
1602aan
aande
deStadsStadszameling die
Utrecht vermaakte
vermaakte (NNBWII,
(NNBW II, 1114-15).
bibliotheek te Utrecht
als basis
Op grond van de hier bereikte konklusie heb ik de editie-1588 gekozen als
vertaling met het origineel. Ik
Ik ga
gadaarbij
daarbij uit
uit van
voor de vergelijking van Hoofts vertaling
een fotokopie van het Haagse exemplaar (K.B. Den Haag sign. 843 C 51).
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3
DE MATERIËLE BASIS VAN HET ONDERZOEK:
HET SCHIJNHEILIGH- H AND SCHRIFT

3.1

Vindplaats

Hoofts vertaling van l'Hipocrito is overgeleverd in een autograaf. Deze is nu min of
meer zelfstandig, maar vormde tevoren een onderdeel van de kodex onder signatuur II C 14 in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Deze voormalige kodex
wordt beschreven in het tweede deel van de Catalogus der handschriften [van de]
Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam (Cat. Hss. UB A, II 1902) onder nummer
279. Hij bevatte een groot aantal uiteenlopende Hooft - autografen, waarvan het
Schijnheiligh-handschrift als voorste gebonden was (in de Cat. Hss. UB-A beschreven sub 279 a) .
In het kader van het onderzoek ter voorbereiding van een nieuwe P. C. Hoofteditie is de kodex gedemonteerd, waardoor ook SHH als een afzonderlijke eenheid
gehanteerd kon worden.
-

Zie over deze kodex Hellinga (1954, 52-3) en Tuynman (Proeven 1968, 9). Het handschrift
wordt ook beschreven in Leendertz (I, 1871, p. XVII-XXIII) en Leendertz/Stoett (I, 1899,
p. VIII-XIII).
Zolang de resultaten van het grondige onderzoek van alle Hooft-handschriften door de
Commissie voor de uitgave van het Verzamelde Werk van P. C. Hooft niet zijn gepub li ceerd,
heeft elke beschrijving van een afzonder lijk handschrift een voorlopig karakter. Desondanks
leek het mij dienstig, de volgende onafhankelijk van het werk van de Commissie tot st an d
gekomen waarnemingen hier mee te delen.

De laatste bladzijde van SHH heeft met de binnenrand vastgeplakt gezeten tegen
het eerste blad van het in de kodex erop volgende Medea-handschrift. We zien in
de losgemaakte lijmrand op dat eerste blad nog `sporen' van letters van het laatste
blad van SHH.
De verschillende Hooft-autografen in II C 14 zijn eerst in de achttiende eenw
in deze band samengebonden (Hellinga 1954, 53). Dat Medea en SHH oorspronke55

lijk niet met elkaar verbonden waren, blijkt behalve uit de genoemde `sporen' ook
uit het feit dat het laatste blad van sHx a an de verso-zijde sterk vervuild is, wat erop wijst dat het de buitenkant van een afzonderlijk h andschrift was.
Hs. II C 14 is in potlood gepagineerd. sill beslaat hiervan p. 1 116.
-

3.2

Samenstelling

In zijn huidige toestand bestaat de Schijnheiligh-autograaf uit de volgende onderdelen :
a 22 in elkaar gevouwen en met touw samengenaaide folio-diplomata (gepagineerd 5 tm. 92). Ervoor twee nog gedeeltelijk met lijm a an elkaar verbonden enkele bladen (p. 1 tm. 4), erna eveneens twee met lijm aan elkaar verbonden enkele bladen (p. 93 tm. 96) .
Blijkens een in elkaar passend scheurrandje zouden 93-4 en 3-4 één vel geweest
kunnen zijn. Bij 95 6 en 1 2 is dat niet meer uit te maken. Touwgaatjes in de
bladen met p. 93 tm. 96 laten zien dat ze oorspronkelijk met de 22 dubbelbladen
zaten vastgebonden.
Dit alles wijst erop dat er een eerste katern geweest is, bestaande uit alle 24 hier
genoemde diplomata. De verdeling v an de watermerken op de bladen spreekt
dat niet tegen (zie hieronder in paragraaf 3).
b 4 in elkaar gevouwen en met touw samengenaaide folio-diplomata (gepagineerd 99 tm. 114) . Het blad ervoor, met p. 97-8, is hierop vastgeplakt met een
strookje papier. Het laatste blad v an het handschrift, met p. 115 116, is eens, na
voltooiing van het handschrift, met een strook papier vastgeplakt geweest,
maar ligt nu los. Aan de scheurrand is te zien, dat het met de bladen 97 114 verbonden is geweest. Het meest aannemelijk is, dat het de rechterhelft vormt van
blad 97-98, maar dat is niet meer vast te stellen.
Dit geheel heeft met dezelfde strook papier die 97-8 met 99 100 verbond, vastgeplakt gezeten tegen de verso-zijde van het laatste blad van de eerste katern
(p. 96) . Dit vastplakken heeft echter pas plaatsgevonden n á het beschrijven van
blz. 96. Dit blijkt uit sporen van inkt van p. 96 in de losgekomen lijmrand op de
strook tegen p. 97. Misschien is de strook van later tijd, en heeft een katern 97116 oorspronkelijk aan de eerste katern vastgen a a i d gezeten.
-

-

-

-

-

Het meest aannemelijk is, dat Hooft begonnen is met een katern van 24 diplomata.
(Theoretisch kan hij ook, vel na vel alleen het linkerblad beschrijvend, pas na blz. 48
hebben besloten de katern niet dikker te laten worden; qua resultaat komt dit op
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hetzelfde neer.) Daarna zal hij, toen dit geheel te weinig bleek voor de vertaling,
de tweede katern hebben toegevoegd. Dit laatste wordt bevestigd door de hieronder volgende gegevens over het papier.
In deze samenstelling uit twee ongelijke katernen kan men een argument zien
voor de veronderstelling dat am de eerste versie van de vertaling is, en niet teruggaat op een klad. Andere argumenten hiervoor vermeld ik op p. 66-67.
Het titelblad

Het eerste blad van het handschrift is samengelijmd uit verschillende stukken papier. Op een aan beide zijden blanco folioblad is een blad geplakt, waaruit de rechterbenedenhoek is weggescheurd. Dit laatste is het oorspronkelijke eerste blad van
smH. Op de voorzijde ervan staan een doorgehaalde en een definitieve titel, op de
weggeplakte achterzijde staat een met grote halen doorgestreepte lijst van Personaedjen. Links op de rectozijde is dit samengeplakte geheel verstevigd met een
strookje papier, waarop boven aan de achterkant een optelling staat. Op de onderste helft van dit geheel is weer over de hele breedte een stuk papier geplakt. In de
linkerbenedenhoek ervan staat : [P.] C. HOOFT. (De P. is weggeplakt; de accenten op de 66 zijn lichter van kleur : mogelijk zijn ze later toegevoegd. Een dergelijk
opschrift vinden we ook in de linkerbenedenhoek van het omslag van de Schick
vande Dichtschool in Liefd Bloeiende (Hs. II C 14, p. 505 10).) Aan de bovenzijde van
dit stuk papier is in het midden nog een kleiner onregelmatig afgescheurd blanco
stukje papier opgeplakt. Dit gekompliceerde geheel is aan de linkerzijde vastgeplakt tegen moderne schutbladen.
Wanneer deze reparaties hebben plaatsgevonden en of ze alle gelijktijdig zijn
uitgevoerd, is moeilijk uit te maken. Het opgeplakte papier is minder vervuild dan
-

de oorspronkelijke titelpagina, zodat er in elk geval enige tijd verlopen moet zijn,

voordat de onderste helft daarvan overgeplakt werd. De optelling en het opschrift
[P.] C. HOOFT op de toegevoegde strook doen vermoeden dat het plakwerk niet
in recentere tijd is gebeurd, maar dit laat nog zo'n ruime marge, dat we niet méér
kunnen zeggen dan dat de reparaties evengoed door Hooft zelf, als door de achttiende-eeuwse binder van de kodex II C 14, of door wie dan ook in de tussenliggende periode uitgevoerd kunnen zijn.
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3.3

Papier

De diplomata waaruit het geheel is samengesteld, meten 397 x 312 mm. Som mige bladen zijn aan de rand enigszins afgebrokkeld.
Het papier is geen bundeling van een aantal willekeurige vellen, maar is afkomstig uit één partij. Op alle vellen vinden we een overeenkomstig watermerk. Dit
watermerk komt, zoals normaal is, in twee varianten voor. Dit is een gevolg van
het feit dat bij het vervaardigen van papier steeds twee schepvormen werden gebruikt (Stevenson 1951 52; zie voor de papierfabrikage bijvoorbeeld Voorn 1960,
spec. 47 56, en over het gebruik van watermerken ten behoeve van de filologie
het zeer informatieve artikel in Spiegel der Letteren 6: HellingaiVermeeren 196263). In ons geval is de ene variant gemakkelijk van de andere te onderscheiden,
o.a. doordat de lengte iets verschilt. Van de 29 watermerken in am behoren er 18
tot de langere variant, en 11 tot de kortere. Het watermerk wordt meestal (22
keer) in het rechterfolium van het diploma aangetroffen. Er is geen kontramerk
aanwezig.
Binnen de eerste katern staan de merken van het langere model op de kop indien ze in het rechterblad aanwezig zijn, en `normaal' als ze in het linkerblad voorkomen. De kortere staan links op de kop en rechts `normaal'. In de tweede katern
(p. 97 vgg.) is deze situatie precies omgekeerd.
De regelmaat hierin doet vermoeden, dat dit een gevolg is van mechanische
handelingen in een of meer van de fasen van de fabrikage, en dat er verder vóór
het gebruik door Hooft geen verandering is gekomen in de ligging van de vellen
ten opzichte van elkander. Ten opzichte van het papier van de eerste katern is dat
van de tweede katern dan een keer om de horizontale of vertikale as omgedraaid,
voordat het werd toegevoegd. Dit geeft enige steun aan de veronderstelling, dat de
toevoeging niet onmiddellijk heeft plaatsgevonden.
-

-

Het watermerk in am behoort tot het type van de zg. `Straatsburgse lelie', dat zowel in de 16de, de 17de, als de 18de eeuw voorkomt met uiteenlopende herkomst.
Churchill (1935, 11) vermeldt een Hollandse ordonnantie van 1636 waarin als een
van de papiersoorten „Strasbourg Lily WR" wordt genoemd.
Ons exemplaar vertoont een gekroond wapenschild, vrijwel geheel gevuld met
een grote Franse lelie, met eronder het monogram WR met de letters aan elkaar
vast. Tussen schild en monogram het bekende boekhandelsteken, een gestileerde 4
(zie over dit teken Grimm 1965, 14). Bij de langere variant in smH staat deze `4'
spiegelbeeldig, met de punt aan de kant van de R, bij de kortere variant staat hij
`normaal', met de punt aan de kant van de W. (Spiegelbeeldigheid wordt als een
kenmerk van `watermerktweelingen' genoemd door Stevenson 1951 52, 67.)
-
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ges, die men bij de verschillende watermerken moet aanhouden in verband met de
levensduur van de schepvorm en de tijd die tussen fabrikage en gebruik ligt, elkaar
zodanig kunnen overlappen, dat er slechts een beperkte periode overblijft.
In de tweede plaats is er voor de bepaling van de ontstaanstijd van een ongedateerd dokument een houvast nodig in wèl-gedateerde gegevens, hetzij doordat
men het betrokken watermerk zijn plaats kan geven binnen een overzicht van alle
staten die het desbetreffende merk in zijn gebruiksperiode heeft vertoond, hetzij
doordat er van dit ene merk identieke (d.w.z. op een bepaalde staat van een paar
schepvormen teruggaande) exemplaren aangewezen zijn uit dokumenten waarvan
de datering vaststaat. En hoe graag we ook de terminus post quem zouden willen
kennen van het in gebruik nemen van het papier in SHH, het zal duidelijk zijn dat de
nu beschikbare gegevens zich hiertoe niet lenen.
Men zou kunnen pogen iets af te leiden uit het voorkomen van verschillende watermerken in het geheel van Hoofts schriftelijke nalatenschap. Een onzekere faktor daarbij is wel dat de omloopsnelheid van het papier in partikulier gebruik gemakkelijker onregelmatigheden zal vertonen, dan die van bijvoorbeeld het in een
drukkerij gebruikte papier, waar de omzet sneller is en meer door vaste gewoonten
wordt bepaald (Stevenson, in Briquet 1968, I *33). De kans is niet uit te sluiten dat
een bepaalde hoeveelheid papier jarenlang bij een auteur thuis ongebruikt heeft gelegen. Misschien dat in het geval van Hooft een onderzoek van de gehele aan ons
overgeleverde rest van het door hem gebruikte papier zou kunnen tonen, of er een
bepaald patroon in zijn papierverbruik zit. Op grond daarvan zouden dan waarschijnlijkheidsberekeningen gemaakt kunnen worden voor het gebruik van papier
met watermerk x of y in bepaalde jaren. Een dergelijk onderzoek, dat verwikkeld
is met de gehele manuscriptologische problematiek en de daterings-kwesties van
Hoofts handschriften, viel buiten mijn bestek.
Ik heb evenmin systematisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van dit
ene watermerk in de overgeleverde handschriften van Hooft. Ook zo'n onderzoek
kan pas definitieve resultaten opleveren, als het deel uitmaakt van een grondige bestudering van all e aspekten van Hoofts manuscripten.
Toch bleek het materiaal zelfs bij oppervlakkige waarnemingen reeds een enkele
aanwijzing te kunnen opleveren. Het werd bijvoorbeeld duidelijk dat in elk geval
Leendertz' mededelingen over de vindplaatsen van dit watermerk de zaak te simpel
voorstellen. Over het papier van De gewonde Venus (gedateerd 28 oktober 1607)
merkt hij op : „Het papier is van denzelfden vorm en heeft hetzelfde watermerk
[noot: Een gekroond schild met eene lelie. Daaronder de letters WR aan elkander
vast.] als dat waarop het derde rijmkladboek, de Schijnheilig, de Keuren voor de
dichtschool en verscheidene andere stukken geschreven zijn." (Leendertz I, 1871,
LIX—LX; Leendertz-Stoett I, 1899, XLIII).
60

Deze mededeling is maar zeer ten dele juist. De gewonde Venus en Schick vande
Dichtschool in Liefd Bloeiende vertonen afwijkende varianten van ons type watermerk, met drie kleine lelies in het schild. (Watermerken met deze voorstelling vinden we bijvoorbeeld ook in het manuscript van Baeto, aan het slot gedateerd 29
mei 1617.) Het watermerk in het Derde Ríjmkladboek lijkt wel sterk op dat in SHH,
maar de lelie is ongeveer een halve centimeter smaller. Dit smallere type vinden
we ook elders in Hoofts handschriften.
Ik trof bij enige steekproeven, die zoals gezegd slechts een voorlopig karakter
kunnen hebben, het watermerk uit SHH wel aan in de volgende stukken:
a Isabella. Hs. II C 14, in p. 623. Het betreft hier de rechterhelft van het dubbelblad
waarop de proloog staat. Het schrift op dit blad verschilt van dat van de rest van
het Isabella-fragment, dat ook op ander papier geschreven is. Dit toont al aan
dat de kwestie van het watermerk niet los gezien kan worden van de gehele
manuscriptologische problematiek. Het blad is in elk geval beschreven vóór
1619, toen de tekst werd afgedrukt in de eerste editie van Isabella (Coster 1619) ;
Isabella is in (mei ?) 1618 al op het Muiderslot opgevoerd (mededeling in Coster
1619; zie Van Tricht 1951, 65 en 227). Het watermerk is gelijk aan het kortere
model in sHH.
b Heijnrijk de Groote. Het watermerk komt voor in enkele bladen van de eerste
katern van de kodex II C 10 der U.B. Amsterdam. Van de 28 diplomata hebben
het eerste, het achtste en het negende diploma het watermerk in de kortere
vorm. De overige 25 diplomata hebben een watermerk van het type met de drie
lelies in het schild. De tweede katern (met het tweede boek van Heynrijk de
Groote) is geheel opgebouwd uit bladen met ons watermerk, 16 keer de kortere
variant en 9 keer de langere. Hierbij ontbreekt echter de regelmaat in de `omkeringen' die we in SHH aantroffen. In de volgende katernen vinden we watermerken met dezelfde voorstelling, maar afwijkend in maat en proporties. Uit
brieven van Hooft weten we dat deze in mei 1618 met dit werk was begonnen.
In januari 1626 werd het privilege aangevraagd (Leendertz 1931, 63-4).
Het interessantst voor ons is de tweede katern van
c Hoofts brievenboek (Hs. II C 11 der U.B. Amsterdam). Hierin schreef Hooft het
klad van (een deel van) zijn brieven. In de eerste katern, met brieven uit 16121617, vinden we het watermerk-type met de drie kleine lelies, dat we al vaker in
deze periode tegenkwamen. De tweede katern (blz. 91-186 van de kodex) bevat
als eerste een brief van 12 maart 1618. De jongste brief erin is van 6 september
1623. Men mag m.i. veronderstellen dat Hooft deze katern kort voor het schrijven van de eerste brief heeft samengesteld, of in elk geval na 17 januari 1617, de
datum van de laatste brief in de eerste katern. Het opmerkelijke is nu, dat deze
tweede katern van het brievenboek in zijn opbouw bijzonder veel lijkt op de
eerste katern van SHH. Beide bestaan uit evenveel diplomata (24) van hetzelfde
-

-
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papier, beide vertonen het watermerk in een kortere en een langere variant, in
beide vinden we hetzelfde patroon in de ligging van de bladen: het langere model staat op de kop in het rechterblad, het kortere in het linkerblad, terwijl het
kortere rechts `normaal' staat en het langere links. Deze overeenkomst brengt
mij ertoe, samenstelling van beide binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek waarschijnlijker te achten, dan samenstelling van elk afzonderlijk op ver uiteenliggende tijdstippen. Na wat ik hierboven over het gebruik van papier in partikuhere handen heb gezegd, zal het duidelijk zijn met hoeveel voorbehoud deze
uitspraak omkleed moet blijven. Maar ik beschouw dit gegeven voorlopig als
een aanwijzing die tussen andere aanwijzingen haar steentje kan bijdragen bij het
vaststellen van de datering van sIH. Bekeken zal moeten worden, in hoeverre
dit gegeven door an dere ondersteund, of integendeel ondergraven wordt.
Er komen in Hoofts handschriften nog an dere, sterk op dat in SHH gelijkende
watermerken voor :
d Larissa, Hs. II C 14, in p. 675 6. Dit handschrift wordt op grond v an de spelling
op 1622 of 1623 gedateerd (Leendertz 1931, 61) .
e Gespan van schoonheden, Hs. II C 14, p. 533. Dit gedicht, op een los blad geschreven, wordt op grond van de inhoud in 1625 geplaatst (Leendertz 1931, 63).
f Senecaes Medea, Hs. II C 14, in p. 125. Het h an dschrift van dit vertaalde fragment bevat verschillende soorten papier. Op grond van de spelling wordt het
gedateerd op omstreeks 1626 (Leendertz 1931, 64).
De exemplaren genoemd onder d, e en f zijn echter, ondanks de grote gelijkenis,
niet identiek a an het watermerk in SHH in één van zijn beide vormen. Ze zijn
iets anders geproportioneerd.
Mogelijk hebben we hier te maken met verschillende staten van hetzelfde
watermerk. Om dit echter uit te maken, en om overeenkomst en verschil zeker
vast te stellen, moet men ten eerste ook op andere aspekten achtslaan (met name
op de wijze waarop het merk in de vorm vastzat) en ten tweede moderne (fotografische) technieken toepassen. Voor vergelijking met de gepubliceerde watermerkverzamelingen, waarv an de afbeeldingen op overtrekken teruggaan, had
het geen zin meer verfijnd materiaal te gebruiken dan de boven een lichtbak vervaardigde overtrekken waarv an ik mij bediende. Voor verder onderzoek zijn
moderner middelen nodig. Dat onderzoek laat ik gaarne a an de specialisten over.
-

Het watermerk verschaft ons voorlopig geen precieze terminus a quo of ad quem.
Wel levert het, echter met al het aangevoerde voorbehoud, enige positieve aanwijzingen op. Het voor sHH gebruikte papier was in elk geval in begin 1618 in
Hoofts bezit. Op samenstelling van de eerste katern van SHH in diezelfde periode
zou de overeenkomst kunnen wijzen met het gedateerde tweede gedeelte van
Hoofts brievenboek.
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Behalve in het papier liggen er in principe mogelijkheden voor datering van het
manuscript in het schrift, het taalgebruik (speciaal de spelling), in de inhoud van de
tekst en in externe gegevens.
3.4.2

DATERING OP GROND VAN HET SCHRIFT

Op het terrein van de determinering en datering van de verschillende stadia in het
handschrift van Hooft durf ik mij nauwelijks wagen. Het is duidelijk dat Hoofts
hand zekere ontwikkelingen vertoont, maar het aanwijzen van overeenkomsten en
verschillen, en het bepalen in welke mate een hand kan variëren in één periode of
kan overeenkomen in uiteenliggende perioden, laat ik gaarne over aan iemand die
meer dan ik bevoegd is op het gebied der paleografologie.
Voor mijn onervaren oog wijkt het schrift in sHH duidelijk af van dat van de gedichten uit het eerste decennium van de 17de eeuw in het Eerste Rijmkladboek. Vrij
grote overeenkomsten zie ik daarentegen met het schrift van enige teksten uit de
jaren 1615-1618, zoals de Brief Aen (... ) Wessel vanden Botselaer (...) (Hs. II C 14,
p. 647-53, gedateerd 20 juli 1615), het gedicht Aen mijn Heer Hujgh de Groote (Hs.
II C 14, p. 362, gedateerd 7 maart 1616) en De welcoom van Jda Queeckels Hoofden,
(...) (Hs. II C 14, p. 367, gedateerd 7 maart 1618) .
Een grens naar boven durf ik echter niet zomaar te trekken. Het schrift uit de
jaren 20 (bijvoorbeeld in een deel van het Derde Ríjmkladboek) lijkt soms wat verschillend van dat in de hierboven genoemde teksten, maar andere keren (bijvoorbeeld in het manuscript van Dankbaar genoegen, hs. II C 14, p. 627-33, gedateerd op
1627) zijn de verschillen voor een oppervlakkige waarnemer niet heel groot. Ik ben
derhalve niet in staat uit het schrift gegevens te halen voor een enigszins precieze
datering van het manuscript van Schijnheiligh.
3.4.3

DATERING OP GROND VAN DE SPELLING

Een poging de ontstaanstijd van ongedateerde teksten van Hooft door middel van
de spelling vast te stellen, is reeds ondernomen door Leendertz, die op zovele punten pionierswerk heeft verricht de voor Hooft-filologie. Hij geeft in zijn uitgave
van de Gedichten (1871 75) een aantal spellingvarianten op, die kenmerkend zouden zijn voor bepaalde perioden van Hoofts aktiviteit. Sindsdien is dit materiaal,
voorzover mij bekend is, niet gekontroleerd of uitgebreid. Leendertz jr., die voor
zijn Bibliographie (1931) de dateringen opnieuw onderzocht en getoetst heeft, zegt
over dit punt : „Aan wijzigingen van de tijdsbepaling op grond van de spelling ben
ik echter nog niet begonnen, omdat de tijd daarvoor nog niet gekomen is. Hierbij
moet immers veel gebruik gemaakt worden van de brieven, en de uitgaven daarvan zijn juist in dit opzicht onbetrouwbaar." (Leendertz 1931, XVII).
-
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Op een nieuwe uitgave van de Brieven en op een hernieuwde inventarisatie van
Hoofts spellinggewoonten is ook nu nog het wachten. Ik kan me derhalve hier
alleen baseren op de waarnemingen van Leendertz, hieronder geciteerd uit de editie Leendertz/Stoett, I 1899, p. XLVI.
Leendertz noemt de volgende kenmerkende spellingvarianten:
a Tussen 6 oktober en 7 december 1608 begon Hooft achter u (bez. vnw.) een w
te voegen en hij deed dit verder altijd.
In SHH treffen we alleen de vorm met w aan.
b „Zoo schreef hij nog den 9en november 1614 aan het einde der woorden ch (met
uitzondering van die, waar eene korte e, o, of u of eene n voorafging, b.v. seg,
log, vlug, jong), maar sedert 15 februarij van het volgende jaar g."
In smi is g(h) regel. Er komt slechts een heel enkel geval met -ch voor, zo
troch op p. 4.
c „In zijnen vroegeren tijd vangt hij wel nu en dan een woord aan met le , doch
meestal met c; in 1618 evenwel begint hij daar de k meer te gebruiken, in 1619
komt die letter nog menigvuldiger voor, in 1620 heeft, op een paar plaatsen uitgezonderd, de k hare mededingster geheel verdrongen, behalve aan het begin
van eene latere lettergreep van het woord en in coning, dat nog lang zijnen c
blijft behouden."
In SHH worden c en k in deze positie door elkaar gebruikt, soms staan variante
vormen vlak bij elkaar : bijvoorbeeld toecomende en toekomende recht onder elkaar in r. 1722 en 1723. Qua aantal houden c en k elkaar ongeveer in evenwicht
indien ook c en k aan het begin van het tweede lid van een samenstelling worden
meegerekend. Als echte beginletter is de k wat in de meerderheid (ongeveer
25% meer). Bij de twee woorden die samen bijna de helft van het totale aantal
gevallen opleveren, kunnen en komen in hun verschillende vormen, zijn bij komen
de vormen met c in de meerderheid, bij kunnen de vormen met k.
d Tussen 1622 en 1628 maken de spellingen met -ck- en -ck langzamerhand plaats
voor die met -kk- en -k.
In smH vinden we uitsluitend ck.
e Omstreeks 1623 wordt de s aan het begin van een groot aantal woorden door z
vervangen.
In SHH is s- ver in de meerderheid. Z- komt wel voor, maar dit zijn incidentele
gevallen.
De overige door Leendertz besproken spellingwijzigingen behoren tot een latere periode dan die waarin de tekst moet zijn ontstaan (zie de externe gegevens,
in 3.4.5.).
De dateringen waar de besproken spellingverschijnselen naar uitwijzen, zijn de
volgende :
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a na 1608
b na 15 februari 1615
c voor 1620.
De bewoordingen van Leendertz over het gebruik vóór 1620 (,,nu en dan" tegenover
„meestal" ; „begint ... meer te gebruiken" ; „komt ... nog menigvuldiger voor") zijn niet zo
exakt, dat hierop scherpere konklusies gebaseerd kunnen worden. Dit kriterium is ook min-.
der direkt bruikbaar dan de vorige, omdat het hier, gezien de willekeurigheid van de verdeling, zeker aanvankelijk niet om een bewuste keuze gaat, maar om een langzaam (en
regelmatig ?) veranderende tendentie in Hoofts spelgewoonten. Het heeft geen zin om een in
sml gevonden verhoudingscijfer te verge lijken met dergelijke vage gegevens bij Leendertz.
Alleen wanneer men een hele reeks van dergelijke verhoudingscijfers uit gedateerde teksten
van voldoende lengte zou bezitten, zou het in principe moge lijk zijn de waarschijn lijkheid
van een bepaalde datering van sim statistisch te berekenen.
Ook een dergelijk onderzoek moet wachten op de resultaten van de manuscriptologische
analyses en dan is het nog de vraag, of het materiaal wel voldoende zal zijn om relevante
gegevens op te leveren.
Leendertz vertelt niet hoe hij tot zijn konklusies is gekomen. Op grond van enkele steekproeven ben ik geneigd zijn uitspraken ten aanzien van c en k, ook al zijn ze voorzichtig gesteld, niet geheel te vertrouwen.
Afgaande op de editie-Leendertz/Stoett, die handschrift-G volgt, vinden we in Baeto
(voltooid op 29 mei 1617) een ruime meerderheid voor de k als beginletter; in de Brief Aen
(...) Wessel vanden Botselaer (Leendertz/Stoett I 1899, 142-5; gedateerd 20 juli 1615) telde
ik tien keer k- en tien keer c- (maar deze tekst is met zijn 128 vss. wel erg kort om er een
konklusie op te baseren inzake Hoofts spel ling).

d en e De gegevens ad d en e, die dezelfde vaagheid vertonen als die ad c, geven als
ontstaanstijd de periode vóór 1622-23 aan.
De spelling wijst derhalve op het ontstaan v an de Schynheiligh tekst tussen 1615 en
1620. Hierbij moet echter het voorbehoud gemaakt worden, dat deze vaststelling
-

berust op een wat wankele basis.

3.4.4

DATERING OP GROND VAN DE INHOUD

Ook de inhoud van de tekst geeft ons weinig aanwijzingen voor een precieze datering. Men heeft, mede uitgaande van een datering in 1617-1618, gemeend in het
stuk een satire op de kontraremonstrantse predikanten te moeten zien. Deze mening is echter omstreden: met name Van Tricht (1951, 67-8) wijst haar resoluut
van de hand. Ik kom op deze kwestie in het laatste hoofdstuk terug. Een zo dubieus gegeven kan natuurlijk niet in omgekeerde richting gebruikt worden om het
ontstaan van het stuk te plaatsen in de tijd van het hoogtepunt der godsdiensttwisten. (Eymael 1895, 218-22, dateert het gissenderwijs op 1617.)
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Er is verder in de tekst één kleine aanwijzing, die ik echter meer als kuriosum
geef, dan dat ik er grote waarde aan durf te hechten. In l'Hipocrito is de leeftijd van
Liseo zestig jaar. In III 17 noemt hij zichzelf „vn vecchio di sessanta anni". Hooft
vertaalde dit eerst letterlijk: „een man van tsestigh jaeren" (r. 1611), maar veranderde dit naderhand (het schrift duidt niet op onmiddellijke korrektie) in „een
man van vijftigh jaeren". Deze aanduiding komt ook voor, met „ontrent" voor
„vijftigti", in de definitieve lijst van personages (zie hieronder in 3.6.) ; de doorgehaalde lijst had alleen de vermelding „oudman".
Heeft Hoofts exaktheid in historicis tot deze verandering geleid ? Liseo/Rieuwert vertelt in I 3, dat toen hij een zuigeling was, „de krijgh (...) in 't landt
[quami" (SHH r.169), waarbij zijn tweelingbroertje werd gekidnapt. In de Nederlandse situatie, waarin Hooft het stuk laat spelen, k an men het moment dat `de
krijg in 't land kwam' stellen op 1568: begin van de Nederlandse opstand. Vijftig
jaar opgeteld bij 1568 brengt ons in 1618, zestig jaren zouden het `heden' van het
stuk in 1628 plaatsen.
Misschien eisen we teveel aan waarschijnlijkheid en detail-nauwkeurigheid van
de tekst, maar helemaal onmogelijk is het niet dat Hooft het stuk zich in het heden
laat afspelen, dat dit heden voor hem het einde van het tweede decennium v an de
zeventiende eeuw was en dat hij daarom Rieuwert ± 50 en niet 60 jaar eerder `ter
wereld' liet komen. Deze interpretatie wordt bevestigd door de berijming: in de
druk van 1624 staat expliciet dat Rieuwerts broertje geroofd werd door „een van
Ducdalfs soldaten". Alva was landvoogd van 1567 tot 1573.
3.4.5

DATERING OP GROND VAN EXTERNE GEGEVENS

Er zijn verder enige externe gegevens, die iets zeggen over de ontstaanstijd van de
Schijnheiligh-tekst. Ze worden voor het merendeel behandeld door Eymael in zijn
artikel over de berijmer van het stuk (Eymael 1895). De meeste hebben betrekking
op een datum ante quem.
De publikatie van de berijming in 1624 vormt het meest onwrikbare gegeven
voor het bestaan van deze tekst van SHH vóór die tijd. Er is geen enkele aanleiding de datum van de druk te verdenken en de berijming gaat zeker terug op de
tekst van ons handschrift. Theoretisch zou het mogelijk zijn dat SHH en sxs (Schijnheiligh-berjming) beide teruggingen op een eerder klad van de vertaling, maar dat
is hoogst onwaarschijnlijk.
In de eerste plaats wijst alles erop dat dit handschrift de eerste versie van de vertaling is. Veel van de onmiddellijk aangebrachte korrekties zijn duidelijk ontstaan
vanuit een zich beraden op het Italiaans: ze tonen ons de vertaler bezig met het
koncipiëren van zijn tekst. Sommige van de in dit manuscript gekorrigeerde plaatsen vooronderstellen ook het nog niet geschreven zijn van de tekst erna. Zo vinden
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we in de eerste lijst van personages nog een koppelaarster, die in de tekst niet voorkomt. De fouten die in de scène-nummering zijn blijven staan (zie onder, p. 7681), zijn, als er naar een klad gewerkt zou zijn, nog minder verklaarbaar dan nu.
En tenslotte suggereert ook de samenstelling van het handschrift uit twee ongelijke
katernen (zie boven, p. 56-57) de afwezigheid van een klad. Deze aanwijzingen
vormen tezamen een redelijke basis voor de veronderstelling dat we hier de eerste
versie voor ons hebben, ook al leveren ze geen volstrekt afdoend bewijs. Zo blijft
het mogelijk dat van gedeelten van de tekst een klad heeft bestaan. Met name bij
de proloog is dat niet onwaarschijnlijk (zie onder, p. 72-73).
In de tweede plaats tonen sommige punten in de tekst van de berijming duidelijk invloed van juist dit m anuscript. Dat zal hieronder nog blijken, als ik spreek
over de scènenummering, waarin fouten uit SHH door SHB overgenomen zijn. Het
blijkt bijvoorbeeld ook in het slot v an het stuk. SHB heeft hier de wonderlijke lezing „de Poët (...) heeft akelliers grillen inde Cop". In SHH lezen we „alalleens
grillen", maar een korrektie aan de eerstel laat deze op een k lijken. Uit dit zinloze
„akalleens" is de lezing „akelliers" verklaarbaar (waarmee de woordverklaring
van Oudemans 1857, 13, naar fabeltjesland verwezen wordt) .
Er zijn vroegere gegevens. In de uitgave van Bredero's Angeniet (1623) kondigt
Cornelis Lodewijcksz vander Plasse de editie v an de berijming aan: „Verwacht
korts noch den vermakelijcken en sin-rijcken Schon-heylich" (Eymael 1895, 225).
In het jaar ervoor had dezelfde reeds drie spelen van Bredero aangekondigd. „Deze
spelen kunnen geen andere zijn dan Angeniet, Het daghet en de Schijnheiligh, blijkens
de voorrede van de Angeniet waar alle drie genoemd worden" (Eymael 1895, 203).
Dan is er de brief van Hooft aan Adriaan van Blijenburgh van 24 april 1622.
Hierin lezen we het volgende (ik citeer naar Eymael 1895, 222-3) : „Ick soude den
welgedachten Heeren U.E. lieffelycke lofdeuntjes hebben laeten hooren, waer my
U.E. schryven niet behandight in 't gaan naer de veerschuit van Amsterdam herwaarts. 't Selve is in den weghe geweest, om U.E. den Schijnheilig te senden;
doch alleen niet. Want die hem voorts soude doen rijmen, heeft hem noch. Ook
is hij soo onleesbaar van letter als van hart. Doch soo U.E. dit vergeeten is, en niet
liever heeft te toeven totdat de rijm in druck komt, ick sal hem bij d' eerste geleghenheit
voortsvaerdighen om gecensureert te worden : (...)." De interpretatie van Eymael,
dat „die hem voorts soude doen rijmen" Vander Plasse is, is aannemelijk. Over
deze passage schrijft Eymael verder : „Uit het voorafgaande is reeds voldoende
gebleken, dat Hoofts prozavertaling van vóór het jaar 1622 dagteekent, de woorden aan Blijenburgh: „Soo U.E. dit vergeeten is" veroorloven ons het tijdstip
dier vertaling geruimen tijd, stellig 4 á 5 jaar vroeger te plaatsen en zoodoende
komen wij dan ten minste tot 1617 of 1618." (Eymael 1895, 208) . Het ging Eymael
erom, te bewijzen dat berijming van het stuk door Bredero (dus datering voor
augustus 1618) niet op grond van externe gegevens onmogelijk is. Daarin slaagt
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hij wel, maar of men de werking van het geheugen van Blijenburgh zo gemakkelijk in jaren kan uitdrukken, valt te betwijfelen.
In elk geval hangt een datering in of voor 1618 samen met de problematiek van
Bredero's auteurschap van de berijming. Eymaels artikel geeft een uitstekend overzicht van de argumenten pro en contra. Hij konkludeert dat er geen reden is
Bredero's aandeel in de berijming te betwijfelen. Ik hoop nader op deze kwestie in
te gaan in een uitgave van de berijming in De Werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Nu beperk ik mij ertoe te zeggen dat de argumenten vóór het auteurschap
van Bredero mij overtuigen, maar dat, zoals zo vaak bij historische gegevens, een
waterdicht bewijs niet te leveren is. Ik wil dit auteurschap derhalve niet hanteren
als hèt doorslaggevende argument voor datering van um vóór het midden van
1618, dat alle andere redeneringen overbodig zou maken.
Een aanvullend gegeven wordt naar voren gebracht door Thijssen-Schoute
(1932). Zij konstateerde overeenkomst in de doktersscènes van Schijnheiligh en
Bredero's Stommen Ridder, wat volgens schrijfster pleit voor gelijktijdigheid van
ontstaan van de passages in dit laatste stuk (dat in de druk gedateerd is op 8 juni
1618) en de Schjnheiligh-berijming van Bredero. De door Thijssen-Schoute gegeven voorbeelden laten ook de mogelijkheid toe van het bewerken van Schijnheiligh vóór het voltooien van de Stommen Ridder.
Verder zijn er nog twee passages in voorredes uit de betrokken periode, die geen
grote bewijskracht bezitten, maar merkwaardig genoeg zijn om ze te vermelden.
Een daarvan is al door Eymael (1895, 219) aangehaald : Bredero zegt in Tot den
goetwillighen leser voor zijn Spaanschen Brabander: „Het heeft eenige rechtsche of
averechtsche gheleerde Doctoren, met sommighe hypokrytesche schijn heylighe
ghelieft, onse Spaansche Brabander in sijn eere te spreecken, sonder dat sy de man
ghesien noch gehóórt hebben." (Bredero 1968b, 28-9).
Bredero's Spaanschen Brabander is aan het slot gedateerd op april 1617. De voorrede waaruit ik citeerde, wordt gevonden in de druk uit 1618, tezamen met het
gedicht G.A. Brederode Tot den leser dat gedateerd is „A°. 1618. den 6. Iunij ." Misschien stamt de voorrede, die zich afzet tegen reakties op het stuk, uit dezelfde tijd.
Voorrede en gedicht ontbreken in de druk zonder jaar (druk A bij Unger 1884).
Eymael veronderstelt dat de uitdrukking „hypokrytesche schijn-heylighe" Bredero „in de pen vloeit, daar hij bezig is met den Ipocrito tot den Schijnheiligh om te
werken." De associatie ligt misschien voor de hand, maar de veronderstelling blijft
uiterst onzeker. Het WNT (14, 628) vermeldt ook in Gnapheus' Tobias ende Lazarus (1557) een kombinatie van de twee woorden: „Hypocriten ende schynheylighen".
Merkwaardiger nog is een passage in de Inhoudt van Samuel Costers Iphigenia.
Deze is gedateerd: „Anno 1617. September 22." (Ik citeer naar de editie Kollewijn,
die de druk in 4° uit 1617 volgt.) Tegen het slot van de Inhoudt schrijft Coster dat
-

-
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het verhaal van Iphigenia is „als een schildery (...), daar in de siende menschen des
Werelts loop kunnen af-meten, en bespeuren hoe den Schynheylich, onder den
deckmantel van Godsdienst, zyn personagie speelt." (Coster 1883, 224).
Deze plaats lijkt onmiddellijk te refereren aan ons toneelstuk, vooral doordat de
formulering doet denken aan de eerste zin die Schijnheiligh in sHH spreekt. Daarin
lezen we : „(...), onder dus een deckmantel van devotij en schijn van nedrichejdt
doetmen met het goedt met de eer en met de harten der menschen al watmen wil."
(SHH r. 116-19). Heeft Coster deze tekst gekend? Dat zou betekenen dat het begin
van de vertaling al vóór 22 september 1617 bestond. Costers formulering kan niet
rechtstreeks op het Italiaans teruggaan: dat heeft geen direkt equivalent voor
„deckmantel'.
Er kan verband bestaan tussen beide formuleringen, maar ook hier staan we op
onzekere bodem: `deckmantel' is een voor de hand liggend beeld in relatie tot de
schijnheiligheid, die ook in Costers Iphigenia het voornaamste motief is.
De biografie van Hooft tenslotte biedt weinig aanknopingspunten voor datering van
SIM. Van Tricht (1951, 70) ziet een zwenking in Hoofts kunstenaarschap, als een
weerspiegeling van een verandering in zijn levenshouding, optreden in 1618 : in
dat jaar werd Hooft van toneeldichter geschiedschrijver (Van Tricht 1951, 68).
We zouden kunnen konkluderen dat sHH dus van voor 1618 moet zijn, als we
daarmee niet in een cirkelredenering vervielen : Hooft schrijft geen drama's meer
-3. hij is toneelschrijver af -÷ hij schrijft geen drama's meer. Dat neemt niet weg,
dat een zwenking in Hoofts literaire aktiviteit onmiskenbaar is en dat Hooft inderdaad vanaf mei 1618 aan zijn Heijnrijk de Groote werkt, wat plaatsing van am in de
voorafgaande periode wel waarschijnlijker maakt dan datering daarna. Een bewijs
voor datering in een bepaald, redelijk nauw begrensd tijdvak levert dit echter niet
op.
Nog minder steun bieden de gegevens omtrent Hoofts bezigheden voor een
datering post quem. Men zou natuurlijk kunnen veronderstellen dat Schijnheiligh
geschreven is na mei 1617, toen Hooft Baeto voltooide, maar de onderliggende gedachte dat Hooft aan niet meer dan één stuk tegelijk werkte, wordt door het ontstaan van Warenar al gelogenstraft. En zelfs zou men de vanzelfsprekendheid i n
twijfel kunnen trekken, waarmee sim altijd wordt aangewezen als jonger dan
Warenar (welk stuk in elk geval voltooid was voor half januari 1617; vgl. Hooft
1967, 16). Wat verbiedt ons de chronologie om te keren? Algemeen erkent men
toch dat Hooft in Warenar beter op dreef was dan in Schijnheiligh: zou men dan
niet het laatstgenoemde stuk als oefenmateriaal' kunnen beschouwen?
Dat Hoofts biografie deze vraag toelaat, toont duidelijk aan, dat we van daaruit
geen steun in ons dateringsprobleem ontvangen.
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3.4.6

KONKLUSIE

In dateringskwesties is een stortvloed van vage aanwijzingen minder waard dan
één minuskuul maar onomstotelijk feit. Dat ene konkrete gegeven ontbreekt in
het geval van Hoofts Hipocrito vertaling.
Toch zijn we wel wat verder gekomen, dan waar de literatuurgeschiedenis tot
dusver was blijven staan. De datering op 1617-1618 die men meestal vindt, berustte op min of meer dubieuze externe gronden: Bredero's auteurschap van de
berijming, de verbinding met het konflikt Academie-predikanten. Daarbij hebben
zich nu een aantal interne gegevens gevoegd. Ze dateren smH met vrij grote zekerheid in de periode 1615-1618, met een zekere waarschijnlijkheid in 1617-1618, en
met een ruime mate van onzekerheid op begin 1618.
,

-

3.5

Verdere materiële kenmerken

Het handschrift vertoont, afgezien van de tekst en van de korrekties daarin, sporen
van gebruik.
De eerste en vooral de laatste bladzijde zijn nogal vervuild. Dit zou een gevolg
kunnen zijn van de omzwervingen van het manuscript, waarvan Hoofts brieven
getuigen (geciteerd door Eymael 1895, 222-5 ; zie hieronder p. 84) .
Alle bladen vertonen drie vertikale vouwen. De buitenste daarvan zijn aangebracht ter markering van de marge op de recto- en versozijde van elk blad. Langs
de daarbij ontstane middenvouw is het handschrift dubbelgevouwen geweest.
Op de versozijde van blad 20 (p. 40) bevinden zich zes lakzegels, twee naast elkaar rechtsboven, twee naast elkaar rechtsonder en twee onder elkaar halverwege
de linkermarge. De zegels, die alle min of meer afgebrokkeld zijn, vertonen het
wapen van Hooft. Voorzover dat uit de aanwezige resten is op te maken, wordt
dit wapen hier in twee onderscheiden vormen aangetroffen. De ene vorm komt
in hoofdzaak overeen met het wapen in het adelsdiploma dat Hooft in 1639 van
Lodewijk XIII ontving : het toont een hoofd in een cartouche, erboven een helm
en daarboven een stralende zon. Op de zegels ontbreekt, voorzover te zien is, de
kroon die op het wapen van 1639 prijkt. Een foto van het adelsdiploma staat in
Romein-Verschoor (1947, afb. 13) ; het wapen wordt ook afgebeeld in Alberdingk
Thijm/Vorsterman van Oyen (1881) en beschreven door Rietstap (1883, I 196).
Een gekleurde pentekening op perkament van dit wapen is in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam aanwezig als bijlage van Hs. II C 10.
De andere vorm vertoont alleen een hoofd in een cartouche, met een randver-
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siering waarin links de letters P C staan. Rechts zal wel een H gestaan hebben,
maar die is nu niet meer te onderscheiden.
De lakzegels hebben gediend voor het vastzetten van touwtjes. Een reeks gaatjes
langs de buitenranden van blad 1 tm. 20 (in blad 1 nog slechts gedeeltelijk zichtbaar) toont aan, dat deze bladen met behulp van de touwtjes aan de kanten samengenaaid zijn geweest. Dit moet gebeurd zijn nadat p. 39 beschreven was : één va n.
de touwtjes gaat dwars door een haal van een letter heen.
Het komt me het meest aannemelijk voor, dat daarna de rest van de bladen .
(minimaal die met p. 57 tm. 96, de rechterhelften van p. 1 tm. 40) met de rug tegen
p. 1 is gevouwen, dat hierna het geheel met blz. 40 aan de buitenkant is dubbelgevouwen, en dat dit geheel vervolgens in de dwarsrichting is dichtgebonden met
behulp van de touwtjes, die weer vastgezet werden met de zegels halverwege de
linkermarge.
Gaatjes en zegels enerzijds en het schrift anderzijds raken elkaar nergens op p. 40,
zodat we hieruit geen gegevens verkrijgen over hun volgorde van aanwezigheid.
Desondanks lijkt het mij weinig twijfelachtig, dat de pagina's 40 en volgende onbeschreven waren, toen het handschrift werd dichtgebonden. De plaatsing van de
zegels op deze bladzijde midden in de katern is m.i. alleen verklaarbaar, als dit de
eerste blanco pagina na een al beschreven gedeelte is geweest. Veronderstelt men
dat p. 40 vgg. beschreven waren, dan wordt niet duidelijk waarom alleen de voorafgaande en niet de volgende bladen zo zorgvuldig door touwverbindingen `ontoegankelijk' zijn gemaakt. Als plaats voor verzegeling na voltooiing v an het g e
heel zouden veeleer de eerste of de laatste bladzijde in aanmerking zijn gekomen.
Tegen deze redenering zou men kunnen inbrengen, dat de middenvouw in het
handschrift ook aanwezig is in de tweede katern, terwijl hierboven op grond van
andere gegevens is betoogd dat deze vijf diplomata later zijn toegevoegd. De vouw
in de tweede katern hoeft echter niet tegelijkertijd ontstaan te zijn met de vouw in
p. 40. Het totale handschrift kan naderhand, met behulp van de al bestaande vouw
in de eerste katern, zo zijn dubbelgevouwen dat de laatste bladzijde buiten kwam.
Deze vertoont langs de middenvouw wat extra smoezeligheid. Dat het manuscript echter niet permanent zo gevouwen is geweest, bewijst het feit dat ook de
eerste bladzijde vervuild is.
Als deze redeneringen juist zijn, zou er een onderbreking in de voortgang va n
het schrijven hebben plaatsgevonden na p. 39, d.w.z. na het voltooien van de zevende scène van het tweede bedrijf (= l' Hipocrito II 8). Er zijn geen andere gegevens die op een onderbreking wijzen: het schrift van p. 39 respektievelijk p. 40
vertoont geen relevante verschillen. Dit is wel de enige plaats in het tweede bedrijf
waar in am scène-einde en pagina-einde samenvallen; in dat opzicht is het een geschikt punt om te onderbreken.
Naar de reden van deze veronderstelde onderbreking kan men slechts raden. De
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zorgvuldige verzegeling kan erop wijzen, dat Hooft het handschrift de deur uit
heeft laten gaan. Een verleidelijke hypothese zou zijn, dat al in een vroeg stadium,
ver voor de voltooiing van de vertaling, de berijmer van het stuk inzage in de reeds
beschikbare tekst heeft gekregen. Meer dan een aantrekkelijk fantasietje kunnen
we echter hiervan niet maken.
Ook naar aanleiding van de vraag of er bijzondere redenen waren om de tekst
van Schynheiligh zo grondig te verzegelen, zijn slechts gissingen mogelijk. Ik heb
er reeds op gewezen dat verscheidene auteurs in Schijnheiligh een satire op de predikanten gezien hebben. In dat geval zou het stuk politieke springstof hebben bevat en kon het inderdaad beter niet te snel bekend worden. Dat deze interpretatie
aanvechtbaar is, is echter ook al vermeld. In het laatste hoofdstuk kom ik op deze
zaak terug.

3.6 De tekst: Lijst van personages en Voorreden
De doorgehaalde lijst van personages op blad 1 verso (zie 3.2.) is vervangen door
Reen nieuwe op blad 2 recto (p. 3). Op de precieze verhouding van deze twee lijsten
ga ik hier niet in. De ermee verbonden inhoudelijke aspekten zouden in deze beschrijving van het handschrift niet op hun plaats zijn. Waar het mij hier om gaat, is
dat de gewijzigde persoonsnamen van de nieuwe lijst in de tekst van het stuk (p. 9
vgg.) alleen in de k o r r e k t i e s voorkomen. Daaruit volgt dat de tekst v an p. 3
later geschreven moet zijn dan die op p. 9 116. Bladzijde 3 moet dus aanvankelijk
blank zijn gelaten.
We kunnen ons afvragen of dit niet voor alle pagina's van het `voorwerk' geldt..
is de Voorreden misschien ook pas na het voltooien van het eigenlijke stuk geschreven? In dat geval zou Hooft, na het eerste blad met de titel en de (eerste) lijst van
personages, drie bladen ten behoeve van de Voorreden opengehouden moeten hebben. Er zijn enkele gegevens die in deze richting wijzen.
a Een opbouw met blad 1 recto : titelpagina, blad 1 verso : personages, blad 2 recto : blanco, blad 2 verso : begin van de voorrede, doet als primaire opzet wat
merkwaardig aan, tenzij we veronderstellen dat Hooft een mogelijke herschrijving van de lijst van personages van te voren ingekalkuleerd heeft.
b Het schrift van de Voorreden verschilt van dat waarin blz. 9 vgg. zijn geschreven.
Het maakt een `rustiger' en `nettere' indruk, doordat de pen minder inkt heeft
opgebracht en de uithalen minder krachtig zijn neergezet. In dit opzicht is er
een `breuk' tussen p. 8 en p. 9 die aanleiding geeft te veronderstellen, dat ze niet
direkt na elkaar zijn geschreven.
-
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Er blijven echter andere verklaringen mogelijk
mogelijkvan
vandit
ditverschijnsel:
verschijnsel: de
deafwijkenafwijken-

van de tekst (lange betogen) kan
de aard
aard van
kan een
een rol
rol gespeeld
gespeeld hebben;
hebben; de
deschrijver
schrijver
kan een
een klad
klad zijn
kan geneigd zijn geweest tot een
een `rustiger'
'rustiger' begin; er kan
zijn geweest.
geweest.
de voorrede,
voorrede,waarvan
waarvande
detekst
tekstten
tenopzichte
opzichtevan
vanhet
hetItaliaans
Italiaanssterk
sterk bejuist van de
kort en gewijzigd
gewijzigd is
is (zie
(zie 8.3.).
8.3.).
cc De
De bladzijden
bladzijden 6 en 7 zijn blanco gebleven. Hoe
Hoevalt
valtdit
ditteteverklaren?
verklaren? Hooft
Hooftzou
zou
tevoren een schatting
schatting gemaakt
benogemaakt kunnen
kunnen hebben
hebben van
van het
het voor
voor de voorrede benodigde aantal pagina's, op grond
grond van
vande
delengte
lengtevan
vandedeItaliaanse
Italiaansetekst.
tekst.Pas
Pasnadernaderhand zou
zou hij
hij dan
dan kunnen
kunnen zijn
zijn gekomen
gekomentot
tothet
hetbekorten
bekortenvan
vandeze
dezevoorrede..
voorrede ..
Misschien
heeft hij
hij toen opzette1ijk
opzettelijk p. 6 en 77 overgeslagen
Misschien heeft
overgeslagen met
metde
debedoeling
bedoelingzeze
later tegen elkaar
e1kaar te plakken, zodat
zodat de
de bladen
bladen zonder
zonderlakune
lakunebeschreven
beschreven zouden
zijn. In deze theorie past dat bIz. 8 vooral naar het einde toe vrij kompakt is be- zijn.Idethorpasblz.8vnrhetidovjkmpas
schreven,
tekst op dit
dit blad
blad tete
schreven, alsof
alsof de
de schrijver
schrijvermoeite
moeite heeft
heeft moeten
moeten doen de tekst
krijgen. Deze hele
krijgen.
he1e procedure
procedure veronderstelt
veronderstelt haast
haast wel
we1 het
hethierboven
hierbovenad
ad bb genoemde
klad.
noemde klad.
Ook hier
hier echter
echter ligt een
een alternatieve
alternatieve verklaring
verklaring niet ver weg
weg:: Hooft
Hooft heeft
heeft per
per
ongeluk twee
onge1uk
twee bladen
bladen tegelijk
tege1ijkomgeslagen,
omgeslagen,en
enhij
hijheeft
heeftdaarna
daarnazijn
zijnbest
bestgedaan
gedaan
om
de rest
rest van de voorrede
voorrede op
opp.
p.88tetekrijgen,
krijgen,omdat
omdathij
hijhet
heteerste
eerstebedrijf
bedrijfgraag
graag
om de
op een nieuwe rectopagina
rectopagina wilde
wilde laten
laten beginnen. Voor
Voordeze
dezeverklaring
verklaring pleit
pleit te
ten
n
eerste het feit dat blz.
bIz. 66 en
en77niet
niettegen
tegenelkaar
e1kaargeplakt
geplaktzijn.
zijn.Verder
Verderrijst
rijstdedevraag
vraag
waarom Hooft,
Hooft,als
als hij
hij inderdaad
inderdaad v66r
het inschrijven
inschrijven de
de lengte
lengte van
van de
de voorrede
voorrede
vóór het
het tweede
tweede blad
bladbl
blank
ge1aten en de voorkende, niet de verso-zijde van het
ank heeft gelaten
rede heeft ingeschreven op blz.
bIz. 5, 66 en
en 7.
7.
,

.

Drie zwakke
zwakke argumenten
argumenten maken
maken samen
samen geen
geensterk
sterk argument.
argument. Het
Hetisis niet
nietonmoge-.
onmoge-·
na het
het eigenlijke
eigenlijke stuk
stuk isis ingeschreven,
ingeschreven, maar
maar een
een bewijs
bewijs hierhierlijk dat de voorrede na
geleverd. Ook
Ookuit
uitde
detouwgaatjes,
touwgaatjes,die
dievolgens
vol gensmijn
mijnredenering
redeneringalal ver
voor is niet geleverd.
voltooiingvan
vande
detekst
tekstvan
vanhet
hetdrama
drama aangebracht
aangebracht zouden
zouden zijn
zijn (zie
(zie boven
boven
voor de voltooiing
bIz.
gegevens te
te halen.
halen. Op
Op een
plaats in
oorreden (p. 5) kruist de
de
blz. 71), zijn geen gegevens
één plaats
in de
de V
Voorreden
van de
de gaatjes.
gaatjes. Ik
Ik kan
kan echter
echter niet
niet uitmaken,
uitmaken,ofofhet
gaatjee err
haal van een letter een van
het gaatje
eerder was dan de letter of omgekeerd.
erdwasnltofmgekrd.

3.7

eigen lij ke komedie
De tekst van de eigenlijke
3.7.1

SCHRIFTBEELD

van de
de korrekties
korrekties vertoont
vertoontde
detekst
tekstéén
eenhand.
hand.Het
Hetschrift
schriftisisvrij
vrijregelmarege1maAfgezien van
tig en duidelijk,
duide1ijk, zonder
zonder een
een erg
erg `nette'
'nette' indruk
indrukte
temaken.
maken.
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Een duidelijke verandering in het schrift zien we op p. 78 na de achtste regel.
Hier is de pen, die steeds dikker en `smeriger' was gaan schrijven, versneden. Vanaf
regel 9 brengt de pen veel minder inkt op, wat het aanzien van het schrift sterk
verandert. Ook de vorm van de letters wijzigt zich, de zware vertikalen ontbreken
Len het geheel ziet er wat `krulliger' uit. Men zou op grond hiervan kunnen denken,
dat er tussen regel 8 en 9 (SHH r. 1818 en 1819) een breuk ligt ook in tijd van schrijven. Voorlopig ben ik echter van mening dat de veranderingen wel alleen het gevolg kunnen zijn v an de `vernieuwing' van de pen. Dergelijke overgangen in het
schrift zien we ook in een omv angrijk handschrift als dat van Henri k de Groote
(Hs. II C 10). Een duidelijk voorbeeld ervan treffen we daar aan op blad 217 recto.

3.7.2

AARD VAN DE KORREKTIES

Het handschrift bevat een groot aantal korrekties. Sommige daarvan zijn weinig
problematisch. Dat geldt voor de verbeteringen die onmiddellijk tijdens het schrij-

ven hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld wanneer een woord binnen de regel
door een ander vervangen is. Dit geldt ook voor die interlineaire of marginale korrekties die kennelijk met de normale hand van het handschrift zijn geschreven.
Een aantal korrekties vertoont iets afwijkende schriftkenmerken, zonder dat eraan
getwijfeld hoeft te worden, of ze van Hooft zelf afkomstig zijn. Tot deze groep
behoren de open variant op blz. 10 (zie hieronder p. 211) en de toevoeging „met
slaepkruj dt gemengt" op blz. 53 van het manuscript (zie hieronder p. 164) .
Andere korrekties lijken sterker af te wijken. Het probleem hierbij is, dat de

meeste korrekties slechts uit een enkel woord of uit een afgekorte persoonsnaam
bestaan, wat de basis voor vergelijking van schriftkenmerken uitermate smal
maakt. Het schrift van een geïsoleerde verbetering zal gemakkelijk een enigszins
bijzonder karakter krijgen, doordat de stand van de pen, de staat waarin deze verkeert, en de hoeveelheid inkt niet in overeenstemming hoeven te zijn met de `omgeving'. Het is dan ook met veel voorbehoud, als ik hieronder spreek over een
`afwijkende' hand.
We vinden in de eerste plaats een groot aantal verbeteringen met potlood, gemaakt (vooral blijkens de vorm van de e) in `gotische' hand (of handen). In de potloodkorrekties op p. 20 en 23 is het handschrift tamelijk fijn, elders is het wat ronder en grover, maar de gegevens zijn te gering om hieruit iets te konkluderen ten
.aanzien van de vraag, of het hier om één of om twee handen gaat.
In een aantal gevallen is de korrektie herhaald door met inkt over het potlood
heen te schrijven. Deze verbeteringen met inkt, en een aantal andere inktkorrekties die niet potloodkorrekties herhalen, onderscheiden zich o.a. van het normale
schrift van de tekst, door het feit dat de inkt donkerder is opgedroogd.
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Ze vallen weer uiteen in enkele kategorieën. In de eerste plaats zijn er korrekties in gotische hand. Sommige daarvan staan qua schrift vrij dicht bij de normale
hand van het manuscript (p. 20 Schijn, p. 23-4 Wouter), andere wijken sterker af
(vooral p. 43 van Wijdermeer; verder p. 41 Belg).
In de tweede plaats zijn er korrekties in `Italiaanse' hand, met vrij grove, soms
naar huidige begrippen wat `onbeholpen' aandoende, vormen. We vinden ze op
p. 29 (Trouwenoort), 32 (van Wijdermeer), 37 (dief), 42 (van Wijdermeer), 44-46

(Belg, Daghdief), 73 (Wat een), 75 (Daghd.).
Tenslotte zijn er op enige bladzijden slecht leesbare woorden of letters overgetrokken met donkerder inkt (o.a. op p. 38).
Inhoudelijk behoren bijna alle potloodkorrekties en de daarna genoemde inktkorrekties tot één groep : ze verbeteren bepaalde persoonsnamen door ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe lijst van personages op p. 3. Van de wijzigingen in de lijst van personages is er maar één systematisch doorgevoerd in de
tekst van het drama: die van Landt (heiligh) tot Schon (heiligh), tenminste voorzover deze naam niet `verstopt' stond binnen de tekst van een claus.De verandering
is zonder twijfel door Hooft zelf uitgevoerd; het schrift van deze korrekties suggereert dat dit in één keer en in hoog tempo is gebeurd. De verbeteringen van
Bederfdendach tot Daghdief, van Marrij tot Belg, van Dirck van Dwaesbeeck tot Dirck
van Trouwenoort, van Wijbrandt Wispeltujt tot Wijbrandt van Wijdermeer hebben in
verscheidene fasen plaatsgevonden op de hierboven besproken manieren.
Of deze korrekties nu door Hooft zelf zijn uitgevoerd of niet, er bestaat geen
twijfel aan dat ze binnen zijn bedoeling hebben gelegen. Dat blijkt uit de defmitieve lijst van personages. Dit geldt ook voor die gevallen waarin een evidente
schrijffout wordt verbeterd. Zo blijft er maar een klein aantal korrekties over waarbij het onduidelijk is of we gekonfronteerd worden met de bedoelingen van Hooft
of met die van een betweterige lezer. Ik noem de volgende vier gevallen:
a In r. 88 89, waar Liseo zijn drie knechts roept, zijn, na een zeer gekompliceerde
korrektie met inkt, de twee laatste namen van de knechten nog eens met potlood doorgehaald. Dit klopt niet met het Italiaans en zou het gevolg kunnen zij n
van een verkeerde konklusie uit het alleen verschijnen van Slockspeck.
b In r. 1709 en 1710 is Welcken tweemaal vervangen door Wat een.
c In r. 2449 is ghij ging door toevoeging van een t in potlood tot ghij gingt gemaakt.
d In de definitieve lijst van personages staat boven Trouwenoort in potlood: Dwae.
Dit lijkt een aanzet tot een onjuiste, `omgekeerde' korrektie, misschien vanuit
p. 29 waar het handschrift oorspronkelijk Dirck van Dwaesbeeck had. Daar is (in
tweede instantie?) Dwaesbeeck met potlood gekorrigeerd tot Trouwenoort (naderhand herhaald met inkt) .
-

.
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3.7.3
3.7.3 KORREKTIEFASEN
KORREKTIEFASEN

Ten aanzien
aanzien van
van sommige
'Ten
korrekties zijn er aanwijzingen
aanwijzingen dat
dat ze
zein
ineen
eenlatere
laterefase
fase
sommige korrekties
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an
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gebracht dan andere.
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deze aanwijzingen
aanwijzingen kunnen
kunnen ontleend
ontleend worworden aan
aan de
de tekst
tekst van de beryming
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Schijnheiligh, zoals
den
zoals bekend
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van
uitgegeven.De
Detekst
tekstvan
vandedeberijming
berijming(SHB)
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geeftsoms
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eenplaats
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weer,soms
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:SHH
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SHH
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het andere
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bij evidente
evidente fouten
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door de
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berijmer zelfstandig
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de persoonsnamen
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tweede versie
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Verder geldt hier natuurlijk hetzelfde wat zoëven over de verhouding van SHB
tot sHH is opgemerkt: de berijmer kan ook zelfstandig een fout hebben gemaakt
of een korrektie hebben aangebracht. Afhankelijkheid is vaak niet te bewijzen,
maar hoogstens aannemelijk te maken.
De kwestie van de scènenummering is al aangeroerd door Thijssen Schoute
(1932, 220). Zij merkt hierover het volgende op : „De allesbehalve opeenvolgende
nummering der tonelen in de beide uitgaven van de ber ij mde Schijnheiligh komt nagenoeg overeen met die van het handschrift van de proza Schijnheiligh. In het hs. is
ze echter enigszins verbeterd, maar nadat Bredero dit gebruikte, want deze veranderingen zijn niet overgenomen. In het hs. ontstond de foutieve nummering
doordat Hooft tonelen van Aretino samentrok en oversloeg, maar de oude nummering nog behield."
De kwestie wordt in hoofdzaak juist weergegeven, maar is een stuk ingewikkelder dan Thijssen Schoute hier voorstelt, zoals uit het volgende overzicht zal blijken. Aangezien de problemen van de scènenummering in sim minder gekompliceerd worden naarmate het stuk vordert, zal ik de bedrijven, die qua nummering
van de tonelen toch onafhankelijk van elkaar zijn, hier in omgekeerde volgorde
behandelen.
In het vijfde en vierde bedrijf vertoont de scènenummering in sHH en
regelmatigheden.

SHB

geen on-

In het derde bedrijf slaat Hooft de eerste vier scènes van l'Hipocrito (He) over.
Daardoor loopt de telling van HC en SHH niet meer parallel en oefent de eerste geen
invloed uit op de tweede. sHH is als volgt genummerd: 1, 2, [-4] <3>, [-5] <4>,
[-6] <5>, 11-71 <6,>, [-8] <\'> [-9] <0, [-10] ‹9›, 10, 11. De derde scène heeft dus
aanvankelijk het ran gnummer 4 gekregen. Deze fout zou veroorzaakt kunnen zijn
door de uitzonderlijke lengte van de tweede scène (p. 48-55 van het handschrift).
SHB volgt hier niet de korrekties, maar de oude nummers en heeft dus geen
nummer 3, en tweemaal een nummer 10. We mogen derhalve wel aannemen dat
de korrekties zijn a an gebracht na het gebruik van de tekst voor de berijming. Dat
houdt dan in, dat Hooft niet bij de scène met nummer [-10] <9> de fout ontdekt
heeft en hem vervolgens meteen hersteld heeft door van het begin af opnieuw te
nummeren, maar dat ook sim aanvankelijk tweemaal een scène 10 heeft gehad. Pas
naderhand is dan de korrektie van de hele serie waarschijnlijk in één keer uitgevoerd.

In het tweede bedrijf vinden we de volgende scènenummeringen (ik geef die van
smi volledig, die van xc en ars verko rt)
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SHH :

SHB:

1

Tweede Bedrijf le. Toonneel.

II 1

2

<2 Bedrijf. 2 Toonneel.>

II 2

HC:

Vermoedelijk is deze scène-aanduiding later toegevoegd, daar de normale interlinie na het scène-einde ontbreekt.
3

2 Bedrijf. [2+] (3) Toonneel.

II 3

4

2 B. [— [3(?) +] (5)] <4) e Toonneel.

II 5

De laatste redaktie is hier: 2 B 4e Toonneel. De 4 staat geschreven
boven een doorgehaalde 5, die misschien zelf weer een korrektie was
van een 3(?). Mogelijk is deze gehele aanduiding interlineair toegevoegd, daar ook hier de inter linie na het scène-einde ontbreekt.
5+6

[1+] (2) B. [ - 6] <5> Toonneel.

7

2 B. [- 7] <6> Toonneel.

II 7

8

2 B. [-8] <7> Toonneel.

II 8

9

2 B. [-9] <8> Toonneel.

II 9

2 B. [-10] <9.> Toonneel.

II 10

10
11

-

16

I6

ontbreekt

17 + 18 2 B. 1 [1+] (0) Toonneel.

II 11

18 + 19 2 B. [-12] <11> Toonneel.

II 12

De fout in Hc (tweemaal een scène 18) werkt in de vertaling niet door. SHB heeft in
de tonelen korresponderend met Hc 1, 2 en 3 de gekorrigeerde nummers uit sHH,
in de overige tonelen de `oude' nummers. Mede op grond hiervan kan men veronderstellen dat de gang van zaken in sim als volgt is geweest:
a Hooft trekt HC 1 (sterk verkort) en 2 samen tot één scène en geeft de overgang
naar Hc 2 alleen door de persoonsaanduidingen aan. Hc 3 wordt dan in sil : II 2.
De daaropvolgende scène krijgt óf geen nummer óf een aanduiding II 3. Mogelijk zijn dit twee opeenvolgende stadia. De volgende scène is een samentrekking
van Hc 5 en 6. Onder invloed van het scènenummer in zijn voorbeeld nummert
Hooft dit toneel als het zesde, met bovendien een foute aanduiding van het bedrijf. De rest van de scènes is van daaruit normaal genummerd: 7 tm. 12.
b Het volgende stadium zou de nummering geweest kunnen zijn die we in SHB
aantreffen. De scène vóór II 6 krijgt nu van Hooft de aanduiding II 5, de tweede
helft van II 1 krijgt het nieuwe nummer II 2 en de oorspronkelijke scène II 2
wordt II 3. Een nummer II 4 ontbreekt dan merkwaardig genoeg, maar kenne-
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lijk is dit geheel toch zo naar de berijmer gegaan, die zonder meer deze nummering heeft overgenomen, zelfs met de vermelding: „Eerste Bedrijf, seste Toneel", waar ook Hooft 1 B. 6 Toonneel had in plaats van 2 B. 6 Toonneel.
c Het bedrijf wordt tenslotte vanaf de vierde scène hernummerd zodat een korrekte opeenvolging van nummers bereikt wordt. Ook de onjuiste bedrijfaanduiding wordt hersteld. Deze verbeteringen zien er uit als in één serie aangebracht; overal is dezelfde wijze van korrigeren toegepast: doorhaling met het
nieuwe nummer erboven. Dit in tegenstelling tot de (eerdere?) korrektie van
II 2 naar II 3.
De nummering in het eerste bedrijf van SHH konfronteert ons met een aantal raad-

sels, waarvoor ik zelfs gissenderwijs geen sluitende verklaring kan geven. We vinden het volgende:

SHH:

sxB :

1

1 Bedrijf. 1 toonneel.

I1

2

<1 e Bedrijf 2 e Toonneel>
Uit de tint van de inkt en de plaats tussen de regels krijgt men
de indruk dat deze gehele aanduiding inde vrij ruime interlinie
later is toegevoegd.

alleen namen

3

1 Bedrijf [2+] <3> Toonneel
Zowel de interlinie als penvoering en inkthoeveelheid suggereren dat deze aanduiding onmiddellijk is neergeschreven (als
I 2), met korrektie (meteen of later) van de 2 tot een 3.

alleen namen

4

ontbreekt

5

1 e Bedrijf. [2( ?) +] (4>e Toonneel.
Hieraan voorafgaat de zeer lange derde scène (in SHH p. 11-19),
terwijl bovendien een scène uit Hc werd geschrapt. In Hc I 5
treden, na de groep scènes met Liseo, Guardabasso en Hipocrito, geheel nieuwe personen op. Misschien dat deze faktoren
ertoe geleid hebben, dat Hooft begon met „2 e" te sch rijven —
als dat er tenminste gestaan heeft : de dik aangezette 4 maakt
ontwarring van de doorhaling niet gemakke lijk. Op grond
van een horizontaal haaltje aan de onderzijde is een 2 waarschijnlijker dan een 3 (wat we na de eerste versie van het voorafgaande scènenummer zouden verwachten), of een 5 (wat er
onder invloed van het nummer in Hc had kunnen komen).
De aanduiding als geheel maakt zeker niet de indruk later te

HC:
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I4

HC:

SHH :

SHB:

zijn toegevoegd. Qua penvoering past zij vo lledig bij de regels
die erop volgen.
6—8

ontbreekt

9

1 e . Bedrijf. [2-}-] (5) e. [too(?)+] (Toonneel.)
Deze en de volgende scènenummers zijn wel het merkwaardigst. Wat we hier ook zouden verwachten, niet een scène met
nummer 2. Toch lijkt het me buiten kijf, dat de 5 over een 2 is
geschreven. Het is niet geheel uitgesloten dat de 2 eerst tot een
3 is gekorrigeerd (vgl. de korrektie [2+] <3) op p. 11 van het
hs.) en pas daarna tot een 5, maar dit komt me op grond van de
penvoering toch niet waarschijn lijk voor. Nog vreemder
wordt het, wanneer we op de tegenover li ggende pagina boven
de volgende scène zien staan:

I5

10

l e. Bed rij f. 2 e. Toonneel.
De 2 is niet gekorrigeerd. Is Hooft, met in zijn gedachten de
fout ([2±] (4>) bij de vertaling van HC 5, in een soort automatisme vervallen, waardoor hij gedachteloos steeds weer eerst
een 2 opschreef? Een bevredigende verklaring voor de aanwezigheid van vijf maal een al of niet gekorrigeerde aanduiding
van een scène als nummer 2 van dit bedrijf, weet ik niet te geven. Een veronderstel ling dat Hooft de scènes eerst niet heeft
genummerd, dat hij pas bij HC 10 voor het eerst een scène 2
heeft aangegeven en dat hij daarna deze aanduiding steeds
vroeger heeft geplaatst, is vanuit de inhoud onwaarschijnlijk
en wordt door het schrift weersproken.

alleen namen

11

1 e. Bedrijf. 6 e Toonneel.
Daar deze scène-aanduiding niet gekorrigeerd is, en evenmin

I6

de indruk maakt later te zijn toegevoegd, moeten we aannemen dat Hooft op dit punt de reeds vertaalde scènes opnieuw
geteld heeft. Misschien heeft hij toen nog niet of slechts gedeeltelijk de nummering gekorrigeerd; een slordige latere
korrektie kan de oorzaak zijn van de onregelmatigheden.

12

alleen namen
Deze scène sluit nauw aan bij de vorige. Er gaan alleen enkele
personen af, er komt niemand bij. Hooft onderscheidt hier
geen afzonderlijk toneel.

alleen namen

13

1e. Bed rij f. 7 e. Toonneel.
Na de vorige is dit een regu liere aanduiding.

I7
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Als no een bepaald stadium in de redigering van sHH weergeeft, dan zou daaruit
afgeleid moeten worden, dat de korrekties tot 14 en 15 al hadden plaatsgevonden
toen de berijmer het manuscript gebruikte. Dat we in sa geen nummer vinden bij
de scène tussen 15 en 16 (korresponderend met HC 10), kan gezien worden als een
oplossing om het niet kloppende nummer 2 daar kwijt te raken. De derde scène
van SHH zal, blijkens bovenstaande observaties, op het moment van berijming Of
een aanduiding als 12 of een aanduiding als 13 gedragen hebben. Ik kan niet verklaren, waarom de druk van de berijming hier geen nummer heeft.
In elk geval is het duidelijk geworden, dat een deel van de korrekties is aangebracht na gebruik van het handschrift door de berijmer. De scènenummers zijn
daarbij vanuit het oogpunt van toeschrijving der korrekties aan Hooft of een ander
niet veelzeggend, omdat ze als losse cijfers niet bij een groep korrekties van een bepaald type ingedeeld kunnen worden. In dat opzicht is de verandering van Dwaesbeeck tot Trouwenoort op p. 29 (zie boven p. 76) interessanter, omdat deze een
plaats heeft in twee reeksen van overeenkomstige korrekties, namelijk die in potlood en die met Italiaanse hand in inkt geschreven. Dit ene geval doet ons vermoeden dat de korrekties van deze twee typen mogelijk alle `later' zijn uitgevoerd.
3.7.4

TOESCHRIJVING VAN DE KORREKTIES

Daarmee komen we terug bij de vraag, wie hier gekorrigeerd heeft : Hooft of één
of meer anderen. We weten uit Hoofts briefwisseling (zie Eymael 1895, 222-5) dat
verscheidene van Hoofts vrienden het manuscript in handen hebben gehad. De

verleiding om evidente inkonsekwenties te herstellen kan groot geweest zijn.
Het lijkt me onmogelijk van sommige korrekties te bewijzen dat ze van Hooft
moeten zijn. Is het misschien andersom mogelijk te bewijzen dat bepaalde korrekties niet van Hooft kunnen zijn? Op het eerste gezicht lijken de twee zojuist
genoemde groepen, die in potlood en die met Italiaanse hand geschreven, het
meest `verdacht'. Is bijvoorbeeld de veronderstelling dat Hooft potlood gebruikt
zou hebben, geen anachronisme?
De werken waarin we de meest gedetailleerde gegevens aantreffen over de toepassing van potlood, zijn geen van beide gericht op het gebruik bij het s c h r ij ven.
Meder (Die Handzeichnung, 1923) richt zich op de potloodtekeningen van kunstenaars, Feldhaus (Geschichte des technischen Zeichnens, 1953) op het technisch tekenen.
Zij maken echter wel duidelijk, dat de grafietstift al in de zestiende eeuw in gebruik kwam, vooral sinds men was begonnen met de ontsluiting van de rijke grafietmijnen in Cumberland, tussen 1540 en 1560 (Feldhaus 1953, 65). De invoering
van dit nieuwe materiaal heeft zich echter slechts langzaam voltrokken. Gessner
(in 1565) en Van Mander (in 1604) noemen het beiden als iets nieuws (Meder 1923,
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139) . Gessner vermeldt het als iets dat alleen dient voor het s c h r ij ven ; de toepassing in tekeningen komt pas later op gang (Meder 1923, 145) .
Deze gegevens tonen aan dat Hooft in principe potlood gebruikt idn hebben.
Er is dus geen negatief gegeven dat deze korrekties onmiddellijk diskwalificeert.
Op enkele andere plaatsen in Hoofts handschriften vond ik eveneens potloodkorrekties. Ook hiernaar heb ik echter geen systematisch onderzoek gedaan in alle
overgeleverde manuscripten. Ik moet bovendien het voorbehoud maken dat de
hier volgende gegevens elk gelicht zijn uit een specifiek probleemveld (dat van
het betrokken individuele handschrift) waarmee ik me verder niet heb beziggehouden.
De door Tuynman (1971, 86) gesignaleerde potloodwijzigingen in de Reden vande Waerdicheit der Poesie (Hs. II C 14, p. 526), wijken, voorzover dat uit zo summiere stukjes schrift op te maken valt, qua hand af van de potloodkorrekties in
SHH. Ze stammen waarschijnlijk niet uit Hoofts tijd (Tuynman spreekt van „latere
ingrepen in de tekst"), maar ze bestonden in elk geval reeds vóór 1728, toen ze in
de eerste druk werden overgenomen.
In de autograaf van Baeto (na vs. 1514 gedateerd: 29 maj a° 1617) vinden we
eveneens verbeteringen in potlood. Ik noem hier de volgende gevallen:
r. 581 a E—haer] <hun> ellendt (korrektie met inkt)
b hun <'> ellendt (apostrof in potlood toegevoegd)
587 [—zeghe[-n].] (zeghen.) (in het eerste zeghen is de n afzonderlij k doorgehaald, met
een dikke vertikale inktlijn; het gehele woord is met een horizontale potloodkras
en inktlijn doorgestreept; het erachter toegevoegde woord heeft potlood en inkt
over elkaar heen: over de volgorde van beide durf ik geen zekere uitspraak te
doen, al lijkt inkt over potlood het waarschijnlijkst.
Een korrektie van hetzelfde type ook in r. 588, 591 en 593.
611 geen <'> (apostrof in potlood)
654 dat [-d'] een met onrecht [-d'ander] <andren> deer (de beide doorha lingen in potlood, de interlineaire korrektie met inkt over potlood)
706 De Coningin ist (bij de t is met potlood een apostrof aangegeven)
737 bestaen [-nu] soo veele jaeren (doorhaling tweemaal uitgevoerd, eerst vertikaal
met inkt, daarna horizontaal (nadrukke lij ker) met potlood)
741 geen () (apostrof met potlood toegevoegd)
794 de[-n] heylloose[-n] (doorhaling waarschijnlijk eerst in inkt en daarna verduidelijkt met potlood)
841 Mijn () konten (apostrof in potlood)
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844 is(')t
in potlood)
844
is(')t(apostrof
(apostrofin
potlood)
881 a aEnEnlaetende
881
laetende[-haeren]
[-haeren]<hunnen>
<hunnen>
bb
[-hunnen] <haeren
<haeren>>
(de doorhaling ad a met inkt; de doorhaling ad bb met potlood; het
het laatste
laatste haeren
met inkt over potlood, of
ofmisschien
misschien omgekeerd)
konincklijcke
lijk met potlood door1499 DeDe
konincklijckemaght,
maght,[-die[-n]]
[-die[-n]]<daer>
<daer>(de
(dennisisafzonder
afzonderlijk
gehaald; de andere korrektie
korrektie in
in inkt).
inkt).

blijkt aI,
al, dat
dat de
de bepaling
bepaling van
van de
de volgorde
volgorde potlood-inkt
potlood-inkt soms
Uit de aantekeningen blijkt
soms
moeilijkheden opleverde.
opleverde. Vanuit onze moderne
moeilijkheden
moderne ervaring
ervaring lijkt
lijkt inkt
inkt over
over potlood
potlood
natuurlijke volgorde,
volgorde, maar
de natuurlijke
maar bij deze gevallen
gevallenisis er
er zeker
zeker één
een (r.
(r. 737), waarbij
waarbij de
inktdoorhaling voorafgaat (waarschijnlijk
geldt dit ook
inktdoorhaling
(waarschijnlijk geldt
ook voor
voor de
dedoorhaling
doorhalingvan
van
enkele slot-ennen
slot-ennen in
r.
794 5). In
In deze
deze gevallen is een verduidelijking met potlood
in r. 794-5).
potlood
logisch, terwijl ik me
in 587 vgg. en in 654 niet
echter Iogisch,
me ten
ten aanzien
aanzien van
van de
de gevallen
gevallenin
kan voorstellen,
voorstellen, waarom
waarom over
over een
een duidelijk
duidelijkwoord
woord in
in inkt
inkt nog
nog opnieuw met potpotkan
lood geschreven
geschreven zou zijn.
zijn.
belangrijk gegeven
gegeven is, dat deze korrekties grotendeels zijn overgenomen
overgenomen in
in
Een belangrijk
kopij heeft gediend (Hellinga
de druk van 1626, waarvoor
waarvoordeze
dezeautograaf
autograafals
als kopij
(Hellinga 1962,
1962,
190-92) . We vinden daar
daar (ik gebruikte
gebruikte het
het exemplaar
exemplaar op
opde
dehandschriftenkamer
handschriftenkamer
190-92).
der U.B.-Amsterdam; sign.
de korresponderende
korresponderende plaatsen:
plaatsen: 581:
581:
der
sign. Hs.
Hs. IIII E 90)
90) op de
hunn' ; 587:
587: zeghen; 611
hunn';
611 geen; 654:
654: dat
dat een
eenmet
metonreght
onreghtandren
andrendeer
deer;
; 706 is 't;
737: bestaan zo vele j aren; 741 geen'; 794: de heilloze; 841 : M yn' konsten; 844:73:bestanzovljr;741ge'9:dhiloz;841Myn'kte:
is 't; 881
881:: En, latende' haren; 1499:
1499: De konincklycke
konincklycke maght,
maght,daar.
daar.
Gezien de vrijheden die de zetter
zetter zich met zijn kopij
kopij veroorloofde, welke
welkeonder
onder
meer uitkomen in het
het onafhankelijk
onafhankelijk van de
de kopij
kopij toevoegen
toevoegenvan
vanapostrofs
apostrofs (zie
meer
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844staat
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het handschrift),
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weI
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potloodkorrekties (bijvoorbeeld
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in1626
1626alalaanwezig
dat ook de potloodkorrekties
brengt de
de mogelijkheid
mogelijkheid dat
dat Hooft
Hooftzelf
zelfininsmH
SHH met
met potlood
potloodgekorrigeerd
gekorrigeerd
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daarbij opmerken
opmerkendat
datde
dekorrekties
korrekties in
inhet
het BaetoBaetaheeft, iets dichterbij, al moeten
normale hand
hand lijken
lijken aan
aan te sluiten
sluiten dan
dan die
die in
in sim.
SHH.
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Dat
Dat laatste
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voor de
de twee
tweekorrekties
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inkt over
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dithandschrift
handschriftals
ais sterk afwijkend voordoet,
De
voordoet,
Italiaanse hand.
uitgesloten, dat
datwe
we
is die in Italiaanse
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met korrekties van Hooft zelf te maken hebben. Op 10 december 1635 wijzigde
Hooft zijn handschrift: voortaan gebruikte hij het Italiaanse schrift in plaats van
het gotische (Van Tricht 1951, 275). Wanneer we nu een tekst in de `nieuwe' hand,
bijvoorbeeld het manuscript van de Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze
Medicis (U.B.-Amsterdam, Hs. II C 12), leggen naast de betrokken korrekties in
SHH, dan zien we zekere overeenkomsten in schrijfwijze : dezelfde nadrukkelijke
lussen van de e, dezelfde slot-r, een overeenkomstige hoofdletter T en B. In dit
h andschrift vinden we eveneens soms vrij `onbeholpen' uitziende verbeteringen
(p. 227, 229). Ook hier is weer de hoeveelheid schrift in SHH te gering om te komen
tot een positieve uitspraak ( de korrekties zijn van Hooft'). Een negatieve uitspraak
(`de korrekties kunnen niet van Hooft zijn') zit er echter evenmin in.
Deze uiteenzetting over de problematiek van de korrekties heeft ons op het punt
van de toeschrijving weinig verder gebracht. Integendeel: terwijl ik bij een
eerste vluchtige verkenning geneigd was, een deel van de korrekties als zeker niet
van Hooft te bestempelen, bleek tenslotte toch onzekerheid de overhand te krijgen.
Wel is waarschijnlijk gemaakt dat de korrekties deels niet uit dezelfde tijd stammen, als waarin de vertaling gemaakt werd. Dit geldt voor de korrekties in potlood en de eroverheen geschreven korrekties in inkt, en verder voor een aantal verbeteringen in de scènenummering. Deze zijn waarschijnlijk pas aangebracht, nadat
het handschrift al was gebruikt ten behoeve v an de berijming.
Als de korrekties in Italiaanse hand door Hooft zelf gemaakt zijn (maar dat is alleen een mogelijkheid), zullen ze zelfs van na 1635 zijn. Dat de tekst toen nog niet
in een vergeten hoekje was beland, blijkt uit de door Eymael (1895, 224 5) afgedrukte korrespondentie. In juli 1636 gebruikt Joost Baeck de komedie als 'reislektuur' (Hooft aan Baeck : „My zal benieuwen, oft de Schijnheyligh, in dat harde
weder, op het 't huyswaerts keeren zoo smeerigh heeft kunnen kallen als op 't
herwaerts koomen, dan oft'er toen geen ooren voor hem waeren."). En op 7 oktober 1637 vraagt Hooft aan zijn zwager hem de Schijnheiligh te lenen, „om hem
op den Haeghe te schikken: alzoo de H. van den Honaert hem gejrne eens doorkyken zoude. "
-

Al met al maakt de staat waarin het handschrift in dit opzicht verkeert, het de editeur niet gemakkelijk die de tekst zou willen uitgeven volgens de laatste redaktie
van Hooft zelf. Ik heb, waar ik in de volgende hoofdstukken passages uit SHH citeer,
de knoop doorgehakt : alle korrekties worden overgenomen, en wel op grond van
de redenering, dat ze, blijkens de gekorrigeerde lijst v an personages, vrijwel allemaal, zo al niet door Hooft zelf aangebracht, dan toch door hem bedoeld zijn. Ik
maak alleen een uitzondering voor de doorhaling met potlood in r. 88-89 (zie hierboven p. 75), die mij evident onjuist voorkomt.
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3.8

Uitgaven

De tekst van Hoofts Schijnheiligh is uitgegeven door V an Vloten. Van deze editie
bestaan de volgende drukken:
a In Dietsche Warande 2 (1856), 213-75, met een inleiding van Alberdingk Thijm
(p. 196-212). Hiervan bestaan ook overdrukken met een eigen paginering
(Leendertz 1931, nr. 148) .
b In: P. C. Hooft. Brieven. [Uitgegeven door J. v an Vloten]. III. Leiden 1857,
389-476. (Leendertz 1931, nr. 147).
P.
C. Hooft. Warenar en Schijnheiligh. Met inl. en aant. van J. van Vloten. Schiec
dam 1869, 71-139. Klassiek Letterkundig Panthéon 99. (Leendertz 1931, nr. 92
en 149) .
d Van deze laatste uitgave zijn, zonder jaartal, één of meer herdrukken verschenen
(Leendertz 1931, nr. 92a). De editie is na de overneming in 1891 van het Klassiek
Letterkundig Panthéon door Thieme (Zutphen) opnieuw door die uitgever in
de handel gebracht (zie Leendertz 1931, nr. 96).
Voorzover ik dat heb kunnen nagaan, is de tekst van Schijnheiligh telkens ongewijzigd herdrukt. Alleen is vanaf b een passage (SHH r. 1910-15) weer opgenomen, die
door de redaktie van de Dietsche Warande (waarschijnlijk dus door Thijm) was geschrapt op grond van de mening „dat ook zelfs in een wetenschappelijk tijdschrift
de vrijheid der reproduktie van het zede- en smakeloze hare grenzen heeft" (aldaar
p. 254).
De uitgave van V an Vloten kan niet dienen als basis voor wetenschappelijk onderzoek. Dat de editeur de `tekst in wording' buiten beschouwing heeft gelaten,
is begrijpelijk. Maar ook de laatste redaktie' is zeer onnauwkeurig weergegeven.
De volgende opmerkingen hierover zijn gebaseerd op de uitgave in Dietsche Warande 1856.
Van Vloten heeft een nieuwe, zeer drukke, interpunktie en hoofdlettering aangebracht. De spelling van het handschrift is onnauwkeurig weergegeven. De spelling van u en v is volgens modern gebruik genormaliseerd. Het onderscheid y — ij
en s — z is gehandhaafd, maar de verdeling klopt niet met die in het manuscript.
Geregeld zijn er woorden overgeslagen, een aantal malen zelfs één of meer regels
(p. 224: r. 451, p. 237: r. 1085-6, p. 238: r. 1106-8 en 1135). Vele woorden zijn onjuist getranslittereerd. Enkele opvallende mislezingen (ik geef tussen haakjes de
juiste lezing) zijn:
p. 217 Die den hujch niet nae den windt hangen kan (SHH r.115: hujck)
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p.
221
p.221
p.
224
p.224
p.
239
p.239
p. 242
p.242
p. 245
p.245
p.
252
p.252
p.
253
p.253
p.
271
p.271

woorden (r. 281: moorden)
meeste (r. 468: nieuste)
nieuste)
spreken (r. 476: speelen)
speelen)
nescit (r. 1176: nesck
ri tiek van Van Vloten)
nesck is;
is; misplaatste tekstk
tekstkritiek
tweedracht (r.1189:
(r.1189: 't'tverdriet)
verdriet)
oO wee! (r.
(r. 1309: Oime!)
heen te vlieghen (r. 1467: hem te voeghen)
zy varcken
varcken (r.
(r. 1797
1797rijvarcken)
rijvarcken)
(r. 1832 eischen)
einde (r.
eischen)
sijn neus (r.
(r. 2616: sijn verw).

Het is duidelijk dat deze editie niet
niet bruikbaar
bruikbaar was voor mijn
mijn doel,
doel, de
devergelijking
vergelijking
van Schijnheiligh met het origineel.

3.9
3.9
3.9.1.

Translitteratie

TRANSLITTERATIEPRINCIPES

in de
de vorige
vorigeparagraaf
paragraafgeschetste
geschetste stand
stand van
van zaken
zaken bleef
bleefer
ergeen
geenandere
anderehanhanBij de in
v an een geheel
delwijze over, dan het maken van
geheel nieuwe
nieuwetranslitteratie
translitteratievan
vande
detekst.
tekst.
De andere
andere mogelijkheid, het
het hanteren
hanteren van
van een
een fotokopie
fotokopievan
vanhet
hethandschrift
handschrift
aan een konsekwent
konsekwentvolgehouden
volgehouden`editeurs'-aktiviteit
'editeurs'-aktiviteitteteonderwerpen,
onderwerpen,
zonder dit aan
De onderzoeker
onderzoeker zal
zal dan
dan bij
bij ieder
ieder bebeschiet uit wetenschappelijk
wetenschappelijk oogpunt tekort. De
op het
het handschrift
handschrift vervallen
vervallen in
inincidenteel
incidenteeltranslittereren.
translittereren. Alleen
AIleeneen
eensystesysteroep op
matische
voor willewillematische translitteratie,
translitteratie,uitgevoerd
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De translitteratie geschiedt evenals daar volgens de beginselen uiteengezet in
Hellinga's Principes linguistiques d'édition de textes (1953). Met name in de
verantwoording van Proeven II worden deze beginselen nader uitgewerkt. Aangezien ik getracht heb de daar geformuleerde uitgangspunten zo nauwkeurig
mogelijk in acht te nemen (behoudens in de hierna te bespreken afwijking bij
onzekere lezingen), is het zinloos hier te herhalen, wat door Tuynman daar reeds
zeer zorgvuldig onder woorden is gebracht. Wel zal ik hier nader moeten ingaan
op het probleem van de onzekere lezingen.
In de vele citaten uit Hoofts Schijnheiligh in deze studie heb ik ervan afgezien,
om tot uiting te laten komen waar bij de translitteratie twijfel is gerezen over de
waarde van een teken. In deze gevallen heb ik een keuze gemaakt uit de mogelijkheden zonder die keuze telkens te verantwoorden. Dit is een duidelijke afwijking
van de wijze van tekstverzorging van de P. C. Hooft-kommissie.
Dergelijke `onzekerheden' manifesteren zich bij Hooft in een beperkt aantal kategorieën. De voornaamste hiervan zijn:
a al of niet hoofdletter;
b al of niet aaneengeschreven taalvormen;
c al of niet aanwezig zijn v an een teken;
d onzekerheid welk letterteken er staat (met name bij I of J) ;
e onzekerheid welk leesteken er staat ;
f onzekerheid of bij een korrektie x over y is geschreven of y over x.

Ik heb overwogen of ik dubieuze tekens, die ik wel bij de voorbereidende translitteratie als zodanig had genoteerd, toch niet in citaten zou aangeven, maar de bezwaren leken me uiteindelijk te groot.
Een eerste probleem is, dat het bij losse citaten niet mogelijk is, om telkens de
translitteratieproblemen te verantwoorden, zonder het omliggende betoog te verstoren of de aantekeningen te belasten met binnen de kontekst niet relevant materiaal.
In de tweede plaats zijn onzekerheden van de genoemde typen vrijwel nooit van
belang bij de vergelijking van Hoofts tekst met het origineel. Daarvoor zijn de verschuivingen in betekenis, die ontstaan bij keuze v an de ene of de andere mogelijkheid, over het algemeen te subtiel.
Daarbij komt nog (maar dat is hier nauwelijks een argument) dat volmaaktheid
in het verantwoorden van twijfel een onbereikbaar ideaal is. Zelfs aan de hand van
een zo gedetailleerd `programma' ten aanzien van beslissingen over het al of niet
scheiden van taalvormen, als in Proeven II wordt gegeven (1968, 21-4), is het m.i.
niet te voorkomen dat de ene editeur zonder weifelen in de minuskule nuances van
de lijnen die de schrijvende hand op het papier heeft gezet, scheidingsindikaties onderkent, terwijl een andere editeur evenzeer zonder aarzelen de vormen als aan87

eengeschreven interpreteert en een derde blij ft twijfelen (vgl. Hermkens 1969, 53-54) .
Zelfs de zekerheid van de onzekerheid is hier niet haalbaar.
Er is nog iets anders. Wanneer een `onzeker' teken in de tekstredaktie op een bijzondere manier wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld door afwijkend lettertype of
door dubbele notering (I/jn), dan verwerft dit teken binnen de tekst een opvallendheid die het voor het `lezende oog' van Hooft en zijn tijdgenoten normaliter
niet gehad zal hebben. Misschien zullen zij een `onduidelijke' hoofdletter wel eens
bewust als een `twijfelgeval' ervaren hebben, met name wanneer in de betrokken
positie dubbelzinnigheid funktioneel kon zijn, dus op een plaats waar een dubbel
aspekt geboden werd. Maar meestentijds maakt de keuze van de ene of de andere
mogelijkheid voor de inhoud van de mededeling zo weinig uit, dat het lezende
oog de keuzemogelijkheid niet bewust ervaart (bij I f Jn) of automatisch het onzekere teken interpreteert in de richting van de `regel' (bij hoofdletter/kleine letter
aan het begin v an een versregel bijvoorbeeld).
Onzekerheden zijn zelden een probleem van het lezende oog', dat lost ze al lezende op, maar meer van degene die gedwongen is, een geheel van tekens op adekwate wijze te transponeren in een ander geheel van tekens : de editeur of de kopiist. Voor de 17de-eeuwse kopiist die de apograaf van Tr ijntje Cornelis vervaardigde, bestond het probleem wel: in twijfelgevallen koos hij meestal een ambivalent
teken (Hermkens 1964, 141 en 149n) . Binnen de variatieruimte van het zeventiendeeeuwse schrift kon hij zo'n ambivalent teken gebruiken zonder dat dit zich als
`bijzonder' presenteerde. Voor de moderne editeur, die gebruik maakt v an drukletters waarbij een geringe variatiemogelijkheid konventie is, staat die weg niet
open. Hier wijzigt een notering die het teken als een bijzonder geval releveert, het
aanbod v an de tekst misschien wel meer dan een notering gebaseerd op een keuze
uit een van beide mogelijkheden.
Natuurlijk is het maken van een keuze bij een onzeker teken niet altijd gemakkelijk. Het Schijnheiligh-handschrift is echter met een betrekkelijk duidelijke hand
geschreven, waardoor met name de kategorieën c, d, e en f van weinig belang zijn.
Het grootste aantal onzekerheden ligt bij de onderscheiding van minuskel en majuskel. Aan de problemen daarvan besteed ik hieronder nog enige aandacht, opdat
men bij het lezen van passages uit SHH in deze studie van te voren enigermate geinstrueerd zal zijn, waar men met `willekeurigheden' te maken kan krijgen.

3.9.2

HOOFDLETTERS

Ten aanzien van de hoofdletters geldt voor sil hetzelfde als door Tuynman is geformuleerd voor de gedichten van Hooft voor Huygens (Proeven 1968, 20) : „Lang
niet altijd kon vastgesteld worden of er al dan niet een hoofdletter gelezen moet
worden, of, met andere woorden, datgene wat de schrijvende pen op papier bracht

88

al of niet het resultaat is van het schrijven van een hoofdletter. In redacties waarin
evident te onderscheiden hoofdletters functioneel zijn, zal dus in gevallen van twijfel met twee mogelijkheden rekening gehouden moeten worden."
Bij het bepalen of hij met een minuskel, een majuskel of een twijfelgeval te doen
heeft, zal de translitterator zich in de eerste plaats baseren op objektieve kenmerken
(vorm of grootte) van de betrokken individuele letter, in acht genomen het gebezigde schrifttype, de persoonlijke eigenaardigheden v an de schrijver en de 'omgeving' van de letter. Een ondubbelzinnige majuskel of minuskel zal hij als zodanig
translittereren, hoe ongewoon deze in eerste instantie ook op de betrokken plaats
zou mogen lijken. Maar daarnaast zal hij het eventuele door de schrijver gehanteerde systeem van hoofdlettergebruik in zijn overwegingen betrekken. Met name in
de gevallen waar het individuele teken aanleiding geeft tot twijfel, moet dit systeem de editeur enige steun verschaffen (vgl. Hermkens 1964, 91).
Tot Hoofts schrijfgewoonten behoort, dat een letter die fungeert als eerste van
een regel, vaak wat forser aangezet wordt d an dezelfde letter midden in een regel.
Daardoor zal zo'n beginletter soms qua formaat niet verschillen van dezelfde letter
in een evidente hoofdletterfunktie. Desondanks zal een editeur niet elk van deze
wat forser uitgevallen beginletters als een `twijfelgeval' noteren, aangezien in de
betrokken (proza)tekst hoofdletters in deze positie a-funktioneel, a-konventioneel
en inkonsekwent zouden zijn.
Het omgekeerde geval ligt analoog : indien het tot het systeem van Hooft behoort dat een persoonsnaam met een hoofdletter begint, dan is een letter in deze
positie die zich op het eerste gezicht als minuskel voordoet, automatisch `verdacht' :
men zal goed moeten overwegen of binnen de schrijfgewoonten van Hooft in dit
manuscript de interpretatie niet voor de hand ligt dat het een wat klein uitgevallen
realisatie van een bedoelde hoofdletter is, voordat men ertoe overgaat de letter te
beschouwen als uitzonderingsgeval of twijfelgeval.
Kunnen konstateringen als die over de beginletter van de regel vrij snel gemaakt worden, in andere gevallen moest nader onderzocht worden, of er sprake
was van systematiek in het al of niet gebruiken van hoofdletters in bepaalde posities. `Twijfelen' heeft alleen zin, indien eventuele onderliggende systemen zich niet
verzetten tegen een van de beide mogelijkheden waartussen men twijfelt.
Indien Hooft het onderscheid tussen hoofdletter en kleine letter in een bepaalde
positie systematisch hanteert, dan zal dit systeem zich ondubbelzinnig moeten manifesteren bij die letter waarvan in deze hand van Hooft majuskel en minuskel een
exklusieve vorm kennen. Bij de letter waarvan de hoofdletterfunktie mede of alleen wordt uitgedrukt door een relatief groot formaat van de minuskelvorm van
de letter, zullen de onvermijdelijke overgangsgevallen het moeilijk maken tot
konklusies te komen over de systematische hantering van het grootteverschil.
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Daarom ben ik bij het bekijken van het hoofdlettergebruik in SHH uitgegaan van
de duidelijke gevallen.
Een onderzoek naar het hoofdlettergebruik v an Huygens is door Hermkens verricht in zijn proefschrift. Hij poogt daarin uit het door hem verzamelde materiaal
enige „algemene regels" op te stellen voor Huygens' keuze tussen hoofdletter en
kleine letter (Hermkens 1964, 80-91). Zijn bevindingen kunnen niet zonder meer
overgenomen worden voor het hoofdlettergebruik in sHH. Ten eerste is er binnen
zekere konventies altijd een marge voor individuele eigenaardigheden, zeker nog
in de zeventiende eeuw. (Op verschillen tussen Huygens en Hooft in deze wijst
Hermkens 1969, 57.) Maar daarbij komt dat het materiaal van Hermkens (1964)
duidelijk verschilt van het onze. Hij onderzocht kleinere en grotere teksten uit verschillende perioden v an Huygens' werkzaamheid. Zijn waarnemingen lopen daardoor de kans heterogener te zijn d an die uit één enkel handschrift. Al de door hem
bekeken handschriften bevatten poëzie. Sommige van zijn `regels' zijn daardoor
hier niet v an toepassing (,,Aan het begin van een versregel staat een majuskel" ;
Hermkens 1964, 81). Verder is het hoofdlettergebruik in poëzie waarschijnlijk
zorgvuldiger en meer verbijzonderd d an in een proza-handschrift als smH.
Wat Hermkens ons wel geeft, is een staalkaart van het type gevallen dat we kunnen aantreffen. Hij verschaft zo een bruikbaar voorbeeld voor het ordenen v an het
materiaal. We zullen nu zien of er uit het materiaal `regels' te destilleren zijn, die
het gebruik beheersen en die derhalve de translitterator in moeilijke gevallen een
richtlijn voor zijn beslissing kunnen verschaffen.
Zinseinde en begin van een nieuwe zin laten zich vooral duidelijk onderkennen bij
wisseling van spreker. In sHH staat na het laatste woord van een claus vrijwel altijd

een van de leestekens die een `afsluitende' funktie kunnen vervullen : punt, vraagteken of uitroepteken.* Het eerste woord van de nieuwe claus begint meestal met een
hoofdletter. Ook bij het begin van een nieuwe zin binnen een claus lijkt dezelfde
konventie (afsluitend leesteken + hoofdletter) van kracht. In beide groepen komen echter ook ondubbelzinnige minuskels in deze positie voor.
Na vraagteken en uitroepteken vinden we zowel majuskel als minuskel. Het aantal door mij verzamelde gevallen was te klein om uit te maken, of er enig funktieverschil bestond. Mijn keuze in deze gevallen zal dus soms niet vrij zijn van willekeur.
Na punt volgt meestal een hoofdletter. We kunnen in dit verband opmerken dat
het de vraag is, of bij a anwezigheid van de punt een evident te onderscheiden
hoofdletter funktioneel is. Juist het reeds aanwezig zijn van een zinseinde-indikatie
* Op het gekompliceerde probleem van funktie en onderlinge verhouding der leestekens in
het oudere Nederlands ga ik niet in. Een aanduiding als 'afsluitende funktie' heeft een
voor-wetenschappe lijk karakter.
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dan heb ik in een dergelijk twijfelgeval de interpretatie dat het hier een wat klein
uitgevallen realisatie van een bedoelde hoofdletter is, laten overwegen en heb ik
een majuskel getranslittereerd. `Echte' minuskels heb ik natuurlijk als minuskels
getranslittereerd.
Na een komma volgt vrijwel altijd een kleine letter. Bij Huygens geldt deze regel
bijna volstrekt (Hermkens 1964, 82). Ik noteerde slechts enkele uitzonderingen,
o.m. bij het persoonlijk voornaamwoord 1e persoon enkelvoud en bij En. We kunnen dus zeggen dat de `willekeur' hier beperkt zal zijn, al moeten we er rekening
mee houden, dat na komma nu eenmaal ook woorden kunnen voorkomen, die
hun majuskel niet ontlenen aan hun positie maar aan hun kwaliteit (eigennamen
e.d
Na puntkomma heb ik geen ondubbelzinnige majuskels aangetroffen. Het aantal
puntkomma's is echter zo gering, dat hieruit geen konklusies te trekken zijn. Bij
Huygens geldt de regel dat na een puntkomma een minuskel volgt „bijna volstrekt" (Hermkens 1964, 83).
Na dubbele punt volgt meestal een minuskel (vgl. Hermkens 1964, 83). Ook hier
is in sHH het aantal plaatsen gering. Majuskel komt evenwel ook voor, zodat hier
in de citaten van `keuze' sprake kan zijn.
Gebruik van hoofdletters kan, behalve van de positie, ook afhankelijk zijn van de
woordsoort en de funktie van het woord a an het begin waarvan de majuskel geplaatst
wordt (zie Hermkens 1964, 86-91). In hoofdzaak substantieven (en wel in het bijzonder subst antieven die personen aanduiden) kunnen een majuskel en dus ook een
twijfelachtige majuskel krijgen.
Voor de tr anslitteratie geeft een dergelijk vaag gegeven weinig steun. Ook hier
dient men derhalve met versluierde onzekerheid rekening te houden.
De namen van de sprekende personages in sim hebben een hoofdletter. Problemen doen zich alleen voor met de B van Bederfdendagh (naderhand gewijzigd in
Daghdief) en Belg (korrektie van Marrij), waarv an vaak niet te zien is, of het een
majuskel of een minuskel is. Ik schrijf in de citaten een hoofdletter B op grond van
de volgende overwegingen: de naam komt ook met duide lij ke majuskel voor; de
andere namen hebben allemaal hoofdletters (de twijfel komt dus voort uit de aard
van de beginletter, niet uit de aard v an de naam of zijn funktie) ; en de B is in geen
van de gevallen een uitgesproken minuskel.
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4
DE DRAMATISCHE STRUKTUUR:
THEORETISCHE INLEIDING

4.1 Het descriptiemodel
4.1.1

DE BESCHRIJVING VAN EEN DRAMA

IN RELATIE TOT ZIJN VERTALING

Hoofts Schijnheiligh is niet een volledige en `letterlijke' vertaling van l' Hipocrito.
Hooft heeft zijn voorbeeld bewerkt en zijn bewerking deels een eigen karakter
gegeven, en bovendien heeft hij vrij wat weggelaten uit het stuk : ongeveer 25 van
de 94 scènes zijn geschrapt en het aantal clausen is teruggebracht v an 1766 in
l' Hipocrito tot 1075 in Schjnheiligh, een vermindering met bijna 40 procent.
Het viel te verwachten dat deze ingrepen konsekwenties zouden hebben voor de
struktuur van het drama. L'Hipocrito is nu eenmaal geen geïsoleerd fenomeen : het
is een Italia anse komedie uit de zestiende eeuw. Dat wil zeggen dat het stuk in een
bepaalde traditie staat waarbinnen het regel is, dat dramatische werken een zekere
interne koherentie vertonen. Wanneer uit een koherent geheel onderdelen worden
weggenomen, dan zal deze ingreep gevolgen hebben voor de rest van het werk.
Of l' Hipocrito inderdaad een dergelijke innerlijke samenh an g vertoont, zal mede
uit het hier volgende onderzoek moeten blijken. Als werkhypothese gebruiken we
echter, dat l'Hipocrito niet iets is als een revue, met onderling onafhankelijke scènes,
maar een werk met een koherente struktuur.
Om het totaal van de veranderingen bij de bewerking van HC tot SHH te beschrijven, was een nauwkeurige vergelijking v an beide teksten noodzakelijk. Teneinde meer te geven d an detailopmerkingen, teneinde bijvoorbeeld konklusies te
kunnen formuleren over de struktuur v an het oorspronkelijke werk enerzijds en
die van de bewerking anderzijds, kon niet worden volstaan met een l ange lijst
van veranderingen in de tekst, scène na scène, bedrijf na bedrijf, en evenmin met
wat globale opmerkingen zoals Kalf (1895, 260 61) die geeft.
-

Om de struktuur van twee literaire werken te vergelijken, is het v an belang dat
men de struktuur (of de strukturen) van elk van beide werken volgens identieke
beginselen kan beschrijven. Wil deze beschrijving wetenschappelijk verant93

woord zijn, dan moet ze voldoen aan eisen van systematiek en kontroleerbaarheid.
Dat wil zeggen dat elk van beide werken beschreven moet worden volgens vaste,

expliciet gemaakte principes, met hantering van een apparaat van duidelijk gedefinieerde en onderling afgebakende begrippen. A an beide teksten dienen immers
identieke vragen te worden gesteld, opdat uitspraken over elk van beide gedaan
kunnen worden die werkelijk vergelijkbaar zijn. Dit impliceert dat de beschrijving
ten zeerste ermee gediend zou zijn, als er een theoretisch model aan ten grondslag zou liggen.
Een dergelijk model vinden we in een artikel van de Deense romanist Steen
Jansen in Langages van december 1968 : 'Esquisse d'une théorie de la forme dramatique'
(hier aangehaald als Jansen 1968a). Een toepassing van zijn theorie heeft Jansen o.a.
gegeven in zijn studie `L'unité d'action dans Andromaque et dans Lorenzaccio', in
Revue romane (Kopenhagen) 3 (1968), hier aangehaald als Jansen 1968b. Hierin vergelijkt J ansen de struktuur van Racine's Andromaque met die van Lorenzaccio van
Alfred de Musset, twee drama's waarvan men traditioneel maar ten onrechte stelde
dat ze allebei eenheid van handeling kenden. De vergelijking vindt plaats op basis
van onderdelen van het theoretisch descriptie-model dat Jansen heeft uitgewerkt in
het artikel in Langages. Aan het slot van dat artikel zegt hij dat zijn theorie „est
concue principalement en vue d'offrir un modèle qui puisse servir de guide à la
description des oeuvres concrètes qui appartiennent á la forme littéraire dénommée
`genre dramatique' (Jansen 1968a, 93). En in Revue romane omschrijft hij dit model als „une sorte d'hypothèse de travail, de schéma de l'analyse servant á guider
chaque description d'oeuvres concrètes" (Jansen 1968b, 18). De theorie is niet uitputtend : zij leidt niet tot een beschrijving van alle denkbare strukturen van het literaire werk, maar alleen tot een beschrijving van wat Jansen de dramatische vorm
noemt. Als zodanig legt ze de basis voor iedere beschrijving van het werk-alsdrama, met welke doelstelling dan ook ondernomen (Jansen 1968a, 93) .
Als de theorie klopt, moet ze derhalve ook gebruikt kunnen worden voor de beschrijving van l'Hipocrito en de vertaling ervan. Wanneer zich bij de beschrijving
van het konkrete objekt volgens dit theoretische model problemen voordoen, dan
betekent dit af dat er iets schort aan de algemeen-geldigheid v an het model (met
als konsekwentie dat het gewijzigd zal moeten worden), èf dat het objekt, in zoverre het geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan het gehanteerde koncept `drama',
niet behoort tot de kategorie waarop de theorie betrekking heeft. Ook wanneer de
problemen niet zo ingrijpend zijn, werken ze vaak verhelderend : ze geven ons inzicht in het bijzondere van het beschreven objekt en in de verhouding daarvan tot
de theoretische vorm v an het drama.
Voordat nu overgegaan kan worden tot bespreking van het descriptiemodel en de
toepassing ervan op ons objekt, moet eerst nog iets gezegd worden over de aard
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van dat objekt zelf. Men kan zich met name afvragen of we in dit geval te maken
hebben met één objekt (zij het in variante verschijningsvormen), of met twéé objekten. Met andere woorden, hebben we het, sprekend over l'Hipocrito en Schijnheiligh, over hetze l f d e werk (waarbij de vraag rijst wat precies de identiteit van
dit werk uitmaakt) of over twee verschillende werken? Kiezen we de eerste
van deze polen, dan kunnen we opmerken dat l'Hipocrito en Schijnheiligh dan wel
op een andere manier `hetzelfde werk' zijn als bijvoorbeeld l'Hipocrito-1542, l'Hipocrito-1588 en de moderne editie van De Sanctis dit zijn. Kiezen we de andere pool,
dan is het evident dat l' Hipocrito en Schijnheiligh niet in dezelfde mate twee verschillende werken zijn als bijvoorbeeld l'Hipocrito en Talanta of l'Hipocrito en Tartuffe.
We kunnen in dit probleem twee aspekten onderscheiden : dat van de identiteit
van het literaire werk in het algemeen, en dat van de verhouding tussen een werk
en zijn vertaling.
Over het eerste aspekt schrijft Ingarden (1965, 369-70) : „(...) das literarische
Werk [kann] Verwandlungen unterliegen, ohne dass es damit aufhórt, dasselbe zu
sein. Und zwar kunnen es Verwandlungen sein, die nicht nur in der Schicht der
sprachlautlichen Gebilde (wie etwa bei einer `getreuen' Ubersetzung), sondern
auch in der der Bedeutungseinheiten und somit in den anderen von ihr konstitutiv
abhángigen Schichten des Werkes zustande kommen. Schon die tagliche Praxis
iiberzeugt uns, dass in einem Werke manche Satze (und somit Sachverhalte) fortgelassen oder durch andere passend gewahlte ersetzt werden kunnen, ohne dass
dadurch das Wesentliche der dargestellten Gegenstánde und Geschehnisse, aber
auch die fur das betreffende Werk charakteristische wertqualitative Polyphonic
tangiert wurde. Die Anderungen kunnen sogar so weit gehen, dass z.B. durch die
Fortlassung `entbehrlicher' Stellen das betreffende Werk mehr konzentriert, in seiner inneren Dynamik gesteigert und somit gegebenenfalls `verbessert' werden
kann, ohne dadurch allein zu einem anderen, zweiten Werk zu werden." (...)
„Nur ganz konkrete, an einem bestimmten Werk durchgeführte Untersuchungen
kunnen daruber entscheiden, was zu seinem Wesen gehort, und somit, wieweit
derartige Verwandlungen vorgenommen werden diirfen, ohne dass dadurch das
ursprungliche Werk zerstárt, bzw. ohne dass dadurch ein vollkommen neues
Werk geschaffen wurde."
Deze redenering houdt in, dat het niet a priori vaststaat of we in een geval als
het onze met één of met twee werken te maken hebben. Of de door Ingarden genoemde „ganz konkrete (...) Untersuchungen" tot resultaten zullen kunnen leiden, is echter twijfelachtig. Het antwoord zou volgens Ingarden gezocht moeten
worden in het wezen van het individuele kunstwerk, daarvóór door hem enigszins
gespecificeerd als „das Wesentliche der dargestellten Gegenstánde und Geschehnisse" en „die fur das betreffende Werk charakteristische wertqualitative Poly-
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phonie". De overtuiging dat het wezen van een werk in principe gekend kan worden, past binnen de fenomenologische opvattingen van Ingarden. Maar ook van
daaruit wordt erkend dat „das Wesen der Identitát eines Gegenstandes überhaupt
noch nicht aufgeklart ist" (Ingarden 1965, 380). V anuit empiristisch st an dpunt zal
men ook de mogelijkheid van een dergelijke `Aufklárung' ontkennen (vgl.
Bocheríski 1961, 41). In elk geval zal het duidelijk zijn, dat de door Ingarden
(1965, 380) daartoe aanbevolen „neue, ganz anders orientierte Untersuchungen"
niet op mijn weg liggen. Of nu bij het verdere onderzoek de éne of de andere mogelijkheid als uitgangspunt gekozen wordt, is niet van principieel belang en kan
beslist worden op grond van verwachtingen van effektiviteit.
Ten aanzien van het tweede aspekt, dat van de specifieke verhouding tussen een
werk en zijn vertaling, vinden we een aantal overwegingen in Levrs theorie van
de vertaling (Jiri Levi. Die literarische Ubersetzung. Theorie einer Kunstgattung.
1969).
Levi staat ten aanzien van het begrip vertaling op een normatief standpunt: een
vertaling is in principe een `getrouwe' vertaling (Levi 1969, 31-2). Over de aard,
de grenzen en de mogelijkheden van die getrouwheid handelen dan belangrijke gedeelten van zijn boek. Binnen deze opvatting is de `bewerking' een randverschijnsel. Dit impliceert dat Levy in de definiëring van de theoretische verhouding tussen het oorspronkelijke werk en de vertaling ervan, in de eerste plaats een `ideale'
vertaling voor ogen heeft.
Een eerste formulering dienaanga an de treffen we aan op p. 35-6. Wanneer we
de term „Werk" gebruiken voor de eenheid van de „Text des Werks" en zijn
„Aussagewert" (of „Werk im engeren Sinne des Wortes"), dan vormen, zegt
Levi, Gontsjarov's Oblomov in het Russisch en Gontsjarov's Oblomov in het Frans
„zwei verschiedene Wesensformen eines Werks". „Was ihnen gemeinsam ist, was
in der Ubersetzung erhalten bleiben muss, ist eben das Werk im engeren Sirene des
Wortes. Die moderne Linguistik verwendet hierfur den Begriff Information. Der
Text des Werks ist das technische Mittel, der Kanal, durch den sie geleitet wird."
(Levi 1969, 36) .
Op de volgende bladzij konstrueert hij een analogie tussen de vertaling van een
werk en de toneeluitvoering van een drama. Hij reserveert eerst de term „Konkretisation" voor de „Aufnahme des Werks seitens des Lesers" en duidt dan de toneeluitvoering aan als „Realisation des dramatischen Textes mit den Mitteln des
Theaters, die Ubersetzung als Realisation in einer anderen, neuen Sprache und das
kritische Urteil als Interpretation." Opvoering en vertaling zijn hier dus beide
`realisaties' van het werk. (Een enigszins afwijkende behandeling van de verhouding dramatische tekst — opvoering vinden we bij Ingarden 1965, 342-3).
Op blz. 93 stipuleert Levi eerst dat oorspronkelijk werk en vertaling niet i d enti e k zijn: „Das literarische Werk ist eire historisch bedingtes Faktum, das nicht
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wiederholt werden kann. Zwischen dem Original und der Ubersetzung kann keine Identitát bestehen (zwei Duplikate oder Duplikat und Kopie), und deshalb kann
man das Spezifische nicht bis zur letzten Konsequenz wahren." Vervolgens verwerpt hij de analogie met de verhouding tussen een objekt en zijn afbeelding (die
we volgens hem wel vinden tussen werkelijkheid en kunstwerk) en stelt dan dat
tussen origineel en vertaling de betrekking bestaat van een werk tot zijn uitvoering
in een ander materiaal (Levi 1969, 94) .
De drie formuleringen van blz. 36, 37 en 94 dekken elkaar niet volmaakt. De
laatste twee hebben bovendien het bezwaar, dat ze met analogieën werken, waarbij te gemakkelijk over inherente verschillen wordt heengestapt. Mounin (1967,
19-20) noemt zulke verklaringen van het vertaalprocédé door middel van metaforen misleidend: „Naturlich kame niemand auf den Gedanken, das Geheimnis
des Ubersetzens darin zu finden, die Leistung eines guten Schauspielers (...) mit
der eigentlichen Ubersetzung ernsthaft zu vergleichen. Es ist aber in den letzten
J ahren durchaus versucht worden, den Ubersetzungsvorgang zwischen zwei
Sprachen durch die Bezugnahme auf andere Bereiche zu erkláren: (...)". „Kónnen
diese Umwandlungen uns also etwas sagen liber die innere Mechanik des Obersetzens ? Entgegen den Hoffnungen, die man mit solchen Annáherungen verbunden hat, muss man antworten: nein." (Een toepassing van dergelijke analogieën
vinden we bijvoorbeeld ook bij Hollander 1959).
De eerste formulering van Levi, waarin origineel en vertaling als „zwei verschiedene Wesensformen eines Werks" worden aangeduid, mist dit bezwaar. Met
Wesensform' halen we echter opnieuw een moeilijk interpreteerbare filosofische
term in huis. Ik zou hier voorlopig alleen van versch ij ningsvormen willen spreken,
en wel in die zin, dat een tekst in de oorspronkelijke taal en een tekst-in-vertalingdaarvan allebei aangeduid worden als een verschijningsvorm van hetzelfde werk.
Wanneer we dit uitgangspunt kiezen, dan is voor de beschrijving van de verhouding origineel — vertaling een theoretisch model nodig waarin de verhouding
tussen verschillende verschijningsvormen van een objekt een duidelijke plaats
heeft. In de hierboven genoemde theorie van Steen Jansen is dat het geval. Daarbij
biedt die het voordeel dat ze op het dramatische werk is toegespitst.
`

4.1.2

HET DES CRIPTIEMODEL VAN STEEN JANSEN:
UITGANGSPUNTEN

Jansens theorie is voor wat de belangrijkste begrippen betreft, gebaseerd op de linguïstische theorieën van Hjelmslev. Niet dat zijn theorie daarmee volledig parallel
loopt. Jansen zelf zegt dat hij de analogie tussen taal en literatuur niet verder wil
exploiteren dan bijvoorbeeld die tussen de taal en het schaakspel bij De Saussure
(Jansen 1968a, 72). Dit impliceert dat positieve en negatieve kwaliteiten van de
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theorie niet bepaald worden door de waarde van Hjelmslevs theorie voor de linguïstische analyse, maar door de bruikbaarheid van Jansens model zelf voor de
analyse van het drama.
Wat Jansen bijvoorbeeld wèl van Hjelmslev overneemt, is de semiologische onderscheiding tussen expression en contenu enerzijds en forme en substance anderzijds.
En met name de laatste biedt een kader voor het hier naar voren gekomen probleem van de verhouding tussen origineel en vertaling.
Voordat ik nu de bruikbaarheid van dit viertal begrippen voor de beschrijving
van een vertaald drama verder bespreek, moet ik nog iets opmerken over de wijze
waarop ik het artikel van Jansen hier verwerk.
Het zou natuurlijk te ver voeren Jansens betoog volledig te herhalen. Zijn artikel
is in het tijdschrift Langages ook niet moeilijk bereikbaar. Daarom zal ik alleen de
hoofdlijnen v an zijn uiteenzetting in zoverre weergeven, dat duidelijk wordt welke de plaats is van de in de analyse gebruikte begrippen binnen zijn theorie.
Daar zijn 'schets' tamelijk kompakt is en de theorie stap voor stap wordt ontwikkeld, was het onmogelijk een aantal centrale punten eruit te lichten, zonder afbreuk te doen aan de samenh an g. Voor deze samenhang, voor de verhouding tot
de linguïstische methoden en voor de motivering van de keuze van bepaalde begrippen en de eraan toegekende funkties moet ik naar het oorspronkelijke betoog
van Jansen verwijzen.
Uitgaande van de werkhypothese dat het drama, als ieder literair werk, als een
„fait sémiologique" beschouwd k an worden, ordent Jansen de verschillende fenomenen die eigen zijn a an het drama volgens de genoemde dubbele onderscheiding
expression-contenu en forme- substance. Met Andromaque als voorbeeld formuleert hij
de volgende definities:
1 „La substance de l'expression d'Andromaque serait alors formée par l'ensemble
des différentes réalisations concrètes de cette pièce, (...)"
2 „La forme de l'expression d'Andromaque s'établirait à partir de l'ensemble structuré d'éléments communs a toutes les variantes que sont les différentes réalisations concrètes, (...)" (Jansen 1968a, 72)
3 „La substance du contenu d'Andromaque serait formée par l'ensemble des interprétations (littéraires) dont elle a été l'objet"
4 „La forme du contenu d'Andromaque serait enfin ce qui donne a cette pièce un
seul contenu, c'est-á-dire ce qui en fait un tout cohérent (...)." (Jansen 1968a, 73).
Onder de ad 1 genoemde „réalisations concrètes" verstaat Jansen de opvoeringen,
eventueel te verdelen in toneelopvoeringen, verfilmingen, hoorspelbewerkingen,
etc. Al deze `realisaties' hebben als gemeenschappelijke noemer de tekst van Andro98

maque. Ook deze tekst kan men echter zien als een individuele realisatie binnen de
`substance'. Maar men kan de tekst ook beschouwen als een bijzondere, `geprivilegieerde' realisatie, namelijk die waarop alle andere realisaties teruggaan. Onder
de `tekst' verstaat hij hier dan de eerste geschreven redaktie van het stuk, wat hem
toestaat om alle latere versies van de hand v an de auteur zelf of van regisseurs te
beschouwen als realisaties vanuit deze `geprivilegieerde' tekst.
Het is duidelijk dat ook een vertaling, zoals Levy die definieert, binnen deze konstruktie gezien kan worden als één van de individuele realisaties van het drama.
Dat betekent dan dat de „forme de l'expression" (en eveneens de „forme du contenu") van vertaling en origineel dezelfde is.
De positie van een bewerk in g binnen Jansens theorie is echter niet zonder
meer gegeven. De algemeen-theoretische beschouwing aan het begin van zijn artikel laat zich natuurlijk in haar beknoptheid hierover niet uit.
Voortredenerend op het over de vertaling gezegde zou men een bewerking kunnen definiëren als een realisatie waarvan de „forme de l'expression" en / of de „forme du contenu" ten opzichte van een `origineel' (de „texte privilégié) zekere afwijkingen vertoont of vertonen. Dat zou d an zowel gelden voor een bewerking
waarbij géén sprake is van overbrengen in een andere taal, als voor een bewerking
die tevens vertaling is (vgl. het onderscheid dat Jakobson 1959, 233, maakt tussen
„intralingual translation" en „interlingual translation or translation proper"). De
genoemde afwijkingen zullen binnen een zekere marge moeten blijven, wil men
nog kunnen spreken van een bewerking en niet van een `ander' werk. Met het
stellen van de vraag hoe breed dan deze marge is, met andere woorden waar dan
de grens ligt tussen bewerking en `ander werk', zijn we terug bij de hierboven aan
de hand van Ingarden besproken problematiek, die geen uitzicht bleek te bieden
op een zinvol resultaat.
In deze situatie is het de beste oplossing die theoretische opstelling te hanteren,
die het bruikbaarst is voor de praktische beschrijving. In het ene geval hebben we
te maken met twee verschijningsvormen van één werk ; we veronderstellen dat de
„forme" eender is, maar we konstateren bij het onderzoek verschillen. In het andere geval gaat het om twee verschillende werken; ons uitgangspunt moet dan zijn
dat de „forme" van beide niet gelijk is; bij het onderzoek blijken overeenkomsten.
Aangezien onze doelstelling, zoals geformuleerd aan het begin van dit hoofdstuk, gericht is op het beschrijven van de veranderingen van de ene tekst naar de
andere, ligt de keuze van het eerste uitgangspunt voor de hand. We nemen hier
derhalve aan, dat er slechts een gradueel verschil bestaat tussen een `ideale' vertaling en een bewerking als slH. In deze studie wordt Schijnheiligh ook, zonder terminologische nuancering, aangeduid als Hoofts vertaling en als Hoofts b e w e rk i n g van Aretino's komedie.
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Wanneer we Schijnheiligh nu beschouwen als een verschijningsvorm van het toneelstuk van Aretino, en niet als een `ander' werk, dan biedt dit bovendien het
voordeel dat we zonder theoretische komplikaties kunnen spreken over `dezelfde'
situatie in beide teksten, over de wijze waarop `de' titelfiguur is gekarakteriseerd,
over `het karakter van Liseo/Rieuwert', etc.
Aangezien Schijnheiligh wel een `ongewone' realisatie is, zullen we beginnen
met ons voor de beschrijving van de 'forme de l'expression' en de 'forme du contenu' te baseren op de oorspronkelijke tekst: l'Hipocrito. Vergelijking van de gegevens met die van suH zal dan moeten uitmaken, hoe de bijzondere realisatie die
Schijnheiligh is, zich verhoudt tot de 'forme' van de `texte privilégié'.
Gebruik van het theoretisch model heeft het wezenlijke voordeel, dat we niet
zonder meer onze interpretatie van l'Hipocrito leggen naast onze interpretatie van
Schijnheiligh (= Hoofts interpretatie van l'Hipocrito), maar dat we gegevens verzamelen in een systematisch geheel, waarbinnen weliswaar — zoals zal blijken — de
interpretatie niet geheel is uitgebannen, maar waar zij een zodanige plaats heeft,
dat haar invloed kontroleerbaar wordt.
Na zijn inleiding beh an delt Jansen achtereenvolgens „la forme théorique du texte
dramatique" — waarbij „texte" als term het eerder gebruikte „expression" vervangt —
en „la forme théorique de l' oeuvre dramatique", waarbij „oeuvre" als term „contenu"
vervangt (Jansen 1968a, 73).*
De `theoretische vorm v an de dramatische t e k s t' wordt voorlopig globaal gedefinieerd als „1'ensemble structuré des éléments dont dispose et que doit uti li ser
l'auteur dramatique et auxquels le lecteur reconnait tel ou tel texte comme étant
un texte dramatique" en de `theoretische vorm van het dramatische werk' als

„l'ensemble structuré des moyens qui servent a unifier les éléments de la forme
théorique du texte dramatique de manière a en former un tout cohérent" (Jansen
1968a, 73 4).
De vorm van het werk vóóronderstelt derhalve die van de tekst, waaruit volgt
-

dat de analyse van de eerste alleen kan plaatsvinden na de analyse van de laatste
(ibidem, 74).
4.1.3

DE THEORETISCHE VORM VAN DE DRAMATISCHE TEKST

In de analyse van de t ek s t worden twee `plans' onderscheiden : „un plan textuel"
en „un plan scénique".
* Aan het eind van zijn artikel merkt Jansen op dat men ten oversta an van het konkrete
individuele werk beter zou kunnen spreken van „l'expression de la forme dramatique"
resp. „le contenu de la forme dramatique" (Jansen 1968a, 93) ; ik laat deze m.i. weinig gelukkige terminologische nuancering terzijde.
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Het `plan textuel' kan altijd worden verdeeld in onderdelen, oftewel opeenvolgende eenheden, die bf behoren tot de kategorie die Jansen met „réplique" aan`régie'
duidt, 6f tot de kategorie die hij „regie" noemt (p. 75).Re
` 'pli'que en
re ie'kor-responderen met Ingardens Haupttext (,,die von den dargestellten Personen ausgesprochenen Worte") en Nebentext (,,die vom Verfasser gegebenen Informationen fur die Spielleitung") (Ingarden 1965, 220 en 403).
Het `plan scénique' bestaat altijd uit elementen, oftewel niet-opeenvolgende
eenheden, die behoren tot één van de twee volgende kategorieën: „personnage" of
„décor".

Een dramatische tekst moet tenminste van elk der vier kategorieën een eenheid
bevatten, en alle eenheden van de tekst moeten geplaatst kunnen worden in deze
kategorieën (Jansen 1968a, 75) .
Na de verhouding tussen de verschillende kategorieën te hebben uiteengezet,,
komt Jansen a an het punt waar ze in de konkrete analyse samenkomen. „Les unités
du plan textuel: les parties de réplique et de régie, s'enchainent de sorte qu'elles forment une ligne de texte ininterrompue. Les unités du plan scénique : les éléments de
personnage et de décor, forment des groupes achevés et successifs d'éléments juxta
posés." Met behulp van deze vaststelling komen we tot het begrip dat een basiseenheid zal vormen voor de beschrijving van zowel de dramatische tekst als het
dramatische werk : de situatie.
Een situatie is het resultaat van de verdeling van het `plan textuel' in delen die
korresponderen met afgeronde groepen van het `plan scénique'. Dat wil in de prak
tijd zeggen, dat we bij de analyse van de konkrete tekst de grens tussen twee situaties daar plaatsen, waar een personage opkomt of afgaat, ofwel waar een dekorwisseling plaatsvindt. Basiskenmerk van de situatie is dat zij binnen de dramatische
tekst een k o h e r e n t e eenheid vormt op het `plan textuel' en het `plan scénique'
gezamenlijk (Jansen 1968a, 77) .

-

De beschrijving van de `vorm' van een konkrete dramatische tekst valt uiteen in
driefasn.
1 Iedere beschrijving begint met het verdelen van de tekst in situaties.
2 Vervolgens wordt de `inventaris' opgemaakt van ieder van de kategorieën en
wordt de frekwentie genoteerd van hun elementen.
Ten aanzien van hoofd- en neventekst worden het aantal en de lengte vastgesteld van de clausen en toneelaanwijzingen. Wat de personages betreft: hier bepaalt men het aantal situaties gedurende welke ze `aanwezig' zijn, en het aantal
clausen dat ze uitspreken. Een vergelijking van beide cijfers zou kunnen bijdragen tot het karakteriseren van de figuur. Wat de plaats van h an deling betreft:
men bepaalt het aantal situaties waarin we deze aantreffen, en de duur van die
situaties. Tenslotte noteert men het a an tal situaties (Jansen 1968a, 78).
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3 De derde fase van de beschrijving betreft de verdere indeling van de verschillende in de tekst gebruikte elementen.
Voor de nadere indeling van de onderdelen van het `plan textuel' komt Jansen
niet verder dan een onderscheiding van de `Haupttext' in monologen, dialogen en
'multilogen', en van de toneelaanwijzingen in die welke betrekking hebben op de
personages en die welke betrekking hebben op het 'décor'.
Bij de personages onderscheidt men ten eerste van elkaar :
A de figuren die maar in één situatie voorkomen;
B de figuren die in meer situaties optreden.
In kategorie B onderscheidt men van elkaar :
B 1 de figuren die ook alleen kunnen verschijnen;
B 2 de figuren die slechts in groepsverband optreden.
In deze laatste groep onderscheidt men tenslotte :
B 2 a de figuren die samen met een willekeurige andere figuur optreden; en
B 2 b de figuren die altijd samen met één bepaalde andere figuur op het toneel
komen. (Zie Tabel H, op p. 130.)
Deze indeling zou kunnen helpen de relatieve `belangrijkheid' van de verschillende personages aan te geven.
De plaats(en) van handeling kunnen geklassificeerd worden naar de relatie tussen
een bepaalde plaats en een personage of een groep personages (Jansen 1968a, 79).
Tenslotte kan men de situaties indelen ofwel volgens de soorten kombinaties tussen de clausen (monoloog etc.) en het aantal personen, ofwel volgens de aan- of afwezigheid van een verbinding tussen de situaties door middel van elementen uit
het `plan scénique' : een gemeenschappelijke figuur of een gelijkblijvende plaats
(p. 80).
4.1.4

DE THEORETISCHE VORM VAN HET DRAMATISCHE WERK

De hierboven (p. 100) gegeven definitie van de theoretische vorm van het werk

maakte deze afhankelijk van het begrip k o h e r e n t i e en van de vorm van d
tekst. De vorm van het werk is dus niets anders dan de samenvoeging (,,organisation") van de elementen van de tekst tot een koherent geheel (Jansen 1968a, 80).
De beschrijving van de theoretische vorm van het dramatische werk zal tot doel
hebben het opstellen van een model dat de relaties tussen situaties aangeeft. In
de situaties zullen de relevante elementen (,,éléments pertinents") opgespoord moeten worden, die de relaties al of niet tot stand brengen (p. 81).
Als uitgangspunt voor de beschrijving van het werk komen twee situaties in aanmerking : de eerste en de laatste. In het eerste geval beschrijft men het aspekt van
het werk dat Jansen de opeenvolging (,,la succession") noemt, in het tweede het as-

102

(,,l'ensemble") noemt (p. 81).
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De handeling (,,l'action") heeft als funktie een systeem te brengen in een samenstel
van situaties. Zij doet dit door middel van één of meer intriges.

.

De intrige wordt gedefinieerd als een middel om een keten tot stand te brengen in
een opeenvolging van situaties. Zij doet dit door middel van één of meer kon
flikten.
De opeenvolgende bewoordingen van het konflikt funktioneren in elk van de situaties van
de keten als het 'relevante element' van de situatie (p. 90).
Het konflikt heeft als funktie de personages in hun onderlinge verhouding te groeperen. Het doet dit door middel van een oppositie (,,rapport d'opposition").
Het konflikt heeft (wegens het diskontinue karakter van de uitingen van de personages)
een dubbele funktie: het verenigt een geheel van personages, en het verenigt een serie be
woordingen waarin de verhouding van een personage tot andere personages wordt uitgedrukt. De bewoordingen funktioneren als de relevante elementen. Jansen noemt ze episoden.
We vinden hier de onderscheiding samenstel-opeenvolging terug, daar het konflikt in het
samenstel een systeem vormt gebaseerd op de elementen die de personages zijn, en in de opeenvolging een keten van episoden. Voor deze laatste funktie voert Jansen het begrip
ontwikkeling (,,volution") in. De ontwikkeling kan het beste opgevat worden als tot stan d
gekomen rondom een 'oppositie', en het konflikt als resultaat van deze ontwikkeling. In
andersoortige drama's zou men echter een ontwikkeling kunnen aantreffen van iets anders
dan een oppositie, dus een ontwikkeling die geen konflikt zou vormen.

-

.

De oppositie heeft als funktie de verschillende uitingen van twee personages (of

groepen van personages) te verenigen — ten minste gedeeltelijk — zodat de uitingen
van de één niet geïsoleerd kunnen worden van die van de ander en omgekeerd.
De kiem van de oppositie ligt in de eerste van haar konkrete uitingen (p. 91). De oppositie
zit niet per se van begin tot einde aan een bepaald tweetal figuren vast en zij behoeft ook niet
per se door deze personen zelf te worden uitgesproken. Eén uiting kan de kiem vormen va n
verscheidene opposities. Om bij de konkrete analyse te bepalen of er al dan niet een oppositie
tot uitdrukking komt, zet men deze mogelijkheid af tegen die van een relatie van ondersteuning (,,rapport d'appui") of van onverschilligheid (,,rapport d'indifférence") (p. 92).
Een onderzoek naar de 'rapports d'opposition' in Andromaque, gebaseerd op het theoretisch model, geeft Jansen in zijn `Sur les roles des personnages dans Andromaque' (Jansen 1967).
Een op de theorie van Jansen gebaseerd mathematisch model van het drama (Marcus,
1971) gaat eveneens in de eerste plaats uit van de relaties tussen de personages. Verder heeft
ook Pagnini (1970) gebruik gemaakt van het model van Jansen bij zijn poging een model te
ontwerpen voor de beschrijving van méér niveaus van het drama dan a lleen de struktuur van.
de handeling.
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4.2

Opmerkingen naar aanleiding van het theoretische
model van Steen Jansen
4.2.1

BEPERKTHEID

Een mogelijk bezwaar tegen zijn theorie, namelijk dat ze slechts een de el a sp e k t
van het drama bestrijkt, heeft Jansen zelf al ontzenuwd door er enige malen op te
wijzen, dat zijn doelstelling ook niet verder strekte. „La forme dramatique" is
slechts één van de strukturen waardoor het drama bepaald wordt. In de slotzinnen
van zijn artikel zegt hij nog eens duidelijk dat het hem niet om het `wezen' van het
literaire werk ging : „Nous voudrions seulement établir un modèle théorique dont
nous essaierons plus tard s'il est approprié ou non. L'essence de l'oeuvre littéraire ne
nous concerne pas." (p. 93) .
Slawinska (1959, 108) onderscheidt zes „plans structurels" in het drama:
1 La structure de l'événement et de la situation dramatique
2 La structure des personnages
3 La structure du temps et de l'espace
4 La création de l'univers poétique du drame
5 La vision théátrale
6 Le langage dramatique.
Afgezien van verdere essentiële verschillen (Slawinska lijkt een zuiver analytische
methode voor te staan) en zonder in de merites v an Slawinska's onderscheidingen
te treden, is het duidelijk dat de bemoeienissen van Jansen zich beperken tot het
eerste van de hier genoemde niveaus, een gedeelte van het tweede, en een enkel aspekt van het laatste niveau.
4.2.2

DE SITUATIE

Aan het hanteren van de situatie als basiseenheid in een theorie v an het drama zitten
problematische kanten. Deze liggen in eerste instantie ni et in het feit dat de situatie door uiterlijke, niet essentiële gegevens gedetermineerd wordt. Kayser (1967,
170) merkt over de met de situatie vergelijkbare scène op dat deze „(...)uberwiegend als ein rein áusseres Einteilungsmittel dient, das in der Praxis des Theaterbetriebes seine Rechtfertigung findet, aber nicht auf den inneren Aufbau des Dramas
bezogen ist, (...)" Bij een formele benadering, als die van Jansen, is deze uiterlijkheid, dit onafhankelijk zijn van op interpretatie gebaseerde inhoudelijke waarden,
juist een vereiste. Grotere, volgens de `inhoud' gestruktureerde eenheden kunnen
niet als basis dienen van de theoretische vorm van het drama, onafhankelijk van
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de konkretiseringen van die vorm. Bovendien opent de theorie van Jansen, door de
soepele formulering van de mogelijkheden van relaties tussen de situaties (Jansen
1968a, 89), de weg tot het konstrueren van meer essentiële eenheden.
Dat de formeel gedefinieerde `situatie' als basiseenheid te prefereren is boven de
door de konventie bepaalde `scène' zal duidelijk zijn. Levitt (1966) hanteert de
scène als eenheid, maar hij definieert deze eveneens door persoonswisseling. Dat hij
de dekorwisseling buiten beschouwing laat, is ten opzichte van Jansen een punt in
zijn nadeel.
Het is echter wel de vraag, óf Jansens situatie-begrip inderdaad onafhankelijk is
van interpretatie. In de door hemzelf geanalyseerde drama's, Andromaque en Lorenzaccio (zie Jansen 1968b), werd het hem daarbij niet moeilijk gemaakt. Elk van
beide werken bevindt zich in een dramaturgische - en typografische - traditie
waarin het opkomen en afgaan van de figuren exakt wordt aangegeven, hetzij
door het begin van een nieuwe scène, hetzij door gedetailleerde toneelaanwijzingen. Wanneer die steun ontbreekt, is het precieze moment waarop een figuur verschijnt of verdwijnt, soms moeilijk te fixeren. Dit moment wordt namelijk in hoge
mate bepaald door de t o n e e l k o n v e n t i e s, dat wil zeggen bijvoorbeeld door de
wisselende opvattingen over de toelaatbaarheid van `onwaarschijnlijkheden' op
het toneel. Een enkel voorbeeld uit l'Hipocrito kan dit verduidelijken.
De eerste scène noemt als personen Liseo en Guardabasso, zijn knecht. Liseo,
treedt op en zoekt zijn knechten, hij roept ze bij hun naam: „Malanotte ? Perdelgiorno ? Guardabasso ?" Guardabasso antwoordt daarna met „Che si commanda ?"
(lett.: `Wat wordt er bevolen?'). Het is een kwestie van interpretatie, vanuit deze
tekst naar een toneelsituatie (dus van `regie'), of Liseo er eerst alleen is en Guardabasso pas na het roepen opkomt, of dat Guardabasso van het begin af (slapend?)
aanwezig is en Liseo geacht wordt hem niet te zien.
Dat de aanwijzingen boven de verschillende scènes niet steeds konsekwent zijn
gehanteerd, blijkt als we l'Hipocrito II 5-6 plaatsen naast II 11. Boven II 5 worden
als personen aangegeven : Zefiro, Troccio. De scène bestaat uit slechts drie clausen.
In de eerste zegt Zefiro tegen Troccio : 't Zal beter zijn, nu ik Hipocrito zie
[mijn spatiëring], dat jij weggaat. Troccio vertrekt en Zefiro maakt nog een opmerking, o.a. over het schijnheilige gezicht waarmee Hipocrito hem tegemoettreedt. Einde van de scène. Scène II 6 heeft dan als persoonsaanduiding : Hipocrito
Zefiro, en begint met een wederzijdse begroeting.
Scène II 11 daarentegen heeft als opgave van personen: Zefiro, Troccio, Hipocrito. Zefiro praat tegen Troccio, o.a. over een nieuwe taak voor Hipocrito, en dan
ziet hij plotseling degene over wie hij zojuist sprak: „Ma eccolo per Dio." (de zevende claus van de scène). Het schijnt mij toe dat er evenveel reden was geweest
om hier een scènescheiding aan te brengen, als tussen II 5 en II 6.
Ook in dergelijke gevallen (zie ook II 9, II 16, II 36 37, IV 2, V 10) zal de verde-
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ling in situaties ten behoeve van de descriptie, op interpretatie moeten berusten.
Het al of niet sp li tsen van II 11 heeft onder andere konsekwenties voor het aantal
der situaties waarin Zefiro en Troccio voorkomen, een van de gegevens die de descriptie volgens het model van Jansen moet opleveren, en is dus niet een volstrekt
verwaarloosbaar punt.
Ik zie voorlopig geen andere oplossing voor deze `verontreiniging' van de zuivere
theorie met interpretatieve gegevens, dan een zo expliciet mogelijke verantwoording v an de beslissing in alle gevallen waar de sp li tsing in situaties niet evident is.
Daarbij kunnen we het als een voordeel bij het hanteren van een theoretisch mordel zien, dat dit in elk geval dwingt tot een bewuste houding ten opzichte van de
indeling in scènes en / of situaties.
Een andere vraag die men ten aanzien van het begrip `situatie' kan stellen, is of
dit begrip in de definitie van Jansen inderdaad hanteerbaar is bij alle vormen van
drama, of het met andere woorden niet teveel gedacht is vanuit de kategorieën
van een bepaalde Europese dramatische traditie sinds de Renaissance. Behalve met
het modernste theater, zouden er ook descriptieve moeilijkheden kunnen ontstaan
met bijvoorbeeld die vormen van middeleeuws toneel waarbij „[die ]Auffassung
vom imagináren Wesen des Buhnenraumes" het mogelijk maakt „dass alle Schauspieler an ihren Standorten sichtbar dastehen" (Borcherdt 1935, 90). Waarschijnlijk zijn dit echter praktische problemen van de beschrijving, die het wezen van de
theorie niet raken.
Tenslotte kan men zich ten aanzien van de situatie afvragen of deze als basiseenheid
wel zonder meer overgebracht kan worden van de beschrijving v an de dramatische tekst naar die v an het dramatische werk. A an de adekwaatheid van dit begrip voor de eerste beschrijving hoeft lijkt mij niet getwijfeld te worden; Jansen
heeft deze ook voldoende geargumenteerd. Geldt echter niet de hierboven aangehaalde opmerking van Kayser juist wèl voor de beschrijving van het werk, waarbij de `inhoud' een rol speelt ?
Ik geloof dat we het hier opgeworpen probleem `onschadelijk maken', wanneer
we van te voren stellen dat we voorlopig afzien van de pretentie dat we bij de gevonden situaties te doen zouden hebben met de fasen van wat Kayser de „innere
Aufbau des Dramas" noemt. Situaties zijn eenheden v an de `tekst', waartussen,
maar ook waarbinnen, we allerlei inhoudelijke relaties kunnen aantreffen. In hoeverre de eenheden waartoe deze relaties zich konstitueren, overeenkomen met situaties, delen v an situaties of groepen van gehele of gedeeltelijke situaties, zal dan
achteraf bekeken kunnen worden. Voorlopig hanteren we de situatie derhalve alleen als een eenheid v an bes c h r ij ving.
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4.2.3

DE RELATIES TUSSEN SITUATIES

Jansen zelf wijst op de problemen die zich kunnen voordoen bij het aanwijzen van
de `relevante elementen', die als kriteria dienen in de `ruilproef' en de `weglatingsproef'. Er is per slot een reële kans, dat men een derge lijk element over het hoofd
ziet en besluit tot onafhankelijkheid in een geval waar in werkelijkheid afhankelijkheid bestaat (Jansen 1968a, 88) . Proef en kriterium laten hoe dan ook te wensen
over : „le critère n'est pas suffisamment précis et ne fait que délimiter, sans l'exdure tout a fait, l'influence d'une évaluation subjective et difficilement contrólable
devant le cas concret." (ibidem, 89). Ook hier is het volgens Jansen een voordeel
van het model dat het dergelijke zwakke plekken op vastgestelde plaatsen in de beschrijving duidelijk kan doen uitkomen. Mogelijk zal, zegt hij, de aanwezigheid
van een groter a antal konkrete beschrijvingen in de toekomst toestaan het kriterium te verfijnen.
Jansen kan in zijn praktische toepassing van het model op Andromaque en Lorenzaccio tot een bevredigende synthese komen door de relaties tussen de situaties te beschrijven in termen van de `ontwikkeling' der 'rapports d'opposition'. De relevante elementen worden aangewezen door de vraag te stellen, waar een oppositie
tussen bepaalde personages wordt uitgedrukt ; de relatie tussen de relevante elementen door te vragen of er in deze oppositie een ontwikkeling heeft plaatsgevonden van het ene relevante element naar het andere. Deze `invulling' van de elementen en van de begrippen `anteposition' en `présupposition' waarin de relaties
worden uitgedrukt, was zeker adekwaat bij de twee door Jansen behandelde teksten. Beide behoren ze tot die drama's waarin personen met tegengestelde verlangens of botsende belangen tegenover elkaar geplaatst worden, met andere

woorden waarin een uitgesproken konflikt aanwezig is.
Bij een stuk als l'Hipocrito echter is deze `invulling' heel wat minder adekwaat.
In deze komedie hebben de verschillende personages niet zozeer te kampen met
tegenkrachten uitga an de van de andere personages, als met hindernissen opgeworpen door toevallige gebeurtenissen en misverstanden. Er is hier nauwelijks sprake
van de ene `wil' die op de andere stuit. En enige figuren waarvan men zou kunnen
zeggen dat ze tegenstrijdige belangen hebben, worden in het stuk niet of nauwelijks met elkaar gekonfronteerd. Het leggen van de nadruk op de relaties tussen de
personages levert in zo'n geval weinig resultaten op.
Hosle (1969, 206) merkt over l'Hipocrito op dat we aan het gemak waarmee de
minnaars van partner veranderen, zien „wie wichtig das Schema und wie sekundår
die individuelle Personlichkeit in dieser Komódie ist." Ook Innamorati (1957, 63)
stelt dat de essentie van de „commedia aretinesca" ligt in het hanteren van `typen',
in een soort beperking v an de autonomie der figuren, in het beschrijven en ten to109

nele voeren van `situaties'* en niet van `karakters'. (Hierop kom ik terug in 7.2.)
En dat is geen bijzonderheid van l'Hipocrito of van de komedies van Aretino alleen,
maar een eigenschap van het soort drama waartoe deze stukken behoren. Borsellino geeft een karakteristiek v an dit type drama in de inleiding van zijn uitgave van
enkele zestiende-eeuwse b lij spelen. Hij stelt dat de zestiende-eeuwse komedie niet
zoals de meeste komedies sinds Molière uitgaat van een `condizione', maar van een
`situazione' ; `het komische bestaat niet in de dramatisering van een tegenstelling
tussen het ene individu en het an dere, tussen individu, maatschappij en familie,
etc., zoals bij het moderne toneel, maar in de uitbeelding v an een kortstondige verstoring v an de natuurlijke loop der gebeurtenissen, waarbij eisen voortkomende
uit het gemeenschappelijk besef van wat de juiste gesteltenis is, in de hand werken
dat deze verstoring ongedaan gemaakt wordt. In deze zin was de komedie van de
Renaissance, wat in de Oudheid de komedie van Menander en Plautus was : in
hoofdzaak een bonte verwikkeling van voorvallen, een toneelspel geordend aan de
han d van een konventionele reeks van personages, vaste foefjes en dramaturgische
regels en schemata ; een soort tijdverdrijf kortom, dat volledig viel binnen de kategorieën v an de ontspannings-literatuur.' (Borsellino 1962, IX). 4 Alleen een briljante uitschieter onder de komedies als Machiavelli's Mandragola onttrekt zich gedeeltelijk aan deze karakteristiek. Vanossi (1970, 14) ziet daar tenminste ook als basis
van de komedie „la struttura di opposizioni".
Een onderzoek naar de struktuur van het soort drama dat Borsellino schetst, ondernomen aan de hand van de relaties tussen de personages, loopt een gerede kans
slechts een sekundair aspekt van het drama in het blikveld te krijgen. Het zal daarom nodig zijn uit te zien naar andersoortige elementen waarin de verhouding tussen situaties uitgedrukt wordt.
Nu is de uitbreiding van het gebied der relevante elementen tot andere kategorieën d an die van de oppositie tussen personages niet zonder risiko's. We dreigen
van Scylla in Charibdis te komen : we zien nu misschien geen relaties over het
hoofd, maar we vinden daarentegen altijd wel een of ander `element' op grond
waarvan we een relatie van afhankelijkheid kunnen vaststellen. Twee situaties die
zich binnen de opeenvolging van één en hetzelfde werk bevinden, hebben bijna
altijd wel in één van de niveaus (in de betekenis van Ingardens Schichten) van het
werk `iets met elkaar te maken', zodat men een relatie tussen beide kan opdiepen.
De praktische bruikbaarheid van Jansens methode voor het vaststellen van de relaties berust juist op het feit dat hij als kriterium één bepaald aspekt van één niveau
van het werk hiervoor hanteert, welk aspekt hij als essentieel voor het onderzochte
objekt beschouwt.
* ' Situatie' wordt hier, evenals in het volgende citaat, gebruikt in de 'normale' betekenis en
niet in de specifieke toepassing die wij in het voorafgaande eraan gegeven hebben.
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Ook in ons geval is het noodzakelijk de kategorie die we voor het bepalen van
de `relevante elementen' willen gebruiken, nauwkeurig te definiëren. Anders vervallen we in een beschrijving die een grote variëteit van relaties verzamelt, zonder
tot het vaststellen van een struktuur te komen. (Dat de eventueel te vinden struktuur slechts één van de verschillende strukturen van het werk zal zijn, is, zoals
hierboven gezegd is, inherent aan de opzet.)
Voor het type drama waartoe l'Hipocrito behoort, lijkt een onderzoek naar het verband tussen de in het stuk plaatsvindende gebeurtenissen het meest zinvol.
Gebeurtenissen voltrekken zich in de tijd; we hebben te maken met „(...) die
Tatsache, dass die Geschehnisse, an denen die dargestellten Gegenstánde teilnehmen, wesensmassig zeitlich sind und ausserdem als aufeinanderfolgende oder zugleichseiende dargestellt werden. Damit ist unter innen eine zeitliche Ordnung statuiert." (Ingarden 1965, 247) . Inherent aan de eindigheid van het aantal in het werk
gebruikte zinnen is, dat de gebeurtenissen altijd in fasen worden weergegeven (ibidem, 251) . De volgorde in tijd van de gebeurtenissen hoeft niet parallel te lopen
met de volgorde waarmee ze in de opeenvolging van het werk worden weergegeven (denk aan het gebruik van de flash-back). De analyse van l'Hipocrito wordt
echter vereenvoudigd doordat hier, zoals in veel drama's de beide volgordes overeenkomen. Er is geen situatie die geacht wordt `vroeger' plaats te vinden dan enige
in de tekst voorafgaande andere situatie.
Elke fase van het gebeuren zit `ingeklemd' tussen het voorafgaande en het volgende. De tijdsrelatie die daardoor tussen de opeenvolgende gebeurtenissen bestaat, kan `aangevuld' zijn door andersoortige relaties, bijvoorbeeld kausale. In dat
geval is een gebeurtenis kausaal gefundeerd in elementen uit een voorafgaande
fase. Binnen het samenstel gezien vormen deze elementen een oorzaak van de komende gebeurtenis ; binnen de opeenvolging gezien scheppen deze elementen kondities, zetten ze ontwikkelingen op g an g, die in het komende al of niet een gevolg
zullen hebben.
Todorov (1968, 124) onderscheidt bij zijn bespreking van „les structures du texte" de aanwezigheid van drie soorten kausaliteit : „la causalité événementielle", „la
causalité psychologique" en „la causalité philosophique". Ons onderzoek van
l'Hipocrito en Schijnheiligh zal zich vrijwel uitsluitend met de eerste hiervan kunnen
bezighouden : die welke de relaties tussen de gebeurtenissen beheerst.
Wanneer we dit soort relaties gaan beschouwen, lijkt het gerechtvaardigd ons af
te vragen, of we hierbij geen gebruik kunnen maken van een werk dat zich juist
met dergelijke k anten van het drama lijkt bezig te houden: Van der Kuns Handelingsaspecten in het drama. In hoeverre kunnen we met andere woorden ten aanzien
van Jansens `relevante elementen' iets aanvangen met Van der Kuns `aktiemomen-

ten' ?
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4.2.4

JANSEN EN VAN DER KUN

Het is natuurlijk uiterst riskant om losse elementen uit een geheel andere theoretische konstruktie binnen te brengen in een bepaald theoretisch model. Zij lopen een
grote kans er storende Fremdkórper te worden. Zij kunnen in dit geval ook alleen
een kans op toelating krijgen, doordat, zoals we gezien hebben, Jansen zelf— zij het
met een zekere tegenzin — de deur op een kier heeft gezet naar de kant van de inhoud: „nous ne voyons actuellement d'autre solution que celle de déterminer la
relation [entre deux situations] à l'aide de ce qui est dit, représenté, montré d ans
chacune des situations, bref à l'aide du `contenu' de la situation" (Jansen 1968a, 88).
Door deze opening naar de inhoud ontstaat misschien een raakvlak tussen Jansens
formele model en de geheel vanuit de `inhoud' opgebouwde theo rie van Van der
Kun. Als dat raakvlak er is, zullen we het moeten zoeken in die elementen uit Van
der Kuns begrippenapparaat die in zoverre met begri ppen uit Jansens konstruktie
overeenkomen, dat ze ook betrekking hebben op de relatie tussen uiteenliggende
momenten in het verloop van het drama : de prospektieve en retrospektieve aspekten.
Om de terminologie van Van der Kun hier duidelijker te maken, geef ik een
gedeelte weer uit zijn eerste hoofdstuk: „Methode en begrippen".
Van der Kuns analyse houdt zich bezig met die handelingen in het drama, waaraan een zekere gerichtheid is gegeven, zodat ze uitwijzen buiten hun eigen onmiddellijk effekt of buiten hun eigen onmiddellijke oorzaak : „De betreffende handeling
komt daardoor in een bijzondere verhouding tot het punt, waarnaar zij uitwijst.
En wanneer deze verhouding nu een emotioneele spanning wekt bovendien,
dan krijgt die handeling een specifiek dramatisch aspect:
„(...) een dergelijke verhouding werkt emotioneel spannend, wanneer blijkt,
dat de actueele speel-handeling, als deel van het verloop, ten opzichte van een ontroerend gegeven, hoe dan ook, een critieke plaats inneemt.
Vertoont een speel-handeling een dergelijke verhouding, dan ontstaat het `dramatische handelings-aspect', dat samengesteld blijkt uit : verhouding, spanning en
ontroerende kracht. En, de speelhandeling, waaraan een dergelijk aspect eigen is,
markeert het verloop of openbaart zich zelfs als een knooppunt in dat verloop, omdat deze handeling in haar verhouding een uitzicht opent op een ander punt uit dat
verloop of op een gegeven rond dat verloop." (...)
„Welnu een speelhandeling, waarin zich het verloop in een dergelijke critieke
phase openbaart, noemen we een `dramatisch actie-moment' ; (...)."
„Sommige [`verhoudingen] blijken uit te wijzen naar een bepaald punt in het
verdere verloop, naar een bepaald punt in de toekomst : het `richtpunt' ; hun verhouding heeft een prospectief karakter, zij hebben een prospectief aspect, zij maken
de `prospectieve actie-momenten' uit. Andere speelhandelingen wijzen uit naar
een bepaald punt uit het verleden van het verloop : het `teruggangspunt' ; hun ver(...)."
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houding heeft een retrospectief karakter, zij hebben een retrospectief aspect, zij
maken de `retrospectieve actie-momenten' uit." (Van der Kun 1970, 17-20) . Van
der Kun onderscheidt verder simultaan-aspekten en wereldbeeld-aspekten. Deze
laat ik hier buiten beschouwing, aangezien ze niet relevant zijn voor de relaties
tussen situaties.
Van der Kuns aktiemomenten zijn in principe iets anders dan Jansens `relevante
elementen'. Daar ze allebei de basis vormen van relaties tussen uiteenliggende punten in het drama, beide als knooppunten van de handeling aangemerkt kunnen
worden, zullen ze waarschijn lij k meer dan eens samenvallen in dezelfde regels tekst.
Op één punt echter lijken Van der Kuns definities nogal te verschillen van die
van Jansen. Van der Kun gebruikt termen als `het wekken van een emotionele
spanning' en `een ontroerend gegeven', die doen verwachten dat zijn beschrijving
veel sterker dan die van Jansen afhankelijk zal zijn van de s u b j e k t i e v e emoties
van een lezer of toeschouwer. En daarmee zouden er gegevens in de beschrijving
binnenkomen die niet behoren tot de forme van het dramatische werk, maar tot
de substance van toevallige konkretiseringen of interpretaties. Zou het gebruik van
die gegevens niet het theoretische model van Jansen wezenlijk geweld aandoen?
Ik geloof niet dat dit het geval is. Weliswaar valt het moeilijk te loochenen dat
het subjektieve element bij het aanwijzen v an de aktiemomenten een wezenlijk
probleem vormt in het toepassen van Van der Kuns analysemethode. De in zijn
werk (1970, 17) aangevoerde intersubjektiviteit van de verkregen gegevens is te
zwak gefundeerd om dit probleem uit de wereld te helpen. Maar aan de andere
kant is het ook niet zo, dat we volledig overgeleverd zijn aan een onkontroleerbare
invloed van eigenschappen, emoties en persoonlijke reakties van de lezer c.q. toeschouwer. Ook bij de aktiemomenten en dramatische aspekten kunnen we, los van
wat Van der Kun er zelf mee doet, een onderscheid maken tussen wat het werk
zelf kenmerkt, en wat tot specifieke konkretiseringen behoort. Om het met termen
van Van der Kun te zeggen: we kunnen uit elkaar houden de ontroerend e
kracht, die een potentie van een element in het werk is, en de ontroering die in
de lezer/toeschouwer al of niet door dit element wordt teweeggebracht. De bijzondere verhouding van het aktiemoment tot het punt waarheen het uitwijst, is potentieel in het werk aanwezig en kan aan de hand van de elementen waartussen zij
tot st an d wordt gebracht, erin worden aangewezen. Dat die verhouding pas door
de lezer die haar ervaart, `aktueel' gemaakt wordt, is een tweede.
Zo beschouwd is er slechts een gradueel verschil tussen het aanwijzen van de
aktiemomenten volgens Van der Kun en het bepalen van de relevante elementen
in Jansens model. Ook bij de laatste kan bijvoorbeeld een `rapport d'opposition'
alleen gevonden worden via interpretatie van de tekst door de waarnemer. Deze zal zich daarbij echter, anders d an Van der Kun, onthouden v an uitspraken over
de werking van de betrokken passage op de toeschouwer.
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Met dat al funktioneert het dramatisch aspekt dat twee punten van het drama
verbindt, nog niet op gelijkwaardige wijze in de kompositie van het werk als bijvoorbeeld een kausale verhouding tussen twee gebeurtenissen. De laatste maakt
dat de ene gebeurtenis de andere vooronderstelt. Het kausale verband is onmisbaar
voor het begrip van het werk, de konkretisering ervan wordt als het ware door het
werk afgedwongen: het moet noodzakelijkerwijs optreden in elke adekwate konkretisering. Van der Kuns handelingsaspekten daarentegen dwingen hun konkretisering niet af, maar roepen haar hoogstens op. Het aktiemoment vooronderstelt
niet zijn richtpunt. De konkretisering zonder een bepaald handelingsaspekt is minder `rijk' dan die waarin het aspekt onderkend wordt, maar kan niet zonder meer
beschouwd worden als een inadekwate konkretisering. Dit houdt in dat de hande-

lingsaspekten niet kunnen dienen als kriteria in de weglatingsproef van Jansen.
Desondanks zal ik hieronder bij de beschrijving van de relaties tussen de situaties
ook melding maken van de door mij genoteerde handelingsaspekten. Ik doe dat op
grond van de volgende overwegingen.
In de eerste plaats omdat ik de handelingsaspekten beschouw als relevante gegevens over het drama, die de moeite waard zijn om aangetekend te worden.
Hun belang wordt ook, onafhankelijk van Van der Kun, onderstreept door Brooks (1961,
56). Hij spreekt over „retrospect, preparation, and immediate interest" die een belangrijke
rol spelen in wat hij de „harmonic structure" van het drama noemt: „the structure which by
parallel, contrast, or cross-reference, independent perhaps of the cause-and-effect connections of the progressive action, makes us compare one passage or person of the play with
another, and so find an enriched significance in both."
Het gaat er hier met name om, welke invloed Hoofts bewerking van het stuk heeft

gehad op de aanwezigheid en de aard van de handelingsaspekten. Een afzonderlijke
behandeling zou erg omslachtig zijn geweest, omdat ik dan opnieuw had moeten
ingaan op elke situatie waarin ze voorkomen. Gelijktijdige behandeling heeft bovendien het voordeel dat de gehanteerde ruil- en weglatingsproeven mede kunnen bijdragen tot een betere determinering van de funktie der aanwezige aktiemomenten.
Verder is het voor de vergelijking van origineel en vertaling niet onbelangrijk,
wanneer onmiddellijk naar voren k an komen, dat de kompositorische funktionaliteit van een situatie en haar dramatische werking niet parallel hoeven te lopen. Een
situatie die door geen andere situatie voorondersteld wordt, kan desondanks uitgangspunt of richtpunt v an een dramatisch handelingsaspekt zijn, waardoor haar
`zin', ook voor de vertaling, bepaald wordt.
Dat daarmee de beschrijving van het drama volgens het theoretische model gekontamineerd wordt met era an vreemde aspekten, hoeft geen bezwaar te zijn, als
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perceptions. As Michotte demonstrates, it is not what happens, but what we think
happens that constitutes our awareness of causation."
Het onderzoek van de kausale relaties in l'Hipocrito nu is niet wezenlijk verschillend van dat van de kausale relaties in de dagelijkse werkelijkheid. Het stuk gaat
van een werkelijkheid uit en is als zodanig herkenbaar; het maakt gebruik van de
relaties die tussen gebeurtenissen in die werkelijkheid kunnen worden aangewezen.
Beckerman wijst er verder op dat de opvattingen over kausaliteit in verschillende
kultuurperioden aan verschuivingen onderhevig zijn. Deze verschuivingen zullen
echter in de eerste plaats optreden bij de interpretatie van de motieven van menselijk gedrag (`waarom is Othello jaloers'). De relaties tussen de `gebeurtenissen' in
l'Hipocrito zijn veel simpeler. Ze worden bovendien — en dat vergemakkelijkt onze
taak — veel explicieter gegeven. Een groot deel van de kausale verbindingen wordt
door het werk zelf als zog aangeboden. Vanuit een bepaalde gebeurtenis
hoeft dus niet gezocht te worden naar alle mo g e l ij k e oorzaken: het werk heeft
daaruit al geselekteerd. Het konstitueert op duidelijke wijze in zijn opeenvolging
bepaalde kausale relaties. Het gaat er dus om, de voor een gebeurtenis bepalende
momenten binnen het werk te onderscheiden van de niet-bepalende.
Daarbij kan men natuurlijk ook tot de konklusie komen, dat een gebeurtenis
door geen andere in het werk wordt bepaald. Als deze gebeurtenis zelf wel andere
bepaalt, is zij het beginpunt van een nieuwe keten; zo niet, dan vormt ze een anorganisch element in de struktuur der gebeurtenissen. Als omgekeerd een gebeurtenis zelf andere vooronderstelt, maar op haar beurt niet door volgende gebeurtenissen voorondersteld wordt, vormt ze het eindpunt van een keten, of van een
doodlopende vertakking erv an. Op deze wijze kan men komen tot het vaststellen
van het systeem van verbonden situaties dat het werk vormt.
Zoals gezegd zal ik mij in het verslag van mijn bevindingen met betrekking tot de
kompositie van l'Hipocrito en Schijnheiligh niet beperken tot het strikte beschrijven
van de `vorm van het dramatische werk' volgens de uiteengezette methode. Dit
verslag vormt de samenvatting van gegevens uit afzonderlijke beschrijvingen van
de opeenvolging en het samenstel van l'Hipocrito, en van de handelingsaspekten
in het stuk, elk gekonfronteerd met de bewerking van Hooft. Daarbij vermeld
ik ook andere punten die van belang zijn voor het waardeoordeel over origineel
en vertaling, voor zover die niet apart aan de orde komen in de volgende hoofdstukken.
Over de verhouding van `Jansen' en `Van der Kun' wil ik tenslotte nog enkele
opmerkingen maken, die de relatie van de in deze theorieën gebruikte termen nog
iets duidelijker zouden kunnen maken.
Bij konfrontatie van Van der Kuns theoretische opzet met die v an Jansen blijkt
een leemte' bij Van der Kun te zijn, dat de beh andeling van de verhouding tus116

sen `opeenvolging' en `samenstel' niet goed uit de verf komt. Weliswaar onderscheidt Van der Kun in zijn methodologische hoofdstuk I duidelijk het verloop van
het verloopsplan of de speleenheid (p. 5, 8-9), maar hij legt grote nadruk op het belang van de laatste en in zijn praktische analyse speelt de onderscheiding dan ook
geen rol. De konsekwentere behandeling van het onderscheid door Jansen verheldert nu de verhouding tussen de retrospektieve en de prospektieve aspekten.
Een onmiskenbaar verschil tussen de beide aspekten is, dat de retrospektieve aspekten vooral funktioneren in de opeenvolging, en de prospektieve aspekten pas
hun volledige kracht krijgen vanuit het samenstel. Zonder de term te gebruiken
formuleert Jansen een van de funkties van de retrospektieve aspekten als hij, sprekend over de relatie tussen situaties in de opeenvolging, opmerkt : „Mais dès
qu'on passe, dans la succession, aux situations suivantes, celles-ci peuvent établir
des relations a la première situation, lesquelles lui donnent alors un contenu de plus
et plus précis" (Jansen 1968a, 83).
De opmerking bij Van der Kun (p. 112) dat alle retrospektieve aktiemomenten
ook op enigerlei wijze naar de toekomst uitwijzen, is verklaarbaar binnen de verhouding van opeenvolging en samenstel : hetzelfde element dat in de opeenvolging
een eenzijdige relatie met het voorafgaande tot stand brengt, kan in het samenstel
funktioneren als schakel in een systeem van onderling verbonden situaties.
In de opeenvolging bestaat het gerichte prospektieve aspekt nog niet, er is hoogstens sprake van een ongerichte prospektieve spanning, die pas later een richtpunt
krijgt in een meestal ook retrospektief geladen aktiemoment. Wel kan men natuurlijk in de opeenvolging vaak het ontstaan van deze spanning lokaliseren in bepaalde prospektieve `aanduidingen', een soort verwachting-scheppende signalen.
Maar het aantal van deze aanduidingen zal vooral in het begin van het drama groter zijn dan we als gerealiseerde aktiemomenten in de analyses van Van der Kun
terugvinden. Dramatische situaties kunnen méér mogelijke ontwikkelingen in zich
bergen dan er gerealiseerd worden. Wel zal waarschijnlijk door de voortgang van
het stuk de hoeveelheid mogelijke ontwikkelingen voortdurend beperkter worden (vgl. wat Jansen 1968a, 83-4 zegt over het begrip `attente').
Bij Van der Kun worden de prospektieve aktiemomenten bijna altijd aangewezen vanuit de kennis van het geheel, dat wil zeggen vanuit de wetenschap waar de handeling naar toe gaat. Alleen in l' Avare noteert hij enkele gevallen van „dien eigenaardigen vorm van prospectieve aspecten, wier functie
in het drama uitsluitend in hun eigen oogenblikkelijke emotioneele, hier humoristische, werking bestaat, zonder dat het punt, waarnaar zij uitwijzen, ook
in het drama als de verwerkelijking dier aspecten optreedt" (Van der Kun
1970, 75). Dit zijn echter incidentele voorbeelden van een kategorie waarvan Van
der Kun de begrenzingen niet duidelijk a angeeft. (Vgl. ook de kritiek bij Van den
Bergh 1972, 191-2 op Van der Kuns behandeling van het prospektieve aspekt.)
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4.2.5

DE WEGLATINGSPROEF

Tenslotte een opmerking over de `weglatingsproef (Jansen 1968a, 88; zie hierboven p. 104) .
Weglating van een situatie is niet mogelijk, zegt Jansen, als hierdoor de inhoud
(,,contenu") van andere situaties wordt aangetast. Indien op deze wijze binnen de
beschrijving van de dramatische struktuur wordt gekonkludeerd tot de onmogelijkheid een bepaalde situatie weg te laten, dan wil dat nog niet zeggen dat deze
situatie niet gemist kan worden in bijvoorbeeld een opvoering van het stuk. In dat
geval kan er namelijk een vervangingsmechanisme in werking treden, doordat de
fantasie van de toeschouwer de ontbrekende schakel aanvult.
John Gassner zegt hierover (in de inleiding tot Archer 1960, XVIII) : „Someti-

mes a connection or transition may be lacking. Sometimes it is deliberately omitted, as in the case of a scene between the young heroine of The Member of the Wedding and a young soldier which was dropped from the play during the pre-Broadway tryout. In such instances an imaginative leap is required of the audience, and
a properly prepared audience will make that leap willingly and well."
Deze mogelijkheid dat een `ontbrekend' element in een drama `erbij gedacht'
wordt, vormt slechts een variant van een algemener verschijnsel in de konkretisering van teksten. Dit verschijnsel wordt besproken door Van Dijk (1971, 49).
Een tekst die zich richt op werkelijkheidsweergave is in die weergave s el e k t i ef,
beschrijft slechts een aantal (relevante) aspekten en/of gebeurtenissen met weglating van talloze andere. Het proces van `aanvulling' door de lezer noemt Van Dijk,
naar analogie van een begrip uit Hjelmslevs taaltheorie, katalyse. Deze katalyse is
mede gebaseerd op de werking van presuppositie.
Ook in Schijnheiligh zien we enkele keren dat een situatie die in l'Hipocrito werd
voorondersteld door een andere, toch door Hooft is weggelaten. In de `vooronderstellende' situatie wordt de ontbrekende schakel dan door de fantasie van de lezer
of toeschouwer aangevuld: men `katalyseert' een gebeurtenis die kennelijk intussen `achter het toneel' heeft plaatsgevonden.
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S
DE VORM VAN DE DRAMATISCHE TEKST
IN L'HIPOCRITO
EN DE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE DAARVAN
IN SCHIJNHEILIGH

S.i

Aanpak

Zoals in 2.9. werd uiteengezet, is de editie-1588 van l'Hipocrito de aangewezen
basistekst voor een nauwkeurige vergelijking van Aretino's komedie met haar
Nederlandse vertaling. Voor het verzamelen van de k w a n t i t a ti e v e gegevens uit
l'Hipocrito deed de keuze van de basistekst echter weinig terzake, zolang deze
slechts geringe spellings- en formuleringsverschillen vertoont met de `texte privilégié' van l'Hipocrito. Ik heb hiervoor de editie-1968 van De Sanctis verkozen, omdat deze het gemakkelijkst te h anteren was. Zodra ik een beroep doe op de `inhoud', ga ik uit van de editie-1588. De gegevens over Schjnheiligh zijn gebaseerd
op mijn translitteratie van het handschrift. Voor l'Hipocrito gebruik ik meestal
weer de afkorting HC, voor Schijnheiligh, als boven, suH.
Als eenheden voor de tellingen hanteer ik de situaties, de clausen en de regels.
Aangezien het aantal regels (per situatie, per personage en in totaal) in deze prozateksten mede door het schrift resp. de typografie wordt bepaald, hebben daarbij
absolute getallen geen waarde voor de vergelijking. Ik werk daarom alleen met
percentages van het totale aantal regels van een bepaalde tekst of een deel van een
bepaalde tekst. Tengevolge van afronding is het totaal van een serie percentages
niet altijd exakt 100%.
Ik heb ervan afgezien het totale aantal woorden van beide teksten te tellen. Hoewel dit aantal in tegenstelling tot het aantal regels een konkrete indikatie zou geven
van de lengte van de teksten, is het toch weinigzeggend, omdat in het totaal de
tegengestelde faktoren van enerzijds schrapping, anderzijds uitbreiding (bijvoorbeeld door parafrasering) verdoezeld zouden worden.
Bovendien verschaft de hoeveelheid clausen ons al een gegeven over de mate
waarin het stuk door Hooft is verkort. Hc telt 1766 clausen, suH 1075, een vermindering dus met bijna veertig procent. Behalve bij de (neven)figuur van de dokter,
wiens tekst ongeveer is verdrievoudigd, is ook binnen de clausen de tekst nogal
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eens besnoeid. De totale vermindering aan `informatie' zal dus waarschijnlijk wel
meer dan 40% bedragen.

5.2 De situaties
Bij de verdeling van l'Hipocrito in situaties kwam ik buiten de proloog tot een aantal van 114 situaties. In de traditionele scène-indeling heeft het stuk 5 bedrijven
met in totaal 13 + 20 + 17 + 20 + 24 = 94 scènes. Derhalve ligt in een aantal
gevallen de grens tussen twee situaties binnen een scène. De precieze verdeling en
de motivering hiervan zal ik aangeven in hoofdstuk 6, als ik de afzonderlijke situaties behandel.
Hoofts Schi nheiligh vertoont hetzelfde patroon. Hier onderscheidde ik naast de
proloog 77 situaties, op een aantal scènes dat na korrektie van Hoofts telling (ontspoord in het eerste bedrijf) 59 bedraagt.
De vermindering van 114 tot 77 situaties is tot stand gekomen door schrapping
(39 keer) of samenvoeging van situaties (2 keer). Slechts in vier gevallen heeft
Hooft een nieuwe vervangende situatie toegevoegd. Daardoor kon zonder grote
moeilijkheden een parallel lopende nummering gebruikt worden voor de beide
teksten, zodat de korresponderende situaties in origineel en vertaling dezelfde aanduiding kregen. De situaties in HC zijn genummerd 1 t/m 114. Met deze cijfers
wordt dus telkens een situatie a angeduid die af in beide teksten voorkomt, af alleen in Hc aanwezig is. De in sHH toegevoegde situaties kregen een in de volgorde
passend nummer met een S ervoor (S 49 etc.).
Het aantal situaties is vrij groot. Bij een telling v an de hoeveelheid situaties in
twee andere blijspelen in het Nederlands uit dezelfde pe riode, Moortje en Warenar,
vond ik in Moortje 39 situaties (op een totaal van 3356 versregels) en in Warenar 34
(op een totaal van 1486 versregels). Beide getallen kunnen onder invloed v an uiteenlopende interpretaties iets variëren, maar in elk geval zijn ze in verhouding lager dan het getal dat we vonden voor sHH : 77. Om een idee te geven van de lengte
van Schijnheiligh : het aantal versregels van de berijming (volgens de eerste druk
van 1624), met een minder beknopt geformuleerde tekst dan sim, is 2393.
Hoewel de levendigheid van de handeling op het toneel zeker niet alleen door
de frekwentie van opkomen en afgaan wordt bepaald, betekent dit toch wel dat
Schijnheiligh ten opzichte van de twee genoemde stukken een tamelijk `druk' toneelbeeld vertoont.
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5.3 Situaties en bedrij ven
In het theoretische model van Jansen komt het bedrjf niet voor. Vanuit zijn standpunt gezien is dat te begrijpen. De indeling in bedrijven berust immers op een geleding van het drama naar de inhoud van de totale handeling. Bij een synthetiserende beschrijving van het drama vanuit de `situaties' kan een dergelijk aprioristisch gegeven niet gehanteerd worden. Wel kan men zich voorstellen, dat uiteindelijk in de groepering van de situaties bepaalde patronen zichtbaar zullen worden,
waarin de opbouw in bedrijven terug te vinden is. Daar waar de scheiding tussen
twee bedrijven geen willekeurige cesuur is, maar waar de auteur `naar het slot toe
geschreven' heeft en bijvoorbeeld een verdichting van de dramatische spanning
heeft bewerkt, zal dit zich kunnen aftekenen in het schema van de ketens van situaties waaruit het drama is opgebouwd. Maar het is eveneens mogelijk, dat de
struktuur van de handeling een andere geleding zal vertonen dan die welke we
vinden in de verdeling in bedrijven.
Bij de toepassing van zijn theorie op Andromaque en Lorenzaccio (Jansen 1968b)
bespreekt Jansen de struktuur van de stukken toch per bedrijf. De indeling in bedrijven is hier een hulpmiddel om de bespreking v an het drama overzichtelijker te
maken. Als ik hieronder de gegevens per bedrijf groepeer, gebeurt dat deels om
deze zelfde reden, deels ook omdat een indeling van het stuk in vijf parten de gelegenheid biedt om aan te tonen dat de kwantitatieve verhouding tussen HC en
suu niet konstant is, eenvoudiger gezegd: dat Hooft in het ene bedrijf meer schrapt
dan in het andere.

TABEL A

Het aantal situaties per bedri f en in totaal

HC
SHH

vermindering t.o.v. HC

TABEL B

I
16
11
31%

II

III

24
14
42%

23
19
17%

IV
22
12
46%

V

totaal

29
21
28%

114
77
32%

IV

V

totaal

Het aantal clausen per bedrif en in totaal

I

II

III

Hc (abs.)

269

306

353

401

437

1766

Hc (perc.)

15%

17%

20%

22%

24%

100%

SHH

(abs.)
(perc.)
vermindering t.o.v. Hc

155

166

224

177

353

1075

SHH

14%
42%

15%
46%

21%
37%

17%
56%

33%
19%

100%
39%
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TABEL C Lengte van de bedraven naar het aantal regels
Aangegeven is welk percentage het aantal regels van elk bedrijf uitmaakt v an het totale
aantal regels van het desbetreffende stuk. Een motivering voor het niet gebruiken van absolute getallen in dit geval heb ik gegeven in 5.1.
I

HC
SHH

18%
18%

II

III

IV

V

19%

20%
24%

20%

23%
27%

17%

14%

Bij het bekijken v an deze drie tabellen valt op, dat in HC de lengte van de verschillende bedrijven minder sterk uiteenloopt d an in sim. Bij Aretino is elk bedrijf iets
langer dan het voorafgaande, zowel wat het aantal clausen als wat het aantal regels
betreft. Hooft heeft in het vijfde bedrijf relatief veel minder geschrapt dan in de
andere bedrijven (19% vermindering v an het aantal clausen). Daardoor is dit bedrijf uitzonderlijk lang in SHH, bijna dubbel zo lang als bijvoorbeeld het vierde, dat
het sterkst is besnoeid (— 56%). Het aantal clausen van het vijfde bedrijf bedraagt
zelfs een derde gedeelte van het totale aantal clausen in sHH. Dat het percentage regels minder is (27%), wijst erop dat de clausen in dit bedrijf naar verhouding kort
zijn.

Dat het gemiddeld a antal regels per claus door het stuk heen afneemt, is overigens een verschijnsel dat we zowel in Hc als in SHH aantreffen. Wel is de daling in
Hc iets regelmatiger : we vinden respektievelijk 2,2 2,0 1,8 1,7 en 1,7 regels per
claus in de bedrijven 1 t/m 5, tegen 3,2 2,8 2,9 2,1 en 2,1 in smH. Het verschijnsel
hangt onder andere samen met het feit dat de introduktie van verschillende personages in de eerste helft van het stuk relatief veel tekst vraagt.
De gemiddelden (1,9 regels per claus voor HC als geheel; 2,6 voor stH als geheel) lijken me ook in absolute zin niet hoog, gezien de vrij geringe regellengte in
de gebruikte teksten. Ook in dit geval echter kunnen deze cijfers niet gebruikt wonden voor vergelijking met andere teksten, omdat het aantal woorden per regel niet
vastligt. Bij toneelstukken in verzen, waar we iets meer houvast hebben, levert een
telling op dit punt overigens weinigzeggende cijfers op. Bredero's Moortje heeft
gemiddeld 4,3 regels per claus, Warenar 2,7 en de Schijnheiligh-berijming 2,5. Het
hogere getal voor Moortje is weinig verrassend, als we denken aan het aantal zeer
lange clausen in dit stuk (21 clausen van meer dan 30 regels, waarvan 3 ruim boven
de 100 regels) .
De gemiddelde lengte van de situaties in Hc en SHH verschilt, gemeten naar het
aantal clausen, niet veel: Hc heeft gemiddeld 15,5 clausen per situatie, SHH 14,1.
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5.4

Het `plan textuel': hoofd.- en neventekst

Over een verhouding tussen hoofd- en neventekst kan in dit geval niet gesproken worden. Deze kan bijvoorbeeld interessant zijn bij drama's uit het eind van de
negentiende eeuw, als v an Ibsen en Shaw, waarin zeer gedetailleerde toneelaanwijzingen worden gegeven. Maar in l'Hipocrito beperkt zich de neventekst, zoals
normaliter het geval is in de komedie van de Renaiss an ce, tot het vermelden van
de sprekende personages en enkele aanwijzingen omtrent opkomen en afgaan.
Maar zelfs deze laatste zijn meestal verwerkt in de hoofdtekst, waar de personen
vaak hun eigen handelingen of die van anderen door een expliciete mededeling
aankondigen. Het merendeel van de scènes eindigt of begint met een dergelijk
`signaal'. In dit opzicht wijkt SHH niet van Hc af; zie bijvoorbeeld (om enkele van
de tientallen gevallen te noemen) KHH r. 113-14: „Sloc. Jck gae 'r nae toe. Rie. Jck
sal in hujs wachten." ; r. 437: „Daer hoor jck het heerschap spreken." ; r. 590-1:
„Maer siet daer staet Jr. Catrijn inde deur."

Klassificering van de hoofdtekst : monologen, dialogen, multilogen
Om onzekerheden in de determinering uit te sluiten gebruik ik de volgende definities :
een monoloog is de tekst van een situatie met slechts één sprekende persoon;
een dialoog is de tekst van een situatie met twee sprekende personen;
een multiloog is de tekst van een situatie met meer dan twee sprekende personen.
Op grond van deze formele definiëring, gekoppeld aan de situatie, krijgen de
termen monoloog en dialoog een minder ruime toepassing dan normaal. Zo reken
ik niet tot de monologen een tekstgedeelte dat door een figuur wordt uitgesproken
in aanwezigheid van een andere (niet-stomme) figuur, zonder dat de spreker die
andere figuur opmerkt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de lange tirade van Lamfert
Loscop in SHH (r. 1070-1129), die wordt aangehoord en tenslotte wordt onderbroken door Catrijn. Vrij frekwent hanteert Aretino ook een soort `simultaanmonoloog', waarbij twee figuren, zonder elkaar op te merken, beurtelings zich
ontboezemen. Omdat de begrenzing van deze passages niet steeds gemakkelijk is
vast te stellen en mede afhankelijk is van interpretatie van de tekst en van de toneelsituatie, prefereer ik in dit stadium van de beschrijving de hierboven gegeven formele kriteria.
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TABEL D Tekstvormen in l'Hipocrito
monologen

dialogen

multilogen

aantal
sit.

aantal
regels
tekst

aantal
sit.

aantal
regels
tekst

aantal
sit.

aantal
regels
tekst

I
II
III
IV
V

4
7
6
3
5

50
117
56
29
46

8
12
13
11
16

303
349
404
396
411

4
5
4
8
8

230
153
193
245
307

totaal

25

298

60

1863

29

1128

bedr.

% v.h.
hele
stuk

22%

53%

25%

9%

56%

34%

TABEL E Tekstvormen in Schynheiligh
monologen

dialogen

aantal
sit.

aantal
regels
tekst

V

2
5
8
3
3

totaal

21

bedr.
I
II
III
IV

multilogen

aantal
sit.

aantal
regels
tekst

aantal
sit.

aantal
regels
tekst

37
125
109
39
73

6
6
8
6
12

234
234
407
262
417

3
3
2
3
6

227
109
134
80
260

383

38

1554

17

810

% v.h.
hele
stuk

27%

23%

49%
57%

14%

29%

Bij vergelijking van de tabellen D en E valt het op, dat het aandeel van de situaties
met twee personen in het stuk bij de bewerking vrijwel onveranderd is gebleven
wat het percentage van het aantal regels betreft. Het aantal `monologen' en vooral
de hoeveelheid tekst die ze besla an , is relatief toegenomen, ten koste v an de `multilogen'.
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Daaruit kan niet gekonidudeerd worden, dat sHH `statischer' is geworden dan
Hc was. In de eerste plaats is een ongedefinieerd begrip `statisch' niet zomaar te verbinden met de hoeveelheid mensen op het toneel. Een monoloog kan — indien we
enkele mogelijke tegenhangers van `statisch' releveren — zowel `levendiger' zijn
dan een multiloog, als ook meer dynamische elementen bevatten die de handeling
voortstuwen. In de tweede plaats is een verschuiving van 5 procent niet bepaald
opvallend. Verder is de a b s o l u t e lengte van de tekst in monologen zeker niet toegenomen. Dat klinkt wat paradoxaal, nu we 298 regels telden in Hc en 383 in sHH.
In die aantallen moet echter nog verdiskonteerd worden, dat de regels in am minder tekst bevatten dan die in de druk van HC. Een volledig vertaald a aneengesloten
gedeelte van het stuk telt in Hoofts handschrift ongeveer 30% meer regels dan in
HC 1968. Tenslotte kan men, rekening houdend met deze zelfde automatische
groei van het aantal regels, niet zeggen dat het gemiddeld aantal regels per claus
(zie boven sub 5.3.) in smH hoger ligt dan in Hc.
Het gevonden percentage monologen in sim (14%) verschilt weinig v an het gemiddelde dat Duckworth (1952, 103) aanwijst voor de Romeinse komedie. In de
stukken van Plautus beslaan de monologen gemiddeld 17% van het totale aantal
verzen en in de stukken van Terentius gemiddeld 12%. Het percentage in Hc (9%)
ligt wat lager. Achter de gemiddelden bij Duckworth liggen echter grote verschillen verborgen: het percentage in de afzonderlijke stukken loopt bij Plautus
uiteen v an 2% tot 31%, bij Terentius v an 7% tot 18%. Daarbij moeten we ook
nog rekening houden met het feit dat Duckworth een ruimere definitie van monoloog hanteert, dan ik hier heb gedaan. Vergelijking van deze cijfers heeft daarom
weinig zin.
-

5.5

Personages

De lijst v an personages van Hc telt 21 namen. Hierbij zijn twee stomme personages, Angitia en Sveva. SHH heeft 20 personages : de figuur v an de koppelaarster
Gemma is door Hooft geschrapt. Ook bij hem zijn twee figuren stom, Dujf en
Machtelt, die korresponderen met Angitia en Sveva in Hc. In geen van beide lijsten v an personages worden de twee proloogsprekers opgenomen.

In de tekst wordt enige malen op de aanwezigheid van andere stomme figuren
gezinspeeld, zo in situatie 113, waar knechten opkomen met de bagage, terwijl in
sHH op die plaats ook nog een dienstmeisje, Lijsbet, wordt geroepen, dat verder
in het spel niet voorkomt. Tenslotte wordt er enkele malen gesproken over `omstanders'. Vgl. am r. 1026: „Al de bujren comen loopen.", en sHH r. 2700 2701:
-
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„Wat mach hier al dit gedrocht van hoeren en jongens voor door doen." Of dergelijke aanwijzingen omgezet worden in de a anwezigheid van konkrete personen
op het toneel, lijkt me een kwestie v an regie, d.w.z. van een individuele realisatie
van het drama laken derhalve geen deel uit van de vorm van de
tekst. Zij zijn dan ook niet meegerekend in de volgende gegevens over het aantal
personages en hun aandeel in het stuk. Ook de proloogsprekers, die buiten de `wereld' van de dramatis personae staan, heb ik buiten beschouwing gelaten.

TABE L F Het aandeel der verschillende personages in He en SHH, in afgeronde percentages
v.h. aantal
regels

clausen

sprekend

^
ClM tl )t1^

CO
^
N
II )

r-1

N ■ G MMÓ N I

r-+

r+d' Cl Cl

I,- + d' 00I

M Ó N.1 I

17
11
4
4
6
7
16
3
6
5
3
2
3
0,4
6
—
—
2
3
2
—

\Gd'

15
10
3
3
7
9
14
3
6
4
5
5
2
0,2
5
—
—
2
4
1
2

{4^

CorlDirc.

Prel. f Wijb.
ZeflEel.
Tro./Snoep
Art./Lub.
Tans.[Al.
Porf./Cat.
Ang./Dujf
Sve./Mach.
Ann./Jaq.
Maia/Belij
Bio./Lamf.
Gemma

SHH

N^CO Cl M N.00í^
xe-1 M\Glf )

Li./Rie.
Gua./Sloc.
Mal, f Quis.
Per. f Dagh.
Bri. f Sim.
Tan./Wout.
Hip./Schijn.
Tran./Ste.

HC

% v.h. stuk op
het toneel
aanwezig

% v.d. situaties
waarin sprekend
aanwezig

HC

SHH

HC

SHH

31
27
10
10
17
20
31
10
15
12
14
14
7
2
14
1
1
5
10
4
5

31
28
11
11
13
14
33
9
12
13
11
8
7
2
21
2
2
4
9
12
—

26
19
10
10
15
20
24
8
10
12
11
11
5
1
10
—
—
3
12
5
3

29
20
10
10
14
16
26
8
9
13
6
5
6
1
12
—
—
3
12
8
—

I

Het meest opvallende verschijnsel in de cijferreeksen van tabel F is, dat de verschillen tussen Hc en SHH over het geheel zo gering zijn. Het stuk is per slot van
rekening met zo'n veertig procent ingekort! Daardoor verminderde bijvoorbeeld
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het aantal clausen van een hoofdfiguur als LiseoiRieuwert van 260 tot 179 (deze
absolute getallen zijn niet in de tabel opgenomen). Toch is diens aandeel in het
stuk, voor zover tot uitdrukking komend in het percentage van het aantal gesproken en het aantal `bijgewoonde' regels tekst, vrijwel hetzelfde gebleven, wat toch
wel opmerkelijk genoemd mag worden.
De figuren van Liseo/Rieuwert en Hipocrito/Schijnheiligh komen in alle vier
dubbelkolommen het duidelijkst naar voren als `belangrijke' personages. Zulke
kwantitatieve indikaties dienen echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Dit blijkt al uit het hoge percentage `aanwezigheid' van Guardabasso/Slockspeck, die als trouwste knecht v an Liseo door diens belangrijkheid wordt `meegezogen', maar die in de handeling verder geen centrale funktie heeft. Dat men dergelijke kw antitatieve gegevens slechts onder voorbehoud kan gebruiken, toont
ook Scherer (1966, 115) aan bij zijn analyse van Tartuffe.
De cijfers van Liseo/Rieuwert en Hipocrito/Schijnheiligh houden elkaar ongeveer in evenwicht, al is de laatstgenoemde wat `breedsprakiger' in beide teksten:
het percentage gesproken regels is bij hem hoger, bij Liseo lager dan het percentage clausen. Misschien is dit kwantitatieve evenwicht mede een verklaring voor
het verschil van mening dat er in de Aretino-literatuur bestaat over de vraag wie
van beiden de centrale figuur v an het drama is.
Het aandeel van Britio, de terugkerende tweelingbroer van Liseo, en van zijn
knecht Tanfuro is vrij aanzienlijk verminderd in de vertaling. Dit is een symptoom
van het feit dat, zoals later zal blijken, met name veel situaties waarin het tweelingmotief optreedt, door Hooft zijn geschrapt.
De overige verschuivingen in het aandeel v an de verschillende figuren worden
vooral veroorzaakt door twee faktoren : het weglaten v an de figuur van Gemma
en het uitwerken van Biondello tot de praatzieke Lamfert Loscop. Het aantal clausen van Lamfert is niet zo veel groter dan dat van Biondello (25 tegen 20 voor
laatstgenoemde), maar de sterke uitbreiding van de tekst van die clausen blijkt uit
de sprong v an 2 tot 8% in de tweede dubbel-kolom en van 4 tot 12% in de derde
dubbel-kolom. Door zijn verlengde aanwezigheid wordt het getal bij Catrijn, die
hem langdurig moet aanhoren, meegesleept naar 21%, terwijl haar tegenhangster
Porfiria maar tot 14% van het stuk kwam. Kenmerkend voor de verlenging van
alleen de `stomme' aanwezigheid van Catrijn is dat het percentage van haar eigen
tekst niet toeneemt van HC naar sHH.
Het weglaten van Gemma weerspiegelt zich in de cijfers van Troccio, haar voornaamste gesprekspartner. De percentages van zijn Nederl andse tegenhanger Snoep,
die toch al verminderd waren door de daling v an het aandeel van zijn meester
(Zefiro/Eelhart), nemen daardoor nog meer af.
Het aandeel van de dochters van Liseo is verder weinig veranderd; dat van hun
mannen en minnaars is gemiddeld iets teruggelopen.
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Om een indruk te geven van de veranderingen in het a andeel van de verschillende figuren per bedri heb ik de tweede dubbel-kolom van tabel F nader uitgewerkt :
' ,

TABEL G Overzicht van het percentage dat elk van

de personen spreekt van het totale aantal

regels in een bedrif

I

II

III

IV

V

gehele
stuk

Liseo
Rieuwert

15
21

10
12

7
8

20
15

11
13

12
13

Guardabasso
Slockspeck

6
3

4
7

6
8

11
4

10
9

8
7

Malanotte
Quisttijdt

4
0,1

4
5

2
1

3
6

0,1
0,3

2
2

Perdelgiorno
Daghdief

4
2

7
10

—
—

5
8

0,1
0,3

3
3

Britio
Simon

9
11

2
—

4
1

10
8

8
7

7
5

Tanfuro
Wouter

5
5

6
—

5
—

11
15

11
8

8
5

Hipocrito
Schijnheiligh

24
29

12
6

22
25

5
—

23
23

17
18

Tranquillo
Steven

—
—

5
3

9
4

2
0,5

2
1

3
2

Corebo
Dirck

—
—

4
4

7
4

13
21

4
3

6
5

Prelio
Wijbrandt

—
—

14
17

3
3

—
—

10
11

5
7

Zefiro
Eelhart

16
17

12
15

6
—

—
—

0,5
0,1

6
6
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Troccio
Snoep

13
10

0,1
-

4
2

Artibo
Lubbert

-

3
4

9
10

2
1

Tansilla
Alijt

-

-

-

0,6
1

Porfiria
Catrijn

-

6
7

7
9

11
17

9
6

7
7

Angitia
Dujf

-

-

-

-

-

-

-

-

Annetta
Jaquemijne

-

-

5
4

-

0,1
-

1
1

Maia
Belij

0,1
2

5
11

-

7
3

5
6

4
4

Biondello
Lamfert

-

-

5
20

-

3
12

2
8

Gemma

7

6

-

-

-

2

Sveva
Machtelt

1

4
3

-

3
3
0,1
0,1

Blijkens tabel G worden er tussen Hc en sHH soms vrij grote afwijkingen aangetroffen in het aandeel van een figuur binnen een bedrijf, ook wanneer het a andeel
van dezelfde figuur over het gehele stuk genomen ongeveer gelijk is gebleven. We
zien dit o.m. in de percentages achter Liseo/Rieuwert, Guardabasso/Slockspeck,
Perdelgiorno/Daghdief en Maia/Belij.
De cijfers tonen verder aan dat de tekst van beide versies sterk over de verschillende figuren gespreid is. Er is met andere woorden geen figuur die een bepaald
bedrijf of het gehele stuk `beheerst'. De hoogste percentages treffen we aan bij de
titelfiguur, maar ook deze blijken relatief laag wanneer we ze stellen naast de
verhoudingen in een stuk met een uitgesproken protagonist, als Warenar, waar de
titelfiguur in twee van de bedrijven de helft, en in het geheel één derde van het
aantal regels voor zijn rekening neemt (geteld in de ed. Bergsma-Zaalberg : Hooft
1967). In ons geval komt zelfs Hipocrito tezamen met Liseo, resp. Schijnheiligh
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tezamen met Rieuwert, niet aan een derde deel van het totale a antal regels toe.
Opvallend is ook dat de aktiviteit van de titelfiguur zo onregelmatig over het
stuk gespreid is. In sHH ontbreekt hij zelfs geheel in het vierde bedrijf. Het aandeel
van Liseo/Rieuwert in de tekst is daarentegen regelmatiger over het stuk gespreid.
Het schrappen van bepaalde situaties heeft bij enkele figuren tot gevolg gehad
dat ze in sHH gedurende een zeer lange tijd `uit het gezicht verdwijnen'.
Wouter komt in sHH niet te voorschijn tussen situatie 15 en situatie 82, een afst an d van 1500 regels tekst, terwijl zijn voorbeeld Tanfuro optreedt in elk bedrijf
van HC. Eelhart gaat in smH af aan het eind van situatie 23 en komt pas tegen het
slot van het stuk, in situatie 111, weer op, zodat hij gedurende 1900 regels tekst niet
zichtbaar aan de handeling deelneemt. Op de vraag of we dit als een gebrek van de
vertaling moeten zien, geven dergelijke cijfers uiteraard geen antwoord. Ook in
`afwezigheid' van een bepaalde figuur kan de intrige waarvan hij deel uitmaakt,
zich zo verder ontwikkelen, dat de figuur in de aandacht van de toeschouwers
blijft. Pas een overzicht van de a aneenschakeling van de situaties tot intriges zal
kunnen tonen of er sprake is van bijvoorbeeld een breuk in de kontinuïteit.
Het schema dat Jansen ontwerpt (1968a, 79) voor een verdere indeling van de personages, zou er bij l' Hipocrito als volgt uitzien:
TABEL H
in meer dan één situatie
die ook alleen
voorkomen

Liseo
Guardabasso
Tanfuro
Hipocrito -.Prelio
Zefiro
Troccio
Artibo E--•
Porfiria
Maia
Biondello
Gemma

in één situatie
die de aanwezigheid
vooronderstellen van
een andere
figuur
Malanotte
Perdelgiorno
Britio

één bepaalde
andere figuur
(Angitia)
(Sveva)
Annetta

Tranquillo
Corebo
Tansilla
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Voor SHH zou het schema er bijna eender uitzien, alleen zouden de tegenhanger
van Guardabasso, Slockspeck, en die van Troccio, Snoep, naar de tweede kolom
verschuiven.
Misschien zou een dergelijke indeling bij sommige drama's enige aanwijzingen
kunnen geven van de relatieve belangrijkheid van de personages. Jansen veronderstelt dat tenminste. Ik vraag me echter af of Jansen, verleid door de mogelijkheid
Hjelmslevs kriteria présencelnon présence toe te passen, hier niet een konstruktie
heeft ontworpen met zeer weinig reële bruikbaarheid. Voor l'Hipocrito draagt dit
schema in elk geval niets bij tot een indeling van de figuren naar belangrijkheid.
Personages die in slechts één situatie optreden, komen in feite niet voor (de stomme figuren Angitia en Sveva zou Jansen tot het 'décor' rekenen), zodat de vierde
kolom niet in de onderscheiding meespeelt. In HC wordt verder de monoloog
frekwent gehanteerd, en is hij niet gereserveerd voor de protagonisten. Daardoor
vinden we een groot aantal personages van uiteenlopend belang in de eerste kolom. Door een vrij willekeurige situatie-opbouw en niet door hun funktie in het
drama zijn Britio en Corebo in de tweede kolom geplaatst, en Tanfuro en Zefiro
in de eerste.
Een betere indruk van het belang van de verschillende figuren verkrijgen we
door een overzicht samen te stellen van de frekwentie en de spreiding v an hun
'kontakten' met andere personages in het stuk, en door dit te kombineren met gegevens over hun rol in de verschillende intriges. Hiervoor verwijs ik naar hoofdstuk 7, waarin de funktie van de verschillende personages nader zal worden besproken.

5.6

Dekor

Over de beschrijving van het element 'décor' is Jansen uiterst kort: „Pour l'étendue d'un lieu, (...) on relèvera le nombre et l'étendue des situations ou le lieu est
présenté." (Jansen 1968a, 78) .
Nemen we met dit voorschrift in handen l'Hipocrito door, dan blijkt de tekst ons
weinig houvast te bieden. Toneelaanwijzingen die de plaats van handeling nader
determineren, zijn er niet. Slechts de hoofdtekst levert op verschillende plaatsen
een aanknopingspunt. In situatie 12 (Hc I 9) blijkt voor het eerst dat het stuk te
Milaan speelt. Bovendien vindt de gehele handeling kennelijk buitenshuis plaats,
soms voor de deur van het huis van Liseo, soms duidelijk op enige afstand daarvandaan. Voor sim geldt hetzelfde, met vervanging van Milaan door Den Haag.
Deze betrekkelijke vaagheid, die een exakte lokalisering van talrijke situaties
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bemoeilijkt, is verklaarbaar vanuit de geschiedenis van de komedie en haar enscenering. Interpretatie van de tekst tegen de achtergrond van de toneelkonventies
zal het ruimtelijk aspekt van de toneelhandeling in l'Hipocrito duidelijker kunnen
maken.
A angezien we ons in dit stadium van de beschrijving bezighouden met de `forme' van het drama, los van de geschiedenis van de konkrete realiseringen, stel ik de
behandeling van dit aspekt uit tot een later moment (zie 8.2.1.).
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6
DE KOMPOSITIE VAN L'HIPOCRITO
EN SCHIJNHEILIGH,
BESCHREVEN AAN DE HAND VAN DE VORM
VAN HET DRAMATISCHE WERK

6.i

Aanpak

De beschrijving van de opeenvolging dient altijd vooraf te gaan aan die van het
samenstel (Jansen 1968a, 82) . Ik ben derhalve begonnen met het vaststellen van de
relaties tussen de situaties van l'Hipocrito in de opeenvolging, a an de hand v an de
door Jansen besproken `ruilproef'. Daarna heb ik op de situaties binnen het samenstel de 'weglatingsproef' toegepast.
In het verslag van mijn bevindingen baseer ik mij voornamelijk op het samenstel, en wel op grond van twee overwegingen.
De eerste is van praktische aard : een afzonderlijke beschrijving van opeenvolging en samenstel van een stuk met 114 situaties (waarvan een groot deel ook nog
in een bijzondere relatie staat tot de situaties in de vertaalde versie) zou een ongelooflijk omslachtige tekst opleveren met veel herhalingen. Ook J ansen voegt in zijn
artikel over Andromaque en Lorenzaccio de beide beschrijvingen samen (Jansen
1968b, 23 vgg.).
De tweede overweging komt voort uit de aard v an mijn objekt. Het ging hier
niet slechts om de beschrijving van l'Hipocrito, maar vooral om de verhouding van
de vertaling, Schijnheiligh, tot het origineel. En een vertaler staat, speciaal als hij
zich binnen bepaalde grenzen zekere vrijheden veroorlooft, anders ten opzichte
van de tekst die hij hanteert, dan de willekeurige lezers of schouwburgbezoekers.
Deze laatsten ervaren de tekst in de eerste plaats als `opeenvolging' ; of op z'n
minst kunnen we zeggen, dat dit aspekt van hun ervaring niet te verwaarlozen
valt. De vertaler echter moet, wil hij zijn taak goed vervullen, van het g eh e el uitgaan (zie Levi 1969, 102 vgg.).
Wanneer we de vertaalsituatie nog wat preciseren, kunnen we zeggen dat de
vertaler, voordat hij het werk als samenstel kende, het als opeenvolging heeft leren
kennen. Hij herschept het al vertalende tot een nieuwe opeenvolging vanuit zijn
konceptie (zie voor deze term Ingarden 1965, 154) van het geheel. Deze konceptie

.
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is bepalend voor de aard v an de samenstellende onderdelen, in misschien nog sterkere mate dan het mentale koncept van de auteur dit is bij het scheppen van het
oorspronkelijke werk.
Dat maakt voor ons de relaties van een bepaalde situatie binnen het samenstel
interessanter dan de plaats van de situatie in de opeenvolging.
Om niet telkens de persoonsnamen te hoeven `verdubbelen', duid ik in de volgende beschrijving de personages aan met hun oorspronkelijke naam, ook wanneer beide teksten in het geding zijn. Wanneer ik iets behandel dat alleen in de Nederlandse versie voorkomt, gebruik ik de naam uit smi. Als de twee versies qua `informatie' overeenkomen, geef ik in citaten doorga ans alleen de Nederlandse tekst.

6.2 De proloog
Voordat ik vanuit de slotsituatie het samenstel van l'Hipocrito ga bespreken, moet
er enige aandacht besteed worden aan een onderdeel van het stuk dat er een uitzonderlijke plaats in heeft: de proloog.
In de proloog treden twee sprekers op, die niet voorkomen in de lijst van personages van het stuk. Ze steken beiden een tirade af waarin onder meer allerlei ondeugden worden gehekeld. Op de inhoud van deze tirades kom ik hieronder uitvoeriger terug (zie 8.3.). Hier gaat het mij er alleen om, dat aan het eind van de
proloog de tweede spreker zich tot het publiek wendt met de volgende woorden
(ik citeer SHH r. 66-82, waarin de betrokken passage uit H0-1588 vrij nauwkeurig
is vertaald) : „Mijn Heeren dien man die daer aencomt heet Rieuwert Rompslomp, want hij is gewoon al sijn dingen bij den hoop te doen sonder lichten oft
swaeren. Naer veel tegenspoeds die hij v sal vertellen wordt hij van een seker
Schijn Hajligh soo wijs oft soo mal gebroedt dat hij sijn vertwijfelthejt verkeert in
cloeckmoedighejdt. Jn veughen hij niet alleen en lacht om 't ongeluck dat sijn vijf
dochters overcomt; vande welcke d'eene met naemen Catrijn in plaets van venijn
in te nemen drinckt sekeren slaepdranck een lammerij die doch in vijftigti spullen
comt, maer scheert oock de geck met het groot geluck dat hem daer nae toecomt.
Soo dat wilt ghij nae sijn exempel 't geluck te vriendt maecken en nae vw handt
setten, ghij mooght nae hem luisteren."
Nog vØrdat in I 1 het eigenlijke dramatische gebeuren begint, wordt hier dus
al bekend gemaakt, wie het is die gaat verschijnen, wat er globaal met hem zal gebeuren, en ook dat er in plaats van vergif een slaapmiddel gedronken zal worden.
Zulke in de proloog opgenomen stukjes `argumentum' vinden we bijvoorbeeld
ook bij Plautus (zie Duckworth 1952, 211-18).
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De vraag zou gesteld kunnen worden, welke waarde zo'n mededeling heeft te n
opzichte van de opeenvolging respektievelijk het samenstel van het stuk. Houdt
het leveren van deze gegevens nu bijvoorbeeld in, dat in de opeenvolging van
l'Hipocrito de eerste situatie in het eerste bedrijf niet een nulpunt, „un cadre vide",
is, wat zij volgens de meest rigoureuze opvatting van de theorie van Jansen zou
zijn ? Sterker nog : wordt het hele wezen van de opeenvolging niet aangetast
door dit vooruitlopen op de gebeurtenissen?
Om met het laatste te beginnen: het principe van de opeenvolging wordt door
het vooruitlopen op de gebeurtenissen evenmin ondergraven als door het gebruik
van een `flash-back'. We hebben in het literaire werk nu eenmaal te maken met
verschillende soorten tijdsorde. „Die zeitliche Ordnung des Dargestellten und
die `Ordnung der Aufeinanderfolge' der einzelnen Phasen des Werkes sind in weiten Grenzen voneinander unabhángig" (Ingarden 1965, 335) .
Het uiteenlopen van de twee volgordes is in epische werken een vertrouwd verschijnsel. (Zie bijvoorbeeld Lammert 1970, 100-194.) Bij het drama lijkt de zaak
wat moeilijker te liggen, doordat de dramatische h an deling zich normaliter presenteert als een `heden' waarin gebeurtenissen zich `op het moment zelf' afspelen (In
garden 1968, 141). Met dit karakter van schijnbare `aktualiteit' hangt wel samen
dat in drama's meestal de volgorde van weergave van de gebeurtenissen gelijk is
aan de chronologische volgorde ervan. Men zou daarom het vooruitlopen op de
handeling, zoals hier in de proloog, een episch trekje in het drama kunnen noemen.
Dat het vooruitgrijpen op de handeling v an het drama überhaupt mogelijk is,
komt natuurlijk doordat het gebeuren in het drama in feite niet 'aktueel' is. Het
drama is geen stuk realiteit, maar een volgens een bepaald plan gekonstrueerd handelingsverloop. „Het groote verschil met alle verloop der gebeurtenissen buiten
het drama is hierin gelegen", zegt Van der Kun (1970, 5), „dat het dramatische verloop zich van het eerste oogenblik af, als een eenheid, als een in zich besloten compleet gebeuren, aanbiedt, dat zich volgens een vooraf bepaald plan zal voltrekken
binnen een vooraf bepaalden tijd."
Voor de lezer of toeschouwer voltrekt het drama zich als opeenvolging (verloop), maar 66k als een ontwikkeling-ergens-naar-toe. Op dit verschil tussen drama en werkelijkheid wijst ook Pagnini (1970, 130). Naar aanleiding van het feit
dat de toeschouwer zich niet meteen rekenschap kan geven van de betekenis van
een bepaalde gebeurtenis in Hamlet, merkt Pagnini op, dat die toeschouwer eraan
is om ieder element in het drama - anders dan in het gewone leven - te
beschouwen als een noodzakelijk onderdeel in een logisch samenhangend geheel,
en dat hij daarom de gebeurtenis zolang `bewaart', in afwachting van de motivering ervan."
Hierin komt nog eens tot uitdrukking, dat opeenvolging en samenstel niet op
iets verschillends betrekking hebben, maar twee kanten zijn van eenzelfde zaak. Ze
-.
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vooronderstellen elkander. De `zuivere' opeenvolging is een abstrahering vanuit
het drama ten behoeve van de beschrijving ervan. Niem an d die dit aspekt van het
drama onderzoekt neemt a an , dat vanuit een bepaalde scène gezien het volgende
,ècht `niet bestaat'. Een aankondiging van iets dat later in het stuk zal plaatsvinden,
vormt binnen de opeenvolging een overeenkomstig gegeven als een titel met
voorspellende waarde (,,Gysbreght van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn
ballingschap"), een genre-aanduiding (,,Bly-eindig-Treurspel") of het gebruik van
een bekend verhaal.
Voor al deze gegevens geldt dat ze slechts globale a anwijzingen bevatten, die pas
in het handelingsverloop hun konkrete invulling krijgen. Ze nemen voor de toeschouwer ook niet de `spanning' weg, zelfs wanneer de aankondiging van het gebeuren heel expliciet is. Hoogstens wordt, om met Putz (1970, 90) te spreken, de
„Was-Spannung" in een „Wie-Spannung" omgezet of wordt, in de door Piitz
aangehaalde woorden van Brecht, de „Spannung auf den Ausgang" vervangen
door de „Spannung auf den Gang".
Het aankondigende karakter v an dergelijke gegevens lijkt me dan ook niet in
tegenspraak met de stelling dat in de opeenvolging alleen sprake is van terugwijzende relaties. Op zichzelf hebben de mededelingen in de proloog voor het volgende geen direkte konsekwenties. De handeling begint toch alsof er niets bekend is.
Pas wanneer de genoemde gegevens binnen de handeling gaan funktioneren,
wordt hun `Unbestimmtheit' van een inhoud voorzien. Dan gaat deze door de
proloog geleverde voorkennis van het drama ook een funktie vervullen in de konkretisering van het stuk. De vermelde gegevens beinvloeden de ervaring van de
lezer of toeschouwer, doordat ze `teruggangspunten' konstitueren voor retrospektieve aspekten. De mededeling bijvoorbeeld, dat het vergif niet `echt' is, k an aan de
toeschouwer het genoegen verschaffen om met de superieure ironie van een alwetende de melodramatische taferelen rondom het innemen van het `vergif' aan te
zien.
Kan men in de opeenvolging desnoods nog spreken van antepositie van de mededelingen in de proloog door het volgende (als aankondiging kunnen ze niet van
plaats ruilen met de gebeurtenissen), in het samenstel is geen sprake van presuppositie (vooronderstelling) v an de proloog door het eigenlijke stuk. Het `argumentum' bevat geen `gebeurtenissen', geen handelingen die startpunt zijn van een ontwikkeling. De aankondiging bezit geen enkele kausale funktie. In dat licht gezien is
de eerste situatie van het eerste bedrijf toch een `nulpunt' : aanvang van het `eigenlijke stuk', dat we dan ook als een afgeronde eenheid kunnen bespreken. Men zou
de funktie van de proloog hier kunnen verge lij ken met die van het `kader' bij een
(enkelvoudige) kadervertelling. Deze proloog vormt iets als een afzonderlijk toneelstukje, waarin de opvoering van l'Hipocrito wordt aangekondigd. Op de funktie v an de proloog kom ik in verb an d met de inhoud ervan nog terug in 8.3.
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Kwade dromen doen Liseo in alle opzichten het ergste duchten. In deze benarde
situatie heeft hij de hulp ingeroepen v an Hipocrito. Dit laatste vormt de inhoud
van de situaties 1 t/m 4, die voorts voornamelijk dienen om Hipocrito te karakteriseren, evenals de als een uitloop van 5 te beschouwen situatie 6. Voordat ik verder ga met situatie 5 en met de verhouding v an 5 tot 112, keer ik daarom nog even
terug naar de andere situaties aan het begin v an het stuk.
Sit. 1 : HC I 1, eerste claus
SHH 1 1, eerste claus
Liseo roept zijn knechten. Ik neem a an dat Guardabasso pas opkomt
na het roepen. Zie over het probleem van deze situatiegrens hierboven p. 107.
De eerste claus introduceert onmiddellijk een `oppositie' : die tussen de `padrone',
Liseo, en zijn luie knechten. Deze oppositie zal verder in het stuk een aantal keren
tot uitdrukking komen. De elementen waarin ze zich uitdrukt, schakelen zich
echter niet aaneen tot een zelfstandig `konflikt'. De oppositie Liseo-knechten
vormt slechts een nevenverschijnsel van het konflikt Liseo-Maia, dat op zijn beurt
weer voornamelijk tot leven gewekt wordt door de verwikkelingen van de tweeling-intrige. In de bedoelde oppositie zijn alleen Malanotte/Quisttijdt en Perdelgiorno/Daghdief betrokken, wier aard al door hun namen wordt aangegeven. De
derde knecht, Guardabasso (Slockspeck), is telkens solidair met Liseo, al stelt ook
hij het eigen belang (gekonkretiseerd in weinig werken en veel eten en slapen) uiteindelijk boven dat van zijn meester. Guardabasso is ook de knecht die op het roepen van Liseo tevoorschijn komt. En daarmee begint situatie 2.
Sit. 2:

1 vanaf de tweede claus
SHH I 1 vanaf de tweede claus
HC I

Liseo stuurt Guardabasso uit om Hipocrito te halen en gaat zelf weer naar binnen.
Met enkele forse trekken wordt het portret van Hipocrito geschetst. Dit wekt een
zekere verwachting, waara an onmiddellijk beantwoord wordt door de verschijning van Hipocrito zelf: situatie 3.

Sit. 3: He I 2
SHH 12
De direkte karakterisering van Hipocrito door Liseo en Guardabasso wordt aangevuld met een zelfkarakteristiek, in een monoloog waarin hij zich onverhuld als
hypokriet presenteert. Hij wekt de verwachting dat hij een werking ten kwade zal
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met lege handen. En als hij dan Hipocrito tenslotte voor de maaltijd uitnodigt, is
deze geheel in zijn opzet geslaagd. Hipocrito kan zich zelfs de schijn van een slechts
aarzelend accepteren van de uitnodiging veroorloven. Hij heeft bereikt wat hij in
situatie 3 als zijn doel had onthuld: zich in te dringen bij anderen door zich vroom
voor te doen.
De lange passage over de nadelen van de mogelijke huwelijkskandidaten (in
:sHH r. 222-342) bevat geen elementen die relevant zijn binnen de verdere ontwikkelingen in het stuk. Zij bestaat dus met andere woorden uit louter `statische' elementen. Dat Zefiro, de eerste huwelijkskandidaat die opdoemt (in situatie 7), binnen Hipocrito's negatief beoordeelde kategorieën valt, spreekt vanzelf, maar dit
speelt verder geen rol, ook niet voor Hipocrito zelf, die Zefiro's belangen zal gaan
behartigen.
Wat is dan de funktie van situatie 5 ? De voornaamste `gebeurtenis' van deze
situatie is dat Hipocrito door Liseo wordt binnengehaald, zodat hij zijn invloed op
't wel en wee van Liseo's familie kan gaan uitoefenen. Dit vormt het uitgangspunt
voor het verdere optreden van Hipocrito. Verder geeft deze situatie zoals gezegd
een bel an grijk stuk expositie, zonder welke het de toeschouwer moeite zou kosten
om greep op de verwikkelingen te krijgen. Het element dat vooral de betekenis
van situatie 5 bepaalt voor het meebeleven v an de latere g ang van zaken, is de bezorgdheid van Liseo. Zonder de prospektieve werking daarvan zouden de komende gebeurtenissen (bijvoorbeeld de reeks van d ri e onverwachte thuiskomsten, in
sit. 12, 20 en 27) veel van hun effekt verliezen.
Juist het wekken van de verwachting dat wel precies datgene zal gebeuren waarvoor iemand vreest, is een beproefd dramatisch middel, zowel in de tragedie als in
de komedie (zie ook Van den Bergh 1972, 191 vgg.). De werking van een geheel
drama kan hierop gebaseerd zijn, maar ook vele afzonderlijke situaties in kluchten
en komedies, en met name in de `classics' van de komische film, zijn gebouwd op
de spanning waarmee de toeschouwer het volstrekt onvermijdelijke ziet aankomen. Komedies van dit type lijden er dan ook niet onder, dat men de afloop of een
deel van de verwikkelingen van te voren kent. Dat het ook Aretino niet slechts om
de grap zelf gaat, maar vooral om het laten `reciteren', het `opvoeren' van de grap,
wordt door Baratto (1964, 115) gedemonstreerd aan het slot v an Il Marescalco,
waar de clou van het stuk (dat de a an de vrouwenhatende titelfiguur opgedrongen
bruid een page in travestie is) van te voren onthuld wordt, waarna hij met een perfekte `timing' op het toneel wordt uitgespeeld. Ook de hierboven geciteerde passage uit de proloog van l'Hipocrito kan de voorpret van de toeschouwer vergroten.
Aretino elimineert of beperkt in deze gevallen het element van de komische
verrassing ter wille van de komische ironie. Men kan niet zeggen dat komedies
die de verrassing (niet slechts voor de dramatis personae, maar ook voor de toeschouwer) hanteren, superieur of inferieur zijn aan die welke eerder op dramati140

sche ironie steunen. In beide gevallen hangt het ervan af, hoe het middel is toegepast. (Zie hierover Wagenvoort/Van Groningen 1963, spec. 170-71, waar W. E. J.
Kuiper de dramatische techniek van Terentius vergelijkt met die van de Griekse
Nieuwe Komedie. Over verschillende vormen van dramatische ironie, met als
simpelste die waa ri n „the audience is aware of something of which at least one
character on stage is ignorant", handelt Dawson 1970,38-44; de werking v an dit
procédé in komedies wordt besproken door V an den Bergh 1972,199-202.)
In l'Hipocrito worden we in elk geval met weinig verrassingen gekonfronteerd.
Dat het vergif een slaapmiddel blijkt, is dan wel een in de handeling niet voorbereide wending, maar juist deze wordt, zoals we zagen, al in de proloog aangekondigd.

Sit. 6:

4
in SHH afwezig
HC 1

Situatie 6 is de laatste van de groep situaties die het eerste gedeelte vormen van de
eerste keten in de opeenvolging van l'Hipocrito. De erop volgende situatie 7 introduceert nieuwe personen en is in de opeenvolging verwisselbaar met situatie 1 t/m 6.
In sit. 6 geeft Guardabasso zijn kommentaar op het binnenhalen van Hipocrito
door zijn meester. De situatie wordt niet door het verdere verloop voorondersteld,
geen enkel element eruit bepaalt de verdere gebeurtenissen. Hooft heeft situatie 6
vanuit dat oogpunt zonder bezwaar kunnen laten vallen.
Hoe zit het d an echter met de statische elementen in deze situatie?
Deze bestaan uit de beoordeling v an Hipocrito als ongelovig (dus schijnheilig)
en vraatzuchtig, met de erin uitgedrukte negatieve houding van Guardabasso ten
opzichte van Hipocrito. Deze nadere karakteriseringen van de titelfiguur verdwijnen bij Hooft niet uit het stuk : in de sterk omgewerkte situatie 7 keren ze terug (zie hieronder p. 149) . In situatie 7 van sHH is het echter een ander die deze oordelen uitspreekt: Eelharts knecht Snoep (Troccio). Daarmee vervalt dus wel een
element van oppositie tussen Guardabasso en Hipocrito.
Het merkwaardige is nu, dat ook de andere uitdrukkingen van oppositie tussen
Liseo's knechten en Hipocrito in sin' zijn vervallen. Dit geldt met name voor situatie 11 (Hc I 8 vanaf „Con che furia ..."), waar Perdelgiorno en Malanotte hun
lang niet malse oordeel geven. En dat geldt zelfs voor bepaalde details. In de laatste
claus van sit. 94 (Hc V 7) geeft Guardabasso een scherpe typering van Hipocrito als
hij hem ziet aankomen : „Che cera di patriarca in aceto." (Wat een gezicht van een
patriarch op azijn'). Volgens De Sanctis (Aretino 1968, 316) zijn deze woorden „le
uniche parole felici, che (anno intendere il profilo fisico attraverso il ritratto morale" (`een unieke en treffende formulering die de fysieke trekken zichtbaar maakt
door de karakterisering van het innerlijk heen'), een waarderende uitspraak die we
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gaarne onderschrijven, ook al kan men erover twisten of de omgekeerde formulering (dat het innerlijk kenbaar wordt in de karakterisering van het uiterlijk) niet
evenzeer juist zou kunnen zijn. In de vertaling is al het venijn eruit gelaten, zodat
Slockspecks woorden, zo ze al niet positief geïnterpreteerd moeten worden, op
zijn hoogst ironisch kunnen zijn: „Dats een patriarch." (SHH r. 2391).
Door het wegwerken v an deze oppositie verdwijnt het kontrast tussen Liseo's
kritiekloze bewondering voor Hipocrito en de uiterst kritische houding van de
knechten, dat dramatisch aantrekkelijk is. (Vergelijk de wijze waarop Molière een
overeenkomstig kontrast hanteert in Tartuffe !) Bovendien worden de `slechte'
kanten van Hipocrito minder in het licht gesteld. Op de gevolgen daarvan voor de
karakterisering van deze figuur kom ik in 7.5. terug.
Het lijkt me niet uitgesloten dat Hooft deze verandering heeft aangebracht met
het oog op het latere verloop van het stuk, waar de titelfiguur zich veel minder in
zijn negatieve aspekten manifesteert, dan het begin deed verwachten. Deze inkongruentie tussen de figuur van Hipocrito zoals hij aanvankelijk wordt afgeschilderd
en zoals hij zich in zijn handelingen vertoont, is door verscheidene auteurs opgemerkt (Grasso 1900, 145 ; Parodi 1916, 149 ; Tonelli 1924, 113) .
In sim is deze inkongruentie enigszins gekorrigeerd. Mogelijk uit zich hierin een
boven (p. 133-134) al aangestipt verschil tussen de werksituatie van de vertaler en
die van een scheppend auteur. Dit verschil is niet absoluut maar gradueel, en bestaat daarin dat de vertaler uit het voltooide voorbeeld exakter weet `waar hij naar
toe gaat', terwijl aan de auteur de konceptie van het totaal waarschijnlijk niet altijd
tot in details voor ogen staat. Om dit laatste met Ingardens woorden te zeggen:
„Gewohnlich unterscheidet sich (...) das letzten Endes gebildete Werk erheblich
von dem, was zuerst durch den Autor vorgeahnt und geplant wurde. Denn das
Ganze des Werkes en t wi c k el t sich - auch bei einer noch so deutlichen und genauen Konzeption - erst durch die Festlegung der einzelnen Satze und e n t fe r n t
sich dabei mehr oder weniger von dem urspriinglich geplanten. Wie oft weiss der
Autor nicht, was aus seinera Werke werden wird und wie es sich `unter seinen
Handen' verwandelt." (Ingarden 1965, 154). Het lijkt me dat er in l' Hipocrito verschuivingen zijn, die een argument vormen voor de juistheid van Ingardens opmerking.
In tegenstelling tot situatie 6 zijn de eerste vijf situaties vrijwel integraal door
Hooft overgenomen. De monoloog van Hipocrito is ingekort zonder dat er wezenlijk iets verandert. In situatie 5 zijn enkele typeringen van `huwelijkskandidaten'
wat korter geworden, onder andere doordat enige door zetfouten in HC-1588
moeilijk te interpreteren zinsdelen onvertaald zijn gelaten. Na smH r. 331 ontbreekt
een uitval tegen prulschrijvers.
Opvallender is, dat uit de opsomming van de bezwaren tegen de verschillende
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leeftijdsgroepen de middelbare leeftijd verdwenen is. Daardoor verliest deze passage haar absurde kant, wat m.i. tot gevolg heeft dat het komische effekt grotendeels wordt tenietgedaan. Misschien heeft Hooft met opzet deze raadgeving van
haar `zinloosheid' ontdaan. Daarmee wordt de figuur van Schijnheiligh weer een
fraktie gunstiger getekend dan zijn alter ego Hipocrito. Het kan ook zijn dat het
ontbreken in de editie-1588 van het woordje ne (noch) voor dit deel van de opsomming (het staat wel in de eerste druk van 1542) Hooft bij de vertaling van deze
plaats parten heeft gespeeld.
In zijn inleiding tot Van Vlotens Schijnheiligh-editie in Dietsche Warande 1856
merkt Alberdingk Thijm op, dat Hooft het slot van deze scène, met het accepteren
van Liseo's uitnodiging door Hipocrito, niet adekwaat weergeeft (Alberdingk
Thijm 1856, 211 12). We hebben hierboven (p. 52) echter al gezien dat het voor
Hipocrito zeer typerende zinnetje „Chi vbidisce santifica" op deze plaats in de
editie-1588 is weggevallen. De kritiek van Alberdingk Thijm is hier dus niet terecht, gebaseerd als zij is op vergelijking van SHH met een editie die Hooft niet gebruikt heeft. Thijm heeft in dezelfde inleiding nog enkele plaatsen uit deze scène
besproken. Ik zal die nader behandelen in de paragrafen over de aanpassing van het
stuk aan de Nederlandse omstandigheden (zie p. 250 en 267) .
-

Na deze uitweiding over het begin van het stuk kom ik terug op het uitgangspunt
van dit deel van de beschrijving : de verhouding tussen het eindpunt van de handeling, in situatie 112-113, en het voorafgaande.
Waarin bestaat de tenslotte bereikte toestand aan het einde van de komedie?
In de eerste plaats zien we een van vreugde overvloeiende Maia (de echtgenote
van Liseo), die haar oudste dochter aan de rechtmatige echtgenoot teruggeeft en
haar andere dochters ten huwelijk schenkt aan de vier pretendenten. Artibo krijgt
dus weer zijn Tansilla; Corebo huwt met Porfiria, Tranquillo met Angitia, Prelio
met Sveva en Zefiro met Annetta.
Het meeste aan tekst krijgt in deze scène Britio, de in de schoot van de familie
teruggekeerde tweelingbroer van Liseo. Hij uit omstandig zijn genegenheid voor
de hervonden familieleden. Hij is het ook, die met een royaal gebaar ieder die maar
wil, uitnodigt voor een groot feest en een rijkelijk maal: „in tanto faccisi la festa
grande, e la cena sontuosa, aprisi tutte le porte, accioche chi vol venire ad honorar
noi, la cena, e la festa, possa venirci (...)" (`laat men intussen een groot feest houden, en een weelderige maaltijd, laat alle deuren opengaan, opdat wie ons, het
maal en het feest eer aan wil doen, hier kan komen'. Dit ontbreekt in SHH. Over de
funktie van een dergelijke `ritueel' aan het eind van komedies schrijft Northrop
Frye 1971, 163 4.)
Wat hieraan onmiddellijk moet opvallen, is dat het Maia en Britio zijn die deze
-
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handelingen verrichten, en niet degene van wie men dit in een dergelijke situatie
zou verwachten: Liseo. De echtgenote en de broer usurperen hie r funkties die normaal aan het `gezinshoofd' toebehoren. (Vgl. voor de `natuurlijke' taak van de
vader, waaraan Liseo zich hier heeft onttrokken, de vermaning van Hipocrito in
SHH r. 2432-4: „Maer hoort de vaeder moet sorghe draeghen inder redelijckhejdt
voor sijn kinderen, gelijck een Prins voor sijn ondersaeten." De bekende korrespondentie is hier in omgekeerde richting toegepast.)
Waar is Liseo gebleven? Liseo is wel degelijk aanwezig in situatie 112. Hij staat
echter volledig buiten de h andeling v an de scène. Het enige wat we van hem horen, is een telkens herhaald lachen (driemaal staat er voor hem een claus met „Ah,
ah, ah."), een keer onderbroken door een uitspraak in een soort Spaans : „Todos es
nada." (Alles is niets')*. In geen van de clausen v an de andere personen wordt op
zijn aanwezigheid of op zijn uitingen gereageerd.
Als we ons herinneren, dat in het begin van het stuk de gehele handeling om Liseo was gecentreerd, dat zij n bezorgdheid over de dreigende problemen uitgangspunt van de int ri ge vormde, dan is het duidelijk dat in de loop van de handeling
iets ingrijpends met hem gebeurd moet zijn, dat als oorzaak kan dienen van zijn
merkwaardige gedrag en de daardoor verstoorde `natuurlijke orde'.
Die ingrijpende verandering vindt plaats in situatie 63 (Hc III 17, SHH III 11).
Het gebeuren van die situatie kunnen we als het bel an grijkste keerpunt in de handeling van het stuk beschouwen. Het belang erv an weerspiegelt zich in de indeling
van het drama: het is de laatste situatie van het derde bedrijf.
In de eerste drie bedrijven volgt de ene verwikkeling de an dere op, de problemen en konflikten groeien bij sprongen. In de laatste twee bedrijven zal successievelijk uit elk van de komplikaties een uitweg worden gevonden. Aan het eind van
het derde bedrijf lijkt er echter voor Liseo geen enkel lichtpunt meer aanwezig.
Porfiria is door Prelio's thuiskomst tot volslagen w anhoop vervallen, Artibo is terug en eist zijn echtgenote op, Annetta is er vandoor en niemand weet waarheen,
en Liseo's vrouw Maia bedriegt en mishandelt hem, terwijl hij daarop bij de justitie
geen enkel verhaal heeft kunnen vinden. Het liefst zou hij zich zo verstoppen, dat
niem an d hem meer vinden kan (,,in luogo, che niun mi troui", HC III 14).
* Liseo gebruikt deze formule, samen met de omkering „Nada es todos" negen keer in de
laatste vier scènes. Spaanse spreekwoordenboeken noemen verscheidene uitdrukkingen
met Todo es nada, bijvoorbeeld: „Todo es nada lo deste mundo, si no se endereza al segundo" (Correas (1627), ed. 1967, 502; vert.: 'alles van deze wereld is niets, als het zich niet
richt op de volgende [wereld]'); „Todo es nada en esta vida cuitada" ('alles is niets in dit
trieste leven') en „Todo es nada sin Dios, y nada es todo con Dios" (alles is niets zonder
God, en niets is alles met God'), beide bij Rodriguez Marin 1930, 320. Spaanse uitdrukkingen komen vaker voor in Aretino's komedies. Croce (1917, 150) citeert verschi llende
voorbeelden hiervan ten bewijze van de grote Spaanse invloed op het Italiaans in de eerste
helft van de zestiende eeuw.
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In deze ontreddering ontmoet hij Hipocrito (sit. 63), die hem weet te overtuigen

dat Fortuna haar macht over de mens verliest, als hij zich volledig onverschillig
weet te betonen zowel voor gunstige als ongunstige gebeurtenissen: „De diefsche
fortuin is min nocht meer als een wijnverlaeter, die gewaer wordt dat sulcken voeder, oft sulcken pijp, oft die aem, oft dat oxhooft leckt, soo steeckt hij se terstondt
op een ander vat dat dicht is, en de verlooren droppelen gaen hem van 's hartsen
bloedt af. Alsoo wil jck seggen dat de Fortuin niets anders en doet als opvullen met
ramp met ongeluck en met tegenspoedt, maer als zij een man raeckt die een van
die lecke vaeten slacht, daer 't niet in en blijft, soo wort haer de kop kroes en sij
giet haer schelmerij op een ander." (sHH r. 1661-74).
Liseo volgt Hipocrito's raad op. Zo komt hij tenslotte, ook al doordat de loop
van de gebeurtenissen Hipocrito's stelling bevestigt, volledig buiten de handeling
van de komedie te staan, die dan door anderen naar de obligate goede afloop gebracht moet worden.
Ook Hipocrito zelf kan niet meer doordringen binnen het pantser van onaandoenlijkheid dat Liseo heeft verworven. In situatie 112 bemoeit hij zich dan ook
niet meer met Liseo, maar geeft hij alleen nog zijn stichtelijke kommentaren. Zijn
laatste woorden in de komedie (sHH r. 2788-9: „Jck sagh nae Wouter, die comt
daer met de bagagie') gelden zijn werkelijke interesse: de rijkdommen van Britio
die worden binnengedragen.
In situatie 112 van HC treffen we, buiten de knechten, tenslotte nog een figuur
aan die in de handeling een sekundaire rol speelt : dokter Biondello. Zijn Nederlandse tegenhanger, Lamfert Loscop, heeft zoals bekend in am veel meer tekst gekregen dan Aretino's Biondello had. Het is begrijpelijk dat Hooft een figuur die hij
met zoveel zorg had uitgewerkt, niet zonder meer wou laten verdwijnen. In een
toegevoegde scène (SHH V 18; sit. S 113) krijgt Lamfert nog een aantal typerende
clausen toebedeeld.
In de editie-1588 ontbreekt de koppelaarster Gemma bij de personages van situatie 112. In de oudere drukken van l' Hipocrito werd ze wel genoemd. Zoals eerder
is vermeld, is deze figuur door Hooft geschrapt.
De inhoud van situatie 112, met name de aanwezigheid van Britio en de samenstelling van de bruidsparen, impliceert dat er bepaalde dingen moet en hebben
plaatsgevonden tussen het `uitgangspunt' in situatie 5 en deze slotscène. Met andere
woorden: het gebeuren in 112 vooronderstelt een bepaald aantal gebeurtenissen
uit het voorafgaande stuk. Deze gebeurtenissen maken deel uit van enkele min of
meer onafhankelijke intriges, die opgebouwd zijn aan de hand van de lotgevallen
van bepaalde kombinaties van figuren.
De aanwezigheid v an de 60 resp. 50 (sHH) jaar tevoren gekidnapte Britio vooronderstelt in elk geval
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a zijn aankomst op de plaats van handeling (situatie 12),
b de `herkenning' en de terugkeer in de familie (sit. 85 en 99) .
Daartussenin ligt een lange reeks verwikkelingen, die voortkomen uit de volmaakte gelijkenis van de tweeling-broers Liseo en Britio. De verwisseling van deze
twee veroorzaakt ten eerste bepaalde komplikaties in de verhouding tussen Liseo
enerzijds en zijn vrouw en knechten anderzijds, komplikaties welke kulmineren in
de grote ruzie van situatie 39-40, die het slot vormt van het tweede bedrijf. In de
tweede plaats geeft zij aanleiding tot een belangrijke ontwikkeling in de verhouding tussen Liseo's jongste dochter en haar minnaar Zefiro. Deze vindt plaats tussen twee gebeurtenissen die door het huwelijk van Zefiro en Annetta in 112 worden voorondersteld: het ten tonele komen v an Zefiro als huwelijkskandidaat (in
situatie 7), en zijn acceptatie als bruidegom (in situatie 103).
Dat Tansilla aan het eind verenigd is met haar sinds vele jaren verdwenen Artibo, vooronderstelt de onverwachte terugkeer van Artibo (situatie 27) en zijn hernieuwde acceptatie in de familie (situatie 71). Verder vereist dat weer een oplossing
voor Tranquillo, aan wie Tansilla beloofd was. De oplossing wordt blijkens situatie 112 gevonden in zijn huwelijk met Angitia, en dit vooronderstelt weer Tranquillo's `bekering' tot een nieuwe bruid (sit. 77) en zijn acceptering als echtgenoot
van Angitia door de ouders (sit. 105).
Tenslotte zien we in de kombinaties Corebo-Porfiria en Prelio-Sveva in de eerste plaats dat Prelio van zijn onuitvoerbaar geachte expeditie is teruggekeerd (sit.
20). Dat heeft ten gevolge dat voor de gewetensvolle Porfiria een konflikt ontstaat tussen haar liefde voor Corebo en haar trouw aan de belofte jegens Prelio.
Dat hiervoor een oplossing wordt gevonden, blijkt aan het slot. Situatie 112 vereist dat Prelio Porfiria v an haar belofte heeft ontslagen (sit. 86), haar zuster Sveva als
vervangende bruid heeft geaccepteerd (sit. 96), en als bruidegom van Sveva is aanvaard (sit. 103) .
Alle gebeurtenissen die hier genoemd zijn, vinden we ook in sHH. Daaruit blijkt
dat Hooft in elk geval het grove stramien van de verschillende intriges heeft behouden. Wel heeft hij enkele keren de tekst bekort door een gebeurtenis niet in een
afzonderlijke situatie (71, 96) te laten plaatsvinden, maar haar als gebeurd te laten
vert ellen binnen een andere situatie.
De punten waar de eerste aanzet tot de verschillende intriges wordt gegeven,
liggen vrij regelmatig verspreid over het eerste bedrijf (situatie 7 en 12) en het
tweede bedrijf (situatie 20 en 27). In sHH is deze spreiding in mindere mate aanwezig, daar door het schrappen van situatie 8 tm. 11, situatie 12 direkt op 7 volgt.
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6.4 Het eerste bedrijf (vanaf situatie 7)
In het eerste bedrijf van l' Hipocrito vinden we naast de reeds besproken raadpleging
van Hipocrito door Liseo (situatie 1 tm. 6) het begin van twee intriges: die rondom de tweelingbroer Britio en die rondom Zefiro, minnaar van Annetta. Wanneer we de opeenvolging in dit bedrijf bekijken, dan zien we dat het als volgt is opgebouwd :
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De doorlopende lijnen geven hierbij de antepositie aan, de stippellijnen duiden op
een verband van andere aard (hier bijvoorbeeld een retrospektieve verhouding).
Situatie 6 eindigt met het naar binnen gaan van Guardabasso.
In situatie 7 (Hc 15, six I 4) zien we een jongeman, Zefiro, met zijn knecht
Troccio. Zefiro is verliefd op Liseo's jongste dochter Annetta, hij wil een brief
voor haar laten schrijven en deze doen bezorgen door een koppelaarster. Zijn door
de wol geverfde knecht raadt hem aan om de brief te laten vergezellen door klinkende munt, dit gezien de geldzucht van de vrouwen. Na een korte diskussie hierover gaat Troccio op zoek naar een koppelaarster.
Situatie 8 (Hc I 6; in sxx afwezig) bestaat uit een korte monoloog van Zefiro,
waarin hij besluit de brief toch maar zelf te schrijven.
In sit. 9 (Hc I 7; in am afwezig) ontmoet Troccio de koppelaarster Gemma. Zij
klaagt dat haar bedrijf volledig verlopen is door de konkurrentie v an met name
Hipocrito.
We zien Zefiro en Troccio weer terug in situatie 16 (Hc I 13; sim I 7). Troccio
raadt zijn meester aan, de bemiddeling van Hipocrito in te roepen. Zefiro denkt
nog dat deze boven een dergelijk laag bedrijf verheven is. Hij leest dan de zelf
vervaardigde liefdesbrief voor. Aan het slot gaan ze toch op zoek naar Hipocrito
(,,andiamo a trouar 1'amico"). Daarmee eindigt het eerste bedrijf.
Situatie 7 wordt voorondersteld door de situaties 8, 9 en 16. Sit. 8 wordt niet
door latere situaties voorondersteld. Dat Zefiro de brief zelf schrijft, blijkt eenvou147

dig in 16 (,,Hor perche tu sappia, io ho composta questa lettera", etc.), zonder dat
dit vereist dat het voornemen om zelf te schrijven van te voren expliciet wordt uitgesproken.
Situatie 9 kan eveneens `worden weggelaten'. Wel wordt in de eerste claus van
16 over Gemma gesproken, maar hier wordt gezinspeeld op een aktiviteit van de
koppelaarster die niet getoond is, en dus toch al door de fantasie van de lezer/toeschouwer aangevuld moet worden. Over het kontakt Troccio-Gemma in 9 wordt
met geen woord gesproken. D an blijft alleen over dat de naam Gemma zonder sit.
9 niet bekend is. Men kan echter niet zeggen dat dáárom 9 door 16 wordt voorondersteld. Als 9 ontbrak, had 16 hoogstens een `Unbestimmtheitsstelle' (de term
is van Ingarden) meer, die door de verbeelding van de lezer/toeschouwer moeiteloos kan worden ingevuld.
Deze groep situaties is in smH sterk gewijzigd, doordat Hooft de figuur van de
koppelaarster heeft laten vallen. Dat kon zonder veel problemen gebeuren, aangezien Gemma a lleen als (niet essentieel) mi d del dienst deed om Zefiro met Hipocrito in kontakt te brengen. Zij vervult zelf geen enkele handelende funktie in de
intriges, wat betekent dat haar aanwezigheid niet voorondersteld wordt door het
verdere verloop v an het stuk.
Een heel ander punt is, dat ze wel een schilderachtige verschijning is, die (met
name in haar tirades v an sit. 34-35) een paar sappige stukken tekst voor haar rekening neemt. Door het verlies van dit (statische) element is het stuk ongetwijfeld
weer iets verschraald ten opzichte van het origineel, ook al is het verloop van de
handeling in smi ekonomischer geworden.
Gemma komt nog voor (zij het al doorgestreept) in de eerste, weggeplakte lijst
van personages van smH (zie 3.2.). Blijkens de veranderingen in de tekst moet
Hooft echter aan het begin van situatie 7 geweten hebben, dat hij Gemma niet als
figuur zou handhaven en dat hij Eelhart (Zefiro) zonder deze omweg de bemiddeling van Schijnheiligh zou laten inroepen. In de eerste claus al is de „ruffiana" (koppelaarster) vervangen door de „Cameraier". De knecht heeft nu de funktie om te
attenderen op de kwaliteiten van Schijnheiligh, zonder dat hij (zoals in Hc) eerst
Gemma's ervaringen heeft a angehoord. Doordat Hooft ook het element van het
laten schrijven van de brief liet vallen, verdween situatie 8. Het begin van sit. 7
luidt nu in smi als volgt: „Naerdien jck versekert ben dat Jaquemijne Leven licht
ende siel v an mijn siel, van mijn licht en van mijn leven mij aenschouwt met goedertieren ooghen, soo pas jck niet op de onwetenhejt van Vaeder oft moeder die
niet lijden en moghen dat jck 'er bij coome, en weten selve niet waerom: maer jck
wil haer gaen schrijven een minnebrief, daer in jck haer mijn amoureuse passie te
kennen geve. Ghij sult passen de Camenier ergens om een hoeck van een straet
waer te nemen en stekense haer inde handt nevens een stuck gouds, dat zijse getrouwelijck bestelle. Snoep. Wat Camenier me Jonker, wilje wat wtrechten ghij
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moest ander lujden aen vw snoer maecken te krijghen, die niet alleen de Joffrouw
maer d'ouwders wisten te belesen." (SHH r. 349-66)
Geheel nieuw is hier het betrekken van de ouders van Annetta in de overwegingen. Daarmee worden de aktiviteiten van Eelhart van het begin af geplaatst in
het kader van een eerbare vrijerij, gericht op het huwelijk. In SHH r. 369-70 gebruikt Snoep (Troccio) dan ook als argument voor het kontakt zoeken met Schijnheiligh, dat de geestelijkheid verstand heeft van „huwlijcken te maecken". In
l'Hipocrito is Zefiro aanvankelijk meer op een verovering uit dan op een huwelijk.
De koppelaarster dient dan ook kontakt met de geliefde te zoeken en niet met de
ouders. Pas in situatie 28, halverwege het tweede bedrijf, bekeert Zefiro zich onder invloed van een brief van Annetta tot het huwelijk, waarbij hij dit expliciet
stelt tegenover de aanvankelijk (ook door Hipocrito) beoogde „opera di lascivia".
Eelhart in SHH is wat kleurlozer dan Zefiro, doordat deze innerlijke ontwikkeling,
die op zichzelf toch al gering is, geheel is weggevallen.
Door de toestemming van de ouders als punt naar voren te halen, werd een natuurlijke motivering verkregen voor het in de arm nemen van Schijnheiligh door
Eelhart. Ook het feit dat Snoep Schijnheiligh reeds kent, wordt in de tekst geloofwaardig gemaakt door Snoeps verhaal dat deze overal bekend is „als de bonten
hond met de blaeuwe staert" (SHH r. 375-6). Guardabasso's opmerkingen in situatie 6 over Hipocrito als parasiet komen hier in 7 dan wat vergroofd en aangedikt
terug. Eelharts opmerking dat Schijnheiligh veel te vroom is voor koppelaarsaktiviteiten (door Zefiro in HC sit. 16 naar voren gebracht), wordt door de knecht
gepareerd met Guardabasso's uitspraak uit sit. 6 dat zijn geloof niet hoger reikt
dan de vliering van het huis.
Wat vervallen is in de nieuwe situatie 7, is de diskussie over de geldzucht van de
vrouwen. Deze satirische uitweiding vervulde geen enkele funktie in het verloop,
daar bij Annetta niets van geldzucht blijkt. Een toegevoegd detail is tenslotte dat
Snoep wordt uitgestuurd om reukstoffen te halen voor het parfumeren van de te
schrijven brief. Deze opdracht gebruikt Hooft, nu de verwijzing naar Gemma
wegviel, om een gemakkelijke verbinding tot stand te brengen tussen het begin
van 16 en het eind van 7.
Het vervallen van situatie 8, met de korte monoloog van Zefiro, heeft geen enkele konsekwentie voor het stuk.
Door het schrappen van situatie 9 verdwijnt een statisch element uit het stuk:
de schildering van de wereld der koppelarij. Dit element vervulde echter ook in
He geen enkele funktie in de dramatische handeling. Over het verlies van Gemma
als aantrekkelijk `portret' heb ik op p. 148 al iets gezegd.
In situatie 16 kon het begin vervallen, aangezien de voorbereiding van het aan
spreken van Hipocrito (sit. 21-22) in SHH al in sit. 7 had plaatsgevonden. Opmerkelijk is echter dat nu elke verwijzing naar Hipocrito verdwenen is, ook het „andia149

mo a trouar l'amico" (`laten we onze vriend gaan opzoeken') van de laatste claus.
Daardoor komt in SHH situatie 16 geïsoleerd te staan, ze wordt niet meer, zoals in
HC, voorondersteld door 21-22. De uitvoerige brief die Zefiro in 16 voorleest,
wordt namelijk niet verzonden en speelt dan ook geen rol in de verdere intrige. De
situatie bevat daarmee geen enkel voor het volgende gebeuren relevant element.
Dat Hooft desondanks deze situatie (zij het op enkele punten ingekort) heeft gehandhaafd, en dat hij de gekunstelde, in petrarkistische trant gestelde brief zelfs
heel precies vertaalt, toont aan dat hij belang hechtte aan het behoud van deze parodie op de taal der verliefden. Dit blijkt ook elders in zijn vertaling. Ik kom hier
naderhand afzonderlijk op terug.
Sit. 10: HC I 8 tot „Con che furia ..."
Sit. 11: HC I 8 vanaf „Con che furia ..."
in sHH beide afwezig
Perdelgiorno en Malanotte begeleiden op bevel van Liseo Hipocrito, als deze na
het ontbijt Liseo's huis verlaat. Met veel vertoon van (valse) bescheidenheid zendt
Hipocrito ze terug en vertrekt. De knechten spreken daarna kwaad over hem: over
de blikken die hij aan de vrouw des huizes wijdde (een prospektieve aanduiding
die in het stuk geen komplement vindt; vgl. hoe dit in het derde en vierde bedrijf
van Molières Tartuffe is uitgewerkt), over zijn bescheidenheid bij de maaltijd zodra
hij zijn uitnodiging voor het huwelijksmaal van die avond binnenhad. Ze besluiten
een flink eind weg te wandelen, om te doen voorkomen dat ze Hipocrito over een
grote afstand begeleid hebben.
Situatie 10 en 11 vormen in de eerste plaats een afronding van het gebeuren in
1 tm. 6. Zoals hierboven al is opgemerkt (p. 141), verdwijnt door het schrappen
van 10-11 in am een aantrekkelijk stukje karakterisering van de titelfiguur, zowel
via zelfkarakteristiek in typerende uitlatingen, als door de opmerkingen van de
knechten. Het vertrek van Hipocrito uit het huis van Liseo wordt in Hc g e t o o n d,
terwijl men het in smH maar moet `denken' tussen het eerste en tweede bedrijf. Ook
de handel en wandel van Malanotte en Perdelgiorno in het stuk wordt door de
weglating veel minder logisch en duidelijk. Ze zijn, als ze in sit. 10 met Hipocrito
uit het huis van Liseo komen, voor het publiek onmiddellijk `kenbaar', terwijl hun
ontmoeting met Britio in situatie 13 verklaarbaar is binnen hun in 11 voorgenomen wandeling. Bij Hooft komen ze in 13 onvoorbereid uit de lucht vallen. Dat
doet afbreuk aan de duidelijkheid van de handeling. Juist bij een verwisselingsscène als 13 is het van belang dat de toeschouwer de `vergissing' onmiddellijk doorziet. Dat lukt beter als hij weet dat de twee knechten tot Liseo's huishouding behoren.
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Sit. 12: He 19
SHH I 5
In 12 komt Britio ten tonele met zijn knecht Tanfuro. Hij vertelt zijn naam en afkomst, wat een retrospektief aspekt tot stand brengt naar Liseo's vrees voor de
terugkeer van zijn broer in sit. 5. In Hc is Britio's verhaal gericht tot Tanfuro. Dat
Aretino het `onwaarschijnlijke' hiervan gevoeld heeft (de knecht zal die informatie
niet nodig hebben), blijkt uit de toevoeging van „come tu hai piu volte inteso"
(`zoals je meermalen hebt gehoord'). In SHH ontbreekt dit. (Vgl. over zulke `onhandigheden' Scherer 1968, 57-8.)
Hooft schrapte ook de eerste claus van Tanfuro, waarin deze zijn trouw en solidariteit ten opzichte van Britio uit. Daar deze trouw later in het stuk een funktie
heeft, als Britio de door persoonsverwisseling misleide Tanfuro van diefstal gaat
verdenken (Hc sit. 76 en 82, am sit. 82), had dit detail beter kunnen blijven staan.
In am krijgt de knecht in deze situatie geen enkele eigen karakteristiek mee.
Aangezien Hooft de handeling van het stuk naar Nederland overplaatst, vervalt
de beschrijving van Milaan in de tweede helft van de scène. Ervoor in de plaats
komt een passage over Den Haag, door Hooft handig aangeknoopt bij het eind
van Simons verhaal. (Zie voor zulke `geografische' aanpassingen 8.4.1. hieronder.)
Situatie 12 vooronderstelt de eerdere situaties niet; de komst v an Britio wordt
niet veroorzaakt door voorafgaande gebeurtenissen. Wel ontstaat natuurlijk een
sterk retrospektief aspekt gericht op Liseo's mededelingen in situatie 5. Op haar
beurt wordt situatie 12 wel voorondersteld door 13, 14 en 15 en indirekt door de
verdere situaties waarin Britio's aanwezigheid voor komplikaties zorgt.
Sit. 13: HC I 10
sHH : in het hs. onjuist genummerd als I 2; in de ed. Van Vloten de
-

tweede helft van 15.
Britio en Tanfuro ontmoeten Perdelgiorno en Malanotte. De knechten van Liseo
houden Britio voor hun meester. Britio's rijke kostuum zien ze aan voor de bruiloftskledij van Liseo.
In HC worden in sit. 13 de situaties 10 en 11 voorondersteld, doordat Malanotte
en Perdelgiorno zich verontschuldigen voor het feit dat ze Hipocrito in de steek
hebben gelaten: „Non voleua a niun modo, che noi lo accompagnassimo" (Hij
wilde in geen geval dat wij hem zouden begeleiden'). In am moest dit vervallen.
Hooft laat de knechten nu tegen hun vermeende meester beginnen over een opdracht die ze moesten uitvoeren: „De wijn is bestelt." „De ceelen heb jck gehaelt."
(SHH r. 443-4). Iets dergelijks vond Hooft ook in de scène van Hc. Daar is de spelsituatie echter genuanceerder, doordat de knechten zich betrapt voelen in hun es-
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capade zonder Hipocrito en zich beijveren om hun gedrag te rechtvaardigen. Er
ontstaat in Hc een levendige, komische dialoog, waarin Britio en Tanfuro de twee
knechten voor een paar dronkemannen houden, terwijl die op hun beurt eerst de
ongekende `grappenmakerij' van hun meester wel waarderen, maar dan ruzie dreigen te krijgen met de `nieuwe' knecht van Liseo, die zo'n hoge toon aanslaat.
Voordat het zover is, komt echter Maia, de vrouw van Liseo op, waarmee situatie
14 begint.
In amis van dit levendige toneel maar een magere rest overgebleven. In l'Hipocrito is er bij Britio en Tanfuro een groei van geamuseerdheid om de `dronkemanspraat' naar geirriteerdheid als de knechten aanhouden. In am reageert Wouter (Tanfuro) echter onmidde llijk met „Ghij raest gord betert" (smi r. 447), waarna er in de houding van de `partijen' geen ontwikkeling meer plaatsvindt.

Sit. 14: He I 11
SHH I 6 tm. „Wat een kluchtighen baes !"
Is situatie 13 voor het verdere verloop niet van belang, situatie 14 vormt daarentegen een essentiële schakel in het stuk. Maia is in grote haast en stopt een verbouwereerde Britio de parels en de ketting voor Tansilla in handen, in de mening
dat ze Liseo voor zich heeft. Ze neemt daarna Malanotte en Perdelgiorno mee, om
verwanten voor het bruiloftsfeest te gaan uitnodigen. Het overhandigen van de
sieraden aan de verkeerde heeft konsekwenties voor o.a. de situaties 15, 26, 39 en
40, die we ook in sHH vinden.
Hooft heeft de funktie van sit. 14 ongewijzigd gehandhaafd. Hij laat Maia echter
de knechts meenemen naar de vismarkt, waardoor situatie 24, waar de twee praten
over de lekkere kapoenen die ze gezien hebben, in am iets beter wordt voorbereid.
De toeschouwer kan gemakkelijk aannemen, dat ze behalve de vismarkt, ook de
vogelmarkt bezocht hebben.
In Hc vertrekken de knechts met brutale opmerkingen aan het adres van Britio
en Tanfuro, in sHH zijn ze nog geamuseerd: „Wat een kluchtighen baes !" (r. 466).
Sit. 15: Hc I 12
sHH 16 vanaf „Men siet mij voor een onrecht aen."
Britio's vreugdevolle verbazing over het buitenkansje maakt snel plaats voor achterdocht, als Tanfuro het vermoeden uitspreekt dat er iets achter moet steken, bij-

voorbeeld dat men hen van diefstal zal beschuldigen om zo Britio's bezittingen
in handen te krijgen. Als ze iets horen aankomen, vluchten ze weg.
Met substitutie van Den Haag voor Milaan is deze scène getrouw vertaald. In de
bewoording bevat ze verscheidene aardige vertaalvondsten.
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6.5 Het tweede bedrijf
Het tweede bedrijf (sit. 17 tm. 40) is gekompliceerder van bouw dan het eerste. De
in het eerste bedrijf gestarte intriges vinden er een voortzetting, één nieuwe intrige
komt op gang, en een andere krijgt een eerste aanzet.
In de eerste drie situaties vindt geen ontwikkeling van gebeurtenissen plaats. Ze
vormen een statisch moment in het drama, een stilte voor de reeds dreigende
storm.
Situatie 17 en 18 geven een aanvulling op de in het eerste bedrijf gegeven expositie, doordat nu enkele personen ten tonele komen die tevoren alleen aangeduid
zijn: Tranquillo, Corebo en Porfiria.
Sit. 17: He II 1
sin' II1
Tranquillo en Corebo zijn in een vergelijkbare positie: beiden lopen het risiko in
hun huwelijksplannen gedwarsboomd te worden door de terugkeer van een rivaal
met oudere rechten. In deze positie is sinds situatie 5, waar we Liseo's kijk op de
zaak hoorden, niets veranderd. In 17 wordt nu de gemoedstoestand van de beide
minnaars getoond. Tranquillo is optimistisch en heeft zich al in feestkledij gestoken, Corebo is vol bange voorgevoelens. Het gesprek in 17 vooronderstelt geen
eerdere gebeurtenissen uit het stuk. Wel zou de situatie zonder de in 5 gegeven expositie onduidelijk zijn.

Sit. 18: He II 2
SHH II 2
Porfiria verschijnt. Haar eerste claus attendeert op de stand van zaken in de verwikkelingen rondom de a an Britio gegeven sieraden: „Mijn moeder komt niet te
voortschijn met de perlen en de keten, en Alijt krijt van korselheit om dat zij soo
lang wegh blijft." (SHH r. 592-4). Sit. 18 vooronderstelt dus sit. 14.
In de dialoog met Corebo en Tranquillo toont Porfiria zich meer zelfverzekerd
dan haar minnaar. Zelfs als het onverwachte zou gebeuren, zou ze zich niet gewonnen geven : „Als 't geluck tegens mijn Liefde die jck v draeghe sich dwars versetten
ging, soo soud jck noch bestaen wat wt te rechten daer 't heele Landt af waeghen
soude." (SHH r. 609 12), een uitspraak die een prospektiefaktiemoment vormt met
het richtpunt in sit. 45, en die door Corebo in sit. 51 geciteerd zal worden.
Het tweetal 17 18 bevat geen gebeurtenissen die door het latere gebeuren worden voorondersteld. Net zoals sit. 5, waarop ze een soort aanvulling vormen, ont-

-
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lenen ze hun belang aan de erin gegeven expositie (introduktie van personages) en
aan de erin getoonde gemoedstoestand van deze personages. Deze schept een achtergrond waartegen de gebeurtenissen v an situatie 20 (terugkeer Prelio), 27 (terugkeer Artibo), 37 (ontmoeting Prelio-Porfiria) en 53 (ontmoeting Tranquillo-Artibo) hun dramatische aantrekkelijkheid krijgen. De zelfverzekerdheid van Tranquillo, de vastberadenheid van Porfiria zorgen dan voor een pakkende kontrastwerking.
Hooft heeft situatie 17 sterk ingekort (van 15 naar 5 clausen). Daardoor gaan
enige elementen verloren. In de eerste plaats verdwijnen bij Tranquillo enkele blijken van zelfverzekerdheid, waardoor deze minder sterk uitkomt. Vervallen is bijvoorbeeld de impliciete toneelaanwijzing dat Tr anquillo al in het trouwpak steekt.
Ook de onzekerheid van Corebo komt hier minder geprononceerd naar voren,
maar die zal meer dan voldoende in 18 blijken. Verder ontbreken enige zinnen
waarin de houding van Tansilla respektievelijk Porfiria wordt geschetst, waardoor
met name de eerste een nog mistiger figuur wordt. Ook missen we in sim een uitspraak van Corebo over de wisselvalligheid van de fortuin en een aardige verzuchting over de tijd (door Tranquillo met een grapje a angevuld), die beide accentueren dat er in de loop van deze ene dag nog van alles k an gebeuren.
Ook in dit geval zien we dat Hooft, door het terugbrengen van een statische
scène tot haar minimum, vanuit het verloop van de handeling gezien 'ekonomisch' te werk gaat, maar tegelijkertijd de eigen aantrekke lijkheden offert, die
een dergelijke `praatscène' kan bezitten.
Situatie 18 is zeer nauwgezet vertaald. Zij behoudt haar funktie.
Situatie 19 vertoont een stadium in de opbouw van de verwikkeling rondom de
sieraden, die in 14 is ingezet en die aan het eind van het tweede bedrijf tot een
hoogtepunt zal komen. De voorbereiding van de krisis in 39-40 is zorgvuldig gedoseerd over het gehele bedrijf, tussen de ontwikkelingen van de andere intriges
door. In de eerste claus van 18, hierboven geciteerd, b lijkt al iets van de nerveuze
spanning in het huis van Liseo : Tansilla „krijt v an korselheit". In 19 zien we de
geïrriteerdheid van Liseo ; in 24 beschrijven Perdelgiorno en Malanotte de aard
van hun meester en meesteres. Het optreden van Maia zelf in 25 en 26 belooft weinig goeds voor Liseo. In 30 en 31 zien we mede door een nieuwe persoonsverwisseling de woede v an Liseo groeien, zodanig dat hij, als de ruzie losbarst, van drift
nauwelijks woorden kan vinden (39).
In am ontbreken de situaties 30 en 31, waardoor de groei van de woede van
Liseo in minder stadia wordt getoond. Daar Hooft echter de hele reeks situaties
van 28 tm. 35 heeft geschrapt, is in sHH de `afstand' tussen 26 (waar die woede
wordt gereleveerd) en 39 veel geringer dan in Hc, zodat er minder noodzaak (en
ruimte) aanwezig was voor het leggen van een tussentijds accent hierop.
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Sit. 24: He II 8
SHH II 7
Perdelgiorno en Malanotte kritiseren hun meester en meesteres. Vooral Maia
krijgt er van langs: „Den baes is een nuwelijck mensch, maer met de baesin is langer geen hujs te houden." (smi r. 805-6) . Er volgt een levendig portret van Maia,
waarbij de passages over haar godsdienstijver bij Hooft vervangen zijn door een
schildering van haar tiranniek gedrag in huis. Daardoor sluit de passage in SHH beter aan bij 19 en bij het verdere optreden v an Maia, waarin — ook in Hc — de godsdienstigheid geen enkele plaats heeft. De passage over haar ongebreidelde bemoeizucht bleef behouden. Ook in deze situatie komt het verl angen naar lekker eten
naar voren: een typerend trekje van knechten in dit spel zowel als in vele andere
komedies.
Uit deze statische situatie wordt alleen het thuiskomen v an beide knechten door
latere situaties (26, 39) voorondersteld.
In SHH is de situatie grotendeels eender. Er zijn echter juist enkele details geschrapt, die uitreikten buiten hun onmiddellijke funktie in de dialoog van deze
scène: de door Perdelgiorno uitgesproken vrees dat ze een uitbr ander zullen krijgen omdat ze met Maia zijn meegegaan (met prospektief aspekt), de opmerking dat
Liseo net deed alsof hij hen niet kende (terugverwijzend naar sit. 13-14), en de uitspraak dat Liseo wel dwaas is, maar dat men soms „galante parole e piene di sustantia" (`hoffelijke woorden, die rijk a an inhoud zijn') van hem hoort. Het laatste
geeft een onverwachte kijk op Liseo en bereidt mede zijn latere `filosoferende' uitspraken voor.
Sit. 25: Hc II 9 eerste claus
SHH II 8 eerste claus

Monoloog van Maia, waarin haar energie en doortastendheid tot uiting komen.
Maia's eigen oordeel over haar doen en laten staat in komisch kontrast met het
beeld dat de knechten juist tevoren hiervan gegeven hebben. Deze zelfkarakteristiek vormt geen schakel in de gebeurtenissen, maar bereidt wel haar komende optreden voor. Dat ze kennelijk iemand is die zich de kaas niet van het brood laat
eten, heeft een prospektieve funktie voor het onafwendbaar naderbijkomende
konflikt met Liseo.
Hooft heeft de monoloog voortreffelijk bewerkt en met nieuwe trekjes aangevuld. „ Jck en ben van dat gemackelijcke volck niet dien de handen tot den elleboogh af zijn", zegt Belij (SHH r. 863-4). „(...) Daer heb jck self de vrienden wesen
nooden tegens tavondt, jck doese allegaêr even vol, om geen leep oogh te maecken. Wat wasser lestent een redjement, doe moejtjen Aeltjen door de knecht ge156

noot was ; het scheen in geen vaeten te koelen. Siet het was nufjenichts schuldt, sij
mochter selfs gegaen hebben. De luij weten 't niet over te leggen 't schicken ist al
seg ick tegens onse volck. Jck heb daer sulcken hujs vol dochters te vrijen, elck
quixer als ander, hoe soud jck het gemaeckt hebben had jck het niet geweten te
schicken?" (SHH r. 875-88) .
De funktie van deze situatie verandert niet ten opzichte van He.
Sit. 26:

II 9 vanaf de tweede claus
smH II 8 vanaf de tweede claus

HC

Guardabasso komt op, en brengt Maia op de hoogte van de stand van zaken:

Perdelgiorno en Malanotte zijn zojuist thuisgekomen en Liseo is daarop woedend
de andere deur uitgegaan; Tansilla is wanhopig over het ontbreken van haar sieraden. Maia reageert met woede en verbazing : de knechten heeft ze maar heel kort
bij zich gehouden en de sieraden heeft ze al lang geleden aan Liseo gegeven! Beiden
gaan naar binnen.
Deze situatie geeft een verdere voorbereiding van situatie 39, doordat Maia ingelicht wordt over de afwezigheid van de sieraden. Hooft heeft de tekst zeer exakt
vertaald.
Voordat ik het vervolg van deze intrige bespreek, is het noodzakelijk de tot nu toe
in de beschrijving overgeslagen situaties te behandelen.

Sit. 20: He II 4
SHH II 4
Op de betrekkelijke rust van situatie 17-19 (zie hierboven) volgt een omineus gebeuren : Prelio verschijnt. Deze gebeurtenis is effektief geplaatst vlak na situatie 19,
waarin we Liseo terugzagen, die daar al opgewonden is over relatief simpele problemen als het lang uitblijven van zijn vrouw. Situatie 20 maakt duidelijk dat
Liseo nog wel iets anders te wachten staat. Ook ten opzichte van 17 18 (CoreboPorfiria) komt een retrospektieve verhouding tot stand.
Prelio heeft de opdracht van Porfiria vervuld en ziet gespannen de ontmoeting
met zijn geliefde tegemoet: een prospektief aktiemoment. Deze spanning wordt
vrij lang gerekt : pas in 37 vindt de ontmoeting plaats. Hooft heeft Prelio's monoloog qua `informatie' vrijwel integraal uit HC overgenomen.
-

Sit. 21: Hc II 5
22: Hc II 6

In am samengevoegd tot één situatie (II 5) ; zie voor de situatiebegrenzing p. 107-108 hierboven.
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Sit. 28: He II 11 tot „Ma eccolo per Dio."
Zefiro komt tot de konklusie dat de liefde die Annetta in haar brief laat blijken,
alleen met een huwelijk waardig beantwoord kan worden.
Sit. 29: He II 11 vanaf „Ma eccolo per Dio."
Hipocrito wordt door Zefiro op de hoogte gebracht van diens plannen en krijgt
een bericht mee voor Annetta. Hij meent dat hij Liseo's instemming wel zal kunnen verwerven.
In Hc voltrekt zich nu de volgende ontwikkeling in deze intrige.
In 32 spreekt Hipocrito de `vader' aan over het aanzoek van Zefiro. Daar hij
echter Britio voor zich heeft, vangt hij natuurlijk bot. Als hij even later, in 33, de
echte Liseo ontmoet, die in een staat van stijgende woede verkeert, ontstaan er
nieuwe misverstanden, waarna Hipocrito hem verlaat zonder nog over de zaak
te hebben gesproken.
In 42 (Hc III 2) beproeft Zefiro zijn geluk; ook hij treft echter Britio, ondervindt niets dan onbegrip en trekt zich verbitterd terug.
Als Zefiro en Hipocrito elkaar in 50 weer ontmoeten, zijn ze dus geen stap dichter bij het doel gekomen. Hipocrito laat doorschemeren dat hij aan een andere oplossing denkt. Gesterkt door de vrijgevigheid van Zefiro verwezenlijkt hij dit in
sit. 56 -58, waar hij Annetta overhaalt het huis te verlaten en zich bij haar minnaar
te voegen, waarmee de 'katastrofe' in deze intrige tot stand gekomen is.
Van deze keten van situaties heeft Hooft alleen de laatste schakel (56-58) behouden. Daardoor dreigde echter de motivering van de schaking van Annetta te
gaan ontbreken. Hooft loste dit op door tussen sit. 49 en sit. 51 een nieuwe scène
(sHH III 3) in te voegen, bestaande uit situatie S 49, waarin hij de door Aretino
in 32 getoonde ontmoeting Hipocrito-Britio liet plaatsvinden, en situatie S 50,
waarin Hipocrito in een monoloog zijn plannen motiveert : „Maer wil hij sijn
dochter niet aen Eelhart geven met sijn dank, jck sal wel maecken dat hij blijdt toe
is dat hij se neem tegen sijn dank, jck sal haer gaen oprockenen datse met de vrijer
duergae. Hij heeftme bijloo mooije hondert daders belooft, soo 't hijlick voort
gaet, 't is geen brock om te vermujlen." (SHH r. 1274-81).
Terug naar het tweede bedrijf. Na 28-29 (Zefiro-Hipocrito) volgt in Hc een
`verwisselingsscène' : in situatie 30 (Hc II 12) ziet Tanfuro Liseo voor zijn meester
aan, wat Liseo nog woedender maakt dan hij al was. Tanfuro wordt door het gedrag van zijn `meester' nogal verbijsterd.
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Situatie 31 (Hc II 13) sluit bij 30 aan en verviel derhalve ook in smi. Tanfuro
ontmoet hier zijn werkelijke meester, waardoor de verwarring vergroot wordt.
Britio en Tanfuro krijgen het idee in een spookstad te verkeren, waarin de duivel
alles betovert. In deze toestand spreekt Hipocrito hen aan over het huwelijk van
Zefiro (sit. 32, Hc II 14).
Nieuwe komische misverstanden stapelen zich op, als Hipocrito voor een bedelaar wordt aangezien. Aan het eind van de scène vluchten Britio en Tanfuro weg,
zich bekruisend („In nomine patris et filii') tegen deze `boze geest'.
De reaktie van Britio op Hipocrito's woorden is in 32 veel beter voorbereid
(door het gebeuren in 30-31) dan in S 49, waar Hooft deze ontmoeting laat plaatsvinden. In SHH verschijnt Simon (= Britio) niet tussen 15 en S 49, zodat er vrijwel
niets is overgebleven van de langzame groei van de zich van Britio en Tanfuro
meester makende verbijstering. In S 49 blijft dan ook slechts een vrij ongenuanceerde reaktie over en mist de dialoog de haast absurdistische trekken van die in
32. Simon denkt net als in 13 met een dronkeman te doen te hebben.
Een `onwaarschijnlijkheid' uit sit. 32 heeft Hooft in S 49 niet overgenomen:
Hipocrito krijgt van Tanfuro de naam Britio te horen, die hij in sit. 5 heeft horen
noemen als de naam van de tweelingbroer van Liseo. Hipocrito reageert hier echter niet op.
Situatie 33 is hierboven al kort besproken. Hipocrito denkt (na 32) dat Liseo aan
vlagen v an waanzin begint te lijden, een gedachte die Hooft in S 50 heeft gebruikt.

Sit. 34: HC II 16 tot de laatste claus van Gemma
Sit. 35: He II 16 de laatste claus
In 34 ontmoet Prelio Gemma. Hij vat eerst het plan op om haar a an de deur van
Liseo te laten kloppen, maar komt daarna op een ander idee, waarbij hij Gemma
niet nodig heeft. Dientengevolge wordt deze situatie niet door het verdere verloop voorondersteld en funktioneert ze alleen als gelegenheid om Gemma nog een
aantal karakteristieke uitingen te laten doen. Daartoe behoort ook de afsluitende
monoloog van Gemma (sit. 35), waarin een beeld wordt gegeven van Liseo's roerige huishouding, dat in SHH niet terugkeert. Doordat het optreden van Gemma
opnieuw geen handelingen impliceert, was het niet moeilijk ook dit deel van
haar rol te laten vallen.

Sit. 36 38 : de ontmoeting Prelio — Porfiria.
-

In Hc is de toneelsituatie komplexer dan in SHH. Prelio komt op, verkleed als pelgrim en ziet
Porfiria op het balkon. Hij uit de gevoelens die het zien van zijn ge li efde opwekt en klopt
daarna aan de deur, opdat zij zal opstaan van het venster (II 17). Porfiria vraagt wie er is,

160

krijgt antwoord, en zegt Wacht even' (,,Aspettate"). Prelio zegt nog iets voor zichzelf.
Daarna zet de dialoog zich voort (II 18). Men kan de situatie zo interpreteren dat Porfiria nu
beneden gekomen is, ze kan zich ook a lleen omgewend hebben om de aalmoes te pakken
die ze nu aan de pelgrim' gaat geven.
Er zijn verschillende indelingen in situaties denkbaar. De grens tussen 36 en 37 kan liggen
na het aankloppen, als Porfiria (tot dan een stuk 'dekor') aan de handeling gaat deelnemen.
Zij kan ook liggen na het „Aspettate", als men zich een regie voorstelt waarbij Porfiria dan
afgaat. Men kan ook op beide punten een grens trekken. De volgende claus van Prelio kan
geinterpreteerd worden als een terzijde, of als een afzonder lijke situatie tussen Porfiria's afgaan en hernieuwd opkomen. Ik heb gekozen voor de eenvoudigste indeling, waarbij 36
samenvalt met He II 17 ,en 37 één situatie is tot aan de laatste claus van I 18, waarin Prelio
na het verdwijnen van Porfiria nog iets zegt (sit. 38). Ik geloof echter dat een andere inde ling
even goed te verdedigen is. Hier komt duide lij k het hierboven (blz. 107-108) besproken
probleem naar voren, dat de situatie-indeling niet geheel onafhanke lijk is van de 'regie' van
het stuk.
In smi is de gang van zaken enigszins anders. Wijbrandt ziet Catrijn „aen de deure" staan
(SHH r. 926). Na nog enkele zinnen terzijde gesproken te hebben, spreekt hij haar aan:
„Goeden dagh me Joffrouw" (932-3). Het gesprek zet zich daarna zonder onderbreking
voort tot aan de laatste claus van deze scène (II 10), waar ik evenals in He situatie 38 laat beginnen. Er is geen aanleiding om het voorafgaande van II 10 nog eens onder te verdelen. Dit
is hier dan situatie 37. Situatie 36 vervalt (ze vormt ook geen afzonder lijke scène zoals in He),
maar de ke rn eruit is opgenomen in de eerste zinnen van 37 (smi r. 923-8).

In sin" wordt de gemoedstoestand van Prelio minder uitvoerig geschilderd dan in
Hc. Daardoor komt het kontrast tussen zijn hoop en de uitkomst wat minder
sprekend tot uiting. In de Nederlandse situatie kon Hooft verder geen pelgrim
gebruiken. Wijbrandt verschijnt derhalve slechts in „rejsklederen" (SHH r. 924).
Daarmee veranderde ook de volgende dialoog, met verlies van een spelmoment
vol ironie. Porfiria geeft de `pelgrim' namelijk een aalmoes, `opdat God haar wens
zal vervullen'. Wat die wens is, weten we : dat Prelio niet zal terugkeren v an zijn
reis (retrospektief aspekt naar situatie 18) . Prelio koestert natuurlijk de hoop dat
haar wens juist naar zijn terugkeer uitgaat, maar hij wil haar op de proef stellen.
Hij weigert de aalmoes, `omdat Gods goedheid haar wens door middel van hem al
vervuld heeft' : de dubbelzinnigheid blijft nog even geh andhaafd. Hij kondigt dan
aan dat hij de as van Prelio bij zich heeft (waarop Porfiria vrij lauw reageert) en
vervolgens, als de feniks uit deze as verrijzend, onthult hij zijn ware identiteit.
Porfiria wordt hierdoor totaal uit het lood geslagen en reageert met een jammerklacht. Ze zendt Prelio weg omdat er groot rumoer uit huis klinkt en zegt hein
haar komst af te wachten. In 38 spreekt Prelio dan de vrees uit dat zijn liefde een
tragisch uiteinde zal hebben (prospektief aktiemoment).
Doordat Hooft geen pelgrim kon gebruiken, werd de aanloop tot de herkenning korter en meer recht-toe-recht-aan. In sim is de scène daardoor vlakker, met
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minder dramatische spanning dan in Hc. Het presenteren van de `clou' door Prelio
is bij Aretino gekunstelder dan in smH, maar ook in een fraaiere climax opgebouwd. Bij Hooft breekt de spanning af voor ze goed en wel is opgebouwd. De
vertaling blijft hier in dramatische kwaliteit duidelijk achter bij het origineel.
Het slot van 37 en de monoloog in 38 zijn nauwelijks gewijzigd. Situatie 37 is
een belangrijk punt in de ontwikkeling van de verdere intrige rond Porfiria. De
verkortingen in deze situaties hebben de funktie ervan niet ver anderd.
Sit. 39 : Hc II 19 (ed.-1588 heeft een fout nummer : 18)
„Slockspeck comter
bij."
am II 11 tot :'^
"
Sit. 40 : HC II 20 (ed.-1588 heeft een fout nummer : 19)
SHH II 11 vanaf: „Slockspeck comter bij."
Het rumoer van de lang verwachte ruzie tussen Liseo en Maia liet zich aan het eind
van situatie 37 al horen, in 39 barst het konflikt in volle hevigheid los. De verzekeringen van Maia en de knechten dat ze de sieraden aan Liseo hebben gegeven, maken deze laatste steeds razender. Zijn steeds scherper verdachtmakingen hebben
tot gevolg dat Maia haar handen niet thuis kan houden, en het bedrijf eindigt
tumultueus met een gevecht tussen man en vrouw.
Hooft heeft deze situaties grotendeels nauwkeurig gevolgd, met goede eigen
vondsten, vooral in de scheldwoorden. Belij is wat direkter, minder sarkastisch
dan Maia (smi r.1006 „Vw hooft is opter loop" voor: „Tu hai vna virtu piu ch'io
non sapeua").

6.6

Het derde bed rij f

Het derde bedrif (situatie 41 t/m 63) zal eindigen met de `bekering' van Liseo. Van
de `rampen' die tot zijn gemoedskrisis leiden, wordt hij in sit. 60 op de hoogte
gesteld. In de situaties daarvoor moeten de ongunstige ontwikkelingen van de verschillende intriges tot konsekwenties hebben geleid voor Liseo's familie. Voor de
intrige rondom Zefiro hebben we dat al gezien: in 58 ontvlucht Annetta de ouderlijke woning. Porfiria schaft zich vergif a an, om haar overgave aan Prelio niet te
overleven (45-49). Artibo meldt zich a an de woning van Liseo, maar wordt door
de knechten van de deur gejaagd (54-55).
De eerste vier situaties van dit bedrijf heeft Hooft niet overgenomen. De eerste
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twee daarvan, 41 en 42, zijn hierboven al kort besproken in hun relaties tot andere
situaties. In 41 (Hc III 1) besluit Zefiro Liseo aan te spreken. In 42 (III 2) treft hij
Britio. Zefiro trekt zich ontmoedigd terug en Britio, overstuur door deze nieuwe
raadselachtige ontmoeting, neemt het besluit zo snel mogelijk uit Milaan te vertrekken. Dit besluit kan overigens niet louter worden gezien als het gevolg van de
ontmoeting met Zefiro. Het veronderstelt niet zozeer de afzonderlijke verwisselingssituatie, maar juist de kumulatie van dergelijke situaties. Doordat Hooft in dit
opzicht het stuk al besnoeid had (schrapping van 30 en 32) was dit besluit moeilijk
te handhaven geweest. Met de schrapping van situatie 43 is ook het prospektieve
aspekt van dit dreigende vertrek in SHH volledig verdwenen.
In 43 (Hc III 3) stuurt Britio Tanfuro erop uit om geld te wisselen en een smaragd op te halen. Dit vindt een vervolg in 59 (geschrapt in sim) en 66, waar Tanfuro door een nieuwe persoonsverwisseling de smaragd en het geld aan Liseo
geeft.
In siH, waar Tanfuro tussen 15 en 66 niet verschijnt, komt dit laatste, anders dan
in Hc, volledig onvoorbereid uit de lucht vallen.
Sit. 44: He III 4
SHH : afwezig
Liseo wil naar de rechtbank lopen om zich over Maia te beklagen. Guardabasso
raadt het af. Liseo gaat nu zelfs Guardabasso wantrouwen, iets wat overigens geen
funktie heeft in de ontwikkeling, maar waarmee Liseo's paranoide stemming
wordt getekend.
In situatie 59 (geschrapt in sHH) komt dit naar de rechter lopen nog even terug
door een (boze) uitroep van Liseo: „Giustizia, ah?", wel te interpreteren als weerklank van een vergeefse poging om recht te vinden. Hooft heeft dit nader uitgewerkt in een nieuwe monoloog v an Liseo, situatie S 59. Bij Aretino heeft deze lijn
in de ontwikkeling van het konflikt Liseo Maia een onduidelijk eindpunt, bij
Hooft wordt alléén het eindpunt getoond.
—

Sit. 45: He III 5
SHH III 1

Porfiria, vol spijt dat ze niet bij het opduiken van Prelio ter plaatse is doodgebleven, neemt nu het lot in eigen hand. Ze gaat „in dienstmaeghds klederen" de
straat op om vergif te kopen.
Enkele weglatingen in haar monoloog betreffen niets wezenlijks. Hooft voegde
naderhand een verklaring toe van de door het meisje gekozen kleding (in de marge
van het handschrift: „(...) ende op dat niemand quaed vermoeden hebben soude
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soo heb jck mij dus vercleedt beducht zijnde datmen mij t venijn anders niet vertrouwen soudt." ; SHH r. 1068).
Sit. 46:

HC

SHH

III 6 tot: „Non era cosa ..."
III 2 tot: „Slujten sijn Latijnsche redenen..." (r. 1196)

Porfiria ontmoet een dokter en vraagt om vergif ter bestrijding van ratten.
Zoals reeds eerder is gezegd, is de rol van de dokter in SHH sterk uitgebreid. Het
uitvoerige gepraat van Lamfert komt bijna geheel uit Hoofts eigen pen.
De arts geeft aan Porfiria geen vergif, maar een slaapdrank. In de tekst van
l'Hipocrito komt dat (afgezien van de proloog) pas uit in situatie 90. Het wordt
daar evenmin als in 46-49 gemotiveerd. Hier heeft Hooft vanuit het gezichtspunt
van de logika der handeling zijn voorbeeld duidelijk verbeterd, door in de pedante
eigenwaan van de arts (die ook in HC blijkt) een verklaring te leggen van de verwisseling van gif voor slaapmiddel. Lamfert is woedend als Catrijn hem om rattegif vraagt : „die elementse meer, al seg jck het self, sietme voor een rottecrujds
man aen, al seg jck het self. 't is bij gort de croon pileum soud jck seggen van de
facultejt te nae, al seg jck het self." (SHH r. 1172-6). Hij geeft haar dan ook „tarwen
meel (...) met slaepkrujdt gemengt" opdat „de rotten wel groeijen en toenemen
moghen, al seg jck het self, en kappen bij gort, al haer beste kleeren aen stucken al
seg jck het self." (SHH r. 1180-3).
Biondello voldoet aan het verzoek van het meisje na het aanbieden van geld,
Lamfert daarentegen om uit wraakzucht zijn `klant' te bedriegen.
Dat in SHH het slaapmiddel nu meteen genoemd wordt, doet geen afbreuk aan
de spanning : zoals bekend is, had de proloog dit gegeven al verklapt. Het opnieuw vermelden in 46 versterkt de retrospektieve aktiemomenten in 68 en 86.
Overigens voegde Hooft de woorden „met slaepkrujdt gemengt" pas naderhand
interlineair toe, mogelijk toen hij merkte, dat in 87 over de werking van het slaapmiddel gesproken werd.
Na SHH 1186-90 (,,Aij lieve domfine geeft me doch wat daer zij lang aen moghen
gaen quijnen eerse sterven, dat se wat lijden de dieren voor al de schae en 't verdriet diese ons gedaen hebben."), waarvan Hooft het equivalent ongeveer in zijn
voorbeeld aantrof, voegde hij een terzijde toe : „Hij moght anders dencken dat
het voor mij waer." (SHH 1190-1). De toevoeging wekt de indruk dat Hooft voor
het publiek een verklaring nodig achtte van dit verzoek om een l a n g z a a m w e rk en d gif, dat vanuit het zelfmoord-plan merkwaardig zou kunnen lijken. Daarbij
komt niet naar voren, dat deze langzame werking past in Porfiria's plan om zich
met de komst van een zekere dood voor ogen aan Prelio over te leveren. Een onmiddellijk werkend vergif, zoals we dat in talrijke renaissancistische drama's aantreffen (zie Harrison 1948), zou hier Porfiria's plannen hebben doorkruist om noch
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toestand. Zijn alleenspraak wordt toevallig afgeluisterd door Prelio, wiens somhere verwachtingen door wat hij hoort, bevestigd worden (sit. 51). In een korte
monoloog na het vertrek van Corebo ve rnemen we Prelio's gevoelens (sit. 52).
Situatie 51 wordt voorondersteld door 86. Daar verkeert Prelio in tweestrijd
tussen zijn begeerte en zijn `heusheid' (SHH 2105-9). Dit veronderstelt dat hij op de
hoogte is van de verhouding tussen Corebo en Porfiria.
De situatie is op enkele punten iets ingekort, maar verder nauwgezet vertaald.
Ze behoudt in SHH dezelfde funktie, evenals de monoloog van Prelio (sit. 52), al is
deze in Hc wat explicieter dan in SHH.
Sit. 53: He III 9
suH III 5
Deze situatie vormt een pendant van situatie 51. Nu ontmoeten de twee andere
rivalen, Artibo en Tranquillo, elkaar. In tegenstelling tot Corebo en Prelio komen
zij wel in gesprek.
Artibo heeft gehoord dat een ander met zijn vrouw wil trouwen. Hij is vast van
plan zijn oudere aanspraken desnoods met geweld te verdedigen. Tranquillo hoort
Artibo dit zeggen en spreekt hem aan zonder zich bekend te maken. De scène
krijgt een aspekt van dramatische ironie als Artibo tegen de aanmatiging van zijn
medeminnaar fulmineert zonder te beseffen dat deze naast hem staat. Tranquillo
maakt eerst allerlei tegenwerpingen, maar druipt uiteindelijk af.
In SHH is de situatie in grote lijnen ongewijzigd. De eerste claus, waar Artibo
zijn gemoed lucht, heeft door het gebruik van retorische vragen een wat heftiger
karakter gekregen. Door enkele detailwijzigingen maakt Steven een wat zwakkere
indruk dan zijn voorbeeld Tranquillo. De situatie vooronderstelt sit. 27 en wordt
voorondersteld door 61 (in SHH geschrapt) en 64.
Sit. 54: He III 10
SHH III 6
Artibo probeert het huis van Liseo binnen te komen, maar wordt door Guardabasso en Malanotte weggejaagd. Sit. 54 wordt voorondersteld door 60.
Aan het begin van de situatie zingt Guardabasso. Hooft heeft het liedje (van 4
regels) bekwaam door een Hollands liedje vervangen. Dit heeft echter een `willekeurige' tekst, terwijl het origineel mede als een toespeling op de situatie in het
drama verstaan kan worden: `vroeger ging het goed en leefde ik gelukkig, nu gaat
het zo slecht als het maar kan'. Enkele clausen zijn verder gewijzigd, maar het geheel veranderde weinig. In r. 1415-18 maakt Hooft de tekst aardiger. Lubbert
(=Artibo) zegt: „Jck ben van den hujs", waarop Slockspeck antwoordt: „Waert
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ghij een goude keten jck soud v geloven, (...)". Het Italiaans heeft in plaats van
„een goude keten" „vna granata" (`een bezem', hier dienend als iets dat „van den
hujs" is). Hoofts tekst maakt een toespeling mogelijk op Alijts ketting, die zoek is.
Als Artibo zich bekend maakt, zegt hij o.a. dat hij `als een zoon' is voor Maia.
Dit loopt vooruit op de wijze waarop Maia hem in situatie 71 ontv an gt. Hooft liet
dit vervallen.
De tirade van Artibo tegen de brutaliteit van de knechten (sit. 55: Hc III 11, SHH
III 7) is iets ingekort zonder wijziging van de strekking.

.

Sit. 56: Hc III 12 tot: „Io tengo..."
SHH III 8 tot: „S oo mij desen aenslagh ..." (r. 1511)
Sit. 57: Hc III 12, de claus van Hipocrito volgend op sit. 56
SHH III 8, idem
Sit. 58: Hc III 12, de laatste 4 clausen
SHH III 8, idem
De verdeling van deze scène in drie situaties wordt veroorzaakt doordat Annetta
even van het toneel gaat om zich klaar te maken voor de vlucht.
Hoe deze situaties, waarin Hipocrito Annetta overhaalt naar Zefiro te vluchten,
geplaatst zijn in de intrige, heb ik hierboven al besproken (p. 159). In SHH blijve n
ze in grote lijnen ongewijzigd. Hooft laat Jaquemijne naar haar brief aan Eelhart
vragen. Aangezien die brief in SHH voor het laatst in situatie 23 aan de orde was
geweest (in Hc in 41), was het uit kompositorisch oogpunt verstandig deze verbinding te leggen.
Doordat sit. 29 is geschrapt, kon Hooft hier het aanbevelingsbriefje dat Zefiro
aan Hipocrito had meegegeven, minder gemakkelijk laten meespelen. Aanvankelijk schreef hij: „Leest dit antwoord op vw brief, ende daer nae segt wat v van mij
dunckt." (SHH tussen r. 1482 en 1483), maar dit streepte hij onmiddellijk daarna
door. Daardoor valt in SHH het eerste argument weg waardoor het meisje overtuigd wordt. In Hc gebruikt Hipocrito verder vier argumenten om Annetta over
te halen: a) laat de tijd van de jeugd niet voorbijgaan; b) grote figuren kunnen uit
je geboren worden, belet dat niet ; c) Zefiro biedt zich oprecht aan als echtgenoot;
d) Zefiro aanbidt je als een idool. Hiervan blijft in SHH alleen a staan. Dientengevolge bezwijkt Jaquemijne heel wat vlotter voor de verleiding dan Annetta in Hc.
In suH wordt de zaak ook onomwondener gesteld dan in Hc. Daar drukt Hipocrito
zich wat vaag uit, terwijl hij in suH r. 1498 1502 zegt: „Maer kom gaet met mij,
jck zal v in sijn caemer leveren ende dan voort Somma sommarum, ghij sult het
wel 't'saemen maecken dat vw vaeder blijd is dat het houwlijck voortgaet hoe eer
hoe liever. "
In 57 tilt Hipocrito nog even het masker van zijn schijnheiligheid op. Hij neemt
-

167

.

zich voor, vaker dergelijke koppelaarsaktiviteiten te ontplooien, als deze zaak goed
verloopt. Hooft gebruikt een andere beeldspraak dan Aretino, maar de funktie van
de situatie blijft gelijk.
De vertaling van sit. 58 sluit nauw aan bij het origineel. Het vertrek van Annetta
wordt voorondersteld door o.a. 60 en 62.

Sit. 59: He III 13
gm: afwezig
Tanfuro ziet Liseo (die hij houdt voor Britio), maar spreekt hem niet aan, omdat
hij vergeten heeft de smaragd op te halen. Liseo is geheel vervuld van het hem
aangedane onrecht. Hij ziet Tanfuro niet.
De situatie sluit aan bij 43 en vormt een voorspel op 66. Ze wordt niet door
andere situaties voorondersteld. De tekst van Tanfuro is geheel vervallen in SHH
(zie voor de konsekwentie daarvan hierboven bij sit. 43) ; die van Liseo komt veranderd en uitgebreid terug in de volgende, ingevoegde scène.

Sit. S 59: SHH III 9 tot: „Daer komt Slockspeck."
De vrij terloopse en vage verwijzingen naar het bij de rechtbank aankloppen van
Liseo in 44 en 59 worden door Hooft uitgewerkt in een levendige monoloog van
Rieuwert.
Sit. 60: He III 14
SHH

III 9 vanaf: „Daer komt Slockspeck."

Guardabasso brengt Liseo op de hoogte van het gebeuren met Porfiria, Annetta en
Artibo. De wanhoopsuitingen van Rieuwert zijn iets minder hyperbolisch dan die
van Liseo, maar ook in SHH is hij volledig van zijn stuk gebracht. De situatie wordt
voorondersteld door 63.

Sit. 61: He III 15
SHH : afwezig
Deze situatie geeft de reakties van Tranquillo en Corebo op de thuiskomst van hun
mededingers en vormt als zodanig een inleiding tot 64. Dat beider gemoedstoestand van tevoren getoond wordt, is echter voor het begrijpen van 64 geen noodzaak, aangezien men zich die gemoedstoestand gemakkelijk kan indenken. Situatie
64 vooronderstelt wel dat Corebo Prelio's komst vernomen heeft. Die gebeurtenis
wordt echter ook in 61 niet gegeven, maar er als tevoren gebeurd verteld. Deze in
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6.7 Het vierde bedrijf
Het vierde bedrijf van l'Hipocrito bestaat uit 21 situaties (64 t/m 85). In twaalf
daarvan treedt Liseo op. Een belangrijk deel van het bedrijf is dan ook gewijd aan
het effekt van zijn nieuwe houding tegenover de gebeurtenissen. Dat houdt echter
niet in dat hij de drijvende kracht achter de handeling in dit deel van het stuk zou
zijn. Liseo is een bijna geheel passieve figuur geworden, die zich juist stelselmatig
van elke beslissing en elke daad onthoudt. De handeling van het stuk voltrekt zich
niet meer met en door hem, maar naast en om hem.
Dit kontrast tussen zijn `rol' in het drama (die van verantwoordelijk pater famihas) en dit gedrag leidt tot een serie komische situaties, die echter vrij spoedig een
nogal stereotiep patroon gaan vertonen. Effekt op de ontwikkeling van het stuk
naar de ontknoping heeft zijn houding alleen waar Liseo betrokken raakt in nieuwe verwisselingen binnen de tweeling-intrige. Deze bereiken in 74-75 hun absurde
hoogtepunt, zetten zich daarna nog even voort, maar de reeks verwisselingen
vindt haar eindpunt in 85, wanneer Britio de situatie doorziet. Daarmee eindigt
ook het vierde bedrijf.
De intrige met Zefiro komt in het vierde bedrijf niet aan de orde, afgezien van
een opmerking in 78 over de vlucht van Annetta. Die met Artibo en Tranquillo
vindt in dit bedrijf een voorlopige ontknoping, doordat Artibo in de schoot der
familie terugkeert (71), en aan Tranquillo een huwelijk met Angitia wordt gesuggereerd (77). Alleen in de intrige rondom Porfiria is van het gelukkige einde nog
niets te zien. In een emotionele scène (Hc IV 4; sit. 68) nemen Porfiria en Corebo
het vergif tot zich; de konfrontatie van Porfiria met Prelio vindt nog niet in dit
bedrijf plaats.
Bij de behandeling van de vorm van de dramatische tekst (hfst. 5) bleek al, dat
Hooft dit bedrijf sterk heeft besnoeid. Het middendeel ervan is grotendeels verdwenen. Hooft behield de eerste vijf situaties en de laatste zes. Een deel van het
tussenliggende gebeuren heeft hij samengevat in de wel in sHH geh an dhaafde situatie 78. Doordat Hooft de uitvoerige situatie 68 voor een belangrijk deel zeer exakt
heeft vertaald, maakt deze in SHH een derde deel uit van het totale bedrijf.
Welke konsekwenties deze ingrepen hebben gehad, zal ik bespreken door de
situaties uit HC achtereenvolgens te behandelen.
Sit. 64: HC IV 1
sHH IV 1

Corebo en Tranquillo spreken Liseo aan over hun recht op de bruiden die hun
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ontnomen dreigen te worden. Van Liseo krijgen ze niets te horen dan ontwijkende
antwoorden, tautologieën, herhalingen van de vragen. De beide minnaars vertrekken boos, en onverrichterzake.
De situatie veronderstelt dat beiden van de komst van hun rivalen op de hoogte
zijn. Tranquillo is in 53 `ingelicht' ; Corebo bleek bij Aretino in sit. 61 op de hoogte. In sHH ontbreekt 61 (zie boven). Situatie 64 vervult hier nu de funktie te late n
blijken dat Corebo van de komst van Prelio weet, wat van belang is om zijn gemoedstoestand in 68 begrijpelijker te maken. Bij de `gebeurtenis' van 64, het botvangen van de twee huwelijkskandidaten als ze hun recht opeisen, haken in HG
77 en het begin van 68 aan. In sHH blijft de gebeurtenis zonder zichtbare konsekwenties.
Situatie 64 is door Hooft volledig en nauwkeurig vertaald.

Sit. 65: He IV 2
SHH IV 2
Perdelgiorno komt melden dat Porfiria gevlucht is. Liseo wil niet wijken voor
Fortuna en blijft onbewogen.
Deze situatie toont alleen een volgend stadium in de nieuwe houding van Liseo
en wordt niet door andere voorondersteld. Hooft volgt de tekst van HC vrij nauwgezet, met enkele eigen vondsten in de details.
Sit. 66: HC IV 3 tot de laatste claus
SHH IV 3 tot de laatste claus

Tanfuro ziet Liseo aan voor Britio en geeft hem geld en een ring. Zie voor de opkomst van Tanfuro de opmerkingen ad sit. 43 en 59. De situatie wordt voorondersteld door 76 (afwezig in sHH) en 82.
De eerste claus van Tanfuro in Hc ('Messer Britio moet zijn plan veranderd heb-ben') slaat terug op het in 42 uitgesproken voornemen van Britio zo snel mogelijk
uit Milaan te vertrekken. Deze claus moest in SHH wel vervallen. Hooft laat echter
wel de passage over het geldwisselen staan, die in HC geïntegreerd is in het plan om
te vertrekken. In SHH komen het geldwisselen en het bezoek aan de goudsmid nu
vrijwel onvoorbereid in de tekst voor. Toch zijn deze h an delingen wel zó aannemelijk voor een rijke vreemdeling als Britio, dat ze gemakkelijk in het verloop
geïntegreerd worden.

Sit. 67:

IV 3 laatste claus
sHH IV 3 laatste claus

HC
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Het gebeuren in de situatie vormt een onmisbare schakel in de intrige rondom
Artibo-Tansilla-Tranquillo. Hooft loste het probleem van het ontbreken ervan op,
door de thuiskomst van Artibo en de reakties van Maia, Liseo en Tansilla te laten
vertellen door de knechten in sit. 78. Hiermee vallen enkele aantrekkelijke spelmomenten weg.
Sit. 72: HC IV 8
Guardabasso maakt nu zelf gebruik van Liseo's onverschilligheid tegenover alles
en vraagt of deze er iets tegen zou hebben als hij vijf of zes vrienden mee naar binnen zou nemen om te drinken, of als hij naar zijn liefje zou gaan. Liseo vindt alles
best en Guardabasso verdwijnt prompt om het laatste te doen.
Dit vormt de basis van een dwaas dialoogje tussen Guardabasso en Britio in 75.
In smH ontbreken beide situaties. De inhoud van 72 wordt nu echter door een andere knecht verteld in 78, zonder dat dit daar verdere konsekwenties heeft voor de
handeling.

Sit. 73: He IV 9
Monoloogje van Liseo, dat de stand van zaken weergeeft zonder implikaties voor
het volgende.
Sit. 74: He IV 10
Liseo ontmoet Britio. Dit dwaze hoogtepunt v an de tweeling-intrige is een bravoure-stukje van Aretino. In de twee beroemdste komedies met ditzelfde motief,
Plautus' Menaechmi en Shakespeare's Comedy of Errors, leidt de konfrontatie van de
tweelingbroers onmiddellijk tot de agnitio en daarmee tot het einde van de komedie. De komische werking berust er mede op het feit dat de fatale ontmoeting
telkens nèt niet plaatsvindt : „Our real fear is lest the two Antipholuses or the two
Dromios should happen to meet and thus, by inevitable recognition, spoil the
game", zegt Grivelet (1969, 17) naar aanleiding van The Comedy of Errors.
Aretino heeft hier echter een zodanige situatie weten te scheppen, dat de onvermijdelijke herkenning nog uitgesteld wordt. Dit was alleen mogelijk doordat de
scène op twee manieren is voorbereid. Liseo aan de ene kant verwacht voortdurend streken v an Fortuna waartegen hij zich te weer moet stellen. Hij heeft daardoor een verklaring bij de hand voor zelfs de meest onwaarschijnlijke voorvallen.
Britio anderzijds is door de opeenstapeling van misverstanden en verwikkelingen
helemaal ondersteboven geraakt (,,son tutto sottosopra"). Hij gelooft in een betoverde wereld te verkeren (,,direi che questo non fusse Milano, ma il giardino de gli
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incanti d'Orlando", zegt hij als híj Liseo ziet), waarin alles mogelijk is. Daardoor
missen beide broers het vermogen de `werkelijkheid' te zien (Baratto 1964, 144).
In mix was deze situatie na alle schrappingen vrijwel niet meer mogelijk geweest.
Dat Rieuwert minder `in beeld' is geweest d an Liseo, is daarbij van minder belang : zijn houding evolueert toch nauwe lij ks. Maar het schrappen van 31-32 en 42,
waar Britio door verwarrende ontmoetingen steeds meer opgejaagd raakt, ontnam de basis aan zijn reakties in 74. Hooft heeft zo de weg afgesneden naar de
handhaving van een van de komische hoogtepunten van het stuk, met een bijna
absurdistische dialoog.
In HC wordt 74 voorondersteld door 85, waar Britio tot het besef komt, dat
degene die hij ontmoet heeft, zijn broer moet zijn geweest. Hoe Hooft dit oplost,
zal ik bij situatie 85 bespreken.

Sit. 75: He IV 11
De mogelijkheden van de verwisselingssituatie worden nog verder uitgebuit door
ook de knechten Tanfuro en Guardabasso erin te betrekken, die beiden met hun
boodschap bij de verkeerde aankomen. Uiteindelijk vertrekken ze met hun eigen
meester.
De situatie is te zien als een uitloop van 74 en wordt niet voorondersteld door
volgende situaties.

Sit. 76: He IV 12
Britio vraagt Tanfuro naar het geld en de ring (zie situatie 66). Hij gaat zijn knecht
van diefstal verdenken.
Ook in dit geval wordt in am een gespeelde situatie vervangen door een vertelde, daar Hooft de voornaamste elementen uit 76 opneemt in de monoloog van
Tanfuro in 82, die overigens ook in HC sit. 76 rekapituleert.

Sit. 77: He IV 13
Tranquillo, wie alle hoop ontvloden is, ontmoet Hipocrito. Deze suggereert hem,
zijn aandacht op Angitia te richten. Tranquillo zal Hipocrito's advies volgen. Het
resultaat van deze gebeurtenis, het koppelen van Tranquillo aan Angitia, komt terug in sit. 95.
Daar vinden we het ook in SHH, waar Schijnheiligh tegen Rieuwert zegt: „Daer
nae, de Stille in plaets van moejte te maecken om Alijt, is te vreden dat hij Dujf
trouwe." (r. 2414-16). Deze mededeling is hier volkomen onvoorbereid en dwingt
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tot de interpretatie dat er kennelijk `achter het toneel' iets met Steven heeft
plaatsgevonden. In Hc is er een betere samenhang tussen de gebeurtenissen met
Tranquillo (in 53, 61, 64, 77, 95) dan in SHH, waar 61 en 77 zijn geschrapt.
Sit. 78: He IV 14
SHH IV 5
Perdelgiorno en Malanotte praten over de stand van zaken. Deze scène vertoont
veel gelijkenis met situatie 24. Aretino hanteert hier hetzelfde procédé, waarbij 24
echter meer toegespitst is op karakterisering van de personen en 78 op bespreking
van de gebeurtenissen.
In SHH heeft deze situatie een belangrijker funktie dan in Hc, doordat Hooft ervan gebruik maakt om een aantal losse draden van de verschillende intriges weer
op te nemen en zo een basis te leggen voor het verdere verloop.
De eerste helft is handig opgebouwd uit elementen die in Hc voorkwamen in
situatie 71 en 72. Eerst komt Daghdief vertellen dat hij in het bordeel is geweest,
bij Lijsjen Leuterpels. Hierdoor ontstaat een scherp komisch kontrast met het eind
van situatie 68 (Corebo—Porfiria !), die in SHH direkt aan 78 voorafgaat. Dit kontrast is afwezig in Hc. Vervolgens wordt verteld hoe Artibo is ontvangen (Hc
sit. 71) .
Ook waar de scène verder globaal sit. 78 uit HC volgt, gaat Hooft tamelijk vrij te
werk. Sommige elementen uit de dialoog in Hc zijn verplaatst en anders toegepast.
Hooft laat de clausen vervallen die handelen over het naar de justitie gaan van
Liseo, mogelijk omdat dit in SHH (sit. S 59) al verder was uitgewerkt dan in Hc.
Ook de mededeling dat Porfiria er vandoor is naar Prelio om hem te troosten,
ontbreekt. Vermelding hiervan had in SHH minder zin, aangezien 78 er onmiddellijk op 68 volgt.
Aan het eind van 78 zien de knechten Maia.
Sit. 79: He IV 15
SHH afwezig
Maia zegt hun een vijzel boven in het raam te zetten, om hem Quartillo of hoe hij
ook heet, op het hoofd te laten vallen, als hij mocht terugkeren.
De situatie illustreert wat in 78 al door de knechten was verteld over de houding
van Maia ten opzichte van Tranquillo en Artibo. Het prospektieve aspekt erin
krijgt geen richtpunt: Tranquillo wordt uiteindelijk stilzwijgend geaccepteerd als
bruidegom van Angitia. Door het schrappen van de situatie in SHH valt de direkte
komische werking van de houding van Maia weg, maar wordt het slot iets `waarschijnlijker'.
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In Hc is het naar binnen gaan van de knechten in de handeling opgenomen; in
het niet duidelijk wanneer ze afgaan.

SHH is

Sit. 80: He IV 16
SHH IV 6
Maia stuurt Artibo uit om Liseo te zoeken, maar realiseert zich dan, dat ze zelf
mans genoeg is om de zaak naar eigen goeddunken te regelen.
In SHH is deze scène vrijwel ongewijzigd vertaald.

Sit. 81: HC IV 17
SHH IV 7
Tansilla verzet zich ertegen, dat Artibo het huis verlaat. Allen gaan naar binnen.
Ook deze situatie is volledig vertaald.
Deze groep situaties (79-80-81) bevat geen dynamische elementen. De positie van
Artibo, sinds 71 bekend, wordt hier nog even geïllustreerd.

Sit. 82: He IV 18
SHH IV 8
Monoloog van Tanfuro. Britio verdenkt hem van diefstal, maar Tanfuro wil zijn
trouw bewijzen door de ketting en de parels (van Tansilla) terug te geven, die hij
nog onder zijn hoede heeft. In SHH vinden we hier geen veranderingen van bel an g.
Sit. 83: Hc IV 19 tot de vierde claus
SHH IV 9 tot de vierde claus
Liseo stuurt Guardabasso naar huis. In de inhoud van deze scène is niets veranderd.
Sit. 84: Hc IV 19 vanaf de vierde claus
SHH IV 9 vanaf de vierde claus
Wat men kon verwachten, gebeurt: Tanfuro ontmoet wéér Liseo en geeft hem nu
ook de ketting en de parels. Liseo reageert net zo als in situatie 66 en gaat af.
Tanfuro uit zich bitter over de ondankbaarheid van zijn meester.
In SHH bleef deze situatie in hoofdzaak ongewijzigd.
Sit. 85: He IV 20
SHH IV 10
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Britio verschijnt nu. Als Tanfuro erover spreekt, dat hij zojuist de ketting en de
parels heeft overhandigd, geeft dit feit van wéér een verwisseling de stoot ertoe,
dat Britio de eerdere ervaringen gaat kombineren. Hij komt tot de konklusie dat
het `spiegelbeeld' dat hij ontmoet heeft (in 74), niemand anders kan zijn dan zijn
tweelingbroer.
In SHH is het opkomen van deze heldere gedachte veel zwakker gemotiveerd
dan in Hc. De mededeling van Simon in SHH r. 2063 vgg. dat hij een man ontmoet
heeft, die sprekend op hem leek, komt daar midden in de scène plompverloren uit
de lucht vallen, als een goedkope oplossing om deze intrige naar een goed einde te
brengen.
Na de mededeling van Britio kon Hooft de tekst van HC niet volgen, omdat
Aretino hier een anekdote uit de Sacco di Roma inlast, die Tanfuro ter vergelijking met de situatie in het stuk vertelt. Het eind van de scène is weer weinig verschillend van dat in Hc.

6.8

Het vijfde bedrijf

De eerste helft v an het laatste bedrijf (tm. sit. 99) is voo rnamelijk gewijd aan de
intrige met Porfiria en aan de afronding van de tweeling-intrige, de tweede helft
aan het binnenhalen van Tranquillo, Zefiro en Prelio als bruidegoms van Angitia,
Annetta en Sveva.
Van de eerste acht situaties behandelen zes de positie van Porfiria, Corebo en
Prelio. De wending in hun `tragische' situatie komt in 91, als geopenbaard wordt
dat het vergif een slaapmiddel was.
Sit. 86: He V 1
SHH V 1
Porfiria gaat naar Prelio, opdat hij zijn recht op haar zal kunnen gebruiken. Als hij

hoort dat ze zich op de rand van de dood bevindt, beschaamt hij haar gebrek aan
vertrouwen in zijn edelmoedigheid, door haar van haar belofte te ontslaan. Hij
verklaart „deselve rejse naer beneden" te zullen aanvaarden.
Deze vrij lange scène is door Hooft zeer precies vertaald. Alleen de eerste claus
van Porfiria nam hij niet over. Afgezien van elementen die ook verder in deze
situatie meespelen, zoals het retrospektieve aspekt gericht op de proloog (vergif =
slaapmiddel) telkens als de nabije dood aan de orde komt, vervalt met de eerste
claus een verklaring van de lange `afwezigheid' van Porfiria: „sono stata buona
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pezza dentro la chiesa a rihauermi" (`ik ben een hele poos in de kerk geweest om
weer tot mijzelf te komen'). Behalve dat deze verklaring in de Nederlandse omstandigheden misschien minder bruikbaar was, had Hooft haar ook minder nodig :
in six liggen tussen 68 en 86 zeven situaties, in ic zestien.
Sit. 87: HC V 2
SHH V 2
Porfiria vertelt Corebo van Prelio's edelmoedigheid. Ook deze situatie, die alleen

een uitloop is van de vorige, heeft Hooft nauwkeurig vertaald.
Sit. 88:

HC

V 3 tot de laatste claus

sim V 3 tot de laatste claus
Tanfuro ontmoet Hipocrito, die hij herkent als één van degenen die zijn meester
voor een ander aanzagen. De relatie Britio—Liseo wordt gelegd; Hipocrito wil
degene zijn, die de broers herenigt.
De situatie in sim is grotendeels een zorgvuldige vertaling v an die bij Aretino.
Alleen laat Hooft Hipocrito, vóór hij wordt aangesproken, niet over Tranquillo
praten (gevolg van het schrappen van 77), maar vooruitlopen op het gesprek met
Liseo in 95.
De situatie wordt voorondersteld door 89, 95 en 98-99.
Sit. 89:

HC

V 3 laatste claus

SHH V

3 laatste claus

Monoloog van Hipocrito : hij gaat kijken of het bericht omtrent de terugkeer van
een broer die rijk en kinderloos is, Liseo niet kan genezen v an de hem aangeprate
houding.
In de vertaling stemt de inhoud van deze passage vrijwel overeen met die in Hc.
Sit. 90: He V 4 eerste claus
SHH V4
Monoloog van Biondello. Aretino gebruikt een goedkoop foefje om de oplossing
te brengen in de `uitzichtloze' situatie van Porfiria, Prelio en Corebo. Een stem in
het binnenste van Biondello heeft hem gezegd dat de vrouw aan wie hij het vergif
heeft verkocht, door die en die straat is gegaan; vervolgens zegt diezelfde stem
hem, dat in dat huis de man woont die het meisje wilde doden. In sit. 91 komt hij
deze dan zeggen, dat het vergif een slaapmiddel is.
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Zoals bij sit. 46-49 is uiteengezet, heeft Hooft, in tegenstelling tot Aretino, dit
laatste goed voorbereid. In SHH is ook het ingrijpen van de dokter beter verklaard,
door de gevoeligheid van Lamfert voor zijn `image' in het geding te brengen.
Overigens bekommert noch Aretino noch Hooft zich om de `waarschijnlijke'
effekten van het drinken van het slaapmiddel. In 93 ligt Porfiria voor dood, terwijl
Corebo nog rondloopt, in 96 (alleen in Hc) nemen beiden weer aan de handeling
deel, zonder dat verder over de werking van het middel gepraat wordt. In SHH
verschijnt Porfiria niet tussen 87 en 112, Corebo niet tussen 93 en 112.
De monoloog van Biondello is in SHH sterk uitgebreid. Situatie 90 levert daarmee een aanvulling op de karikatuur van de arts in 46-49.
Sit. 91:

Hc
SHH

V 4 vanaf de tweede claus
V5

Biondello deelt Prelio mee, dat het aan Porfiria gegeven vergif een slaapmiddel is.
Het begin van de situatie is nieuw: een uitvloeisel van de door Hooft gekozen
verklaring van Lamferts ingrijpen. Het kontakt met Wijbrandt (= Prelio) komt in
um op veel natuurlijker wijze tot stand. Ook verder is de situatie betrekkelijk vrij
vertaald, met eigen vondsten van Hooft.
Sit. 92: He V 5
sin' afwezig
Konkluderend monoloogje van Prelio. De berusting die eruit spreekt, bereidt
enigszins de aanvaarding (in 96) voor van Porfiria's zuster als vervangende bruid.
In SHH ontbreekt ook 96.
Sit. 93: He V 6
SHH V6
Prelio ontmoet Corebo en stelt hem op de hoogte van het vreugdevolle bericht

van Biondello.
Enkele clausen zijn vervallen, maar verder verschilt de scène in SHH qua inhoud
niet van die in Hc.
Sit. 94: He V 7
SHH V7
Liseo en Guardabasso. Statische scène, die nog eens Liseo's onverschilligheid toont

ten opzichte van „eerbaerhejdt" en „proffijt".
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De situatie is door Hooft, op één kleine weglating na, nauwkeurig weergegeven.
Sit. 95: HC V 8
SHH

V8

Hipocrito probeert Liseo tot een normale houding terug te brengen. Dit leidt tot
een vermakelijke dialoog, waarbij zelfs Hipocrito niet meer bij machte blijkt, om
weer ongedaan te maken wat hij zelf heeft teweeggebracht. Noch de mededeling
dat Zefiro Annetta wil huwen, noch die dat Tranquillo met Angitia genoegen
neemt, en zelfs niet de onthulling van de komst van een schatrijke tweelingbroer,
haalt Liseo uit zijn opgewekte onaandoenlijkheid. (Zie voor de mededeling over
Tranquillo de bespreking van sit. 77 hierboven.)
Situatie 95 bevat geen gebeurtenissen die door het verdere verloop worden
voorondersteld. Wel bereidt zij de waarschuwing van Hipocrito aan Britio voor,
dat Liseo niet enthousiast zal reageren (sit. 99 ; geïllustreerd in 110) en verklaart ze
het feit dat Maia en Hipocrito gezamenlijk de verdere verbintenissen regelen (103).
Deze levendige scène is door Hooft goed vertaald. De weglatingen betreffen
onder meer enkele specifiek katholieke trekjes (zie hieronder in 8.4.3.). Het schrappen ervan heeft geen konsekwenties voor het verloop van de handeling. Bij één
claus, „Waer soudmen beter heerschap vinden?" (SHH r. 2457), geeft Hooft, in navolging van zijn bron (editie-1588), ten onrechte Schijnheiligh als spreker a an in
plaats van Slockspeck.

Sit. 96:

V 9 tot: „Venite meco marito ..."
smi afwezig

HC

Porfiria, Prelio en Corebo. Het voornaamste element voor het verloop v an de
handeling is dat Porfiria Prelio beweegt om Sveva als vrouw te accepteren. In SHH
wordt ook dit later verteld, in sit. 103: „Catrijn sejdt dat hij onse Machtelt wel in
haer plaets ten huwlijck begeeren soude, (...)" (smi r. 2624-6). De reaktie van
Prelio wordt in SHH dus niet vertoond.
Verder bestaat sit. 96 uit een aantal affektieve uitingen, die voor het verdere verloop niet van belang zijn.
Sit. 97: HC V 9 vanaf „Verte meco marito ..."
SHH afwezig
Na het vertrek van Prelio praten de andere twee nog even na. Uitloop van 96 zon-

der veel belang.
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Sit. 98: HC V 10 tot „Ecco l'huomo."
SHH V 9
Tanfuro vertelt Britio over zijn ontmoeting met Hipocrito. In de vertaling is de
tekst grotendeels gelijk, alleen zijn de vreugde-uitingen van Britio wat besnoeid.
Sit. 99: HC V 10 vanaf „Ecco l'huomo."
SHH V 10

Hipocrito, Britio, Tanfuro. Hipocrito licht Britio in over Liseo, zijn familie en
zijn bijzondere gedrag op het moment. Hij weet van Britio handig een gift en
verdere beloften los te krijgen. Aan het eind van de scène neemt hij Britio en zijn
knecht mee naar binnen in het huis van Liseo.
Hooft heeft deze situatie zonder ingrijpende wijzigingen vertaald, met schrapping van een passage waarin gesproken wordt over de verdwenen welvaart van
Milaan na de invallen uit het buitenl and. De situatie wordt voorondersteld door
de verdere aanwezigheid v an Britio in de kring van de familie (102, 103, 104, 110
etc.).
Sit. 100: He V 11
101: He V 12
Beide in SHH afwezig
Twee onbelangrijke scènes, waa rin we eerst Troccio alleen (in 100) en daarna
Troccio en Tranquillo (in 101) zien zoeken naar Hipocrito.
Sit. 102: He V 13
SHHV11

Guardabasso en Tanfuro sluiten vriendschap. Een typische `knechten-dialoog',
waarin de twee hun voorkeuren vergelijken. Het is een aardige scène, die echter
geen element vormt in de ontwikkeling van de intriges. Het begin (SHH r. 2558-61)
is door Hooft toegevoegd. Het zorgt voor een goede aansluiting bij de voorafgaande situatie (99). Verder is de dialoog tamelijk vrij vertaald, met veel echt
Nederlands idioom, zonder dat de teneur van het geheel veranderd is. Hooft laat
een twintigtal clausen vervallen, waarvan alleen die over de door beide knechten
gedeelde voorliefde voor lichte vrouwen een afzonderlijk aspekt inhielden.
Sit. 103: He V 14
SHH V12
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Hipocrito en Maia praten over de ontvangst van Britio en over het gedrag van
Liseo. Maia vraagt aan Hipocrito Prelio te zoeken, die van haar met Sveva mag
trouwen, en ook Annetta, samen met Zefiro, aangezien diens misstap „virtuoso,
vtile, & honoreuole" is. De eerste helft van deze situatie (in SHH tot r. 2630) heeft
Hooft in grote lijnen ongewijzigd gelaten. Over Eelhart (Zefiro) en Jaquemijne
voegt Hooft aan de woorden van Belij (Maia) toe : „'T is mijn mans schuldt dat hij
't met vrundschap niet toelaeten wilde." (SHH r. 2630-31). In Hc ligt de verklaring
voor de `omzwaai' van Maia in het achteraf goedpraten van de schaking en in een
`wereldbeeldaspekt' : een moeder mag blij zijn als haar dochters niet als publieke
vrouwen eindigen. Hooft legt de accenten iets anders : in het afschuiven van de
fout naar Rieuwert (die toch al niet meer beschouwd wordt als een toerekeningsvatbaar persoon), en in het risiko van ongehuwd-moederschap.
Aan het eind van de situatie maakt Aretino een grapje door Maia een uitspraak
van Nanna uit zijn eigen Ragionamenti te laten citeren. Dit moest Hooft wel laten
vervallen. Aanvankelijk liet Hooft nu in r. 2643 de tekst eindigen met „Adieu.
Goeden dagh Joifrouw". Daarna schrapte hij dit echter en voegde een nieuw slot
aan de scène toe (r. 2643-52) . Gekonfronteerd met situatie 105, waarin alles voor
Tranquillo in orde wordt gemaakt, en met 106-108 waarin de thuiskomst van
Annetta wordt geregeld, heeft Hooft de ekonomische oplossing gevonden, om
deze twee zaken in één keer af te handelen in het gesprek van Schijnheiligh en Bedij. Daardoor omzeilde hij ook de in de Nederlandse omstandigheden niet bruikbare tocht van Annetta naar het reinigende `orakel van Santa Vastalla' (sit. 106107). SHH r. 2649-50 (,,Laet Jaquemijne achter in comen om d'opsicht vande gebujren.") geeft een wat huiselijker oplossing. Het gevolg is, dat Jaquemijne (in
tegenstelling tot Annetta) vóór het kollektieve optreden in 112 niet meer ten tonele komt.

Sit. 104:

He
SHH

V 15
afwezig

Guardabasso en Tanfuro zijn bezig de goederen van Britio naar binnen te dragen.
Hetzelfde zien we ook in 113. Hier volgt Hooft Aretino niet in deze verlevendiging van het toneelbeeld.

Sit. 105:

He
SHH

V 16
afwezig

Hipocrito ontmoet Tranquillo, deelt hem mee dat Angitia de zijne kan worden en
vraagt hem in de Dom te wachten.
Hooft neemt dit op in situatie 109.
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Sit. 106: HC V 17
SHHV 13

Hipocrito ontmoet Troccio. Deze zegt hem dat Zefiro denkt te sterven, als er geen
verzoening met de ouders van Annetta tot stand gebracht wordt. Hipocrito zegt
dat Annetta met twee of drie vrouwen naar huis moet komen, om aan de juist
teruggekeerde oom (Britio) de indruk te geven, dat ze zich heeft laten reinigen bij
het heiligdom van Santa Vastalla. (Petrocchi, in Aretino 1971, 811, brengt de naam
van deze `heilige' terug op Lodovica Torelli, gravin van Guastalla, die na in haar
jeugd een losbandig leven te hebben geleid, als weduwe zich aan vrome werken
wijdde.)
De eerste claus van de knecht in Hui: „Och Domfine hoe heb jck v loopex. soecken?", r. 2653) vertelt wat in Hc in sit. 100-101 getoond werd. Nieuw is verder dat
Schijnheiligh Eelhart alvast naar de kerk laat gaan. Hierdoor kan Steven (Tranquillo) de plaats van Zefiro (Eelhart) innemen in sit. 109 (zie boven ad sit. 105) .
De gewijzigde oplossing voor de thuiskomst van Annetta is bij sit. 103 besproken.
Sit. 107: He V 18
SHH

afwezig

Korte verbindingsscène (van vier clausen) met Maia en Hipocrito.
Sit. 108: He V 19
SHH

afwezig

De thuiskomst van Annetta. Zie boven ad 103. Door het laten vallen van de ontmoeting Maia— Annetta verliest Hooft een aantrekkelijk dramatisch moment.
In Hc is het tijdsverloop tussen 106 (Troccio moet Annetta gaan halen) en 108
(Annetta verschijnt) uiterst gering. Aretino laat Hipocrito dan ook zeggen, dat
Troccio Annetta onderweg heeft getroffen. In siH speelt dit probleem niet, daar
Jaquemijne pas in 112 verschijnt.
Sit. 109: He V 20
SHH V14

Prelio en Zefiro komen aan bij Hipocrito. Hij deelt ze mee dat ze geaccepteerd zijn
als echtgenoot van respektievelijk Sveva en Annetta, en neemt ze mee naar de Dom
om Tranquillo op te halen.
In SHH neemt Steven de plaats van Zefiro in, met inkorporatie van elementen
uit sit. 105 (zie aldaar).
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Sit. 110: He V 21
smaV15

Britio en Liseo. De enthousiaste uitlatingen van de eerste en de skeptische opmerkingen van de laatste gaan volledig langs elkaar heen.
In SHH is de stemming van elk van beide broers dezelfde gebleven, maar in de
bewoording ervan is veel veranderd, vooral in de clausen die Rieuwert spreekt.
In HC wijst Liseo telkens op de ijdelheid van de vreugde, bij Rieuwert komt dit
minder sterk naar voren. Hooft nam bijvoorbeeld niet de uitspraak van Liseo over
waarin niet alleen de `happy ending', maar het hele gebeuren van de komedie van
binnenuit gerelativeerd wordt: „Di qui a due hore succederanno in luogo de
lumi, de le musiche, de gli applausi, oscurita, solitudine, & horrori, onde todos es
nada." ( Over twee uren van nu volgen in de plaats van de lichten, van de muziek,
van de toejuichingen, duisterheid, eenzaamheid en verschrikkingen, dus todos es
nada (alles is niets)' ; zie hierover Baratto 1964,147).
Een eigen toevoeging van Hooft vormen de woorden van Rieuwert: „Jck leg
de Amsterdamsche Comedianten hier een spel af te speelen, maer jck passer niet
op. (...) En oft jck 'er al op paste, soo moght jck 'er mij mee troosten dat het niemand verstaen soud als de man die 't gemaeckt had trouwen." (smi r. 2708-11,
2713-15; zie ook p. 223 hieronder).
Sit. 111: He V 22
SHH

V 16

Hipocrito arriveert met Tranquillo, Prelio en Zefiro.

Hooft blijft dicht bij het Italiaans, maar voegt een claus van Britio toe, waardoor
diens reaktie duidelijker wordt.
Sit. 112: He V 23 tot: „Tan."
SHH V 17 tot: „Wout."
Over deze slotscène, waarin alle personen uit het stuk op het toneel verschijnen,
heb ik hierboven al geschreven (p. 137, p. 143-144 en p. 145). Hooft geeft van
deze situatie voor het grootste deel een zeer akkurate vertaling. Enkele regels zijn
geschrapt, waarbij als opvallendste die waarin Britio ieder uitnodigt tot een
grootse feestmaaltijd. De twee laatste clausen, van Biondello die een kijkje gaat
nemen bij het feestmaal, en van Guardabasso die eveneens een schranspartij voor
zich ziet, zijn hier ook vervallen. Ze zijn door Hooft in andere vorm en in omgekeerde volgorde verwerkt in S 113 en 113.
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Sit. 113: He V 23 vanaf: „Tan."
sHH V 17 vanaf: „Wout."
De knechten brengen de bagage van Britio binnen. Hooft voegt hier een regel toe
uit sit. 104 en maakt een nieuwe slotclaus, die op uitstekende wijze de 11112 geschrapte claus van Guardabasso vervangt: „Houw Lijsbet, waer zij je ? [— tap terstont, geeft] de sleutel van de kelder." (SHH r. 2796-7; de woorden tussen vierkante
haken heeft Hooft doorgestreept.)

Sit. S 113: suH V 18 tot de laatste claus
Zie voor deze toegevoegde situatie hierboven, p. 137. Lamfert, die ook graag naar
binnen wil, maakt er gebruik van dat Rieuwert alles onverschillig is. De situatie
bouwt voort op de eerder gegeven karikatuur van de arts.

Sit. 114: He V 24
suH V 18 de laatste claus
Liseo richt zich tot het publiek en spreekt de `epiloog' van het stuk uit. Hij treedt
daarbij buiten de fiktieve wereld v an het drama zoals zich dat voor de ogen van de
toeschouwers heeft voltrokken. Op dit verschijnsel kom ik naderhand nog even
terug (zie p. 256) .
In HC gaat Liseo aan het eind van de monoloog weer in `zijn wereld' terug : „me
ne vado a vedere le pazzie nuzziali." (`ik ga kijken naar de dwaasheden v an de huwelijken'). Deze laatste zin is door Hooft niet overgenomen; het handschrift verkeert weliswaar wat de onderzijde van het laatste blad betreft in een slechte staat,
maar toch is het duidelijk dat er geen plaats kan zijn geweest voor deze slotwoorden. Verder heeft Hooft van de vier keer dat Liseo „todos es nada" zegt, er drie geschrapt.

6.9 Samenvatting
De ingewikkelde opbouw van l'Hipocrito is door verscheidene auteurs negatief be-

oordeeld. Volgens Fresco (1901, 127) verstoort de verscheidenheid van gevallen
en voorvallen, met het uitzonderlijk grote aantal verliefde personages, niet alleen
de gemoedsrust van de brave Liseo, maar schaadt zij ook niet weinig de helderheid
en het natuurlijk verloop van de komedie. Hij veronderstelt dat Aretino deze ver185
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blijft; een bepaalde intrige beheerst nooit meer dan vier achtereenvolgende situaties.
Andere faktoren dragen ook bij tot deze indruk. Zo duurt het in enkele gevallen
vrij lang voordat een bepaalde intrige, na te zijn onderbroken, weer wordt voortgezet. Aretino heeft hierin geen vergissingen gemaakt : hij neemt iedere draad in
een later stadium weer op. Het effekt van een dergelijke `breuk' wordt bovendien
beperkt door toepassing van eenvoudige technische middelen. Artibo bijvoorbeeld verschijnt in 27 en laat daarna tot 53 niets van zich merken, terwijl zijn rivaal
Tranquillo ook pas in 51 even genoemd wordt. Hier bestaat het risiko, dat Artibo
alweer `vergeten' is, wanneer hij voor de tweede keer opkomt. Aretino tracht dit
risiko echter te ondervangen door Artibo zowel aan het eind van 27 als aan het begin van 53 over zijn echtgenote Tansilla te laten spreken. Over Zefiro horen we
niets tussen 62 en 95. Hier zorgt een opmerking in 78 ervoor, dat de intrige met
Zefiro en Annetta niet geheel in de vergetelheid raakt. Dergelijke geheugensteuntjes worden ook in andere scènes geleverd door toespelingen, verwijzingen, retrospektieve aspekten. Naast het systeem van kausale verbindingen is er zo een netwerk van relaties die bijdragen tot de voorbereiding van de komende handelingen
en tot het in herinnering houden van de voorvallen die al hebben plaatsgevonden.
Alle gebeurtenissen in het drama zijn door hun verschillende relaties in het geheel geïntegreerd. Alleen het ingrijpen van Biondello in situatie 90 is door niets
gemotiveerd. Hij treedt op als een `medicus ex machina' : een kunstgreep van de
auteur om uit een uitzichtloze situatie naar een gelukkige ontknoping te komen.
We hebben gezien dat Hooft hier een oplossing heeft gevonden die met het oog
op de kausale samenhang beter verantwoord is. Dat houdt niet in, dat het foefje
Aretino verwerpelijk is vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het stuk als van
drama. `Waarschijnlijkheid' is niet iets waar een komedie mee valt of staat. Terwille van het komisch effekt is zelfs een grote dosis onwaarschijnlijkheid volstrekt
acceptabel en soms onvermijdelijk, zeker bij het tot stand brengen van de ontknoping. „Happy endings do not impress us as true, but as desirable, and they are
brought about by manipulation. (...) Unlikely conversions, miraculous transformations, and providential assistance are inseparable from comedy" (Frye 1971, 170).
Een punt tenslotte dat ook tot de indruk van verwardheid kan hebben bijgedragen, is de omstandigheid dat het aantal personages in l'Hipocrito vrij groot is, en dat
in hen stereotiepe eigenschappen (van de knecht, van de minnaar) overwegen boven individuele karaktertrekken (zie hierover het volgende hoofdstuk). Dit is echter iets dat in een opvoering van het stuk gemakkelijk ondervangen kan worden
door een kontrastrijke aankleding. Het hoeft niet gezien te worden als een gebrek
in de bouw van het stuk. Op dit punt verschil ik derhalve van mening met Van
Tricht (1951, 67), die zegt dat de warrige intrige het stuk bij vertoning nog onbegrijpelijker moet maken dan bij lezing.
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Hooft heeft bij de bewerking van l'Hipocrito de komplexe opbouw gehandhaafd.
We zagen hierboven (p. 146) reeds dat hij het stramien van elk der intriges in stand
liet. Ook de begrenzing van de bedrijven is gelijk gebleven. Het schrappen van
Gemma als figuur heeft weinig konsekwenties, daar zij slechts een sekundaire
funktie in de handeling vervult. Hooft heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een komplete intrige te schrappen, wat bijvoorbeeld met die rondom
Artibo zonder veel problemen had kunnen geschieden.
Aangezien het stuk wel aanzienlijk is ingekort, kan men zeggen dat de gekompliceerdheid van de handeling relatief is toegenomen : binnen een kleiner bestek
wordt een ongewijzigde hoeveelheid ontwikkelingen `samengeperst'. Dit komt de
helderheid van het stuk niet ten goede. En hoewel Hooft HC over het geheel handig
heeft verkort, zonder dat hij veel `steken laat vallen', hebben de vele coupures toch
wel enige negatieve gevolgen. De ontwikkeling van bepaalde personages en van
hun verhouding tot andere figuren komt bijvoorbeeld minder goed uit de verf in
SHH dan in HC. Hierop zal ik in het volgende hoofdstuk nader ingaan.
Door het schrappen van tal van scènes neemt ook de ruimte af om bepaalde
situaties voor te bereiden. Het verloop wordt bruusker, het ritme der gebeurtenissen onrustiger. We zagen dit al in het eerste bedrijf, waar het eerste optreden van
Zefiro en dat van Britio (sit. 7 en 12) in am onmiddellijk op elkaar volgen. In het
tweede bedrijf vertoont de groei van de woede van Liseo zich minder geleidelijk
door het schrappen van sit. 30 31. Situatie 66 mist de aanloop van 43 en 59 ; Britio's
inzicht in de verwisselingen (85) is niet langer het resultaat van getoonde gebeurtenissen ; Prelio accepteert Sveva zonder enige argumentatie (92 en 96 geschrapt).
In Hc aanwezige verbindingen tussen situaties vallen soms weg. Situatie 16
kwam geïsoleerd te staan, uit 24 verdwenen juist enkele relatie-scheppende elementen, door het schrappen van 61 en 77 raakte de samenhang verloren in het gebeuren met Tranquillo.
Soms wordt ook de handel en wandel van bepaalde figuren in am onduidelijk,
het opkomen en afgaan verliest zijn motivering (sit. 10 11 14; 78 79).
We hebben echter ook al gezien, dat in enkele gevallen de verbinding tussen de
situaties is verduidelijkt. Een belangrijke korrektie is die in de motivering van de
handelingen van Lamfert Loscop (sit. 46 ; 90 91) . Een nieuwe verbinding werd in
am ook gelegd tussen 7 en 16 en tussen 14 en 24. Enige ontwikkelingen in het stuk
kregen een nieuwe, natuurlijker afronding : het lopen naar de justitie (S 59) ; de
thuiskomst van Annetta (103).
Soms wist Hooft het stuk in te korten door een gebeurtenis niet ten tonele te
doen komen, maar deze over te laten aan de fantasie van de toeschouwer (sit. 10),
of elders te laten vertellen (sit. 33 en 50 in S 50; 72 in 78; 76 in 82; 96 in 103) . Daardoor wordt de handeling `ekonomischer', maar verdwijnen er enkele aantrekkelijke spelmomenten.
-

-

-
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Een a antal malen ook is de komische spelsituatie in smH minder genuanceerd
dan in Hc, doordat de verhouding tot het voorafgaande is komen te vervallen.
We zagen dat bij situatie 14, 17 en 32. Dergelijke kombinaties van `winst' (door
het minder omslachtig maken van de h andeling) en `verlies' (door het vervallen
van komische momenten) zien we vaker optreden. Het schrappen van de koppelaarster bijvoorbeeld verwijdert een omweg in het verloop van de handeling,
maar neemt tegelijkertijd een a antal schilderachtige passages uit de tekst weg.
Het is niet zomaar uit te maken, wat hier winst en wat verlies genoemd kan
worden, laat staan in hoeverre het ene tegen het andere opweegt. Dynamische
elementen zijn niet per se waardevoller dan statische. Denk a an een stuk als
Bredero's Moortje, dat zijn a antrekkelijkheid vooral aan de laatste ontleent. Als uit
dat werk a ll es geschrapt zou worden wat niet direkt bijdraagt tot het voortstuwen
van de intrige, zou er een mager geheel overblijven.
Dat Hooft er niet speciaal op uit was, om het statische element in het stuk te beperken en het dynamische te behouden, blijkt in de uitbreiding die hij aan de tekst
van de dokter heeft gegeven en a an het handhaven van de lange liefdesbrieven in
16 en 23. Het lijkt me dat Gemma eerder is komen te vervallen op grond van het
feit dat haar tirades niet erg in "s Landts gheleghentheyt' pasten, dan alleen op
grond van de omstandigheid dat haar aandeel in de handeling volstrekt niet essentieel was.
Gezien vanuit het geheel van het stuk zijn er natuurlijk scènes, waarvan de weglating zonder veel bezwaar heeft kunnen plaatsvinden. Aan situatie 59, 61, 69 en
101 wordt niet veel gemist. Maar het aantal keren dat een schrapping verlies van
komische kwaliteiten meebrengt, is groter. Ik heb daarop met name gewezen bij
situatie 74-75, maar ook situatie 33 en 70, 79 en 108 kunnen hier genoemd worden.
Nu is het nogal vanzelfsprekend, dat coupures in een komedie zullen leiden tot
verlies van komische momenten. Als het anders was, zou het niet pleiten voor de
komedie in kwestie. De vraag wat dit `verlies' voor konsekwenties heeft voor het
waardeoordeel over de bewerking als geheel, zal ik trachten te beantwoorden in
mijn eindkonklusies over Schi nheiligh, als ook andere aspekten van het stuk aan de
orde zijn geweest.
Hier zij alleen vastgesteld dat het onjuist is te poneren, dat de verkorting niets
dan winst oplevert. Dat laatste is de mening van Kalf (1895, 260). Ook Van Tricht
(1951, 67) spreekt alleen over „handige verkortingen en aardige toevoegsels", een
formulering die door Knuvelder (o.a. 1971, 267) is overgenomen. In 8.6 kom ik
uitvoeriger hierop terug.
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7
PERSONAGES EN MOTIEVEN IN L'HIPOCRITO
EN SCHIJNHEILIGH

7.1 Personages en karakters
In de twee voorafgaande hoofdstukken zijn de personages van het drama reeds aan
de orde geweest. In 5.5 werden kwantitatieve gegevens over hun optreden vermeld ; de kompositie van het werk werd in hoofdstuk 6 merendeels aan de hand
van de aktiviteiten van de verschillende personages besproken.
De zin van ook nog een afzonderlijke beh andeling ligt in de mogelijkheid verspreide gegevens per figuur met elkaar in verband te brengen.
Aparte bespreking wil niet suggereren, dat aan de personages iets als een autonoom bestaan toegekend kan worden buiten hun al globaal behandelde rol in het
verloop van het drama. Liseo, Hipocrito, Porfiria, Biondello en de anderen zijn
geen levende wezens, wier bestaan zich uitstrekt buiten de woorden van de tekst.
De vraag naar het beroep van Liseo, de verhouding van Porfiria tot haar vader,
het motief van Biondello om een slaapmiddel te geven (in HC) zijn even zinloos
als de vraag naar het kindertal van Lady Macbeth (zie Knights 1963) .
Dat wil niet zeggen dat de personages poppen zonder eigen gezicht zijn, die
slechts funktioneren als kleurloze sprekers van teksten. Uiteindelijk moeten dramatische figuren zo `menselijk' zijn, dat een akteur ze met zijn eigen persoon kan
voorstellen en de toeschouwer ze kan herkennen (Styan 1963, 164). Men kan in het
drama een onderscheid maken tussen het personage als element in de dramatische
struktuur en de persoonl ijkheid, die voor onze ogen kan groeien uit de indrukken
die we ontvangen (Styan 1963, 168). Het personage is een essentieel element in de
struktuur van het werk; de vorming van een `persoonlijkheid' is een extra, en bij
veel personages zijn de bouwstenen ervoor nauwelijks aanwezig. Soms, zegt
Styan (1963, 168) is een „impression of personality (...) only an accident that
happens because of the occasionally narrative turn of the play." Een voorbeeld
hiervan in l'Hipocrito is de figuur van Maia, die wat ze heeft aan persoonlijke kleur,
vrijwel geheel ontleent aan de beschrijving door de knechten in situatie 24 en aan
haar eigen monoloog in 25.
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Een heel ander punt is, dat ook een personage zonder enige individua liteit in de konkrete op voering tot een 'karakter' gemaakt kan worden, wanneer de a k t e u r in staat is om vanuit
zijn eigen persoonlijkheid individuele trekken aan de figuur toe te voegen (Dawson 1970,
50). Daarmee zijn we echter op het terrein van de realiseringen van het drama en niet meer
bij het drama zelf.

Het grootste deel van de personages in de dramatische literatuur behoort tot een
betrekkelijk gering aantal vaste typen. Speciaal de komedie wordt hierdoor gekenmerkt. (Zie over deze typen bijv. Duckworth 1952, 236 71 ; Herrick 1964,
147-75 ; Jeffery 1969,137-53. Van den Bergh 1972, 43-4 en 51-2, bespreekt het belang van het gebruik van vaste typen voor het bereiken van de komische werking.)
Tussen deze vaste typen, en de karakters die het beeld van een individuele persoonlijkheid kreëren, bestaat geen tegenstelling. Ook de `individuen' zijn meestal
variaties op een basis-type (Dawson 1970, 50) .
Northrop Frye schrijft over de tot een type behorende personages van de komedie : „In drama, characterization depends on function; what a character is follows from what he has to do in the play. Dramatic function in its turn depends on
the structure of the play; the character has certain things to do because the play has
such and such a shape. The structure of the play in its turn depends on the category
of the play ; if it is a comedy, its structure will require a comic resolution and a
prevailing comic mood. Hence when we speak of typical characters, we are not
trying to reduce lifelike characters to stock types, though we certainly are suggesting that the sentimental notion of an antithesis between the lifelike character and
the stock type is a vulgar error. All lifelike characters, whether in drama or fiction,
owe their consistency to the appropriateness of the stock type which belongs to
their dramatic function. That stock type is not the character but it is as necessary to
the character as a skeleton is to the actor who plays it." (Frye 1971, 171 2) . Frye
brengt de personages van de komedie terug tot slechts vier basistypen, en verstaat
dus onder `type' iets anders dan men normaliter doet. Dat speelt hier echter geen
rol. Waar het ons om gaat, is dat we, binnen het door Frye aangegeven kader, bij
de bespreking van de personages in de eerste plaats uitgaan van hun funktie.
Variaties in de wijze waarop deze funktie vervuld wordt, kunnen dan bijdragen
tot de opbouw van een herkenbare mate van `individualiteit'.
Ik streef ernaar zo weinig mogelijk te `psychologiseren'. In dat opzicht sluit ik
me aan bij de traditie in de Shakespeare- studie die in de jaren dertig o.a. door
Knight en Knights is gegrondvest (zie Knight 1949 en Knights 1963) . Een recent
werk als dat van Champion (1970) zet zich tegen deze traditie af en is weer meer
gericht op de analyse van karakterontwikkeling. Het lijkt me dat deze aanpak verdedigd kan worden waar het om Shakespeare gaat, maar ik meen dat voor de benadering van de zestiende-eeuwse Italiaanse komedie het eerste standpunt gekozen
-

-
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moet worden. De redenen daarvoor zullen in de volgende paragrafen duidelijker
tot uitdrukking komen.
Het `karakter' bestaat zoals gezegd in de i n d r uk die we als toeschouwer resp. lezer
van een toneelfiguur verkrijgen. „Character is the interpretation we attach to an
individual's activity", schrijft Beckerman (1970, 213), nadat hij iets eerder (p. 210)
had gezegd dat het woord 'character', net als het woord `plot', „a summarized
perception" aanduidt. Beckerman onderscheidt dan „the character-made" (als
`produkt') van „the character-in-the-making", dat hij omschrijft als „a series of behavorial possibilities". Samenvatting van onze waarnemingen tot een op de komplete aktiviteit gebaseerde interpretatie is natuurlijk pas mogelijk, als we het hele
stuk kennen, maar de opbouw van onze indruk (het `karakter') vindt reeds plaats
tijdens het handelingsverloop. Het hangt van de dramatische konventies en van de
vermogens van de auteur af of onze indruk snel zijn definitieve inhoud krijgt (bijvoorbeeld bij gebruik van standaard-typen), of dat het karakter voortdurend meer
nuances en meer `diepte' blijft krijgen.
Op welke elementen baseert zich nu onze indruk? Voordat we ons tot de personages van l'Hipocrito wenden, moeten we ons nog afvragen hoe onze interpretatie
tot stand komt, en wat in het beeld dat we krijgen, bepaalt dat we in het ene geval
te doen hebben met louter een representant van een type, en in het andere geval
met een 'lifelike character'.
Van Laan (1970, 72 vgg.) onderscheidt vier wegen waarlangs de toeschouwer
waarnemingen bereiken van de personages in het drama:
a Audience Foreknowledge, verkregen door het gebruik van een bekend verhaal,
bekende figuren (vaste typen kunnen we ook hierbij onderbrengen) ;
b Extratextual Signs, zoals typerende namen, karakteristieke kleding, gegevens uit
het dekor;
c The Relationship between Characters, zich uitend in mededelingen van de ene persoon over de andere (wat Kayser 1967, 199, „direkte Charakterisierung" noemt)
en de uitdrukkingen van oppositie tussen personen;
d The Character's Activity and Speech. Hieronder valt Kayser's „indirekte Charakterisierung", maar ook de door Kayser afzonderlijk onderscheiden „Selbstcharakteristik".
Het is duidelijk dat a en b in de eerste plaats de `typerende' gegevens opleveren;
wat een figuur aan in dividuele trekken heeft, wordt bepaald door c en d. Dit is
ook de mening van Dawson (1970, 50) : „It [sc. „the significant life of a dramatic

character"] is in the language of the play, and the situations which that language
creates. The individuality of a Falstaff, a Polonius or a Malvolio is created by the
speech put into his mouth, and into the mouths of those who speak to him and
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about him. It is typicality individualised by language which creates the impression
we call character."

7.2 L' Hipocrito: typen en karakters?
In l'Hipocrito maakt Aretino gebruik van de ruime keus aan typen die uit de klassieke komedie en haar renaissancistische navolgingen ter beschikking stond van de
auteurs van komedies. Hoe zeer Aretino dit materiaal in de vingers had, bewijst hij
in de proloog van Il Marescalco, waar een lange reeks typen de revue passeert, elk
voorzien van een korte en treffende karakteristiek. In Hc vinden we de `senex', de
parasiet, de minnaar, de geliefde, de knecht, de dokter, de koppelaarster ; elk van
deze oude of j ongere typen is als een schematische vorm a anwezig in de personages
van het stuk. Zijn er daarnaast ook argumenten te vinden voor de opvatting dat
sommige figuren in het stuk uitgegroeid zijn tot echte `karakters' ? De literatuur
over Aretino vertoont uiteenlopende meningen over dit punt.
Petrocchi vormt een voorbeeld van het ene uiterste. Hij ziet in l'Hipocrito slechts
een hoeveelheid mannelijke en vrouwelijke personages die allemaal aan elkaar gelijk zijn, zonder eigen psychologie, allen op dezelfde wijze sprekend en handelend.
Alleen voor de knechten wil hij een kleine uitzondering maken (Petrocchi 1948,

236).
Er zijn echter andere auteurs die in het stuk zelfs een aanzet zien tot een karakterkomedie. We vinden dit reeds bij Wolff (1911). Deze fundeert zijn opvatting niet
zozeer op de `diepte' v an de verschillende personages, als wel op zijn interpretatie,
dat binnen het stuk, speciaal in de figuur v an Liseo, een verandering in de „Zeitstimmung" tot uitdrukking komt : „Das Stiick, in dem Erinnerungen an die bessere
Vergangenheit nicht selten sind (so V, 8), gelangt dadurch zu einem melancholischen, ja Trommen und gottergebenen Ausklang. Aretin musste der veránderten
Zeitstimmung Rechnung tragen, aber dadurch, dass er diesen Umschwung sich
innerhalb des Stiickes vollziehen lasst, nimmt er einen Anlauf zur Charakterkomódie, der fur das damalige Lustspiel etwas Neues war." (Wolffl9ll, 266-7).
Wolffs interpretatie v an het slot van l'Hipocrito is op zijn minst zeer aanvechtbaar. Dat neemt de bodem weg onder zijn karakteristiek, die bovendien lijdt aan
de onduidelijkheid van het hier geh anteerde begrip karakterkomedie.
Ook een recentere karakteristiek, van Pandolfi (in Mango 1966, 37), biedt ons
geen houvast, omdat elk argument ontbreekt voor zijn uitspraak dat l'Hipocrito
`meer op karakter dan op ontwikkeling gebaseerd is, en zo een type komedie tot
stand brengt, dat in de komende eeuwen vele briljante variaties zou kennen.' Dit is
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Hierboven kwam al naar voren, dat de aanhangers van de eerste opvatting deze
nauwelijks met argumenten staven; a anwijzing van de figuren als `typen' vinden
we ook in belangrijke moderne studies als van Innamorati en Hósle, hierboven
aangehaald op p. 109-10. In de volgende paragrafen zal ik uiteenzetten, welke gegevens mijn eigen onderzoek oplevert ten aanzien van deze kwestie. Ik zal daartoe
eerst enige aandacht schenken aan de funkties van de verschillende personages en
aan hun onderlinge relaties, zoals die naar voren komen uit de beschrijving v an de
dramatische struktuur van l'Hipocrito. Daarbij zal ik aan de voornaamste personages een afzonderlijke beschouwing wijden. Hierin komen ook enige motieven ter
sprake, die met bepaalde personages of groepen van personages verbonden zijn.
In het geheel zal de verhouding v an sHH tot het origineel telkens mede aan de orde
komen.

7.3

Overzicht van de `kontakten' tussen de personages

We moesten op p. 131 vaststellen, dat tabel H, met de indeling van de personages
volgens het schema van J ansen, niets van waarde opleverde. Een wat duidelijker
indruk van belang en relaties van de personages krijgen we, als we kijken naar de
frekwentie van `de kontakten' die ze in het stuk met elkaar hebben.
Zo'n overzicht heeft dezelfde beperkte gebruikswaarde als de overige verzame-

lingen van kwantitatieve gegevens : het zegt niets over de inhoudelijke funkties.
Maar een dergelijk schema biedt wel een zekere kontrole op de indrukken die we
verkrijgen uit het bonte verloop v an de handeling ; het attendeert op bepaalde verschijnselen en het kan `aangekleed' worden met gegevens die de kennis van de intriges verschaft.
De hier volgende tabel I heeft niet de bedoeling nieuwe feiten aan te dragen;
hier worden alleen de gegevens opgeteld en gerangschikt, die in de uitvoerige bespreking van de struktuur (hoofdstuk 6) verscholen lagen tussen andere aspekten.
De cijfers in de tabel geven telkens aan in hoeveel situaties twee personen gezamenlijk (vaak met nog anderen) sprekend optreden. Achter de Italiaanse naam
vindt men de cijfers uit He, achter de Nederlandse naam de cijfers uit sHH. Het
bovenste cijfer betreft dus steeds de Italiaanse tekst, het onderste de Nederlandse
tekst. Een voorbeeld:
Liseo
Rieuwert
Guardabasso 16
Slockspeck 12
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T ABEL I Overzicht van defrekwentie waarmee bepaalde personages in een situatie van He of SHH met elkaar

gekombineerd worden
L
R

G
S

M P
Q D

Lisco
Rieuwert

16 2
12 3
Guardabasso 16 2

Slockspeck 12 -

3

Malanotte 2
Quisttijdt 3
Perdelgiomo 3
Daghdief 4
Britio
4
Simon
2
Tanfuro
6
Wouter
3
Hipocrito 5
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Tranquillo 2
Steven
2
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1
Dirck
1
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1
Wijbrandt 1
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1
Eelhart
1
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Snoep
Artibo
1

2

2

Lubbert

1

1

2

3
2

3
1

7
10 7
2

2
4
2
4

3
4
2
3
10

3

3
1

2
2

3
3
1

4
1
1
1
1
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S

T H
W S

T

4
2
1

6

3

2
2
1
1

4

5
4
4

2 4
3 1
2 3
2 3 1
2 3
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7 3
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A
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4
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1
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3
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1
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1

1

1

5
3

1

4

1

1

1
1
2
2

3
2

1

3
1

4
1

1
1
1

1
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1

1

2
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3
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3
4
3

1
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Dit betekent dat Guardabasso in 16 situaties van Hc samen met Liseo optreedt, en
dat zijn tegenh an ger Slockspeck in 12 situaties van sHH samen met Rieuwert voorkomt. In de telling heb ik situatie 112, waarin alle personen gezamenlijk op zijn,
buiten beschouwing gelaten, omdat de gegevens daaruit de tabel nodeloos onoverzichtelijk gemaakt zouden hebben.

7.4 De knechten
Wanneer we deze wirwar van cijfers wat nader bekijken, dan springen er in de
eerste plaats bepaalde vaste kombinaties van figuren uit. De hoogste aantallen
kontakten' vinden we achtereenvolgens (in Hc) bij Liseo—Guardabasso (16),
Britio—Tanfuro (13), Malanotte—Perdelgiorno (10) en Zefiro—Troccio (8). Driemaal een relatie van meester tot knecht en éénmaal die tussen twee knechten.
Bij deze kombinaties is er meestal geen sprake van een `ontmoeting' tussen de
figuren, waarin zich een onderdeel v an de handeling afspeelt, maar van een optreden als twee-eenheid, hetzij samen tegenover één of meer anderen, hetzij in een
dialoog zonder anderen. Elk van de kombinaties onderscheidt zich daarbij iets
van de overige.
Ieder van de knechten vertoont kenmerken van het type. Deze liggen vooral in
een grote mate van onafhankelijkheid in de houding ten opzichte van hun meesters, met wie ze vaak op komische wijze kontrasteren (zie Borsellino 1962, XXI en
Jeffery 1969,145-7), en verder in een meestal onverbloemd najagen van hun eigenbelang, gekonkretiseerd in lui leven en lekker eten. Van den Bergh beklemtoont,
onder verwijzing naar Freud's `Das Tabu der Herrscher', het a m b i v al ent e karakter van de houding der ondergeschikten ten opzichte van hun meesters. „Aan de
ene kant verleent de knecht of dienaar hulp en bijstand, of bedenkt listen en intriges, aan de andere kant drijft hij de spot met zijn meester, besteelt hem of bevoordeelt zichzelf op diens kosten." (Van den Bergh 1972, 107).
Deze basisgegevens bieden plaats voor een ruime scala van variaties in verschillende komedies, waarbij ook figuren met een onmiddellijk herkenbaar `eigen
karakter' tot stand kunnen komen. Ook in Hc krijgen de knechten door nuanceverschillen in hun respektievelijke funkties toch iets van een eigen gezicht.
4

Troccio vertoont daarbij het meest de trekken van de servus callidus' uit de Romeinse komedie, die zijn jonge meester bijstaat in diens verovering van de geliefde
(vgl. Duckworth 1952, 250 51). Net zoals daar soms, vertegenwoordigt de knecht
de kant van de `praxis' tegenover de `amor' van zijn meester, die met het hoofd in
-
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exegese, en evenmin van de overdreven weidse groet waarmee Troccio afscheid
neemt.
Ook met Tanfuro's eerste claus gaat Hooft niet zorgvuldig om. Ik heb dat reeds
in hoofdstuk 6 opgemerkt bij de beh andeling van sit. 12 (zie blz. 151). En juist die
claus karakteriseerde onmiddellijk de relatie van Tanfuro met Britio, die er een is
van solidariteit. Tanfuro is de trouwe knecht, wiens dagen in dienst van Britio
even ontelbaar zijn als de korrels in een berg graan (sit. 82; bij Hooft wordt deze
hyperbool teruggebracht tot het zakelijke „Jck heb mijn heerschap seven jaer lang
gedient', SHH r. 1997). Hij geeft zijn meester raad, staat hem in alles bij, en leeft
mee met zijn geluk en ongeluk. Zelfs als Britio hem van diefstal beschuldigt, doet
hij niets anders dan pogen zijn eerlijkheid en trouw aan te tonen, ook omdat hij
ervan overtuigd is, dat Britio niet zonder hem kan. Deze trouw heeft Tanfuro gemeen met Messenio, de slaaf van de in Epidamnus arriverende tweelingbroer in
Plautus' Menaechmi, op wiens loyaliteit tegenover zijn meester Duckworth (1952,
250) wijst. Messenio kan als voorbeeld voor de figuur van Tanfuro gediend hebben, maar direkte beinvloeding is niet te bewijzen (zie boven, p. 21-22).
In SHH is de relatie tussen Tanfuro en zijn meester wel gelijk aan die in Hc, maar
doordat het aspekt van de solidariteit pas laat (in sit. 82, 84, 85) tot uitdrukking
komt, blijft de rol van Wouter aanvankelijk die van een neutrale dienaarsfiguur,
zonder eigen trekken. In hoofdstuk 6 is bovendien gebleken, dat verscheidene
spelsituaties waarin Tanfuro in Hc optrad, vereenvoudigd of geschrapt zijn, zodat
ook daardoor zijn figuur minder uit de verf komt.
Er is één situatie met Tanfuro, waarin geen sprake is van solidariteit met Britio,
maar van de solidariteit van knechten onderling. Dat is de levendige verbroederingsscène tussen Tanfuro en Guardabasso (sit. 102). De knechten zijn hier niet `in
funktie', ze tonen hun aard-als-knecht, zonder dat daarbij de bijzondere relatie tot
hun meester meespeelt. In dit `vrije' moment komen, speciaal bij Tanfuro, ander e
eigenschappen naar voren dan tot op dat ogenblik in de relatie tot zijn meester
waren gebleken. Dit wordt echter niet als een storende inkonsekwentie ervaren,
omdat de in 102 getoonde trekken typisch `des knechts' zijn. Juist doordat er een
t yp e bestaat (dat op zijn beurt weer op een sociale realiteit gebaseerd is), heeft de
auteur de mogelijkheid om enerzijds met slechts geringe variaties iets eigens in de
figuur aan te brengen, en om anderzijds die vaste eigenschappen te laten meespelen wanneer het hem te pas komt.
Tanfuro en Guardabasso bekennen hun gemeenschappelijke voorkeur voor een
lui leventje, voor het kaartspel, voor lichte vrouwen en voor een stevige slok.
Beiden zeggen een vechtpartij niet uit de weg te gaan. Van deze punten was alleen
dit laatste in de rol van Tanfuro even tot uiting gekomen, toen hij in sit. 42 (niet in
sin') ruzie dreigde te krijgen met Troccio. (Guardabasso's voorkeuren, zoals ze
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yen kniebujghen" (SHH r. 2449-50) . Als Liseo dan toch volhoudt, en zich onttrekt
.aan elke vorm van redelijk gesprek, laat Guardabasso zich echter weer meeslepen
door het komische van de situatie, waartoe tevoren ook zijn opmerkingen en
grappen hadden bijgedragen.
Op het niveau van het taalgebruik is Guardabasso een van de meest geslaagde
personages in het stuk, vooral in die scènes waarin hij het doen en laten van Liseo
en anderen met korte geestige kommentaren kan begeleiden. In SHH komt dit ook
wel over, al zijn hier juist enige situaties waarin Guardabasso in het bijzonder tot
zijn recht komt, geschrapt (6, 44, 70-72). Op sommige punten voegt Hooft grap-.
jes toe, bijvoorbeeld door een komisch bedoelde verspreking (SHH r. 148-9:
„T'aersgat, jck soud seggen 't heerschap wilde wat met v spreken.") of een toespeling op de Nederlandse situatie : SHH r. 2384-8 „Ghij hebt mij soo gepromoveert
met vw discoursen dat in 't stuck van philosophien mij dunkt jck soudt al de mutsen van lejden wel te raên geven hoe scharpkantigh datse oock zijn." voor „Voi
m'hauete addottorato con vna parte de le vostre discorrentie." (Hc V 7). Andere
'uitbreidingen' vinden we bijvoorbeeld in sit. 19.
Over het geheel genomen heeft Guardabasso weinig onder de verkortende bewerking van het stuk geleden, minder d an Troccio of Tanfuro en minder ook dan
zijn naaste kollega's Perdelgiorno en Malanotte. Die twee verliezen door het vervallen van sit. 10-11 ook juist hun typerende entree. In SHH krijgen we pas in situatie 24
een duidelijker beeld van deze knechten, die bijna steeds gezamenlijk optreden.
Ze fungeren daarbij niet als repoussoir ten opzichte van hun meester, maar als
kommentatoren van het doen en laten van iedereen in hun omgeving.
De specialiteit van Malanotte en Perdelgiorno is het kwaadspreken (hierop
heeft Petrocchi 1948, 239, al gewezen). In 11 krijgt Hipocrito er van langs, in 24
roddelen ze vooral over Maia, in 78 verbreedt hun kritiek op de personen in het
gebeuren zich tot een aantal uitspraken met `wereldbeeldaspekt' (zie voor dit begrip Van der Kun 1970) : over de vrouwen, over het huwelijk, over de positie van
de knechten. Van deze aspekten, waarin Aretino zich even laat zien als sociaal
satirikus, wat hij ook in ander werk is, blijft bij Hooft vrijwel niets over. We vinden slechts enkele opmerkingen over de vrouw terug („Al een ding een wijf en
een weerhaen", SHH r. 1967; zie ook r. 1960) .
Mede daardoor en door het schrappen van sit. 10-11 zijn ook deze figuren wat
vlakker, al vergoedt Hooft veel door de geslaagde aemulatio van de tirade over
Maia in sit. 24 (zie p. 264-265) .
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7.5 Hipocrito Schijnheiligh en de hypokrisie
Als we weer teruggaan naar tabel I (p. 199), dan zien we als tweede aspekt, dat er
een drietal figuren is met relatief meer `kontakten' dan de anderen, zowel gemeten
naar het aantal personages met wie ze gekombineerd worden, als naar de frekwentie van de kontakten. Dit zijn Liseo, Britio en Hipocrito. Hun respektievelijke
`score' is echter niet op overeenkomstige wijze samengesteld. Bij Liseo en Britio
komt de helft of bijna de helft van het totaal uit de frekwente kombinatie met hun
`vaste' knechten. Bij Hipocrito daarentegen zijn de kontakten veel meer gespreid.
Men zou op het eerste gezicht kunnen veronderstellen, dat dit samenhangt met de
centrale rol die de titelfiguur in de handeling heeft als i n t r i g a n t, als manipulator
der intriges. Maar als we ons uit het vorige hoofdstuk herinneren, waar en hoe
Hipocrito in de handeling ingrijpt, dan is er op de keper beschouwd weinig te bespeuren van die centrale rol. Op slechts twee gebeurtenissen oefent Hipocrito wezenlijk invloed uit: de bekering van Liseo en de vlucht v an Annetta.
Van de verschillende intriges is die met Zefiro en Annetta de enige waarin hij de
gang van zaken bestuurt. In de andere intriges doet hij niets anders dan de eindjes
aan elkaar knopen nadat het hoogtepunt gepasseerd is.
Britio en Tanfuro ontmoet hij wel in het tweede bedrijf (sit. 32), maar dat heeft
voornamelijk konsekwenties voor de Zefiro-intrige en voegt weinig toe aan de
ontwikkeling van de tweeling-intrige. Pas nadat Britio zèlf tot een `agnitio' is gekomen (sit. 85), mag Hipocrito de ontmoeting met Liseo tot stand brengen.
De gehele ontwikkeling rondom Porfiria—Corebo—Prelio gaat buiten Hipocrito
om. Zijn ontmoeting met Corebo in sit. 69 is een funktieloos gebeuren; die met
Prelio, helemaal a an het slot (109), een formaliteit. Ongeveer hetzelfde geldt voor
zijn bemoeienis met Tranquillo : nadat deze is geweken voor de kracht waarmee
Artibo zijn aanspraken naar voren brengt, zorgt Hipocrito voor een oplossing
door hem te koppelen aan Angitia.
Hipocrito is dus bepaald niet de motor van de handeling van het drama. In dit
opzicht is Hósle's (1969, 207) negatieve kwalifikatie van Hipocrito als „lediglich
mechanisches Triebwerk, das die Handlung vorantreibt" ongelukkig gekozen.
Baratto (1964, 147) geeft een karakterisering die, ofschoon zij in een wat aanvechtbare beeldspraak is gevat, van een juister inzicht blijk geeft. Hij stelt dat Hipocrito
`zonder weerstand het ritme volgt dat de auteur oplegt aan alle personages', waarmee Baratto m.i. uitdrukt dat Hipocrito binnen de gekozen handelingsstruktuur,
die beheerst wordt door het ritme der geb e u r t e n i s s en, evenmin als de andere
personages een drijvende kracht vormt. Het is niet door zijn `wil', hetzij in oppositie tot die van anderen, hetzij ter ondersteuning daarvan, dat de intrige zich ontwikkelt.
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Bij veel auteurs die over Hipocrito hebben geschreven, komt meer of minder
verhuld een gevoel van t e l e u r s telling tot uiting : de teleurstelling dat deze figuur
geen `Tartuffe' is geworden.
Moland (1867) en Caix (1882) hadden, uitgaande van Molières komedie, al op
de overeenkomsten en verschillen tussen beide titelfiguren gewezen. Men merkt
nu bij latere kritici, dat het moeilijk is zich los te maken van het beeld van Molières
briljante schepping, wanneer men de figuur van Hipocrito beoordeelt. We bespeuren dit bijvoorbeeld bij Grasso (1900, 134, 141), bij Flamini (293-4), Parodi (1916,
149-50), Tonelli (1924, 113) en zelfs nog bij Hosle (1969, 208) . In hun waardering
spreekt bovendien de meestal niet expliciet gemaakte veronderstelling mee, dat de
karakterkomedie, zoals we die bij Molière vinden, in principe superieur is aan de
intrigekomedie. Oordelend vanuit de eeuw der psychologie komt men bijna onvermijdelijk tot deze opvatting. Parodi (1916, 150) kan gelijk hebben als hij betreurt dat het gedrag van Hipocrito psychologische samenhang mist. Maar het
verbinden van een waardeoordeel hieraan is in zoverre onbillijk, dat het voorbijgaat aan de literaire konventies waarbinnen Aretino werkte (vgl. Innamorati 1957,
63). Men mag van een Italiaans auteur uit het midden van de zestiende eeuw niet
verwachten dat hij schrijft zoals een Frans auteur die meer dan een eeuw later geboren is.
We kunnen echter wel zeggen dat Aretino's stuk zelf deze benadering in de
hand werkt. Het zijn juist bepaalde k w a l i t e i ten die ons verleiden tot een vergelijking van Hipocrito met zijn nazaat Tartuffe. Deze kwaliteiten liggen in de wijze
waarop Hipocrito in het eerste bedrijf wordt gepresenteerd.
Bij de bespreking van de opbouw van het eerste bedrijf is er al op gewezen, dat
een groot deel hiervan bijdraagt tot de karakterisering van de titelfiguur : op direkte wijze door de beschrijvingen in sit. 1, 6, 9,11 en 16 en door de zelfkarakteristiek
in 3, op indirekte wijze door de handelingen van Hipocrito in sit. 4, 5 en 10. Wat
we hier nu zien gebeuren, is dat het `karakter' van Hipocrito trekken mee kr ijgt, die

door zin funktie in het drama niet waargemaakt worden.
Op zichzelf hoeft een uitvoerige karakterschildering, die ook aspekten omvat
welke in het drama niet werkzaam worden, niet storend te zijn. Ook de beschrijving van Maia in sit. 24-25 bevat dergelijke elementen. Extremer voorbeelden
zien we bij Bredero (bijvoorbeeld Byateris, Spaanschen Brabander r. 1478 1539).
In deze gevallen is er sprake van een `extra' waarmee meer diepte gebracht wordt
in een figuur.
De karakterisering van Hipocrito doet echter meer : ze roept een uitgesproken
prospektieve spanning op. Met name de hierboven (p. 139) geciteerde `dreigende'
uitspraken in sit. 3 wekken een zekere verwachting. En deze wordt in het drama
niet vervuld. Hoe komt dat? Waarom trekt Aretino deze lijn niet door ?
We moeten dit m.i. terugvoeren op de werking van de literaire konventie,
-
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richt op zijn persoonlijke belangen (maaltijden bij Liseo, geld van Zefiro, geld en
beloften van Britio). Daarom heeft hij meer aan dankbaarheid bij zijn `slachtoffers' dan aan afkeer. Zo komen de belangen van de anderen in het verlengde te
liggen van zijn eigen belang.
We weten echter dat Aretino meer heeft gegeven dan een tafelschuimer volgens
bekend model. Hij heeft bewust een nieuw type willen scheppen: dat van de

hypokriet.
Het verschil in gedrag met de traditionele parasiet laat Aretino door Hipocrito
zelf formuleren in sit. 3. De „gemeene panlickers" onderscheiden zich door hun
vraatzucht, hun loos gekakel, hun overdreven vleierij. Daarentegen prijst de hypokriet de „rijckeluj" om hun vroomheid, hun aalmoezen, terwijl hij hen tegelijkertijd, door alles te vergoelijken, stijft in „'t slampampen in 't woeckeren en in de
overdaedt". „Onder dus een deckmantel van devotij en schijn van nedrichejdt
doetmen met het goedt met de eer en met de harten der menschen al watmen wil."
(sim r. 116-19). Wat kunnen we, nogmaals, hierna anders verwachten dan negatieve gevolgen voor de personen die onder zijn invloed komen?
De verdere eigenschappen van Hipocrito vinden we in andere situaties van het
eerste bedrijf. Zijn uiterlijk, zijn manier van praten, zijn houding, worden in een
levendig vraag- en antwoordspel geschetst door Liseo en Guardabasso (sit. 2) .
Zijn parasitisme wordt aan de kaak gesteld door de knechten van Liseo (sit. 6 en
11), zijn koppelaars-aktiviteit door Gemma (sit. 9). Zo ontstaat een gedetailleerd
en nogal negatief beeld van deze figuur, die iets is tussen een frater en een priester
(,,che pende tral prete, e tral frate"). Dit beeld wordt aangevuld door Hipocrito's
taalgebruik in zijn kontakt met anderen: vol vrome gemeenplaatsen, met gebruik
van latijnse wendingen, en waarbij het woord „carità" hem in de mond bestorven
ligt (een fraaie reeks gebouwd op de komische werking der herhaling vinden we
bijvoorbeeld in sit. 22).
Dit vormt de buitenkant van vrome schijn: iets naar het karikaturale aangezet,
maar toch niet ver verwijderd van de uitdrukking van werkelijke religiositeit.
Dàt het schijn is, weten we, doordat Aretino het de titelfiguur zelflaat vertellen in
de monoloog van situatie 3. Dat lijkt een primitieve methode, maar daarbij moeten we ons er rekenschap van geven, hoe moeilijk het is, om werkelijke hypokrisie dramatisch gestalte te geven. De grens tussen uitingen van echte vroomheid
en van schijnvroomheid is nauwelijks te trekken. (Zie over deze problematiek
Scherer 1966,100 104; D'Amico 1937, 33, wijst nog op de komplikatie dat ook in
één persoon een mengsel van `bedrog' en oprechte vroomheid aanwezig kan zijn.)
Het risiko is groot dat in de dramatische situatie, waarin ook echte vroomheid
`gespeelde' vroomheid is, echt en vals niet te onderscheiden zullen zijn, waardoor de hypokrisie als zodanig dramatisch onwerkzaam blijft. Door duidelijk aan
-
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dalla reazione cattolica e dal gesuitesimo" (`een direkt uitvloeisel van de katholieke
reaktie en het jezuïetendom') te noemen. Dat is teveel vanuit de kennis van de
latere ontwikkeling geredeneerd. Maar wel was er in de tijd dat Aretino l'Hipocrito schreef, een klimaat gegroeid, dat gunstige omstandigheden schiep voor de
bloei van hypokrisie. Aretino en zijn publiek zullen de modellen van Hipocrito uit
eigen ervaring gekend hebben, al hoeven het dan niet per se jezuïeten te zijn geweest.
Ik wil geenszins suggereren, dat hypokrisie een specifiek produkt van de opkomende Kontrareformatie zou zijn, en dat het daarvoor niet bekend is. Aretino is
ook niet de eerste die schijnheiligheid in de literatuur introduceert. Onder de vele
clerici in de novellenliteratuur (zie Fabiani 1905, 29 vgg.) treft men er ook aan met
hypokriete trekjes. Een Fra Timoteo in Machiavelli's Mandragola (geschreven vóór
1518) wordt door Sanesi (1911, 265) eveneens als een hypokriet aangemerkt
(maar over de interpretatie van deze figuur bestaat verschil van mening ; zie
Radcliff Umstead 1969, 129) .
Aretino levert ten opzichte hiervan wel iets nieuws. In de eerdere figuren is de
hypokrisie Of bijverschijnsel in de schildering van de uit de b and springende geestelijke, of ze is impliciet gegeven als verklaarbare eigenschap v an een korrupt
priester. Aretino schept echter het typ e, waarin de hypokrisie de centrale eigenschap is. Zijn figuur wil, zoals de naam ook aangeeft, vóór alles hypokriet zijn. Als
zodanig introduceert hij zich en uit hij zich.
Al behoeft dit type van de hypokriet dan niet per se de Kontrareformatie als
verklaring voor zijn ontstaan, toch kan het (kontra)reformatorische klimaat het
ontstaan ervan wel gestimuleerd hebben. Anderzijds is het stuk moeilijk denkbaar
in de periode toen de Kontrareformatie zich volledig had doorgezet en zich op alle
levensterreinen geducht liet voelen. Dat mag d an de periode zijn waarin (met enige
overdrijving) „religion (...) degenerated into artificial devotional practices often
tainted with an unctuous hypocrisy" (Firpo 1970, 270), maar dan is ook de behandeling van de hypokrisie zoals we die bij Aretino vinden, wel wat riskanter geworden. Ook al wordt nog zo duidelijk aangegeven, dat Hipocrito geen echte gel ovi g e is, toch blijft het stuk aantonen, dat een figuur „che pende tral prete, e tral
frate" en die voortdurend met het brevier onder de arm loopt (sit. 2), achter zijn
vrome uitspraken een verdorven innerlijk kan verbergen. Het is geen wonder dat
in de `vermomde' versie van het stuk (Il Finto van 1601 ; zie boven in 2.8) de verwijzingen naar Hipocrito's geestelijke staat voorzichtigheidshalve geschrapt zijn.
Het element van `verbreking v an een religieus taboe' (zie Van den Bergh 1972,
103-106) dat in de Italiaanse situatie aanwezig was, zal waarschijnlijk in de Nederlandse omgeving aan kracht hebben ingeboet, doordat de katholieke geestelijke
in de `officiële moraal' van de Republiek geen voorwerp van religieus ontzag was.
Men zou kunnen zeggen, dat door het handhaven van Schijnheiligh als katholiek
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geestelijke (zie onder ad 8.4.3) de mogelijkheid tot het geven van een gemakkelijke
karikatuur door Hooft is verkozen ten koste van de sterke komische werking van
taboeverbreking.
Aretino heeft met Hipocrito een bepaald niet oninteressante figuur geschapen,
zowel in historisch opzicht, als vanuit dramatisch oogpunt. Dat hij de dramatische
mogelijkheden van dit type maar zeer ten dele geëxploreerd heeft, beseffen we
vooral wanneer we Molières Tartuffe ernaast leggen. We kunnen dit Aretino
moeilijk kwalijk nemen: de historische ontwikkeling heeft haar eigen tempo.
Hem komt in elk geval de verdienste toe, dat hij de grondslag voor het type heeft
gelegd. Dat Aretino zelf de diskrepantie gevoeld heeft tussen het `karakter' van
Hipocrito en zijn handelingen, blijkt in situatie 105 (Hc V 16). Daar verontschuldigt Hipocrito zich als het ware hiervoor, als hij bekent dat hij met zijn kunstgrepen niets heeft kunnen uitrichten tegen de autonome loop der gebeurtenissen:
„In fine, noi altri hipocriti, siamo scelerati per natura piu, che per arte. questo dico
a proposito di quel non só che il quale m'arabbia l'animo ne l'hauere per male i
successi buoni, che m'escano di mano, mentre mi son isforzato, che i loro esiti
siano pessimi." (Tenslotte zijn wij hypokrieten meer booswichten van nature dan
door kunst. Ik zeg dit in verband met een ik-en-weet-niet-wat dat mij woedend
maakt, daar ik de goede resultaten verfoei, die uit mijn handen komen terwijl ik
mij moeite heb gegeven om hun uitkomsten heel slecht te laten zijn.') Op deze
passage werd reeds gewezen door Grasso (1900, 145) en Sanesi (1911, 244). De
interess antste interpretatie ervan geeft Baratto (1964, 147 en voorafgaande pagina's), op wiens opvatting van het stuk ik hierboven ben ingegaan (p. 20).
Het begin van l'Hipocrito geeft de aanzet tot een satire op de hypokriet; in de loop
van het stuk verzwakt deze satire grotendeels tot de hantering van een hypokriete
wijze van uitdrukken als komisch element in het stuk. De hypokriet wordt tot een
figuur als de miles gloriosus, de dokter, de kok of de parasiet, wier aandeel in de
komedie meer pleegt te berusten op hun komische verschijning dan op hun funktie
in de h an deling.
In Hoofts Schijnheiligh treedt deze tendens zeker zo duidelijk op. Nog sterker dan
bij Hc ligt daar de hypokrisie in de woorden alleen. De monoloog in sit. 3 blijft
wel dezelfde negatieve verwachtingen wekken, maar in het verdere stuk zijn een
aantal ongunstige trekjes, die terugverwezen naar dat negatieve beeld, verdwenen,
zowel in de woorden v an Schijnheiligh zelf als in de uitlatingen v an anderen over
hem (zie boven p. 141-142). Daardoor wordt de figuur nog meer een gewone
parasiet.
Dat Hooft geaarzeld heeft of hij de kant van het parasitisme niet nog sterker zou
beklemtonen, wordt duidelijk aangetoond door .de open va ri ant bij regel 107.
Hooft vertaalde „Vn magro lungo" (Hc I 1) eerst met „Een maegher lang vent".
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Naderhand (het schrift wijst zeker niet op gelijktijdigheid) schreef Hooft hierachter : „een druijstich vier schoote man", d.i. een opgeblazen, zwaar gebouwde
man ( WNT 3, 3489 en 21, 432-3). Kennelijk heeft hij, toen in het stuk het parasietaspekt steeds sterker ging overheersen, overwogen dit ook in de gestalte van zijn
figuur tot uiting te laten komen.
Al eerder heb ik erop gewezen, dat Hooft al in sit. 7 de eetlust van Schijnheiligh
sterker had beklemtoond: „hij [kan] soo beschejelijck sijn bujck vol stuwen dat hij
sijn kasjack elcke quartier wrs een rif j en wtbinden moet; en van drincken j ck sagh
mijn leefdaeghen geen mensch die soo veel laeden kon sonder droncken te worden. t'is een groote konst. Eel. Jae die hem een koe wel nae soud doen." (SHH r.
379 85 ; over het beproefde komische effekt van de kombinatie geestelijke staat en
aardse eetlust schrijft Van den Bergh 1972, 46.)
Tegelijkertijd krijgt door het vervallen van sit. 10-11 de huichelachtigheid minder nadruk. De lange uiteenzetting over de huwelijkskandidaten blijft staan en
daarin uit Schijnheiligh zich juist niet onverstandig en niet ongeestig, terwijl de
negatieve kanten in het slot van deze situatie zijn vervallen (zie boven p. 142-143).
Ook verder in het stuk ontbreken een paar van de onaangenaamste trekjes van
huichelarij, zoals in sit. 29: als Zefiro tot het besluit is gekomen dat hij Annetta
wil huwen, zegt Hipocrito, die hij tevoren in vertrouwen had genomen, dat hij de
zaak, als het anders geweest was, wel aan de vader verklapt zou hebben. Daarop
merkt Troccio terecht op, dat het een mooi ding is om te doen te hebben met
`profeten'.
Aretino maakt slechts zeer schaars gebruik van de sterke komische werking van
het `uit zijn rol vallen' v an de hypokriet. Een van die zeldzame momenten, als
Hipocrito in sit. 50 ten overstaan van Zefiro's dukaten even vergeet dat hij van de
wereld afgestorven is, vinden we in sxH niet terug. Verdwenen zijn ook de twee
toespelingen op Hipocrito's aandacht voor de vrouwen (in sit. 11 — zie boven
p. 150 —, en in sit. 77, waar Hipocrito, op de vraag van Tranquillo hoe hij over de
schoonheden van Angitia kan oordelen, antwoordt dat hij als man daar het zijne
van weet.)
Over het geheel genomen levert sim ook in de wijze waarop Schijnheiligh zelf
spreekt en handelt, een minder negatief portret van de figuur dan l' Hipocrito. Men
kan zelfs zeggen dat de titelfiguur tussen de smachtende minnaars, de van het ene
in het andere uiterste vervallende Rieuwert en de opgejaagde Simon (Britio) een
`verstandige' indruk maakt : die van een m an die het hoofd koel houdt terwijl hij in
de eerste plaats zijn eigen belangen behartigt.
Daartoe draagt het taalgebruik van de Schijnheiligh-figuur duidelijk bij. Natuurlijk bevat dit telkens weer de obligate uitspraken over de (naasten)liefde (Hc
`caritá'), zij het door de schrappingen minder vaak herhaald dan in het Italiaans.
We zien ze vooral aan het begin van scènes, als een soort herkenningsmelodie. Zo-
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dra Schijnheiligh echter tot praktische zaken komt, zoals in zijn raadgevingen aan
Rieuwert (sit. 5, 63) en Jaquemijne (sit. 56) of in zijn monologen (sit. 3, S 50, 57),
uit hij zich direkt en met een zekere nuchtere geestigheid, gebruikmakend van
spreekwoorden en pakkende vergelijkingen. Van de door mij genoteerde plaatsen
waar Hoofts taalgebruik plastischer of expressiever is dan dat van het origineel,
neemt Schijnheiligh, naast Rieuwert en de knechten, er een flink aantal voor zijn
rekening. Vooral in kontrast met het ongeestige, pathetische taalgebruik van de
minnaars en hun geliefden, stellen de uitingen van Schijnheiligh deze figuur aan de
kant van het `gezond verstand', de realiteit. Dat is ook het gebied waar de parasiet
(evenals de knecht!) zich thuisvoelt: niet bij de hoge idealen van geloof en liefde,
maar bij de werkelijkheid, waar vette kapoenen zijn en glanzende dukaten.
Deze verschuivingen in de rol van de titelfiguur maken het begrijpelijk dat
Hooft de zoëven (p. 211) geciteerde `verontschuldiging' van Hipocrito niet overnam. In SHH kon een dergelijk terugdraaien naar het uitg angspunt (`en toch is
Hipocrito slecht') niet meer in het geheel geintegreerd worden.
Tenslotte wil ik hier nog even wijzen op de benamingen v an de titelfiguur in het
Schijnheiligh-manuscript. Er zijn drie stadia te onderscheiden: a) Geveinsde Heiligh, b) Landtheiligh, c) Schijnheiligh (ei en ai wisselen in alle drie varianten).
Op de titelpagina stond aanvankelijk DE GEVEINSDE HEILIGH/SPEL. Naderhand is
dit in zijn geheel doorgehaald en vervangen door SCHIINHEILIGH SPEL. In de weggeplakte lijst van personages schreef Hooft eerst Gev (of: Gev Hailigh), streepte
vervolgens Gev door en verving de a anduiding van de persoon door Landt Hailigh.
Waarschijnlijk wilde Hooft dus aanvankelijk Geveinsde Hailigh ook als persoonsaanduiding gebruiken.
Tijdens of kort na het schrijven van de eerste lijst veranderde hij zijn keuze echter in Landthailigh, dat hij verder in de gehele vertaling gebruikte. Ook in de definitieve lijst van personages schreef Hooft eerst nog Landthailigh. Naderhand korrigeerde hij dit tot Schi nhailigh. In de tekst is telkens dezelfde korrektie aangebracht,
uitgezonderd in enige gevallen binnen een claus, die kennelijk over het hoofd zijn
gezien.
Hooft heeft ook in de proloog aanvankelijk een keer geveinsde Hajligh geschreven : in r. 70-72 lezen we over Rieuwert: „Naer veel tegenspoeds die hij v sal vertellen wordt hij van een seker [— geveinsde] < [s -}- ](S>chijn i Hajligh soo wijs oft
soo mal gebroedt dat hij (...)” (etc.). Men hoeft hieruit niet de konklusie te trekken, dat de proloog geschreven zou zijn voor de korrektie in de eerste lijst van
personages, toen Hooft nog niet op de naam Landthailigh was gekomen (vgl. voor
de volgorde van schrijven 3.6 hierboven). Waarschijnlijk was zijn eerste keus hier
bruikbaar, omdat „een seker geveinsde Hajligh" niet als persoonsnaam, maar als
soortnaam gedacht was. Korrektie tot landthailigh was in dat geval niet noodzake-

213

lijk, en ook niet zinvol, aangezien dit geen gebruikelijk woord was. Dit laatste bezwaar kleefde niet aan de uiteindelijke keuze schijnhailigh. De interpretatie dat het
hier om een soortnaam handelde, wordt gesteund door het feit dat schijnhailigh
hier aanvankelijk een kleine letter s kreeg. De hoofdletter S is over de kleine letter
heengeschreven. Geveinsde haijligh komt als soortnaam ook nog voor in am
r. 2670, waar Wij brandt zegt: „Het spreeckwoordt zejdt men moest kaij oft koning gebooren wesen, maer die kaij nocht Coningh is werd een geveinsde haijligh
en hij sal daer verder mee komen dan oft hij kaij oft Coning waer."
De vraag dringt zich op waarom Hooft niet meteen voor de naam Schijnheiligh
heeft geopteerd, die als vertaling van Hipocrito toch zo voor de hand lijkt te liggen. Het woord sch ij nheilig was bekend in Hoofts tijd. Hierboven (p. 68-9) heb ik al
bewijsplaatsen van Gnapheus, Coster en Bredero aangehaald. Het WNT (14,
628-9) wijst nog voorbeelden aan in Bredero's Moortje (r. 1400) en in een verweerschrift van een kontraremonstrants predikant (1617), die zijn tegenstander toevoegt : „O schijnheylich! hoe wel weet ghy het tegendeel !" Ook Kiliaan vermeldt
het woord : „schyn-heyligh. Hypocrita."
Daarentegen heb ik landheilig nergens anders aangetroffen dan in am. Geen van
de belangrijke woordenboeken en glossaria bevat het woord.
Ik neem aan dat Hooft een bepaalde betekenis van landheilig voor ogen heeft gehad. Ook voor de andere personages koos hij over het algemeen tekenende namen (Rompslomp, Slockspeck, e.d.) ; en bij de titelfiguur, die ook in het Italiaans
door zijn naam gekarakteriseerd wordt, mochten we dit met te meer recht verwachten. Ik ben echter niet in staat de betekenisassociatie(s) die Hooft aan landheilig verbonden kan hebben, te rekonstrueren.
Het enige woord dat qua samenstellende delen verwant is, is landheil, door het
WNT (8, 997) in Dullaerts Gedichten (1719, p. 27) aangetroffen. Dat woord heeft
daar echter een uitgesproken gunstige betekenis (± gezegende (vredes)toestand
van het land), terwijl gezien de varianten geveinsde heilig en sch ij nheilig in ons geval
een negatief geladen betekenis meer voor de hand zou liggen. Moeten we landheilig dan associëren met woorden als landloper, landstrijker of landbedrieger (bij
Kiliaan) ? Daar is echter de betekenis van land- en de relatie tot het tweede lid van
de samenstelling duidelijk. Bij landheilig — vooropgesteld dat we een ongunstige
betekenis verwachten — is dat voor mij allerminst het geval. Zolang er zich geen
nieuw materiaal aanbiedt, blijft voor mij de betekenis van dit woord duister en
daarmee uiteraard de aanvankelijke keuze van deze naam.
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7.6 LiseolRieuwert en de fortuin
De lijst van personages van l'Hipocrito noemt Liseo „vecchio". Dat is het Italiaanse
equivalent van senex, waarmee een van de vaste typen van de klassieke komedie,
de `oude man', wordt a angeduid.
De kwaliteiten van de senex kunnen nogal variëren (vgl. Herrick 1964, 154 9;
met op p. 154 de kenmerken die Horatius en Aristoteles de senex toeschreven) .
Twee van de eigenschappen die Duckworth (1952, 242) als vaak voorkomend
noemt, zijn bij Liseo vóór zijn `bekering' duidelijk aanwezig : hij is credulus en
iratus.
Zijn goedgelovigheid komt tot uiting in zijn geloof aan dromen (sit. 5;
SHH r. 210-12) en in de wijze waarop hij zich door Hipocrito laat inpalmen. Zijn
opvliegendheid uit zich o.a. in zijn reakties op de vermissing van de sieraden.
Verder geeft hij blijk van g i e r i g h e i d, een eigenschap die zowel Aristoteles als
Horatius typerend achten voor de oude man.
Deze kenmerken van het type, die nog wel aangevuld kunnen worden met enkele andere die minder duidelijk tot uiting komen, vallen volledig weg na Liseo's
`ommekeer' in situatie 63. Behalve dat Liseo zich daarna `buiten de handeling'
stelt (zie boven p. 145 en p. 170), onttrekt hij zich dus ook aan de `verplichtingen'
die het type hem oplegt. Op de samenhang van deze verschijnselen kom ik dadelijk uitvoeriger terug, als ik Baratto's analyse van de figuur van Liseo beh an del.
Liseo's funktie in het geheel van de komedie heb ik besproken in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk (p. 189 vgg.) . Ik kwam daarbij tot de konklusie,
dat Liseo weliswaar als centrale figuur is gekoncipieerd, maar dat de verschillende
intriges zich onafhankelijk van hem ontwikkelen. Met name geldt dat voor de
liefdesintriges.
Dit wordt bevestigd door tabel I (zie p. 199). We zien daar dat er geen enkel
'kontakt' is tussen Liseo en zijn dochters. Met Prelio en Zefiro komt Liseo pas
tegen het slot samen in één scène voor, zonder dat er sprake is van `kommunikatie'
(sit. 111). Bij de terugkeer van Artibo in de familiekring geeft Liseo slechts zijn
absurde kommentaren (sit. 71; niet in SHH) . Alleen de ontmoeting met Corebo en
Tranquillo heeft konsekwenties voor het volgende, doordat de hieruit ontstane
wanhoop van de beide minnaars invloed heeft op hun verdere gedrag (respektievelijk het veranderen van bruid, en het kiezen van de dood samen met Porfiria).
Ondanks de aanwezigheid van drie amoureuze intriges ontbreekt in HC het vaak
gehanteerde kon fl ikt tussen enerzijds de vader die zijn toestemming weigert, en
anderzijds de jonge geliefden. Alleen in de intrige rondom Zefiro en Annetta
speelt een dergelijk konflikt enigszins mee, maar daar gaat het buiten Lis e o om,
doordat een persoonsverwisseling Britio opscheept met de funktie van afwijzende
-
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vader (sit. 42). In Hill is dit motief iets meer uitgewerkt (zie boven p. 148-149),
Ø ook daar blijft het bij het noemen van het konflikt, zonder dat het dramatisch gestalte krijgt.
De auteurs die de figuur van Liseo bespreken, schenken voornamelijk aandacht
aan zijn `bekering' en de gevolgen daarvan. Dat is begrijpelijk, want daarin zitten
de oorspronkelijkste en boeiendste k anten van deze figuur.
Alleen Apollonio doet een poging de figuur van Liseo als een eenheid te beschouwen. Volgens hem is de ommekeer in situatie 63 slechts de kompletering van
een tendens, die toch al in de figuur aanwezig was. Hij ziet Liseo in de eerste drie
bedrijven als een onzekere, iemand die vervreemd is van de werkelijkheid om zich
heen, en die er verdwaasd op reageert. Na de ommekeer (ik vertaal :) `vond zijn
gekwelde dwaasheid van ervóór, die gespannen zocht naar het waarom, die zich
uitdrukte in een jammerende angst, die ook praktische en morele redenen aanvoerde voor zijn ongelukkige toestand, eindelijk een houding en die houding de [bijbehorende] woorden' (volgen voorbeelden uit HC V 8 en V 21; Apollonio 1958,
371 en 374-5) . 9
Volgens mij wettigt het optreden van Liseo in de eerste drie bedrijven deze interpretatie niet. Ik wil niet de mogelijkheid uitsluiten, dat Apollonio een subtieler
gevoel heeft voor de in de Italiaanse tekst uitgedrukte stemmingen dan ik, maar
vooralsnog vind ik dat hij de figuur van Liseo `dieper' maakt dan de komedie toelaat.
Liseo is in het begin van het stuk een normale senex, volgens de konventies van
het type opgezet. Dat hij boos opkomt (sit. 1), typeert hem onmiddellijk in die
richting. Dat hij angstig, pessimistisch en gemakkelijk beinvloedbaar is, evenzeer
(vgl. Herrick 1964, 154). Het is onjuist hie rin individuele eigenschappen te zien,
die de ommekeer beter verklaarbaar zouden maken.
Wel kunnen we zeggen, dat Aretino de handeling zo opbouwt, dat de moeilijkheden voor Liseo steeds groeien, samen met zijn reakties hierop. De komplikaties
in verband met de sieraden, waarbij iedereen hem schijnt te bedriegen, maken
Liseo wantrouwig jegens alle anderen. De opeenvolgende `rampen' maken hem
radeloos. Zijn heftige reakties passen geheel in zijn funktie van komisch s l a c h toffer; men mag ze niet verklaren uit een bijzondere gemoedstoest and of een bepaalde karakterstruktuur. Een figuur als Liseo is niet opgebouwd vanuit een psychische gesteldheid, maar vanuit zijn funktie, welke vorm krijgt in het type waartoe hij behoort. Hoogstens kan men achteraf koniduderen, dat de wijze waarop de
funktie zich uitdrukt, zo koherent is dat de indruk wordt gewekt van een levende
persoonlijkheid. Dat laatste lijkt me meer dan we van Liseo kunnen vragen. Zijn
ommekeer is dan ook geen werkelijk `psychisch gebeuren', waarvoor men psychologische verklaringen moet of kan zoeken (vgl. de snelheid waarmee Liseo zich
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wendt van diepe wanhoop naar vrolijke onverschil li gheid!), maar een komedietechnische kunstgreep. En een zeer effektieve kunstgreep naar mijn mening!
Dat hierover verschillend gedacht kan worden, tonen de kritische opmerkingen
van respektievelijk Sanesi en Parodi, beide uit het tweede decennium van deze
eeuw. De eerste noemt Liseo in de laatste twee bedrijven `een van de meest komische typen die niet slechts Pietro Aretino, maar wie dan ook van de zestiendeeeuwse blijspelauteurs, ooit heeft bedacht' (Sanesi 1911, 245).1° Volgens Parodi
(1916, 150-51) daarentegen degenereert de komedie na Liseo's ommekeer tot een
klucht. `Dit is geen karakter, maar een onbeholpen karikatuur. Men kan erom
lachen, maar men ervaart geen kunstgenot.' Alleen met minder domheid en meer
boosaardigheid en cynisme had het een effektvolle figuur kunnen worden. `Nu is
het resultaat een hansworst, een automaat, een karnavalsmasker, en wentelt men
zich in lage kluchtigheid'. 11
Moderne auteurs, als Baratto en Hósle (Petrocchi zegt in zijn uitvoerige monografie merkwaardig genoeg geen woord over Liseo) stellen zich niet meer op zo'n
verheven esthetisch standpunt. Zij onderkennen het interessante in de figuur van
Liseo

Hósle (1969, 210-11) schrijft : „Ansatz zu Neuem enthált im Ipocrito vor allem
der Charakter Liseos, der sich aus einem besorgten Familienvater zu einem Sein
und Schein der Dinge, der Worte und der Situationen nicht mehr unterscheidenden Kauz entwickelt, als er seinem verschollenen Bruder begegnet. (...) Auf der
volkssprachlichen italienischen Bi hne wird es erst mit den Stucken Pirandellos
wieder ein derartiges Schillern zwischen Schein und Sein geben. Der Liseo des
fiinften Akts erscheint wie ein friiher Vorláufer von Laudisi in Cosi é (se vi pare)
und von Ciampa in Il berretto a sonagli." Hósle formuleert het laatste voorzichtig
(,,ein friiher Vorláufer"). Daardoor ontkomt hij aan de tegenwerping, dat bijvoorbeeld Laudisi toch wel een genuanceerder toneelfiguur is dan Liseo. In een
andere vergelijking met een bekende toneelfiguur, bij Grasso (1900, 146), krijgt
Liseo wel te veel eer, als hij met „povero King Lear" wordt aangeduid. Maar
misschien was dat ironisch bedoeld.
Een veel bel an gwekkender benadering van de figuur vinden we bij Baratto.
Deze houdt zich minder met de psychologie van Liseo bezig, dan met de bijzondere funktie van zijn optreden in deze komedie. In de hier volgende weergave van
zijn betoog heb ik sommige aspekten wat nader uitgewerkt.
In de inleiding (p. 20) is al gewezen op Baratto's observatie dat Aretino's latere
komedies (waaronder l'Hipocrito) blijk geven van een geheel andere houding van
de auteur tot de sociale en kulturele situatie van zijn tijd, dan de eerdere (zoals
Cortigiana). Baratto konstateert dat in de Cortigiana de konventionele wereld van
de komedie wordt `opengebroken' door een werkelijkheid (die van het Romeinse
hofleven), die te verziekt en te `onecht' is om tot deze `komische wereld' geredu-
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ceerd te worden. Daardoor ontstaat een komedie, die sterk afwijkt van het gangbare type (Baratto 1964, 73-4). In het begin van de jaren veertig behoort Aretino
echter niet meer tot de 'irregolari', de onmaatschappelijke avonturiers van de pen
(ibidem p. 82). Hij streeft dan naar erkenning van de zijde der 'literati' en hij
sluit zich daarom aan bij de normen van het genre, die juist in die jaren gefixeerd
worden. Daniello's Poetica verschijnt in 1536 (ibidem, 74). Talanta en l'Hipocrito
maken veel meer gebruik van de geijkte komische gegevens, de thema's en personages van het vertrouwde repertoire, dan de eerdere komedies (p. 74).
Aretino's polemiek met de gevestigde literaire orde is daarmee echter volgens
Baratto toch niet uitgeput: deze zet zich nu meer verhuld voort, in een aantasting
van de komedie van binnenuit (p. 74-5) . Aretino is in literair opzicht een `ongelovige' (p. 142) : met acceptering van de komische konventies, en met gebruik
daarvan voor de komische effekten, bedrijft hij er toch een s p el mee : hij speelt
komedie met de komedie. Dat uit zich bijvoorbeeld in het verbreken van de
fiktionaliteit (spelers die zich tot het publiek wenden, iets dat we ook al bij Plautus
aantreffen), maar dat zien we vooral in de figuur van Liseo.
In l'Hipocrito lijkt Aretino te beproeven, hoeveel de komedie kan verdragen.
Hij belast het komische schema met de meest gevarieerde en kontrasterende aspekten : de pathetiek van de scènes rond Porfiria, de kluchtigheid van de verwisselingsscènes. Hij bouwt een `valse' wereld op, die bestaat bij de gratie van een aaneenschakeling van woorden geuit door `personages'. En dan demonstreert hij de voosheid van deze wereld door een figuur te kreëren, die op een bepaald moment `gevoelloos' wordt voor de woorden, die zich onttrekt aan zijn rol als personage :
aan de rol van `vader' en `broer' (Baratto 1964, 142-3).1 2 Liseo verloochent de
kommunikatieve funktie van de woorden, hij geeft niet meer het antwoord dat de
woorden van de anderen bij hem zouden moeten oproepen. (,,Mijn ooren hebben geswooren nemmermeer ijets het hart te boodtschappen daer 't behaeghen oft
mishaeghen in heeft.", siH r. 2406 8.) Hij schept een eigen taalgebruik, vol tautologieën, dat volledig geïsoleerd staat van dat van de anderen. Daaruit, schrijft
Baratto, ontspruit een willekeurige en absurde lach, die Liseo scheidt van alle personages: „Rido del riso, che mi fa ridere" (Hc V 7; am r. 2351: „Jck lach om mijn
lachen.").
Liseo opent volgens hem een dimensie van taalgebruik die de anderen van hun
stuk brengt, juist degenen die `personages' blijven. Hij hindert het verloop van de
plot niet, maar er nu buiten staande, toont hij het fiktieve aan van de woorden die
noodzakelijk zijn voor de handeling. Vergelijk wat Hipocrito in V 8 tegen Liseo
zegt: „Voi parlate bene, circa l'andare de le parole, ma non seruate il douere de lo
scappollar de fatti." ('U praat goed wat betreft de loop van de woorden, maar u
dient niet de noodzakelijke ontwikkeling van de gebeurtenissen' ; niet vertaald in
six). Door de kongruentie van woorden en feiten te loochenen, brengt Liseo van
-
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binnenuit de toneelwereld in de war, onthult hij, als medespeler, de voosheid ervan (Baratto 1964, 143). 13
Legt Baratto hier al een zinvolle relatie tussen deze toneelfiguur en de sociale en
literaire positie van de auteur, ik meen dat we ook in een ander opzicht de figuur
van Liseo in verband kunnen brengen met de kultuursituatie en de plaats van de
auteur erin. Het is niet nodig om daarbij te vervallen in een simplistisch biografisme als dat van Kennard (1964, 134), waar deze zegt : „Liseo represents Aretino's
own character and his own view oflife". Wel wil ik een `view oflife' in het betoog
betrekken, maar dan in een minder beperkte opvatting.
Ik doel hier op het bijzondere gebruik v an het Fortuna-motief in dit geval, een
punt waaraan tot nu toe in de literatuur over deze komedie weinig aandacht is besteed. Alleen G.B. De Sanctis verwijst in zijn aantekeningen bij de `bekerings'scène naar de passage over Fortuna in het 25e hoofdstuk van Machiavelli's Principe
(Aretino 1968, 288).
Dat men in het Italië van de zestiende eeuw geobsedeerd is geweest door het
motief van de onberekenbare Fortuin, is een bekend feit waarover, met name vanuit ikonografisch standpunt, veel is geschreven (zie bijvoorbeeld de literatuurverwijzingen bij Panofsky 1966). Ik baseer mij in de volgende uitweiding hierover
voornamelijk op de studie van Santoro (Fortuna, ragione e prudenza nella civiltá
letteraria del Cinquecento, 1967), die een intelligente analyse geeft van de opvattingen op dit punt bij een aantal belangrijke auteurs, waaronder Giovanni Pontano,
Machiavelli en Guicciardini. Een beknopter uiteenzetting van de ideeën van
Machiavelli en Guicciardini over de fortuin vinden we bij Gilbert (1965).
De gefascineerdheid door het thema van de fortuin wordt algemeen in verb an d
gebracht met de ongekende politieke onrust en onzekerheid in Italië sinds het eind
van de vijftiende eeuw. Men is verbijsterd over de omwentelingen die met name
door de invallen van de Fransen bewerkstelligd worden, en die geheel buiten proportie zijn in verhouding tot de ervaringen uit de voorafgaande periode (zie hierover bijvoorbeeld Gilbert 1965, spec. 255-65 en Cochrane 1970, 7-9). Aretino
laat deze kijk op de wereld in het begin van het tweede bedrijf van l'Hipocrito
onder woorden brengen. Als Tranquillo de onwaarschijnlijkheid van een onverwachte tegenslag benadrukt, zegt Corebo : „L'hauer noi visto piu miracoli a di
nostri, che le persone di tre secoli a loro, mi fa talmente dubitarne, che non mi
posso rallegrare." (Wij hebben in onze levensdagen al meer wonderen beleefd dan
de mensen uit drie eeuwen in de hunne. Dat doet me zo twijfelen [aan de goede
afloop] dat ik mezelf niet kan opvrolijken' ; door Hooft veralgemeend en verslapt
tot : „Daer is wel eer soo nieuwen ding gebeurt.", SHH r. 588) .
Fr ancesco Guicciardini en anderen stellen het begin van de onrust op 1494: de
invasie van Karel VIII en de verovering van Napels. Befaamd is de passage over
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dit jaar in Guicciardini's Storia d'Italia I, 6 (hier weergegeven in de Nederlandse
vertaling van 1599 :) „Met sulcken gestalte van herten, ende sulcken warringe vande saken, genegen tot nieuwe beroerten, begonst het jaer .1494. (...) een seer ongeluckich jaer voor gheheel Italien : ende inder waerheydt d'eerste jaer vande deerlicke jaren: want het heeft de deure open ghedaen tot ontallige ende schrickelicke
allenden, van dewelcke men mach segghen dat deur menigerleye ghevallen, een
groot deel vander werelt naederhandt heeft medegedeylt." (Guicciardini 1599,
fol. 14v) .14
Deze en de volgende gebeurtenissen plaatsen de mensen in een nieuwe werkelijkheid, gekarakteriseerd door verwarring, wanorde en willekeur, door onvoorzienbaarheid en onredelijkheid (Santoro 1967, 13). `Hiermee gekonfronteerd ontdekken de literatoren (in de ruimste betekenis) van het Cinquecento opnieuw het
thema v an de fortuin : een oud thema, g an gbaar in de literaire traditie vanaf de
klassieke oudheid tot in middeleeuwen en humanisme, een topos waarin zich tel
kens de uiteenlopende opvattingen weerspiegelen over het menselijk leven' (ibidem,1
De hervatting van dit thema in de zestiende eeuw, zegt S antoro, is echter meer
dan een konventionele herhaling van traditionele formules en motieven. `Zij impliceert — hoe men `Fortuna' ook interpreteerde of beoordeelde — een worsteling
met een problematiek die de kern van het menselijk bestaan raakt, een problematiek die, enerzijds stimulerend tot een onbevooroordeelde en eerlijke erkenning
van de realiteit en anderzijds aansporend tot een onderzoek van de werkelijke mogelijkheden van de mens om het eigen lot te beheersen, uitliep op een krisis van de
traditionele kultuur, of tenminste op de eis om de waarde en de bruikbaarheid ervan te toetsen. Het geloof in de `virth', dat de humanisten tegenover de fortuin hadden gesteld, de overtuigdheid dat de mens het vermogen heeft zijn eigen bestaan
op te bouwen, het vertrouwen in de wijsheid als bevrijdende en stichtende kracht
tegen de barbaarsheden, deze schenen te wankelen of zich te ontpoppen als abstrakte en illusoire sentimenten, eenmaal gekonfronteerd met de ervaring van de
nieuwe tumultueuze werkelijkheid' (ibidem, 19). '5
Giovanni Pontano (1426-1503), die als minister van Ferdinand I de val van
Napels van nabij meemaakte, poogt een richtsnoer te geven voor de mens in diens
dramatische strijd met de onberekenbare fortuin. Hij ziet als tegenkracht vooral de
prudenza, die de mens in staat moet stellen, adekwaat op de steeds wisselende omstandigheden te reageren (ibidem, speciaal 51 vgg.).
Bij Machiavelli vinden we dezelfde erkenning van de uitzonderlijke veranderlijkheid van alle dingen, maar over het vermogen van de mens om de door Pontano gewenste versatilitas op te brengen, uit hij zich verscheidene malen pessimistischer. „La fortuna varia et comanda agli uomini, e tiengli sotto il giogo suo" ( De
fortuin is veranderlijk, zij gebiedt over de mensen en houdt ze onder haar juk'),
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klein singen." (SHH r. 1648-56) . (Deze tekst toont overigens ook, hoe een serieus
geformuleerde vergelijking via een procédé van detailwijzigingen — bij Hooft nog
verder doorgezet — een komisch kleed aangetrokken kan krijgen.)
Bij zijn bespreking van Aretino's Carte parlanti (1543) citeert Toffanin nog een
plaats die ons laat zien, dat Aretino ook elders zich schertsenderwijs mengt in het
grote dispuut over de fortuin, en daar Machiavelli de hand reikt, als hij de met zijn
speelkaarten konverserende Padovaan laat zeggen : „Io, per averlo inteso dire, non
penso che sia altra fortuna che quella che ci eleggiamo da noi medesimi." (Toffanin 1965, 312; vert. : `Ik geloof — omdat ik het heb horen zeggen — dat er geen
andere fortuin bestaat dan die welke we zelf uitkiezen.')
Ik ben van mening dat dit spel met het fortuna-motief mede de aantrekkelijkheid
van deze komedie voor Hooft heeft bepaald. Hierop kom ik in 9.4 terug, als ik
Hoofts motieven voor het vertalen van juist dit stuk tracht te analyseren.
De verkortingen die in am zijn aangebracht hebben over het geheel weinig gevolgen gehad voor de figuur van Liseo. Dat komt vooral, doordat vanaf situatie 63
(waarna de grootste coupures vallen) zijn gedrag zo uniform is, dat door schrapping geen bijzondere aspekten verdwijnen. Op het vervallen van een `positief'
trekje heb ik bij de behandeling van sit. 24 al gewezen (p. 156) ; situatie S 50 voegt
een stukje direkte karakterisering toe.
Opmerkelijk is wel dat juist enige passages die het element van `anti-komedie'
en van het doorbreken van de fiktionaliteit in het licht stellen (vgl. het betoog van
Baratto, hierboven p. 218-219), in de vertaling zijn verdwenen. Dat geldt voor de
woorden uit V 8 (sit. 95), geciteerd op p. 218, en voor die uit sit. 110 (,,Di qui a due
hore ...") aangehaald op p. 184. Hooft vervangt in het slotwoord van 110 deze
laatste tekst door een bekende plaats uit Prediker (,,Vanitas vanitatis et omnia
vanitas" ; smH r. 2721). Het afstand nemen tot de wereld van de komedie waarvan
hij deel uitmaakt, is bij Rieuwert beperkt tot de epiloog : de plaats waar dit traditioneel gebeurt in komedies uit de plautinisch-terentiaanse school. Het `plaudite
vindt in sHH een originele en passende variant.
Hooft gebruikt in sit. 110 wel een àndere bekende vorm van spel met de verhouding fiktie-realiteit. Dat gebeurt in de woorden van Rieuwert (niet in Hc) :
„Jck leg de Amsterdamsche Comedianten hier een spel af te speelen, maer jck passer niet op. (...) En oft j ck 'er al op paste, soo moght j ck 'er mij mee troosten dat
het niem an d verstaen soud als de man die 't gemaeckt had trouwen." (SHH r. 270811, 2713-15). Aretino gebruikt een dergelijk motief in de epiloog van Il Marescalco,
waar de Pedant (een van de personages) zich voorneemt van het gebeurde een
komedie te vervaardigen. Van den Bergh (1972, 113-14) bespreekt verschillende
voorbeelden van zulke toespelingen op de `theater'-situatie en vermeldt hun komische werking.
!'
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7.7 Britio / Simon
Britio treedt wel vrij vaak op in het stuk en `ontmoet' veel verschillende personages (zie Tabel I, p. 199), maar hij dient vooral als katalysator: hij stimuleert de
verwikkelingen in de andere intriges, maar blijft zelf een wat kleurloze figuur.
Zijn aandeel in de handeling bestaat voornamelijk in zijn aanwezigheid, die op
zichzelf al voldoende komplikaties teweegbrengt.
Zijn optreden valt in drie fasen uiteen. De eerste is die van zijn openingsmonoloog (sit. 12), waarin hij het verl angen naar het terugvinden van zijn familie uitspreekt. De tweede is de fase van de verwisselingen, die gekenmerkt wordt door
een steeds groeiende verbijstering om de krankzinnig geworden wereld om hem
heen. De derde is die van de hereniging. Daarin doet hij niet veel anders d an telkens zijn vreugde uitspreken.
In geen van de drie stadia vertoont hij een geprononceerd `karakter' : hij is een
speelbal van de gebeurtenissen, een figuur die binnen de drie fasen stereotiep reageert: verbaasd en beangst op de misverstanden, overvloeiend van vreugde op het
familiale gebeuren na de herkenning.
Bij het gebruik van zoveel intriges naast elkaar is het vanzelfsprekend, dat de
terugkerende tweelingbroer veel minder op de voorgrond treedt, dan het geval is
in komedies die geheel op het tweelingthema zijn gebouwd, als de Menaechmi en de
Comedy of Errors. Het stuk van Aretino laat zich dan ook nauwelijks met de genoemde komedies vergelijken.
Dat het door Plautus' Menaechmi rechtstreeks beïnvloed is, wordt weliswaar
door verscheidene auteurs gesuggereerd (Salza 1902, 434 5 ; Sanesi 1911, 243;
Hósle 1969, 205), maar reeds Reinhardstoettner (1886, 539 40) twijfelde hieraan.
In mijn eerste hoofdstuk (p. 21-22) heb ik al iets gezegd over de zinloosheid van
deze aanwijzing van de bron, aangezien de verwerking van het thema in l'Hipocrito zo duidelijk verschilt van die in de Menaechmi. Dat bepaalde details toch op
elkaar lijken, hoeft bij zo'n vaak gebruikt thema geen bewijs te zijn van direkte
ontlening (Fresco 1903, 13) .
Nog minder hout snijdt de veronderstelling van Wolff (1911, 265) dat enkele
details in Shakespeare's Comedy of Errors op l'Hipocrito zouden teruggaan. Wolff
voert twee argumenten aan : a) de mantel die bij Plautus a an de verkeerde persoon
wordt overhandigd, keert bij Aretino terug als een ketting en parels ; bij Shakespeare vinden we een ketting, b) de verbroederingsscène tussen Guardabasso en
Tanfuro (Hc V 13) bereidt het gegeven voor, dat bij Shakespeare de respektievelijke knechts van de tweelingbroers zelf ook weer tweelingbroers zijn. De verbinding tussen beide stukken zou via de Commedia dell'arte gelopen kunnen hebben.
Wolff was er nog niet van op de hoogte, dat de editie-1588 van Aretino's kome-

-
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dies te Londen is gedrukt. Maar ook al maakt dat laatste feit de mogelijkheid wat
groter dat Shakespeare l'Hipocrito zelf gelezen zou hebben, de door Wolff aangevoerde parallellen zijn te zwak om iets van een bewijs in deze richting te leveren.
Aan de geringe invloed van de Italiaanse op de Engelse komedie zal ik in 9.2 nog
enige aandacht wij den.
In elk geval verschilt l' Hipocrito zoveel van de Menaechmi en van de Comedy of
Errors, dat, ook los van de beïnvloedingskwestie, vergelijking niet bijdraagt tot
beter inzicht in de specifieke eigenschappen van elk, wat m.i. bij een konfrontering
van l' Hipocrito met Tartuf fe nog wel het geval is.
Dat door de schrapping van een aantal verwisselingsscènes de rol van Britio
(en Tanfuro) een stuk `vlakker' is geworden, is in het vorige hoofdstuk al op enige
plaatsen naar voren gebracht (zie p. 159-160, p. 163 en p. 174).

7.8 De li efdesparen: `romantische' liefde in de komedie?
De `minnaars' (Zefiro, Corebo, Prelio, Tranquillo, Artibo) en hun geliefden
(Annetta, Porfiria, Sveva, Angitia, Tansilla) tonen weinig geprononceerde karaktertrekken. Dit is een verschijnsel dat we in veel komedies aantreffen; aan figuren
als de senex iratus, de miles gloriosus, de serous callidus is qua komische aktie meestal
meer te beleven d an aan de vrij stereotiepe jonge minnaars en meisjes.
Artibo valt wat buiten het kader, omdat hij geen huwelijkspretendent, maar een
terugkerende echtgenoot is. Hij treedt dan ook wat agressiever op dan de andere
`minnaars'. Die vertonen de bekende passiviteit van de jongeman die afwacht wat
er over hem beslist gaat worden : kenmerkende houding van de minnaar in de
hoofs-petrarkistische traditie, maar die ook al aangetroffen kan worden in de klassieke komedie. Zefiro staat zich wel erg druk te maken, maar het is Hipocrito die
daadwerkelijk voor hem optreedt. Tranquillo voegt zich willoos naar de aanspraken van Artibo en de raadgevingen van Hipocrito. Corebo en Prelio zijn volkomen afhankelijk van de grillen der fortuin en de initiatieven van Porfiria.
Deze laatste, „Porfiria dottissima" ( de zeer geleerde Porfiria'), is de enige van
dit tiental die wat meer relief krijgt met haar pedante `filosofische' uitspraken:
„Mijn lesen en betrachten vande schrjften der voortreffelijcke vernuften dient mij
wijder niet, als om beter te sterven dan j ck heb geweeten te leven." (sHH r. 18725). Aretino schept hier volgens Baratto (1964, 144-5) een parodie van het intellektuele taalgebruik, waarin zich de degeneratie van humanistische kultuur tot een
aanstellerig maniërisme voltrekt.
Apollonio (1958, 372) kenschetst de verhouding tussen Zefiro en Annetta als
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„un amore bambinesco” : een kinderlijke liefde. Hij spreekt ook van `de twee kinderen' (,,i due fanciulli"). Dit is een aardige interpretatie, die een nieuw licht werpt
op zowel het `schwármen' van Zefiro als op Annetta's naïeve schuchterheid tegenover Hipocrito (sit. 56). Apollonio moet op deze gedachte zijn gekomen door het
gegeven dat Annetta Liseo's jongste dochter is. Daarna is de tekst gemakkelijk in
deze richting te interpreteren. Het lijkt me echter dat het optreden van Zefiro en
Annetta op de keper beschouwd nauwelijks van dat van het konventionele liefdespaar in de komedie afwijkt. Maar het blijft een gegeven, dat vanuit het oogpunt
van regie aantrekkelijk is.
Juist het stereotiepe van deze figuren maakt dat de weglatingen in sHH weinig
konsekwenties hebben gehad. Over de veranderingen in het optreden van Zefiro
heb ik in het vorige hoofdstuk al gesproken (zie p. 149, ad sit. 7-9).
Wat in verband met de liefdesverwikkelingen de auteurs over l'Hipocrito het meest
heeft geintrigeerd, is de kwestie of we hier een komische behandeling van de stof
vinden (dus bijvoorbeeld een parodie van geëxalteerde liefde), of dat we ook te
maken hebben met de invoeging van een serieus bedoeld `romantisch' element in
de komedie. Met name de intrige rondom Porfiria, met zijn pathetische kanten,
heeft deze vraag opgeroepen. Zoals tabel I (p. 199) laat zien, staat deze intrige ook
betrekkelijk los van de overige verwikkelingen.
Ter beantwoording moet ik eerst wat aandacht schenken a an algemene aspekten
van de liefde in de komedie.
Liefdesgevallen vormen een belangrijk element van het blijspel en de behandeling
ervan vertoont allerlei varianten en nuances. Wanneer we die ruwweg in drie
groepen indelen, dan kunnen we van elkaar onderscheiden:
a de behandeling waarin vooral de dwaasheid van het verliefde gedrag wordt
getoond;
b de benadering die de `romantische' liefde serieus neemt, en er sympathiek
tegenover staat;
c de moralistische benadering waarin vooral de negatieve kanten van de liefde
naar voren komen.
De eerste aanpak vinden we o.a. bij Plautus. Een veel gebruikte techniek is daarbij
de kontrastering van de verliefde jongeman met de cynische nuchterheid van zijn
slaaf. Terentius daarentegen toont wat meer sympathie voor zijn minnaars en hun
verliefdheden (Duckworth 1952, 240-2). Beide tendenties zetten zich ook voort in
de komedie van de Renaissance.
Dat het taalgebruik van de verliefde op zichzelf al een komische werking heeft,
klinkt door in de woorden van Machiavelli, als hij in de proloog van zijn Clizia
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zegt : `er van uitgaande dat men [het publiek] verstrooiing wil bieden, is het noodzakelijk de toeschouwers aan het lachen te maken, wat men niet kan doen door aan
een gewichtige en serieuze spreektrant vast te houden; want de woorden die laten
lachen zijn of dwaze, Of beledigende, Of verliefde woorden.' (vertaald naar het
citaat bij Borsellino 1962, XVII; ik spatieer) . 2Ó
Het kontrast tussen de tweede en de derde benadering van de `romantische'
liefde kan niet fraaier geschilderd worden dan door tegenover Shakespeare's behandeling v an de Romeo en Juliet-geschiedenis de door Shaaber (1970, 169-70)
geciteerde versie van Arthur Brooke te stellen. Deze biedt zijn lezers het verhaal
aan van
„a coople of vnfortunate louers, thralling themselues to vnhonest desire, neglecting the
authoritie and aduise of parents and frendes, conferring their principall counsels with dronken gossyppes, and superstitious friers (the naturally fitte instrumentes of vnchastitie),
attempting all aduentures of peryll, for thattaynyng of their wished lust, vsyng auriculer
confession (the kay of whoredom, and treason) for furtheraunce of theyr purpose, abusyng
the honorable name of lawefull mariage, to cloke the shame of stolpe contractes, finallye,
by all meanes of vnhonest lyfe, hastyng to most vnhappye deathe."

Shaaber gebruikt het citaat in een betoog waarin hij onderstreept dat er vanuit het
heden teveel een onvermengd positieve houding wordt a angenomen ten opzichte
van de romantische liefde in Shakespeare's `romantic comedies'. Tussen de moralisten enerzijds en de idealiserende petrarkisten anderzijds stelt Shakespeare zich
onafhankelijk op, met een `afstandelijke', genuanceerde benadering van de liefde
als tegelijk komisch èn romantisch (een these die ook al verdedigd was door Stevenson 1946).
Oostendorp ziet in de zestiende eeuw een ontwikkeling optreden waarbij, onder
de invloed van neoplatonische opvattingen, de negatieve, moralistische benadering
van de rom antische liefde plaats gaat maken voor een positieve houding, die een
vrije huwelijkskeuze op basis van wederzijdse affektie gaat billijken (Oostendorp
1962, 202 3 ; ik baseer mij op het résumé) . Had La Celestina (+ 1500) in eerste
instantie de strekking, te wijzen op de gevaren van een ongeoorloofde liefde, in de
latere imitaties gaat de positieve waardering van de liefde tussen Calixto en Melibea overwegen. In de Nederlandse literatuur zien we de eerste houding in Coornherts narede uit 1561 tot Colijn van Rijssele's Spiegel der Minnen (Oostendorp
1964, 363 4), de tweede houding bijvoorbeeld in Granida (1605).
-

-

Waar staat l'Hipocrito nu in dit komplex van benaderingen, waarbinnen hoofs
idealisme, realistisch skepticisme en asketisch moralisme elkaar zowel bestrijden
als aanvullen?
In het stuk zijn de elementen van een komische, spottende benadering zeker
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niet afwezig. We vinden die bijvoorbeeld in de behandeling van de figuur van
Zefiro. Al in zijn eerste woorden (in sit. 7) klinkt de parodie door van het gekunstelde taalgebruik der verliefden: „Hor ch'io son certo, che Annetta, vita, luce, &
anima della mia anima, della mia luce, e de la mia vita, mi vede con benignita
grata, e con gratia benigna, penso ..." ( Nu ik zeker weet dat Annetta, leven, licht
en ziel van mijn ziel, van mijn licht en van mijn leven, mij beziet met genadige
mildheid en met milde genade, denk ik ...') . En de ernst van de liefde van Zefiro
wordt vooral ondergraven door de platvloerse kommentaren van zijn knecht en
het cynisme van Hipocrito.
Ook elders spot Aretino met de figuur van de verliefde : in het schetsmatige
maar typerende portret van de „assassinato d'Amore" dat we in de proloog van
Il Marescalco vinden, en in uitgewerkte vorm door een personage als Polidoro in
Il Filosofo. Dat past in zijn afkeer van het petrarkisme, waarvan hij meermalen
heeft blijk gegeven (al is hij er zelf niet vrij van wanneer hij zich aan de poëzie
waagt ; Del Vita 1961, 50 53) .
De episoden rondom Porfiria zijn echter moeilijker in dit kader te plaatsen. De
oordelen erover lopen uiteen. Omstreeks 1900 vinden we aan de ene kant Grasso,
die de dialogen van de verliefden als louter parodie ziet (Grasso 1900, 144-5), aan
de andere kant Fresco (1901, 129), die naar aanleiding van de liefde van Porfiria
spreekt over een `aandoenlijk verhaal' en over `vroom en teder sentiment'. 21
Bij de latere kritici kan men globaal twee opvattingen onderscheiden. Sommigen zijn van mening, dat Aretino de serieuze bedoeling heeft gehad echte `romantische' scènes te schrijven, maar dat hij daarin volkomen gefaald heeft. Deze opvatting vinden we bij Sanesi (1911, 243), wiens oordeel nog vrij gematigd is, en bij
Parodi (1916, 146) en Cione (1929, 117), die geen goed woord voor deze `sentimentele' gedeelten over hebben, terwijl ook Petrocchi (1948, 238) `deze duffe
toon, vol vals sentiment, werkelijk onverdraaglijk' acht. 22
Hósle sluit zich hierbij aan. Volgens hem weet Aretino met het `romantische'
thema niets aan te vangen. „Es ist nicht mehr als ein Vorwand zu einer unpassenden rhetorischen Parade. Die sentimentale Geschichte sollte offensichtlich als
Neuheit des Kunstlers Aretino iiberraschen : wollte man daher die Dialoge zwischen Porfiria und Prelio ironisch oder parodistisch rezitieren, so wurde man den
Absichten des Autors nicht gerecht. Porfiria und Prelio sind lediglich Statisten,
die mit ihrer Rolle und mit sich selbst nichts anzufangen wissen : sie sind ein
dekorativer Schnorkel, der den Ipocrito seiner komischen Kraft beraubt." (Hösle
1969, 209) . Iets verder zegt hij : „Fiir die Geschichte des Vorbarocks in Italien sind
die zwischen Porfiria, Prelio und Corebo spielenden Szenen nicht unerheblich. Es
kam Aretino immer mehr darauf an, unter Beweis zu stellen, dass er jeder literarischen Gattung gewachsen war, und dass ihm kein stilistisches Niveau unerreichbar
sei. Die sentimentalen Episoden des Ipocrito wollen nicht petrarkisierendes
-
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Schmachten und Seufzen persiflieren, wie Aretino das in seinen friiheren Komódien tat, sondern etwas Neues bringen." (ibidem, 210) .
Dit laatste, dat Aretino iets nieuws wilde brengen, is ook de opvatting van
Apollonio en Baratto. Hun oordeel over deze scènes wijkt echter van de hiervoor
geciteerde af, doordat ze menen dat Aretino deze stof zèlf niet serieus genomen
heeft. `De auteur geloofde zeker niet in deze verliefde dwaasheid, in dit vage ,
donquichotteske ideaal van ridderlijke liefde', zegt Apollonio (1958, 376) 23 en
Baratto (1964, 144) zegt het hem na. Beiden staan veel positiever dan Hosle tegenover Aretino's `experimenteren' met nieuwe vormen en gevoelens, dat een voorafschaduwing is van het komende `secentismo'. Baratto ziet bij Aretino vooral ee n
interesse voor de t a al-verschijnselen waarin dit opgezwollen gevoel zich uit. Het
liefdesdrama wordt een louter verbaal gebeuren, dat vanzelf overgaat in zijn
eigen parodie.
Deze interpretatie van Baratto ligt op één lijn met die welke hij aan de figuur
van Liseo verbond (zie boven blz. 218-219). Ook op dit punt `speelt' Aretino
met de komedie, beproeft hij haar begrenzingen. Hij schept een vorm en ondergraaft deze tegelijkertijd weer.
Zo geïnterpreteerd lijkt dit liefdesgeval zich te onttrekken aan de schematische
kategorieën die ik hierboven heb aangegeven. We vinden hier noch de morele veroordeling, noch de direkte bespotting van de romantische liefde. Alleen naar de
oppervlakte beoordeeld lijkt wat we hier aantreffen, wel de `positieve' houding te
vertegenwoordigen. Ontegenzeggelijk wordt door de personages hoogst serieus
over de liefde gesproken. Hun gevoelens bewegen zich op verheven niveau. Porfiria is een toonbeeld van kuisheid en trouw. Men zou haast denken dat Aretino er
dan toch `iets moois' v an heeft willen maken. Parodi en anderen, inklusief Hósle
(die het werk van Apollonio en Baratto kent), hebben het zo willen zien. Ik blijf
echter, met Baratto, geloven aan een in de grond van de zaak ironische benadering.
Nu is ironie, door het serieuze kleed waarin zij zich steekt, moeilijk met bewijzen aan te tonen. Maar ik wil hier, als aanvulling op Baratto's `inte rne' argumenten, toch nog even wijzen op de p r o l o o g, die, door de onthulling dat het vergif
een slaapdrank zal blijken te zijn, de bodem wegneemt onder juist de meest `serieuze' en `romantische' passages van het amoureuze trio Porfiria Corebo Prelio,
en ze blootstelt aan de ironie v an de toeschouwer. En ik wijs verder, met Baratta
(p. 145), op het gemak waarmee Prelio zijn gepassioneerde liefde voor Porfiria
laat varen en `met de galante buiging van een danser in een menuet' zich wendt
naar een nieuwe echtgenote : Sveva. Ook daarin toont zich Aretino's distantie ten
opzichte van het `romantische' liefdesverhaal.
Dit sluit echter een zekere ambiguïteit in Aretino's uitwerking van het verhaal niet uit. Ook bij aanwezigheid van een ironisch uitgangspunt kunnen de
-
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woorden waarin de figuren tot uitdrukking komen, een proces in beweging zetten
waarbinnen ze `hun eigen gang gaan' ; waarbinnen, in dit geval, de opgeroepen
`sentimentele' situatie zich autonoom ontwikkelt tot een stuk theater waar de bijzondere uitingen 66k als niet-meer-ironisch funktioneren. Juist door de eraan inherente s p el-situatie staat het toneel, misschien nog wel meer dan andere kunstvormen, deze ambivalentie toe. Of de auteur dit ook zo bedoeld heeft, is vanuit
de beschrijving van het werk gezien een vraag van ondergeschikt belang.
Ik ben o.a. zo uitvoerig op de strekking van de liefdesscènes ingegaan, omdat mij
wèl de vraag interesseerde, hoe Hooft hiertegenover heeft gestaan.
Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Als we kijken naar de verschuivingen die
in deze scènes hebben plaatsgevonden bij het bewerken van het stuk tot de Schijnheiligh, dan merken we op dat Hooft zich hier zorgvuldiger dan elders aan de tekst
van het voorbeeld heeft gehouden. Dat geldt zowel voor de scènes met Zefiro, als
voor die met Porfiria c.s.
In de tekst van Porfiria en haar aanbidders is wel een aantal clausen geschrapt,
maar binnen de gehandhaafde clausen veroorlooft de vertaler zich nauwelijks enige
vrijheid. Een van Hoofts weinige eigen vondsten in de tekst van Catrijn, Dirck en
Wijbrandt is het gebruik van het woordspel uit zijn sonnet Geswinde grijsart
(1610) : „Verlangen magh wel verlangen heeten, want het doet den tijdt seven
mael langer schijnen danse inder daedt is." (SHH r. 2087-9, aan het begin van sit.
86; in het sonnet was de formulering overigens veel fraaier.)
Hoofts neiging om de (komische) waarde van de tekst door gebruik van spreekwoorden en plastische formuleringen te versterken, ontbreekt in de amoureuze
gedeelten. Parodistische kanten, voorzover ze erin zitten, zijn niet sterker aangezet.
Een verklaring van deze letterlijkheid' kan men in twee richtingen zoeken.
Een eerste mogelijkheid is, dat Hooft zich onzeker gevoeld heeft ten aanzien
van de waarde (`ironisch' of `serieus') van de betrokken gedeelten, en dat hij zich
daarom angstvallig aan de formuleringen van l'Hipocrito heeft vastgeklampt.
`Letterlijk' weergeven is een bekend redmiddel van vertalers die zich niet zeker
voelen ten aanzien van de precieze betekenis van een bepaalde passage.
Hiertegen pleit dat Hooft elders bepaald geen blijk geeft van gebrek aan artistiek
zelfbewustzijn. Mocht hij al getwijfeld hebben aan de funktie van de dialogen van
Porfiria en haar minnaars in deze komedie, dan nog kan hij mans genoeg geacht
worden, om het resultaat van de bewerking te dwingen in de door hemzelf gewenste richting.
Een andere mogelijkheid is, dat Hooft zo nauwgezet vertaalde omdat hij waarde
hechtte aan juist deze formuleringen. Gezien zijn streven om de komedie flink te
bekorten, zou het eenvoudig zijn geweest meer te snoeien in de verzuchtingen der
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verliefden. Dat hij dit niet gedaan heeft, doet vermoeden dat hij de aanwezigheid
van juist deze passages op prijs stelde. Dan rijst onmiddellijk de vraag waarom
dat zo zou zijn: waardeerde hij ze als ironisch, parodistisch, komisch, óf als serieus,
`romantisch' element in dit spel? Er zijn maar weinig gegevens die ons helpen bij
de beantwoording van deze vraag.
Een punt dat ik al noemde, is dat het parodistische element in de Porfiria-episoden geenszins is aangezet. Juist een passage die door Baratto (1964,145) wordt aangehaald als uitlopend in parodie, is geschrapt. Er blijven echter nog genoeg zeer
gekunstelde clausen over om een interpretatie als parodie mogelijk te maken.
Wat 66k bleef, is de aankondiging in de proloog, die zelfs nog iets beklemtoond
wordt door de toevoeging dat het vergif------slaapdrank-foefje „een lammerij [is] die
doch in vijftigti spullen comt" (SHH r. 78-9). Daarentegen verdween de scène
waarin Prelio zich met één zinnetje `bekeert' tot Sveva; doordat we in SHH alleen
op indirekte wijze hier iets van horen, krijgt de bruuskheid van de ommekeer minder nadruk.
Bij de bespreking van de figuur van Troccio (blz. 200-201) heb ik er al op
gewezen, dat in de scènes met Zefiro het komische kontrast tussen amor en praxis is.
afgezwakt. Toch lijkt me dat Zefiro een komische figuur, een minnaars-karikatuur, is gebleven. Ten aanzien van Porfiria c.s. ben ik, ondanks de zoëven genoemde punten, geneigd de andere interpretatie te kiezen.
Het is duidelijk dat de tekst van SHH hiervoor nauwelijks konkrete argumenten
aandraagt. Ontbreken van ironie is mogelijk nog moeilijker aan te tonen, dan aanwezigheid van ironie. Er zijn echter externe faktoren die ik hier in het geding zou
willen brengen.
Als Schijnheiligh ontstaat, is de literatuur-historische situatie bepaald heel anders ,
dan bij het schrijven van l' Hipocrito. Juist de tweede helft van de zestiende eeuw
heeft een opbloei laten zien van allerlei dramatische vormen met een `gemengd'
karakter. Ik denk hier aan de verschillende varianten van de tragikomedie en aan
wat Herrick (1966a) verstaat onder 'serious comedy'. In beide is sprake van vermenging van `romantische' en komische aspekten. Ik merk dit niet op, om juist
l' Hipocrito nu met dit toneel in verband te brengen, hoewel Herrick (1966a, 165)
zegt, dat hij het stuk evengoed onder 'serious comedy' had kunnen behandelen ,
als onder de normale 'learned comedy'. Maar ik wil wel wijzen op de ontwikkeling van de literaire smaak, die zich in deze periode heeft voltrokken.
Wat in l'Hipocrito gezien kan worden als een al of niet geslaagde nieuwigheid,
het toepassen van de zeer geaffekteerde uitdrukkingen van een `romantische' liefde
in het drama, is driekwart eeuw later gemeengoed geworden. In ons land kunnen
we tijdens het tweede decennium van de zeventiende eeuw, als het moderne
Renaissancetoneel van de grond gaat komen, een grote belangstelling voor deze
uitdrukkingsvormen opmerken. Bredero's Palmerijnspelen en Lucelle zijn hiervan
.
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de bekendste uitingen. De dialogen en monologen v an Lucelle en Ascagnes in dat
laatste stuk staan qua uitdrukking dicht bij de teksten van Porfiria en haar aanbidders. (Hierop wees Eymael 1895, 212, reeds.) En het lijdt m.i. geen twijfel dat
Bredero ze `serieus' geïnterpreteerd heeft, ook al stelt hij de verhevenheid ervan
bloot aan een konfrontatie met het platvloerse realisme van Leckerbeetje.
Bredero noemt Lucelle een „Bly- en Truer-Spelletie", naar de benaming tragicomedie die de Franse Lucelle draagt (Bredero 1972, 8 en 57*). Dat er in dit soort
genre-aanduidingen verschuivingen optreden, blijkt uit het gegeven dat Le Jars'
.tragi-comedie wat de plot betreft in grote lijnen overeenkomt met een Italiaanse
komedie, nl. met l'Amor Costante van Alessandro Piccolomini (Radcliff-Umstead 1969, 236). In dat licht bezien is het niet oninteressant dat Hooft zijn Schijnheiligh op de titelpagina v an het h an dschrift aanduidt als Spel, en niet als Blij-spel,
ofschoon zijn voorbeeld, de ed.-1588, het woord comedia in de titel had. (Vgl.
Smit 1968b, 14 en 23, over dit soort genrebenamingen.) Ik wil aan dit feit niet een
al te groot gewicht hechten, maar m.i. vormt het toch een indikatie, dat Hooft
het stuk niet als een zuivere komedie, maar als een `mengvorm' beschouwd kan
hebben, waarin de intrige rondom Porfiria een afzonderlijke plaats innam, als een
`romantische' (ook met een roman, nl. met een episode uit Orlando Innamorato,
verw ante) geschiedenis, los van de overige, meer strikt komische verwikkelingen.
Van een uiteindelijk `serieuze' interpretatie van de Porfiria-intrige getuigt ook
een tweetal varianten in de lijsten van personages van sxx. Corebo heette eerst
Dirck van Dwaesbeeck, later Dirck van Trouwenoort; Prelio werd van Wijbrandt
Wispeltujt tot Wijbrandt van Wijdermeer. De namen Dwaesbeeck en Wispeltujt
passen bij een interpretatie in komische richting. Misschien is Hooft al vertalende
tot de slotsom gekomen, dat ze niet bij de aard van de geschiedenis aansloten, en
heeft hij daarom gekozen voor objektiever benamingen, uitwijzend naar Dircks
trouw en Wijbrandts bereisdheid.
Als het bovenstaande juist is, toont het nog eens de veelzijdigheid v an Hoofts bijdrage tot de ontwikkeling van de Nederlandse dramatische literatuur. Naast enkele klassieke treurspelen, een „novellistisch blij-einde-spel met pastorale inslag"
(Granida ; de terminologie is v an Smit 1968b, 23) en een plautinische komedie,
vinden we hier dan een blijspel met serieuze kanten, dat in verschillende opzichten
doet denken aan een stuk als Lucelle.
Beantwoording van de vraag, hoe we deze verschijning kunnen plaatsen binnen
Hoofts letterkundige aktiviteit en binnen de literatuur-historische situatie, zou ons
* De medede ling in Bredero 1890, I 279, dat het stuk van Le Jars in de eerste druk tragedie
heet, is onjuist. Prof. dr. C. A. Zaalberg was zo vriende lijk mij een fotokopie te lenen van
het exemplaar van de ed.-1576 in de Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs. Het stuk heet
daarin een „tragi-comedie en proze Francoyse".
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maken." Thijssen-Schoute (1932, 229) stelt terecht hiertegenover: „Om de indruk
op hedendaagse lezers gaat het in de eerste plaats niet, en door Dr. Loscop steeds
'al seg ick het self' in de mond te leggen bewees Hooft, dat hij er zich bewust van
was een blijspel te schrijven dat gespeeld, niet gelezen moest worden." Op de komische funktie van de herhaling (hier tot meer dan honderd keer toe) hoeft wel
niet meer gewezen te worden. Van den Bergh (1972, 122-8) demonstreert deze
aan uiteenlopende voorbeelden.
De vraag blijft wel, of een zo extreme vorm v an herhaling als bij Lamfert nog
komisch zal werken. Misschien zou hier het effekt kunnen optreden dat Van den
Bergh op p. 283 (noot 17) beschrijft. „De ervaring leert", zegt hij, „dat men bij
deze techniek [t.w. van langdurige mechanische herhalingen] nogal eens een golvende toe- en afname van het komisch effekt waarneemt. Eerst wekt de herhaling
vrolijkheid, vervolgens wordt het telkens terugkeren van hetzelfde element te
"flauw' om nog te doen lachen, om daarna `van pure meligheid' weer grappig te
worden. "
Thijssen-Schoute brengt Biondello ook in verb and met andere figuren van
belachelijke geleerden' in Italia anse komedies en novellen (p. 230-31). Dat Aretino
de pedanten graag tot mikpunt koos, blijkt ook elders (in Il Marescalco en Il Filosofo bijvoorbeeld). Bij deze figuren zien we ook het te pas en te onpas gebruiken
van latijnse zinswendingen.
Overigens neemt Hooft, ondanks de sterke uitbreiding van de tekst, niet eens
-alle dwaasheden van Biondello over. Van de trekjes die Aretino aan zijn arts geeft,
vinden we alleen iets terug in SHH r. 1075-6 (,,teneo (...) totam medicinam in
pugno") en r. 1132-7 (,,alsjck nu doe drucken voor den dagh ende in 't licht coomen de schoone tractaten, (...) de venasectione, de lotione, de gestione et de pulsu.") Hooft neemt niet over wat Biondello zegt omtrent de studie van de 'fisionomia' (,,frons magna & cuperata est inditium potatoris" etc.) en over hetgeen
'het voornaamste onderdeel van de medische wetenschap' is : de diskussie over
haar uitvinder.
funk van de dokter in sim, waarop ook Thij ssenDe verbetering in de funktie
S choute (1932, 228 9) de aandacht vestigt, heb ik hierboven al besproken (zie
p. 164) .
'
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De figuur van Gemma, Aretino's schilderachtige koppelaarster, die in l'Hipocrito
voornamelijk een verbindende funktie heeft (zie boven, p. 148), laat ik verder buiten beschouwing, aangezien zij in de vertaling niet voorkomt.
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Porfiria en Maia iets als een herkenbaar eigen gezicht heeft meegegeven. En Hooft

brengt daarin geen wezenlijke veranderingen aan.
Ook de hier genoemde figuren wekken echter niet die indruk van uitgesproken
individualiteit die bijvoorbeeld veel van Shakespeare's personages ons weten te
geven. Het zal duidelijk geworden zijn, dat dit niet alleen een kwestie is van de onmiskenbare superioriteit van Shakespeare als dramatisch auteur, maar ook van het
feit dat Aretino's komedies een andere fase in de ontwikkeling v an het drama vertegenwoordigen. Wanneer we de methode van karaktertekening in l'Hipocrito
plaatsen tegenover de theoretische mogelijkheden zoals die door Beckerman
(1970, 213-21) worden uiteengezet, dan zien we dat Aretino slechts gebruik maakt
van een deel van de `dimensies' die men in een karakter kan onderscheiden.
Beckerman spreekt van de breedte, de lengte en de diepte van het karakter. Onder
.breedte verstaat hij „the range of possibilities inherent in the dramatic figure at the
commencement of the presentation" (p. 214). Hiertoe rekent hij de fysieke eigenschappen van de figuur (leeftijd, gestalte e.d.) en de „social and temperamental
features", o.a. bepaald door de verhouding tot het decorum (zo heeft een koning
een bepaalde „range of behaviour"). Wanneer deze kenmerken zich fixeren, ontstaan de vaste dramatische typen.
Met lengte bedoelt Beckerman „the passage of the individual through the play"
(p. 215). Daarbij vindt een ontwikkeling van het karakter plaats. Uitgangspunt
daarvoor zijn de gegeven eigenschappen (de `breedte'). Deze eigenschappen kunnen veranderingen ondergaan of zich versterken. Bovendien kunnen zich nieuwe
eigenschappen openbaren. Beckerman spreekt dan ook van ontwikkeling
.,,through change, through intensification, or through revelation" (p. 216).
Tenslotte formuleert hij de diepte van een karakter als „the relation between a
character's activity and his inner life" (p. 217).
In drama's als l' Hipocrito zien we nu dat de karaktertekening zich grotendeels
beperkt tot wat Beckerman de breedte van het karakter noemt. Van de meeste personages wordt hier niet meer gegeven dan wat tot het type behoort.
Verder kan men slechts in enkele gevallen zeggen dat de lengte van een karakter
de vorm van een ontwikkeling aanneemt. Bij Liseo is er in elk geval wel sprake van
,een verandering, maar ik konstateerde hierboven (p. 216-217) al, dat dit geen kwestie is van karakterstruktuur, maar van een komedie-technische kunstgreep. Bij enkele figuren (Guardabasso, Porfiria) valt op te merken dat hun 'initial being' in de
loop van het stuk wat genuanceerd en verduidelijkt wordt. Van de meeste andere
personages kan men echter niet zeggen, dat er na hun eerste optreden nog aspekten
aan hun `karakter' worden toegevoegd door verandering, versterking of onthulling van eigenschappen. Een bijzonder geval blijft de titelfiguur, van wie reeds bij
zijn eerste verschijning zoveel onthuld wordt, dat er verder eerder sprake is van
'verzwakking' van eigenschappen dan van `intensification' of `revelation'.
,
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Wat tenslotte de diepte aangaat : bij de meeste personages is er geen sprake van
spanning tussen aktiviteit en innerlijk leven. Wat ze voelen of denken, uiten ze,
en de tekst van het drama suggereert geen verborgen diepten achter hun uitingen.
Daar waar wel een kontrast aanwezig is tussen gedrag en innerlijk (bij Hipocrito),
wordt dat kontrast expliciet gepresenteerd. Het vervult zo wel een komische funktie, maar het voegt geen bijzondere dimensie toe aan het karakter van dit personage.
Het is juist op deze laatste punten, de `ontwikkeling' en de `diepte' van de karakters, dat de karaktertekening in l'Hipocrito elementen mist die in het moderne drama van grote betekenis zijn geworden. Dat mag echter geen norm zijn waaraan
we de waarde van dit stuk, afkomstig uit een periode met andere dramatische konventies, kunnen afmeten.
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8
NAE 'S LANDTS GHELEGHENTHEYT VERDUYTSCHET

8.1 Twee kultuursituaties
Een toneelstuk uit 1542, spelend te Milaan, en in het Italiaans geschreven voor een
Italiaans elite-publiek, wordt driekwart eeuw later bewerkt door een Nederlands
auteur. Deze gebeurtenis is hoe dan ook problematisch : twee tijdperken, twee verschillende talen, twee uiteenlopende theatersituaties, die onvermijdelijk in een zekere spanning ten opzichte van elkaar verkeren.
Dit soort spanning is bij elke vertaling aanwezig, ook wanneer het kontemporaine werken betreft. Levy (1969, 72) formuleert het als volgt: „Das iibersetzte
Werk ist ein gemischtes, hybrides Gebilde. Die Ubersetzung ist kein einheitliches
Werk, sondern die Verschmelzung, das Konglomerat zweier Strukturen : auf der
einen Seite steht der Bedeutungsgehalt und die formale Kontur des Originals, auf
der anderen Seite das ganze System der an die Sprache gebundenen Ziige, die der
Ubersetzer dem Werk beigegeben hat. Beide Schichten — oder besser Qualitáten,
die sich im Ganzen des Werks durchdringen — stehen in einem Spannungsverháltnis zueinander, und dies kann zu Konflikten fiihren."
Iedere tekst brengt zijn kontekst(en) en situatie(s) mee : het geheel v an literaire,
geografische, historische, sociale, etc. gegevens, die aanwezig kunnen zijn in alle
elementen ervan : in taalmateriaal, vorm en inhoud. Mounin (1968, 7) wijst erop
dat juist bij vertaling van toneelstukken kontekst en situatie een belangrijke faktor
vormen: „En effet, l'énoncé théátral est spécialement concu pour jouer dans le
cadre de ces contextes, puisqu'il est toujours écrit en fonction d'un public donné,
lequel résume en lui ces contextes, et connait les situations dont ils sopt l'expression,
le plus souvent par simple allusion: contexte littéraire (c'est toute la tradition
théátrale du pays ou la pièce est écrite), contexte social, contexte moral, contexte
culturel au sens large, contexte géographique, contexte historique, — contexte de
toute une civilisation présente a chaque point du texte sur la scène et dans la salle."
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de. Op elk van de niveaus waarmee we te maken hebben (door Holmes aangeduid
als `linguistic context', `literary intertext' en `socio-cultural situation'), kan de
keuze per geval verschillen en bovendien hoeft de behandeling van eventuele verschillen in tijd (`modernizing' als mogelijkheid tegenover `historicizing) niet
parallel te lopen met die van verschillen in `plaats' (met `naturalizing' aan de ene
kant tegenover `exoticizing' aan de andere). „In practice, translators (...) perform
a series of pragmatic choices, here retentive, there recreative, at this point historicizing or exoticizing, at that point modernizing or naturalizing, and emphasizing
now this plane now that, at the cost of the other two." (Holmes 1972, 68).
Hooft verkoos voor zijn Warenar en Schijnheiligh een vertaalmethode waarin
`naturalizing' en `modernizing' sterk overwegen. Sommige aspekten van deze
aanpassing van Schijnheiligh aan "s Landts gheleghentheyt' zijn in de voorafgaande
hoofdstukken al aan de orde geweest. Enkele andere problemen van de `overplaatsing' zal ik in de volgende paragrafen aanroeren. Daarbij zal blijken, dat er
ook binnen de door Hooft gekozen methode van adapteren nog wel nuances te
onderscheiden zijn, bijvoorbeeld in de behandeling van de religieuze elementen in
het stuk.

8.2 Twee theatersituaties
8.2.1

DE TONEELBOUW

Drama en theater zijn uiteraard nauw op elkaar betrokken. In hun historische ontwikkelingsgang uit zich dit in een proces van wisselwerkingen, waarvan de grote
lijnen wel bekend zijn. In simpele termen komt het er op neer dat auteurs rekening
gehouden zullen hebben met de mogelijkheden van de aanwezige theaters en de
vigerende opvoeringskonventies ; en dat architekten en toneelontwerpers zich mede zullen hebben laten leiden door de eisen van het drama.
Om vanuit zo'n generalisatie te komen tot een uitspraak over de verhouding
van een konkreet drama tot een bepaalde theatersituatie, is geen eenvoudige zaak.
Wanneer de verbinding tussen een bepaald stuk en een gegeven toneelbouw vaststaat, is het bij de aanwezigheid van voldoende feitenmateriaal mogelijk de relatie
tussen deze beide te analyseren. Hellinga heeft een voorbeeld daarvan gegeven in
zijn studie over de opvoering van Gijsbreght van Aernstel in de Amsterdamse
schouwburg (Hellinga 1964). Ook dan blijft er echter nog een marge van onzekerheden over (vgl. Hummelen 1967, 44-50) .
Bij l'Hipocrito en Schijnheiligh beschikken we over veel minder konkrete gegevens. Men kan derhalve wel de hypothese opstellen, dat èn Aretino èn Hooft
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bewust of onbewust naar de aktuele theatersituatie toe gewerkt zullen hebben,
maar deze hypothese is nauwelijks te verifiëren. Enkele kanten van deze zaak wil ik
hier echter toch wat belichten.
Van opvoeringen van l'Hipocrito is heel weinig bekend. In 1545 zou het stuk
door studenten gespeeld zijn te Arezzo (Enc. dello Spett. I, kol. 807). Veel beter gedokumenteerd zijn we over de première van de vrijwel gelijktijdig ontstane
Talanta. Hierboven (p. 27) is al verteld, dat het stuk in opdracht is gemaakt, en dat
Vasari voor de dekoratie van de zaal naar Venetië overkwam. Doordat Vasari in
zijn Vite en elders gegevens over zijn werkzaamheden vermeldt, was het voor
Schulz (1961) mogelijk het rijk versierde interieur van dit tijdelijke theater te rekonstrueren (zie ook Muraro 1964, 90-91 en Enc. dello Spett. IX, kol. 1583).
Vasari beschrijft de toneelbouw voor Talanta in een brief aan Ottaviano de'
Medici (Vasari 1923 30, I 112) : `Het vertrek waar het toneel (l'apparato) gemaakt
is, was zeer groot. En zo was het dekor (la scena), d.w.z. het perspektief, dat Rome
afbeeldde : men zag er de boog van Septimius, de Pax-tempel, het Pantheon, het
Colosseum, [Santa Maria de(?)] la Pace, Santa Maria Nuova, de tempel van Fortuna, de Traianuszuil, het Palazzo Maggiore, de Sette Sale, de toren de' Conti, die
van de Militia, en tenslotte [het beeld van] maestro Pasquino, mooier dan het ooit
was. Er waren prachtige paleizen, huizen, kerken en een oneindige hoeveelheid
verschillende dingen in dorische, ionische, korintische, toscaanse, primitieve en
komposiete bouwwijze ; en een zon die zich tijdens de voorstelling voortbewoog
en die heel veel licht gaf, doordat we de gelegenheid hadden gehad om zeer grote
glazen bollen te maken. De komedie werd opgevoerd door genoemde magnifieke
heren, jongelieden van de hoogste adel; en er was een geweldige toeloop van mensen, zodanig dat het er niet uit te houden was door de grote warmte van de lampen en de benauwdheid van elkaar verdringende mensen.' 24
Deze gegevens over het toneel vertellen ons dat het aansloot bij de scenografische traditie van het vaste perspektivische dekor.
Het vroegste voorbeeld van deze renaissancistische toneelbouw is het dekor voor
de opvoering aan het hof te Ferrara van Ariosto's Cassaria (1508), een van de eerste
op Plautus en Terentius geïnspireerde komedies in het Italiaans. Een ooggetuige
beschrijft het als `een straat en het perspektief van een landschap met huizen, kerken, torens en tuinen' en hij noemt dit het beste in alle feesten en voorstellingen
(Enc. dello Spett. V, kol. 178). 25 Men gaat dekors, waarin alle elementen in één
perspektief zijn geplaatst, ook elders toepassen. Er werd grote zorg aan besteed.
Aan het dekor voor de opvoering van Bibbiena's Calandria te Urbino (1513), dat
niet alleen in schilderingen maar ook in stucwerk was uitgevoerd, was vier maanden gewerkt. Grote kunstenaars, als Rafael, Giulio Romano en Andrea del Sarto
wijdden zich aan de dekorbouw (Borcherdt 1935, 95). Klein en Zerner (1964, 52)
denken dat zij vooral gefascineerd werden door het probleem, het perspektief van
-
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de in half-relief uitgevoerde zijwanden en dat van het geschilderde achterdoek met
elkaar te laten kloppen.
Omstreeks 1530 was dit type toneelbouw overal in Italië doorgedrongen. Zijn
kodificering kreeg het, toen Sebastiano Serlio in deel II (1545) van zijn invloedrijke
werk over de architektuur (Libri dell'architettura) een afzonderlijke sektie aan de
toneelbouw wijdde (Borcherdt 1935, 99; Klein/Zerner 1964, 53).
Bij de komedie vertoonde dit type dekor een straat of een plein in perspektief.
De voorste huizen waren meestal toegankelijk en vervulden dus een funktie in de
handeling. Meer naar achteren was de schuin oplopende ruimte echter niet goed
bruikbaar : plaatsing van een akteur daar zou storend gewerkt hebben in het zich
sterk verkleinende perspektief. Dat betekent dat de handeling zich voornamelijk
op het voortoneel, dus in de breedte, moest afspelen (Leclerc 1946, 82) . Bij Serlio
heeft dit voortoneel een breedte van 17 m bij een diepte van slechts 2.50 m (Borcherdt 1935, 106) .
Zo'n dekor vormt natuurlijk alleen een kader, dat op verschillende manieren
gebruikt kan worden. Welke funktie(s) het zal kunnen vervullen, hangt o.a. af van
de mate van `waarschijnlijkheid' die van het toneel verwacht wordt. Naarmate
men bijvoorbeeld meer abstraheert van een `werkelijke' omgeving, en het dekor
meer tot een teken, een symbool wordt, kan het met meer verschillende betekenissen geladen worden.
Het dekor funktioneert bovendien pas wanneer het een element in een drama is
geworden; de taak van het dekor hangt d an samen met de konventies die in het
drama van kracht zijn. Wanneer we nu het perspektivische dekor in zijn `werking'
willen zien, kunnen we dus de aard van de komedie waarbij het gebruikt werd,
niet buiten beschouwing laten. Dat biedt een k ans op cirkelredeneringen. Als we
namelijk vanuit kennis van de dekorfunktie weer naar een bepaalde komedie (i.c.
l'Hipocrito) gaan kijken, lopen we het risiko niets an ders te konstateren, dan dat het
stuk kenmerken van de komedie vertoont, een konstatering waarvoor we de omweg van onderzoek van het dekor niet nodig hebben.
Ondanks dit risiko zal ik proberen, de relatie tussen de traditionele komedie,
deze toneelbouw en Aretino's komedie wat nader te bepalen. Daarbij wordt duidelijk dat de funktie van het vaste perspektivische dekor nog vrij gekompliceerd is.
Men mag stellen dat deze toneelbouw een zekere eenheid van plaats vooronderstelt. Het vaste dekor laat in principe geen changementen toe. Maar dat betekent
niet, dat het dekor altijd op naturalistische wijze één reëel stukje stad weergeeft,
en slechts bruikbaar is bij hantering van een volstrekt onveranderlijke plaats van
handeling.
Ten eerste kunnen we opmerken dat het niet altijd om een werkelijkheidsgetrouwe afbeelding gaat. Soms toont het dekor wel een bepaalde stad (Rome in
la Talanta), maar andere keren berust het op fantasie en behoort het `stadsbeeld'
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heden, dan is er ook geen speelvlak vereist dat deze dramatische technieken weer
wat waarschijnlijker maakt.
Bij het ontbreken van aantoonbaar verband tussen speelvlak en drama in HC,
viel het gezien de aard van de bewerking niet te verwachten dat SHH op dit punt
positieve gegevens zou opleveren. De vertaling vertoont inderdaad nergens de
invloed van een qua speelvlak afwijkend toneel. Over de afmetingen van het
toneel bij de Oude Kamer en bij de Academie is bovendien niets met zekerheid
bekend (Oey-de Vita 1968, 107; zie voor de summiere aanwijzingen Hummelen
1967, 25-6) .
Wat de eigenlijke dekoratie betreft : de tekst van l' Hipocrito doet vermoeden dat
Aretino een Milanees stadsbeeld voor ogen heeft gehad. Toch speelt Milaan als
achtergrond veel minder mee dan bijvoorbeeld Rome in Cortigiana en ook nog in
Talanta. Daar bepaalt de stad mede de atmosfeer van het stuk ; in l'Hipocrito daarentegen zou Milaan als achtergrond gemakkelijk te vervangen zijn (Hösle 1969, 206;
zie ook onder, in 8.4.1). In situatie 12 spreken Britio en Tanfuro even over de stad.
Ze verwonderen zich over de welvaart van Milaan na de oorlogsverwoestingen.
In 99 haalt Hipocrito herinneringen op aan de dagen van weleer, toen de stad nog
een `aards paradijs' was. Tot direkte zinspelingen op het stadsbeeld (zoals in
Talanta I 3) komt het echter niet.
De speelruimte wordt in de tekst aangeduid als de weg (sit. 18 „Tranquillo,
Corebo ne la via") of de straat (sit. 50 : „Sento calpestio di piedi, e di sotto, e di
sopra a questa strada" : `ik hoor geluid van voetstappen, van beide k anten van deze
straat').
Een duidelijke funktie heeft in het stuk het tweede dekorgegeven: de aanwezigheid van toegankelijke huizen. HC vereist twee huizen, dat van Liseo en dat van
Prelio. Het eerste huis is achtergrond v an heel veel scènes ; het tweede zien we aangegeven in sit. 90, waar Biondello bij Prelio aanklopt. Ook sit. 86 (Porfiria Prelio)
zal zich voor de deur van Prelio's huis afspelen.
De toneelaanwijzingen (in hoofd- en neventekst) tonen verder dat er gerekend
wordt op de aanwezigheid van een raam met een balkon in het huis van Liseo. Aan
het eind van sit. 17 ziet Tranquillo Porfiria sul balcone da basso (op het benedenbalkon), aan het begin van 18 wordt dezelfde positie van Porfiria aangeduid als
alla finestra (aan het venster) . Ook in 36 is Porfiria sul balcone (zie voor het gebruik
hiervan in de scène de bespreking van sit. 36 38, op blz. 160 161) .
Merkwaardig is nu, dat in SHH alle verwijzingen naar de aanwezigheid van een
balkon verdwenen zijn. Aan het eind van sit. 17 „staet Jr. Catrijn inde deur" (SHH
r. 591) ; en ook het sul balcone in 36 wordt bij Hooft „aen de deure" (SHH r. 926).
Moeten we hieruit konkluderen dat Hooft rekening hield met een toneel zonder
gelegenheid tot spelen op een `verdieping' ? Ik denk het niet. Er zijn aanwijzingen
dat zowel de Oude Kamer als de Academie gelegenheid boden tot balkonscènes.
—

-
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In Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus (,,Eerst ghespeelt op de Amsterdamsche
Kamer, in 't Jaar 1611.") spreekt Elisabeth de vss. 349 vgg. „boven uyt het venster". En in Hoofts eigen Baeto staat Penta in vs. 1061-1134 boven op een toren
(zie r. 1100, 1105, 1132). (Vgl. ook de poging tot rekonstruktie van het toneel van
Het Wit Lavendel, in Hummelen 1968) .
Het lijkt me dat we achter deze veranderingen door Hooft eerder sociale dan
toneeltechnische faktoren moeten zien. In Italië stond een fatsoenlijk meisje niet in
de deur. Dit blijkt bijvoorbeeld in He III 17 (sit. 56), waar Hipocrito uitvoerig uit
de tijdsomstandigheden verklaart, waarom Annetta `als een hondje' in de deuropening staat. In de Nederlandse situatie lag dat vrijwel zeker anders. Hooft liet
dan ook de uitleg van Hipocrito in 56 weg. Mogelijk heeft hij Catrijn naar beneden gehaald, omdat hij de spelsituatie waarin Catrijn en haar minnaars `op gelijk
niveau' gekonfronteerd worden, natuurlijker of aantrekkelijker vond. In de Nederlandse situatie kon hij dat probleemloos doen.
Hooft voegde één toneelaanwijzing toe. Bij sit. 54 (SHH III 6) staat: „Quistij dt
inde stoep." Het WNT (15, 1772) verklaart het gebruik van in (en uit) de stoep uit
het feit dat vroeger een stoep vaak van hekwerk en een zitbank was voorzien. Uit
deze toneelaanwijzing blijkt m.i. dat Hooft in elk geval gedacht heeft aan de aanwezigheid van een konkreet huis in het dekor van Schijnheiligh.
Wat tenslotte het ruimtegebruik betreft : een opvoering van l' Hipocrito in een onveranderlijk dekor vraagt wel wat toegeeflijkheid ten aanzien van `onwaarschijnlijkheden'. In de situaties waarin Britio optreedt (bijvoorbeeld met Maia, in sit. 14)
moet men het huis van Liseo wel even wegdenken. Hetzelfde geldt voor de aankomst van Prelio (sit. 20) en Artibo (sit. 27). Uit hun woorden blijkt nergens dat
Liseo's woning, waarin ze toch hevig geïnteresseerd moeten zijn, zich in hun gezichtsveld bevindt. Ook de ontmoetingen Porfiria—Biondello en Porfiria—Prelio
worden geacht niet pal voor de ouderlijke woning plaats te vinden.
Dit alles geldt ook voor Schijnheiligh. Met suggestie kan men op het toneel veel
bereiken. Als Hooft echter Schijnheiligh heeft geschreven met het toneel van de
Nederduytsche Academie voor ogen, dan kan hij aan een opvoering hebben gedacht, waarbij bepaalde scènes voor het gord ijn gespeeld werden (zie Hummelen
1967, 50). Maar of men inderdaad het toneel zo gebruikte, is uiterst onzeker; het
stuk zal ons daarbij niet verder helpen. Daarvoor is de tekst te zeer alleen een
`partituur', die op uiteenlopende wijze scenografisch gekonkretiseerd kan worden.
8.2.2 HET

PUBLIEK

Bieden de gegevens over de toneelbouw ons al weinig houvast, nog moeilijker
grijpbaar is de andere komponent van de theatersituatie : het publiek. Wel kan
ook hier in theorie een relatie met het drama verondersteld worden: een auteur zal
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mogelijk rekening houden met de voorkeur, de verwachtingen en de manier van
reageren van het publiek dat hij voor ogen heeft bij het schrijven van zijn stuk.
Maar ook ten aanzien van deze relatie is het gemakkelijker zo'n algemene konstatering te doen, dan over een specifiek geval iets te zeggen dat hout snijdt.
Daar er echter op het punt van het publiek een aanzienlijk verschil bestaan heeft
tussen de hier in het geding zijnde theatersituaties, moeten we ons in elk geval een
keer afvragen of dit konsekwenties heeft gehad voor de tekst(en) .
De verschillende handboeken voor de theatergeschiedenis wijzen erop, dat de
Italiaanse Renaissance-komedie geschreven en opgevoerd werd voor een aristokratisch publiek (zie bijv. Enc. dello Spett. VI kol. 649; Kindermann 1959, 42;
Borsellino 1962, XI en XIV) . De komedie behoort in de eerste plaats tot de h o fkultuur ; de opvoeringen vinden plaats bij feestelijke gelegenheden voor een geselekteerd publiek, en worden verzorgd door dilettanten uit hetzelfde beperkte
hofmilieu. Borsellino (1968, 152) wijst er wel op dat in steden als Venetië de situatie gekompliceerder was, maar ook daar bleef dit toneel de bemoeienis van een elite
(vgl. ook het citaat uit Vasari's brief, hierboven p. 241). Bij afwezigheid van een
hofleven vonden te Venetië de theateraktiviteiten meer verspreid plaats in de paleizen van de adel. Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw ontstaat er „une
organisation des théátres publics plus large et plus démocratique." (Muraro 1964,
87; eerder in Enc. dello Spett. IX, kol. 1535). De brief van Aretino aan hertog
Cosimo (zie boven p. 27) maakt het in elk geval waarschijnlijk dat Aretino
l'Hipocrito schreef met het oog op een opvoering aan het Florentijnse hof tijdens
het karnaval.
Over het Amsterdamse theaterpubliek in Hoofts dagen bestaan weinig exakte
gegevens. Als een vanzelfsprekend feit wordt telkens herhaald, dat het publiek van
Kamer en Academie tot allerlei rang en st an d behoorde (Jonckbloet 1889, 369-74;
Kalf 1895, 303-5 ; Worp 1971 (= 1908) II 84 ; Worp 1920, 70) . Worp noemt een
aantal `beschaafde lieden' en `aanzienlijke personen' van wie vaststaat dat ze een
toneelvoorstelling hebben bezocht, en zegt daarna : „Het gewone publiek bestond

echter voo rnamelijk uit zeer eenvoudige menschen, uit `de gemeente en 't slechte
volck', zooals Bredero zegt, en dat publiek was niet altijd even rustig en fatsoenlijk." (Worp 1971, II 85). Volgens Jonckbloet (1889, 380) had „het `klootjesvolck' (...) de meerderheid, daar de toegang maar `een stooter aan gelt' of `drie
stuyvers' kostte."
De uitspraken over het publiek berusten op drie punten: de lage toegangsprijs,
het gedrag van de toeschouwers en mededelingen van auteurs over het publiek.
Wat de toegangsprijs betreft: die was niet zo laag als hij lijkt. In 1616 wisten de
droogscheerdersgasten te Amsterdam (wier ekonomische positie waarschijnlijk be-
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ter was dan die van andere textielarbeiders) hun dagloon verhoogd te krijgen van
14 tot 15 stuivers (Alg. Gesch. Ned. VI, 145-6) . Om naar de Academie te gaan,
moesten ze dus een vijfde deel van hun dagloon neertellen. Door de wijziging van
levensomstandigheden gaan vergelijkingen op dit terrein altijd mank, maar als we
daar heel even van afzien, dan zou dit, omgerekend naar de twintigste eeuw, er op
neerkomen, dat bijvoorbeeld iemand met het minimumloon van 1973 ongeveer
acht gulden zou betalen voor zijn schouwburgkaartje. Een niet verwaarloosbaar
bedrag voor een gezin waar men met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. En
ongetwijfeld leefde een belangrijk deel van de Amsterdamse bevolking in armelijker omstandigheden dan de droogscheerdersgasten.
Op de aanwezigheid van grote hoeveelheden paupers, vaak uit het buitenland
afkomstig, is de laatste jaren weer meer de a andacht gevestigd, nadat Van Ravesteyn al in 1906 op deze keerzijde van de Gouden Eeuw had gewezen (zie met
name de Catalogus van de tentoonstelling Arm in de Gouden Eeuw. Amsterdam
1965-66) . We mogen aannemen dat voor deze bevolkingsgroep een bezoek aan
het theater niet weggelegd was. We zullen bij het `slechte Volck' wel eerder aan
kleine neringdoenden e.d. moeten denken.
De uitspraken over het gedrag van het publiek berusten grotendeels op moeilijk
interpreteerbare bronnen, als het eerste toneel v an Bredero's Griane. De verbinding van spel naar werkelijkheid wordt dan wel iets te ongekompliceerd gezien.
Als Jonckbloet verder suggereert dat er verband bestaat tussen 'wangelatigh' gedrag en de aanwezigheid van het `klootjesvolck', dan meet hij met negentiendeeeuwse normen voor sociaal gedrag, die niet zonder meer toepasbaar zijn op de

zeventiende eeuw.
In ons geval hebben we meer aan een paar uitspraken van Bredero en Hooft,
omdat die laten doorschemeren hoe de auteur zijn publiek zag. In zijn Voorreden aande Liefhebbers der Nederlandtsche Ram-kunst, voor Rodd'rick ende Alphonsus,
schrijft Bredero : „Maar ist saacke dat de Gheest hem eens wil verlustighen in dit
mijn kleyn Lust-hofje, ghy sulter niet onbehoorlijcx inne vinden, wel verstaande,
als ghy wilt overlegghen dattet voor de Ghemeente en 'tslechte Volck ghespeelt is,
die meestendeel meer met boefachtighe potteryen, als met gheestighe Poeteryen
zijn vermaackt." (Bredero 1968a, 75).
En Hooft schreef op 17 januari 1617 aan Hugo de Groot dat hij niet meer dan
negen dagen had besteed aan zijn Warenar : „als hebbende in geen sinlijcke handen
te vallen, maer alleenlijck voorbij d'ooghen des volx over een toonneel getrocken
te werden." (U.B.-Amsterdam, Hs. II C 11, p. 87; andere versies in Hooft 1967,16
en De Groot 1928, 560).
Beide uitspraken moeten natuurlijk geinterpreteerd worden binnen de traditie
van het bescheidenheidsvertoon, dat de auteur past, die over zijn eigen werk
spreekt (zie hierover bijv. Curtius 1963, 83-5). We kunnen ze daarom niet be248

schouwen als een ondubbelzinnig oordeel van de auteurs over hun werk. Hugo de
Groot reageert dan ook met een evenzeer passende loftuiting : „Ick sende UE. wederom de Aululariam, een translaet 't welck mijns oordeels het origineel in veele
deelen overtreft. Ick heb hetselve nyet eens maer meermael overlesen met sonder-.
lingh plaisir, (...)" (De Groot 1928, 562; een andere versie in Hooft 1967, 17).
Wat we wèl uit de woorden van Bredero en Hooft lezen, is dat ze rekening houden met twee niveaus, waarop het literaire werk kan funktioneren : dat van de
`gheestighe' en `sinlijcke' lieden, en dat van het gewone publiek zonder verfijnd
onderscheidingsvermogen. Het laatste bezoekt kennelijk de toneelvoorstellingen.
(Zie over dit denken in niveaus : Veenstra 1970, 5-10.) In de woorden van Bredero
wordt een sociaal niveau (,,de Ghemeente en 'tslechte [eenvoudige] Volck") verbonden met een niveau van literaire smaak (zij hebben een voorkeur voor „boefachtighe potteryen" [ondeugende grappen] boven „gheestighe [geestrijke] Poeteryen"). Wanneer we nu kijken of een dergelijke korrelatie ook te hanteren is bij
het publiek van respektievelijk l' Hipocrito en Schijnheiligh, dan belanden we in een
komplex van onzekerheden.
Het eerste onzekere punt is, of het inderdaad onmiskenbare verschil in sociale
status tussen het publiek van de Italiaanse komedie in de eerste helft van de zestiende eeuw, en het publiek te Amsterdam omstreeks 1615, een verschil in smaak
i m p l i c eer t. Het tweede onzekere punt is, of zo'n eventueel verschil in smaak
überhaupt tot uiting zal komen in een bepaald literair werk. Een derde onzekerheid komt voort uit het feit dat het hier geboden k ri terium (enerzijds „boefachtighe potteryen", anderzijds „gheestighe Poeteryen') zèlf afhankelijk is van sociaal
en kultureel bepaalde normen. We kunnen het niet zonder meer hanteren vanuit
ènze interpretatie van wat geestrijk is en wat niet.
De beste manier om dit komplex van onzekerheden te benaderen, is via het
meest konkrete gegeven : het feit dat we twee teksten hebben die verschillen vertonen. Vinden we misschien in Schi nheiligh afwijkingen van l'Hipocrito die verklaard kunnen worden uit het `anders' zijn van het pub li ek, bijvoorbeeld als uitvloeisel van Hoofts kennis van de Amsterdamse voorkeur voor „boefachtighe
potteryen" ?
We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan het gebruik van sexuele en skatologische aardigheden, zoals we die met name vinden in de komische intermezzo's uit
Rodd'rick ende Alphonsus, waarop Bredero's woorden wel van toepassing zijn.
Aretino nu heeft zich op dit punt in l'Hipocrito veel meer beperkt dan in andere
van zijn werken. Zijn Cortigiana bijvoorbeeld is een veel `ruiger' stuk : in 1939 veroorzaakte een opvoering hiervan nog een koor van protesten wegens de ongekuiste taal (Crivelli 1939, 137). Hooft heeft de taal van het stuk nauwelijks in deze
richting aangedikt. In r. 148 begon hij voor „Il messere ..." te schrijven:" 'T heerschap", maar hij veranderde dit tot de `komische verspreking' : „T'aersgat, jck
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soud seggen 't heerschap (...)". Iets verder (r. 176-7) laat hij Liseo zeggen : „soo
wil jck mij bepissen van anxt", terwijl het Italiaans een derge lijke uitdrukking mist.
Deze uitdrukkingen zijn echter niets bijzonders in die tijd en ze vallen evenmin uit
de toon in het geheel van het stuk. Ook Aretino maakt gebruik van dit soort humor, bijvoorbeeld in Hc IV 2: „Incaco Mariola", door Hooft in sim r. 1762 ingenieus vertaald met „Loop kacken Wlespiegel" (Mariolo gold als naam van een gewiekste Venetiaanse oplichter; Tommaseo IV, 125). Sexuele grapjes komen in beide teksten vrijwel niet voor. Een toespe ling op eventuele echtelijke ontrouw van
Maia (in sit. 39) werd door Hooft niet overgenomen.
Opmerkelijk is ten tweede dat Hooft ook weinig gebruik maakt van de mogelijkheid de personages door hun taal humoristisch te typeren. Alleen de figuur van
Lamfert Loscop krijgt een eigen komisch idioom mee en Schijnheiligh ligt de
`Liefde' in de mond bestorven (evenals in het origineel). Er zijn geen verschillen in
dialektische kleuring, zoals Stoett die aangeeft voor Moortje (Bredero 1931,
XVIII—XXII), ook niet tussen de taal van de knechten en die v an hun meesters.
Eigenaardigheden van de `Amsterdamse kluchtetaal', zoals we die in Warenar
vinden (zie de lijst van voorbeelden in Hooft 1967, 10-14), ontbreken vrijwel in
Schijnheiligh .Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat Hooft het stuk in Den
Haag laat spelen. Ook op dit punt richt Hooft zich dus niet naar wat het Amsterdamse publiek gewend was en wat het gewaardeerd moet hebben.
Een derde mogelijkheid zou zijn, dat Hooft de tekst zodanig heeft vereenvoudigd, dat SHH een beroep doet op een minder hoog intellektueel niveau dan Aretino's tekst. Dat is wat Alberdingk Thijm betoogt in zijn inleiding op de eerste uitgave van siH (1856, 210 11). Volgens hem is „Hooft zich bewust (...) voor een
publiek te schrijven dat lager in kennis en verstandsontwikkeling staat dan bij
Aretino het geval is." Thijm geeft dan voorbeelden uit HC 13 (sit. 5), waar in
Hipocrito's kritiek op dichters, filosofen en astrologen details onvertaald zijn gelaten over dichterlijke technieken, filosofische opvattingen en de leer der sterrebeelden. „Men ziet", konkludeert Thijm, „Aretino, voor de Italianen van de XVIe
Eeuw schrijvende, dacht zich een publiek, dat in graad van ontwikkeling nagenoeg
gelijk stond met de massa ter algemeene vergadering onzer provinciale genootschappen; Hooft, voor de Hollanders van de XVIIe optredende, stelde zich een
publiek voor, als dat van ons Leidschepleins `veertientjen'."
Het probleem bij de voorbeelden van Alberdingk Thijm is, dat het om een geisoleerd groepje gevallen gaat, uit één en dezelfde scène afkomstig. Ik kan het lijstje
van Thijm nauwelijks met andere voorbeelden aanvullen. Hoogstens kan ik noemen, dat Hooft ook elders in het stuk verwijzingen naar de astrologie laat vervallen (sit. 68). Dit lijkt me echter geen kwestie van intellektueel niveau, maar van
grotere populariteit van de astrologie in Aretino's tijd dan in het zeventiendeeeuwse Nederland. Verder gebruikt Biondello een aantal namen uit de Oudheid
-
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die we niet bij Lamfert vinden. Maar de laatste zet daar wel weer andere `geleerdheden' tegenover. Het blijkt dat ook Aretino's tekst zelden een hoge graad van
verstandelijke ontwikkeling bij het publiek veronderstelt. Daardoor is het eveneens onmogelijk om met overtuigende tegenvoorbeelden te komen: plaatsen
waar Hooft de `moeilijkheid' laat staan of vergroot. Misschien zouden de volgende
regels enigszins als zodanig kunnen gelden: SHH r. 227 „jck heb wel wat gelesen in
Markus aurelius en inde oudtvaeders", uit : „Ho ben qualche notitia latina" (Hc I
3 ; vert. : `ik heb wel enige notie van latijn') ; SHH r. 249-51 „Met den alchimist
waer 't goed ding, indien de loshejt van sijn hooft, den Mercurius con vast maecken." (letterlijk vertaald) ; SHH r. 1362-5 „Want in sulcken geval en soude hof
provinciael nocht hooghen raedt met al haer mandamenten, interdicten, nocht
relieven niet konnen helpen", uit : „pero che se la giustitia (...) ci mettese le forze
ditutte le sue braccia. non potria distornare la cosa" (Hc III 9, vert. : `want [zelfs]
indien de justitie al haar macht hiertoe in het werk stelde, zou ze de zaak niet kunnen veranderen'). Hooft neemt ook de Latijnse zinswendingen van Hipocrito en
anderen gewoon over.
Zoals ik al zei, de tegenvoorbeelden zijn niet sterk. Maar dat zijn de gevallen van
Thijm ook niet. Hooft schrapt zoveel in het stuk, dat men voor de genoemde plaatsen geen bijzonder motief hoeft te zoeken in de kwaliteit van het pub 1 i e k. Van de
weggelaten zinsneden kan men ook zeggen, dat ze noch bijzonder komisch zijn,
noch van veel belang in de kontekst. Wat overigens Thijms eerste voorbeeld
betreft : de problemen van de Italia anse dichter zijn door Hooft juist uitstekend
`geaktualiseerd' in de formulering : „de poeet soud v leggen breecken 't hooft met
de maet en de Fransse snee, (...)." (SHH r. 289-90) .
Al met al biedt de vertaling als geheel vrijwel geen steun voor de veronderstelling dat Hooft `naar het Amsterdamse publiek toe gewerkt' zou hebben. Zoals
gezegd schiep de tekst van Aretino ook niet zozeer de noodzaak hiertoe. Dat
betekent ook dat verdere spekulaties over verschil in smaak tussen Florentijnse
hovelingen en Amsterdamse toneelbezoekers hier zinloos zijn.
Een ander aspekt tenslotte van de verhouding drama—publiek is de wijze waarop
het drama geïnterpreteerd en gewaardeerd is. In Italië is l'Hipocrito één van zeer
vele komedies, d.w.z. dat het stuk gefunktioneerd heeft in de kontekst van andere
stukken en andere opvoeringen. Met name de toepassing van imitatio en het variëren op bekende patronen, waardoor dit stuk mede gekenmerkt wordt, kan aan de
waardering van de verschillende elementen een bijzonder karakter gegeven hebben.
Schijnheiligh is in de Nederlandse situatie een eenling, en zou daardoor heel anders ervaren zijn — als het ooit opgevoerd was. W ant dat is zelfs voor de gepubliceerde berijming zeer de vraag. Daarom heeft het geen zin hier op dat aspekt in te
gaan. Op de plaats van Schijnheiligh in de geschiedenis van het Nederlandse drama
kom ik aan het slot van het volgende hoofdstuk nog terug.
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8.3 De aanpassing van de proloog
De wereld van de toeschouwer en die van de toneelfiguren vinden hun raakpunt
in de proloog. Daarom is een bespreking van de proloog wel op haar plaats na het
voorafgaande. Aangezien de aanpassing van de proloog van l'Hipocrito aan de
Nederlandse situatie verschillende problemen oproept, wijd ik aan de verhouding
tussen de oorspronkelijke en de bewerkte proloog deze afzonderlijke paragraaf.
De eerste spreker in de proloog van l'Hipocrito uit een vijfentwintigtal verwensingen. Hooft beperkt dit tot een negental. Niet elke schrapping hoeft op bewuste
overwegingen te berusten: Hooft kan de proloog eenvoudig wat te lang hebben
gevonden. Maar enige lijn is er toch te ontdekken in wat hij wel en wat hij niet
overneemt.
Enkele verwensingen in l'Hipocrito waren niet zonder meer bruikbaar in de
Nederlandse omstandigheden, omdat ze te zeer betrokken waren op de literaire
situatie rondom Aretino. Daartoe behoort de toespeling op Berni's bewerking
van de Orlando Innamorato van Boiardo (,,vn non so chi ha guasto il Boiardo",
vert. : `de een of ander die Boiardo heeft verknoeid' ; zie Sabatini 1960, 48-62), en
de steek in de richting van degenen die geschriften tegen Aretino vervaardigden.
Andere verwensingen funktioneren alleen optimaal binnen een sociale situatie
waar het hofleven een belangrijke rol speelt. Het hof behoort tot de geliefde mikpunten van Aretino's satirisch talent. Zijn Cortigiana is daarvan de meest komplete
uiting. In dit kader moeten de opmerkingen in de proloog van l'Hipocrito gezien
worden welke gaan over de vorst die geen passende staat weet te voeren, over te
hoog gestegen boeven, over ondankbare dienaren, over degene die potsenmakers
verkiest boven virtuozen, over vleiers en klaplopers. Op de politieke situatie in zijn
tijd zinspeelt Aretino, waar de proloogspreker wenst dat diegenen afgestraft zullen
worden, die partij kiezen voor Frankrijk of Spanje. De uitval tegen de pedanten
sluit aan bij Aretino's levenslange strijd tegen deze figuren, waaruit als fraaiste
karikatuur de Pedant in Il Marescalco resulteerde. Ook deze figuur was echter misschien meer eigen aan het zestiende-eeuwse Italiaanse humanistendom, dan aan de
Nederlandse situatie.
Zo bleven voor Hooft voo rnamelijk die passages over, die betrekking hadden op
algemeen menselijke typen en gedragingen. Van de vier schimpscheuten tegen
gierigaards behield Hooft er één, waarin hij „il prencipe, il qual manca de la
splendidezza" ( de vorst wie het aan prachtlievendheid ontbreekt') veralgemeende
tot „de rijckeluj die t'er niet afnemen durven." (SHH r. 3-4). Verder handhaafde hij
de verwensingen van valse vrienden (sHH r. 10-12), van onbeschaamden (SHH r.
12-14), van leugenaars (sHH r. 14-15), van roddelaars (SHH r. 18-21), van duistere
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schrijvers (SHH r. 21-25) en van degenen „die 't hart niet op haer voorhooft draeghen" (SHH r. 25-27).
Behalve de reeds eerder genoemde passages werden er nog enkele door hem niet
overgenomen. Daartoe behoort een schimpscheut tegen bemoeiallen: „quei Gratiani, che senza intendersi di nulla, dan di becco ad ogni cosa" ( die betweters die,
zonder ook maar iets te begrijpen, overal hun neus insteken'). Een opmerking over
de „belli in piazza" nam hij evenmin over. Men zou ook hier kunnen veronderstellen dat dit louter toespeelde op de Italiaanse situatie. De fraai uitgedoste NieuwenHaan in Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus moet echter voor de Amsterdammers
een herkenbare figuur zijn geweest, ook al is „den Dam, daarmen om 't moyste
pronckt" (Rodd. ende Alph. vs. 400) niet zonder meer te identificeren met Amsterdams centrale plein.
Verder greep Hooft niet de mogelijkheid aan, om een toespeling te maken op
zaken van religie, doordat hij ook de verwensing wegliet van diegenen die zich
aanmatigen dat ze „vasi d'elettione" zijn (`uitverkoren vaten' ; vgl. Handelingen
9 : 15).
Interessanter dan deze al of niet bewust overwogen weglatingen is het feit dat
Hooft twee passages toevoegt die we niet bij Aretino vinden. De tweede daarvan, gericht tegen de doktoren (SHH r. 15-18) loopt vooruit op de bespotting van
de arts in de figuur van Lamfert Loscop.
De andere toevoeging vinden we in r. 5-9 : „ jck wilde dat al de schrijvers en de
schrabbelaers die 't beter weten als haer hooghe overheden over 't banckjen souden
leggen met de billen blootshooft en dat al de jongens van 't grootschool haer elck
een streeck met de roe souden geven."
Hiervan vinden we geen spoor bij Aretino. Als we de proloogspreker als verlengde van de auteur mogen zien, viel dat ook niet te verwachten, daar van Aretino bekend is, dat hij het heel vaak `beter wist' d an de `hoge overheden' en dat onverbloemd liet blijken ook.
De vraag bf in de proloog inderdaad de auteur `aan het woord' is, is echter niet
zo gemakkelijk bevestigend te beantwoorden. Ook in het geval van am moeten
we ons afvragen, of we hier de mening van de auteur horen, of alleen die van een
doordravende proloogspreker, wiens betoog bovendien onmiddellijk geneutraliseerd wordt door een tweede. Woorden uitgesproken door een toneelfiguur, zelfs
wanneer deze zo weinig een `eigen gezicht' heeft als deze proloogspreker, funktioneren in elk geval anders dan die in een rede, een verh andeling, een brief van de
auteur. In het eerste geval is nu eenmaal het toneelpersonage als medium aanwezig
tussen de auteur en zijn publiek.
Wel zijn er verschillende graderingen in de mate waarin de auteur zich terugtrekt achter de schermen. Volgens Goggio (1941, 126) wordt de proloog in de
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waarv an de tweede een reaktie is op de eerste. Ook hier kijken de proloogsprekers
van buitenaf naar het komediegebeuren, waarvan door de `Tweede' de globale inhoud wordt aangegeven (zie boven p. 134). Aan het eind van de proloog worden
de toeschouwers direkt a:Lngesproken: „als jck een woordt vijf oft ses met dit volck
gesproken heb, coom jck v daetlijck bij. Mijn Heeren" (...) etc. ; SHH r. 65 vgg.
Dat een toneelpersonage zich direkt tot het publiek richt, is overigens ook in de komedie
zelf niet ongewoon. Aretino's stukken behoren tot de traditie van het 'geopende' toneel (zie
Ingarden 1965, 410). Aan het slot v an Hc spreekt Liseo eveneens het pub li ek toe. Interessant
is in dit verband de waarneming van Molinari (1964, 64-5) dat bij de Renaissance-komedie
de zaal soms mede in de toneel-ruimte betrokken is (het dekor loopt als het ware d66r),
zodat de toeschouwers zich in de 'wereld' van de toneelfiguren bevinden.
Kunnen we nu ook hier, als bij de Cortigiana, de stap zetten naar interpretatie van

de uitspraken in de proloog als uitspraken van de auteur ? Daarbij staat een nog niet
genoemd verschil tussen beide prologen ons in de weg. De woorden van de
Gentiluomo en de Forestiere vullen elkaar aan tot één geheel. In feite fungeert de
Forestiere door zijn vragen en veronderstellingen alleen als `aangever', om aan de
Gentiluomo een serie uitspraken te ontlokken. En deze uitspraken maken een weloverwogen en koherente indruk.
Anders in l'Hipocrito. De tweede spreker vult niet de eerste aan, maar tracht diens
betoog te ondergraven; niet door hem regelrecht tegen te spreken, maar door de
geestesgesteldheid waaruit het rekwisitoor van de eerste voortkomt, belache lijk te
maken.
Bovendien heeft beider lijst van wensen' het karakter van een tirade. Het is een
tot in het absurde doorgezette se ri e herhalingen van een bepaald patroon (de zinnen met Vorrei (Jck wilde) bij de eerste, de voorwaardelijke bijzinnen bij de tweede
spreker), waa ri n de taal gaat funktioneren als een zichzelf voortbewegend mechanisme. Borsellino (1962, XX) trekt een parallel tussen dit soort prologen en het
middeleeuwse genre van komische „recitate', die ook meer opgebouwd zijn volgens een serie burleske analogieën, dan volgens de vereisten van een logisch betoog. (Zie voor een andere parallel Innamorati 1963, 12.)
En toch ... Toch biedt juist deze burleske overdrijving, dit hanteren van het
`overstatement', een auteur de gelegenheid om achter een façade van zotte bravoure, wel degelijk een aantal persoonlijke meningen te spuien, zonder dat hij
voor elk woord hoeft in te staan. Ik geloof dat we in de verwensingen van de gierigaards, de huichelaars, de roddelaars en anderen wel degelijk de stem van Aretino
zelf horen. En de tegenstem, die zegt dat men veel te snel klaarstaat om iemand te
veroordelen, kan niet meer ongedaan maken, dat de verwensingen eenmaal zijn
uitgesproken.
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In Hoofts bewerking is het element van de herhaling tot in het absurde zeker bij
de eerste proloogspreker nogal afgezwakt. Zijn betoog maakt daardoor een rustiger indruk dan dat bij Aretino, al blijven de `straffen' die hij bedenkt even zot. In
verhouding heeft in sHH de tweede spreker meer tekst dan in 1'Hipocrito. De funktie
van zijn (voor een akteur zeer dankbare) tirade blijft echter dezelfde. Alleen krijgt
door het schrappen van een lange serie Indien ... dan - zinnen de erop volgende onzin over de `middelwegh' extra relief.
Om nu terug te komen op het uitgangspunt, de door Hooft toegevoegde zin
over „de schrijvers en de schrabbelaers die 't beter weten als haer hooghe overheden" : het zal uit het voorgaande wel duidelijk zijn geworden, dat ik de interpretatie van deze uitspraak als `een opvatting van Hooft' niet wil uitsluiten. Ik zie
ook niet in waarom Hooft deze zin toegevoegd zou hebben, als hij niet de behoefte
had gehad om juist deze mening uitgesproken te zien. Daarbij blijft echter de relativering `maar je weet wie het zegt ...' meespelen.
Dat de uitgesproken opvatting Hooft niet vreemd is geweest, suggereren zijn
woorden — overigens van veel later datum — in de Neederlandsche Histoorien, waar
hij het rederijkerstoneel definieert als (ik kursiveer) : „een stichtelyke vermaakelykheit, en soorte van zang, die, mits d'overigheyt de maat slaa, van geenen geringen
dienst is, om de gemoeden der meenighte te mennen." (Hooft 1642, 37). Ook verder in de Neederlandsche Histoorien wijst hij op de gevaren van een ongebreidelde
persvrijheid (p. 200; vgl. Van Tricht 1951, 76).

8.4

8.4.1

Aanpassing van de verdere tekst
bij de nieuwe kultuursituatie

SUBSTITUERING VAN GEOGRAFISCHE EN POLITIEKE TOESPELINGEN

Hierboven (p. 245) is al opgemerkt, dat Milaan als plaats van h an deling in l'Hipocrito geen bel an grijke funktie heeft. Daardoor was het niet moeilijk de tekst bij de
overplaatsing naar Den Haag aan te passen.
De enige substituering van belang vinden we in sit. 12. Britio en Tanfuro verbazen zich over de welvaart van Milaan na de verwoestingen door Italianen, Spanjaarden, Fransen en Duitsers. In sim wordt ook van Den Haag gezegd dat het nog
zo kwaad niet is : „Een schoone Landouw, een vrije regering, een plaets vol heerlijcke gebouwen, bewoont met lieden van vermoghen: maer ist een dorp oft een
stadt ? Simon : D'een maeckter een stadt af, d'ander het treflijxte dorp van Europe,
om dat het geen mujren nocht graften en heeft." (SHH r. 430 36).
-
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In sit. 2 zoekt men Hipocrito niet meer bij kerken of boekhandels (,,O per le
chiese, o per le librarie"), maar „Op het hof, oft op de sael aende boeckkassen"
(smi r. 112) ; in r. 1443 hoopt Lubbert zijn schoonvader te vinden „op het hof oft
in 't bos" (in Hc geen plaatsaanduiding). De passages over Milaan in sit. 99 (Hc V
10) zijn in de vertaling geschrapt.
Ook andere kleine wijzigingen zijn uit het verschil in achtergrond te verklaren.
Enerzijds moest Hooft af en toe iets schrappen : in 13 de opmerkingen van Liseo
over zijn land, `dat nooit vrede heeft gekend en vol is met soldaten' ; in sit. 85 een
herinnering van Tanfuro aan de plundering van Rome. Anderzijds komen er
nieuwe toespelingen bij : de koopman heeft „Cuilenburgh" als zijn voorland
(SHH r. 257) ; in r. 505 wordt gesproken van de „Palsgraef"; in r. 1430 komt Belij
niet aan de deur, „al waerder sijn Excellentj selve". Artibo's reis strekt zich in SHH
uit naar „strate Magellanes" (r. 187-8) en Japan (r. 1386), namen die voor de Nederlandse toeschouwers een zekere aktualiteit konden bezitten.
De overplaatsing van Italië naar Nederland leidde tot een toevoeging in sit. 12.
Simon komt evenals zijn alter ego Britio uit Italië, zij het uit Milaan en niet uit
Napels. Een daardoor ontstane onwaarschijnlijkheid (dat Simon goed Nederlands
spreekt), onderving Hooft door in de marge toe te voegen, dat Simons `kidnapper'
hem bij Nederlanders deed verkeren om zijn „moeders taele te leeren" (SHH r.409).
8.4.2

VERANDERINGEN OP GROND VAN VERSCHILLEN VAN SOCIALE AARD

De invloed van een afwijkende sociale situatie op de vertaling is veel moeilijker
aan te tonen dan die van de `geografische' verschillen.
In de eerste plaats is het feitenmateriaal veel ongewisser. De meeste werken over
het maatschappelijk leven onzer voorvaderen stammen uit de negentiende eeuw
en berusten op interpretatie van grote aantallen zeer uiteenlopende (veelal literaire)
bronnen.
In de tweede plaats is een komedie niet per se een weergave van een reële sociale
situatie en van `normale' gedragspatronen. Weliswaar herhaalt men in de Renaissance voortdurend de door Donatus aan Cicero toegeschreven kenschets van de
komedie als „imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis", maar het
realisme wordt zeer beperkt door de kracht van de `literaire' konventies. Ik wil
hier dan ook slechts enkele plaatsen aanstippen.
Bij het bespreken van het dekor (blz. 246) heb ik al gewezen op mogelijke verschillen in de positie van jonge meisjes. Gezien in dat verband, moet ook de eskapade van Porfiria „in dienstmaeghds klederen" voor het Italiaanse publiek meer
`bijzonder' zijn geweest, dan voor de Nederlandse toeschouwer, die meer vrijheid
voor jonge vrouwen gewoon was.
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In de tweede plaats laten enkele varianten in de lijsten van personages ons zien,
hoe een bepaald verschil in maatschappelijke gebruiken de vertaler parten kan
spelen.
De verklarende aanduiding achter de vernederlandste Corebo vertoont drie
redakties. Hooft schreef eerst „getrout man", haalde dat door, tegelijk met de ervoor sta an de `foutieve' naam Wijbrandt Wispeltujt, en zette toen achter de nieuwe
naam, Dirck van Dwaesbeeck, „gehoudt man van Catrijn". In de definitieve lijst
van personages werd het „Dirck van Trouwenoort. verlooft aen Catrijn". Wat zit
er achter deze uiteenlopende aanduidingen?
De Italiaanse tekst munt niet uit in duidelijkheid, indien men zou willen vaststellen, wat precies de `burgerlijke staat' van Corebo is. De lijst van personages in
Hc (1588) noemt hem „marito di Portria" (sic). Ter vergelijking : Prelio heet
„prima [eerst] amante di Porfiria, e poi [en daarna] di Sueua marito", dan volgt
Zefiro, „che d'amante d'Annetta, le diuenta [wordt] consorte" en tenslotte is
Artibo „sposo di Tansilla". In HC II 10 wordt Artibo echter weer a angeduid als
„primo marito di Tansilla". Marito, consorte en sposo worden hier kennelijk als
synoniemen gebruikt. Ze slaan telkens op de gehuwde staat. Tommaseo (III, 124)
noemt als betekenis van Marito alleen „Uomo congiunto in matrimonio" (in de
echt verbonden man), en niet iets als verloofde of bruidegom. Zo lijkt zelfs in één
en dezelfde claus van Liseo tegenspraak aanwezig, als hij eerst zegt dat zijn dochter
(Porfiria) slechts door hem b el o o f d (,,promessa") is aan Corebo (die bij zijn eerste opkomst in HC II 1 dan ook wordt aangeduid als „promesso in marito a Porfiria"), en even later van Porfiria zegt „ancora che ella adori il marito, non la potiamo fare colcar con esso" (`ook al aanbidt zij haar echtgenoot, we kunnen haar
niet met hem naar bed krijgen') wat erop zou wijzen, dat alleen de konsummatie
van het huwelijk ontbreekt.
Deze tegenspraak is echter maar schijn. Hoofts vertaalprobleem, dat aan het
licht treedt in deze korrekties, komt voort uit het verschil tussen de huwelijksgebruiken in Italië (vóór het Concilie van Trente) en in Holland (na het verwerven
van de onafhankelijkheid).
De kerk had de orthodoxe opvatting van het sakrament des huwelijks in 1439
plechtig vastgelegd, maar er waren in de periode daarna nog geen vaste regels voor
de praktijk van de huwelijksvoltrekking. Daarmee zou pas het Concilie van Trente
zich bezighouden. Wel bestonden er ook in Italië bepaalde gebruiken waarmee
men het moment van overg ang van verloofde staat naar huwelijkse staat kon
fixeren. Maar ook wanneer geen enkele daarv an had plaatsgevonden, kon er sprake zijn van een werkelijk huwelijk; de mogelijkheid bleef bestaan dat de band tussen aanstaande echtgenoten stilzwijgend in een huwelijk werd omgezet. Pas in
1563 werd na zeer langdurige besprekingen een regeling getroffen voor de formele
huwelijksvoltrekking (Enc. ital. XXII, 583-4 i.v. Matrimonio).
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In Holland bestond sinds 1580 een eigen regeling. Toen werd door een ordonnantie van de Staten van Holland bepaald, dat partijen moesten verschijnen voor
de magistraat of de gereformeerde predikant van hun woonplaats, ten einde het
huwelijk te laten aankondigen, en door (of voor) hem in het huwelijk verbonden
te worden (Brugmans 1931, I 107).
L'Hipocrito (1542) en Schijnheiligh bevinden zich aan weerszijden van deze grenzen. De veranderde sociale situatie dwong Hooft preciezer te zijn dan Aretino.
Hoofts vertaling laat dan ook geen onduidelijkheid in Dircks status : Liseo's „da
me promessa" in He I 3 wordt „heb jck verlooft" en „il marito" in dezelfde claus
wordt weergegeven als „de bruidgoom". De korrektie in de lijst van personages
ligt in dezelfde lijn. Weliswaar heeft trouwen ook de betekenis gehad „zijn of haar
trouwbelofte geven, zich verloven", maar het WNT (17, 3478) noemt deze betekenis als „sinds het einde van de 16e eeuw verouderd". Bij huwen wordt in het
WNT (6, 1348-9) een dergelijke betekenis niet vermeld. Door het gebruik van
„verlooft" voorkwam Hooft misverstand op dit punt.
Misschien is het ook een symptoom van de serieuzere opvatting van de echtverbintenis, dat Maia's woorden tot Artibo in HC IV 16 „che la nostra figlia è tua
mogliere" (`dat onze dochter je vrouw is') bij Hooft worden verduidelijkt en aangevuld tot: „dat onse dochter vw getroude vrouw is voor God en voor de wereldt" (SHH r. 1979-80).
Tenslotte hebben we nog het feit dat de rol van de koppelaarster Gemma (de naam,
juweel', zal wel ironisch zijn bedoeld) door Hooft geheel is weggelaten. Is dat
gebeurd omdat een dergelijke figuur in de Nederlandse situatie onbekend was ?
Werken over de zeden en gewoonten op dit gebied, zoals De Roevers Van
vr ij en en trouwen, geven niet de indruk dat het inroepen van de hulp van een koppelaarster erg gebruikelijk was onder de vaderlandse jongelingschap. De figuur
wordt echter wel genoemd (De Roever 1891, 96). Ook het WNT (7, 5550 51)
geeft een aantal zeventiende-eeuwse bewijsplaatsen. Daarbij gaat het echter meestal
niet om een simpele `huwelijksmakelares', maar meer om vrouwen die gelegenheid geven tot het plegen van ontucht.
Het is hier echter onnodig exakte gegevens te hebben over de betekenis van de
koppelaarster in het sociale leven. Want wat we zeker weten, is dat de koppelaarster als toneelfiguur gebruikt werd. We vinden haar in Duyms Spieghel der
reynicheyt, waar we in het voorwoord lezen : „Celestina moet gecleet zijn als een
oude coppelersse" (Duym 1600). Dit wijst op enige vertrouwdheid met het type.
We kunnen verder denken aan Byateris in Bredero's Spaanschen Brabander (zie
Bredero 1968b, vs. 1502 vgg.) Hooft zou door een koppelaarster op het toneel te
brengen dus niet iets uitzonderlijks hebben gedaan. De figuur staat overigens nog
aangegeven in de eerste versie van de lijst van personages.
-
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De redenen
De
redenen voor
voor het
het schrappen
schrappen van Gemma
Gemma zullen,
zuBen, behalve
behalve in
in haar
haar overbodigoverbodigheid voor de handeling
stuk, liggen in wat ze zegt;
hande1ing van het stuk,
zegt;want
wanthaar
haarteksten
teksten zitten weI
wèl sterk
sterk vast
vast aan
aan specifieke
specifiekeaspekten
aspektenvan
vande
deItaliaanse
Italiaansesociale
socialesituatie.
situatie.
8.4.3 BEHANDELING

VAN RELIGIEUZE ASPEKTEN

De bewerking van passages
die iets
iets met de godsdienst te maken hebben, vertoont
passages die
vertoont
een tweeledig
tweeledigkarakter.
karakter.
Aan de ene kant wordt
wordthet
hetstuk
stukovergeplaatst
overgeplaatstuit
uiteen
eensituatie
situatiewaarin
waarinhet
het roomskatholicisme
katholicisme toonaangevend is, naar
naar een niet-katholieke
niet-katholieke omgeving.
omgeving. Dat brengt
met zich mee dat
dat allerlei
allerlei zaken
zaken die
die passen
passen in
ineen
eenkatholiek
katholieklevenspatroon,
levenspatroon, niet
niet
zonder meer 'meegenomen' kunnen worden, ook al worden ze in He los van hun zonderm`g 'kuneword,alenziHcosvahu
religieuze kader gebruikt.
religieuze
gebruikt.
Ik denk daarbij
daarbij aan het optreden
optreden van
vanPrelio
Prelioals
als pelgrim,
pelgrim, waarmee
waarmee Hooft in het
het
Haag weinig
weinig kon beginnen
beginnen (zie
(zie boven
boven p.
p. 161-162).
zeventiende-eeuwse Den Haag
161 162).
of schrapping werd ook
Substitutie of
ooktoegepast
toegepastbij
bij„legarsi
"legarsi col sacramento" (Hc
(He IV 4),
dat werd tot
tot zich
zich verbinden
verbinden „bij
"bij eede"
eede";; bij
bij de
de verwijzing
verwijzingnaar
naar de
de fiktieve
fiktieveheilige
heilige
„Santa Vastalla" in V 17
Hipocrito
"Santa
17-18
18 (zie boven p. 183);
183) ; en bij de lofprijzing van HipocritG
als "vn
„vn santo"
als
santo" (een
(een heilige)
heilige)ininVV1010(in(inSHH
SHH r. 2491 wordt dit: „Och
"Och hij
hij is soo devoot"). Een aardige omzetting
omzetting isis ook
ooksHH
SHH r. 1587
1587-8:
"Dan seggen de Geusen noch
8: „Dan
datter niet meer mirakel
Italiaans had
had voor
voor „de
"de Geusen"
Geusen" gii
gli eretici
eretiC£
datter
mirakel schiedt."
schiedt." Het Italiaans
(de ketters)
ketters)..
andere kant handhaafde Hooft
de titelfiguur
titelfiguurals
als een
een katholiek
Aan de andere
Hooft de
katholiek geestelijke.
Dit wordt
wordt door
door Snoep
Snoep in
in sit.
sit. 77expliciet
expliciet meegedeeld:
meegedeeld: „De
"Degeestelijckhejdt
geestelijckhejdt heeft
een
sonderling onder
onder de
de Catolijcken.
Catolijcken.Daer
Daerisiseen
verstandt van huwlijcken te maecken, sonderling
seker Heer Schijnhajligh
hooft op
op d'eene
d' eeneschouder
schoudergaet,
gaet,dat
datwaer
waer
Schijnhajligh die
die dus
dus met het hooft
een man
man die
die ons
onsdiende."
diende."(SHH
(SHH r. 369
369-73;
niet in
in Hc)
He).. Het is niet
nietjuist,
dit te
te zien
zienals
als
73; niet
juist, dit
"de Protestantsche
Protestantsche dichter
dichter zijn
zijn afkeer
afkeer van
van en
envij
vijandschap
een passage waar „de
andschap tegen
Katholicisme" toont (Kalff
260; vgl. hierover
hierover ook
ookThijssen-Schoute
Thijssen-Schoute
het Katholicisme"
(Kalf 1895,
1895, 260;
1932, 223). De Nederlandse
1932,223).
Nederlandse situatie maakte deze toevoeging
noodzakelijk.In
Insit.
sit. 22
toevoeging noodzakelijk.
liet Hooft
Hooft vervallen
vervallen dat
dat Hipocrito
Hipocrito altijd
altijd met
met het
hetbrevier
brevier onder
en
onder de arm loopt, en
dat hij iets is `tussen
'tussen een priester en een
een frater'
frater' (,,che
("chepende
pendetral
tralprete,
prete,eetral
tralfrate"),
frate"),
hij voegde
voegde toe dat Schijnheiligh „soo
maar hij
"soo groot" isis „met
"metde
deklopsusters"
klopsusters" (volgens
(volgens.
Kalff een insinuatie;
insinuatie; de regel zinspeelt in elk geval op Schijnheilighs
Schijnheilighs katholicisme).
katholicisme).
Kalffeen
katholieke Schijnheiligh
aannemen, dat
Met een katholieke
Schijnheiligh mogen
mogen we aannemen,
dat ook Rieuwert een
n
katholiekzijn.
zijn. Dat ligt wel opgesloten
opgesloten in de vertrouwenspositie
vertrouwenspositie die
zijn omgeving
omgeving katholiek
heeft echter
echter alles
alles weggelaten wat
wat in
inde
de
Schijnheiligh
Schijnheilighbij
bij hem
hem inneemt.
inneemt. Hooft heeft
Italiaanse tekst
duiden. De meeste gevolgen had dit
dit voor Maia,
Maia, die
die in
Italiaanse
tekst hierop
hierop kon duiden.
He II 8 (sit.
(sit. 24)
lovende uiting
uiting
24) als
als een
eenechte
echtekwezel
kwezel werd
werd geschilderd.
geschilderd. Ook
Ook de lovende
van Hipocrito in
in He
He V
V 10
10dat
dat Maia
Maia zo „catholica"
"catholica" is, liet
liet Hooft
Hooftvallen.
vallen.
-
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In sit. 95 ging Liseo, om zijn onverschilligheid voor de woorden van Hipocrito
te tonen, over in een binnen de kontekst volstrekt zinneloos gebed : „A dimandar
pieta (...) Vengo madonna a te (...) Perche il mio cor non è (...)". Hooft heeft
kennelijk deze aanroeping van de madonna niet willen overnemen. Hij koos de
handige oplossing Rieuwert een liedje te laten zingen: „Een Ruiter en een maisjen
jong (...) Op een riviertjen dat zij saeten (...) Hoe stille maer dat dat waeter
stondt." (SHH r. 2454, -56, -58).
Dat Hooft hier schrapte, is heel begrijpelijk. Dergelijke openlijke uitingen van
(katholieke) godsdienstijver (Maia kan geen wijwaterbak en geen heiligenbeeld
zonder meer voorbijgaan en ze loopt alle missen af) vielen binnen het normale pa-.
troon in de Italiaanse situatie. In de Nederlandse omgeving echter zouden ze door
hun uitzonderlijkheid sterk geaccentueerd zijn, waardoor de personages heel `bijzonder' zouden zijn geworden. Bij Rieuwert en zijn echtgenote was bijzonderheid op dit punt niet funktioneel. Bij Schijnheiligh is dit aspekt ingepast in het geheel van zijn karikaturale eigenschappen, zonder dat Hooft er speciale nadruk aan
geeft.
Overigens lijkt Hooft ook elders woorden als `hemel' en `God' te vermijden,
ook al worden ze in afgesleten betekenis gebruikt, en al zijn ze qua religieuze overtuiging `neutraal'. Het „Dio mel perdoni" ( God mag het me vergeven') van
Hipocrito in 13 vinden we niet terug in sim r. 315-16. Hooft heeft in r. 609-10:
„Als 't geluck (...) sich dwars versetten ging, (...)" ; in Hc stond il cielo (de hemel) .
Twee clausen verder verviel een „o Dio". En „Lodato sia il cielo, poi ch'io lo weggo" (geprezen zij de hemel dat ik hem zie') in III 12 wordt bij Hooft: „Welcoom
mijn heer." (r. 148). In situatie 68, waar Porfiria en Corebo besluiten te sterven,
blijven begrijpelijkerwijs een aantal van dergelijke termen wel staan.

8.5 Het taalgebruik in Schijnheiligh
Kwam in de voorafgaande paragrafen vooral "s Landts gheleghentheyt' aan de
orde, ook over het `verduytschen' moet nog iets gezegd worden.
Vertalingen vertonen vaak een neutraler, vlakker woordkeus dan een origineel.
Juist karakteristieke uitdrukkingen en kleurrijk idioom zijn moeilijk op gelijkwaardige wijze weer te geven. Gekonfronteerd bijvoorbeeld met een `onvertaalbaar' spreekwoord, neemt de vertaler soms zijn toevlucht tot het weergeven van
de algemene semantische kern ervan (Lev y 1969, 102), waardoor de tekst aan
kleur of plastiek verliest.
In Hoofts vertaling valt zelden een dergelijk verlies te konstateren. Natuurlijk is
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het niet meer
meer vast
vast te
te stellen,
stellen, of
ofsommige
sommigevan
vandedevele
veleniet-vertaalde
niet-vertaaldepassages
passageszijzijn
n
weggelaten wegens
wegens zulke
zulkevertaalproblemen.
vertaalproblemen. Ik
Ik heb
heb echter
echter niet
niet de
de indruk
indruk dat
dat de
de
opzicht moeilijker
moeilijkerwaren
warendan
dande
degehandhaafde.
gehandhaafde.
geschrapte gedeelten
gedeelten in dit opzicht
Tot de gevallen waar de vertaling wel iets `minder'
'minder' geeft dan het origineel, bebeeen aantal
aantal plaatsen
Aretino wat
wat matigt.
matigt.Een
Een
hoort een
plaatsen waar
waarHooft
Hooft de hyperbolen van Aretino
insHH
SHH r.
r. 2619-22,
2619-22, waar
waar de
deNederlandse
Nederlandse tekst
tekst luidt
luidt:: „Vw
"Vw
voorbeeld vinden we
we in
dochters
...)doen
doenhem
hem[d.i.
[d.i.hun
hunoom]
oom]alalde
de vriendschap
vriendschap die sij
konnen.
dochters ((...)
sij bedencken
bedenken konnen.
schap."Aretino
Aretino schreefhier:
schreef hier :"Le
„Levostre
vostre figliuole
figliuole (( ...
...)}
En hij sit en schreijt van blij
blijschap."
lo leccano dal capo
capo aa piedi,
piedi, & egli, piouendo gli giuso le
10
Ie lacrime, piange godendo,
e gode
gode piangendo."
piangendo."(HC
(HC V 14; lett. : 'Uw
dochters likken hem
hem vvan
`Uw dochters
an het hoofd tot de
en hij,
hij, terwijl
terwijl de
de tranen
tranen langs
langs hem
hem naar
naar beneden regenen, schreit van ververvoeten, en
heugenis en
en verheugt
verheugt zich
zich al
al schreiende.').
schreiende.').Vgl.
Vgl. ook
ook de
de op p. 202
heugenis
202 aangehaalde
woorden van Tanfuro.
wordenvaTfu.
In zulke gevallen kunnen
dat de
de vertaler
vertaler uit onvermogen
onvermogen van
van
kunnen we niet zeggen, dat
het origineel afwijkt.
afwijkt. Gezien ook enkele
enkele andere
andere gevallen heeft Hooft
Hooft bewust
bewust tete
ofoverdreven
overdreven bewoordingen
bewoordingenverzwakt,
verzwakt,behalve
behalvewaar
waarzezefunktioneel
funktioneel
emotionele of
zijn, zoals in de opgeschroefde
opgeschroefde liefdesuitingen
liefdesuitingenvan
vanZefiro.
Zefiro.
plaatsen waar Hooft
Hoofteen
eenuitdrukking
uitdrukking`neutraliseert'.
'neutraliseert' _
Er zijn verder maar
maar weinig
weinig plaatsen
1993vervangt
vervangt„Jn
,,Ineen
eenommesien
ommesiensal
saljck
weerhier
hierwesen"
wesen"het
hetplastische
plastische:
In SHH
siH r.r. 1993
jck weêr
:
„Prima che questo sputo si secchi
secchi sono a casa"
casa" ('voordat
(voordat dit
n
dit spuug
spuug opdroogt,
opdroogt,be
ben
"Prima
waarmee ook
ookeen
een speelhandeling
speelhandeling geëlimineerd
geelimineerdwordt.
wordt.
ik thuis') - waarmee
Ook de
de vergelijkingen
vergelijkingen waarmee
waarmee Britio
Britio in
in HC I199 zijn
zijn verlangen
verlangen naar
naar het vadervaderhuis uitdrukt,
komen
niet
terug:
"perche
ogni
volpe
porta
amore
a
la
sua
tana,
uitdrukt,
niet terug : „perche ogni volpe porta amore a la sua tang, &&
ogni formica ama il suo buco, ((".)"
(' omdat iedere
iedere vos
vos liefde
liefde koestert
koestert voor
voorzijn
zijn
...)" (`omdat
hol,
(r. 426-8):
426-8) : „want
hoI, en
en iedere
iedere mier
mier zijn
zijn gaatje
gaatje liefheeft')
liefheeft') wordt
wordtin
in SHH
SHH (r.
"want daermen
daermen
altijt wesen al waer 't oock
oock in
in een
eenquaedt
quaedt landt."
landt." De
De
gebooren
gebooren is
is wilmen doch altijt
verme1ding van „Het
"Het isis kwaad,
kwaad, in
in een
een kwaad
kwaad land
land geboren
geboren te
te zijn;
zijn; want
want men
menwil
wil
vermelding
altijd weder
weder wezen"
wezen" in het spreekwoordenboek van Harrebomée
er altijd
Harrebomee (II
(II 66 en
en III 274.
274,
uit de
de 16e
16e en
en 17e
17e eeuw) toont echter
met bewijsplaatsen
bewijsplaatsen uit
echter dat
dat Hooft
Hooft ook
ookhier
hier een
staande
en dat
dat hij
hij zich
zich
staande uitdrukking
uitdrukking met
met overeenkomstige waarde heeft gebruikt, en
niet heeft vergenoegd met het
het weergeven
weergeven van
van de
de globale
globale betekenis.
Bov~ndien
betekenis. Bovendien
schiep hij
hij met „een
schiep
"een quaedt
quaedt landt"
landt" een
een uitstekend
uitstekend aanknopingspunt
aanknopingspunt voor
voorde
deerop
erop
volgende lofprijzing van Den Haag.
Tegenover de weinige
weinige gevallen
gevallen met
met een
eenzeker
zeker verlies
verlies vinden
vinden we
weeen
eenovervloe
overvloed
d
van aardige
aardige vertaalvondsten
vertaalvondsten en
plaatsen waar
zijn voorbeeld
voorbeeld overtreft.
overtreft.
en plaatsen
waar Hooft zijn
Hiervan kan ik er
voorbeelden zijn
zijn ook
ook al
al gegeven
gegeven
er slechts
slechtsweinig
weinig noemen. Enkele voorbeelden
door Alberdingk
Alberdingk Thijm
Thijm (1856,
(1856, 209-10), Kalf
Kalff(1895,
(1895,285)
285)enenThijssen-Schoute
Thijssen-Schoute
(1932,225).
(1932, 225) .
Er
gevallen waar
waar Hooft een
een uitdrukking
de Italiaanse
Italiaanse tekst door
door een
een
Er zijn
zijn gevallen
uitdrukking in de
adekwate Nederlandse zegswijze weet
weet te
te vervangen:
vervangen:
.
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„De hofjoncker
.aa "De
hofjoncker soo lang
lang als
als hij
hij wel
welmet
metsijn
sijnPrins
Prinsstaet
staetisisseker
sekereen
eenwereldt,
wereldt,
maer
en setse
setse eens
eens onsacht
onsacht neder
neder al
al vw
vw
maer wat ist?
ist ? draegt
draegtde
de heeren
heeren te
te Roomen
Roomen en
danck isis verlooren."
verlooren." (SHH
(SHHr. r.240-44),
240Ø), uit:
uit: „Non
danck
"Non èedubbio,
dubbio, che
cheililcortigiano
cortigiano
fauorita dal
dal suo
suo principe
principe non
non sia
sia vna
vna signoria.
signoria. Tamen
Tamen 10
lo inciampar
inciampar in
in vn
vn filo di
fauorita
paglia, 10
lo fa morire sopra
paglia,
sopra vn fascio di fieno." (Hc
(He II 3;
3; vert.:
vert.:`Er
'Er isis geen
geentwijfel
twijfel
aan
die in
in de
degunst
gunststaat
staat bij
bij zijn
zijn heer,
heer, veel
vee1vermag.
vermag.Maar
Maarhet
het
aan dat
dat de
de hoveling die
over een strootje laat
laat hem
hem sterven op een bos hooi').
struikelen over
„maer soo haest
bØ "maer
haest als
als jck een moedt greep
greep soo
soohad
hadjck
jck 'er
' er den
denLejdsen
Lejdsen dril
drilaf"
af"
(sim r. 1635
7), uit
:,,ma tosto ch'io ci
non gli stimai vn
(SHH
1635-7),
uit:"ma
ci feci
feci suso
suso core,
core,nonglistimai
vn bagaro"
bagaro"
(Hc III
III 17;
17; lett.:
lett. : 'maar
`maarzodra
zodraik
ik mezelf
mezelf een
een hart
hart onder
onder [de riem] stak, gaf
ik er
(He
gafik
er
geen duit om').
c ,,'T
was't
goedtisisde
debrujdt
brujdtdaer
daer't
al om
omdanst."
danst."(SHH
(SHH r.r. 2477-8),
uit:
„'T lest was
't best. 't't goedt
't al
2477-8), uit:
„Questa vltima
: `Dat
"Questa
vltima è lalachiaue
chiauedel
delgranaio"
granaio"(Hc
(HeVV8,8,lett.
lett.:
'Datlaatste
laatste[terugslaand
[terugslaand
op „la
"la faculta", `het
'het vermogen']
vermogen']isisde
desleutel
sleutelvan
vande
degraanschuur').
graanschuur').
Op andere
andere plaatsen vervangt een
een Nederlandse
Nederlandse uitdrukking
uitdrukking een
eensoberder
soberderforformulering van Aretino:
„een jongman
jongman die wildt
neus had
had En
En woud
woud met gewelt
JØ "een
wildt hajr
hajr inde neus
gewelt wt
wtbroodronbroodron186-8), uit:
uit :"vn
„vn giouanetgiouanetckenschap mee deur
deur strate Magellanes vaeren" (SHH
(SHH r.r.186-8),
to, che
che instigato
instigatoda
davna
vnasua
sua frenesia dileguosse"
dileguosse" (Hc
(He II 3;
3; lett.:
jongeman, die,
die,
lett. : 'een
`eenjongeman,
gedreven door
vandoor ging').
ging') .
door razernij,
razernij, er vandoor
„jck heb den aep hier onder den
477-8), uit:
uit: "eccolo
„eccolo qui,
e "jck
den arm"
arm" (SHH
(SHH r.r.477-8),
qui, eel'ho
l'ho
prese" (Hc
lett. : 'hier
(He I 12; lett.:
`hier isishet,
het, ik
ik heb
heb het
het genomen').
genomen').
Verlevendiging door 'aktualisering'
'aktualisering' treffen
in kleine
kleinedetails
details aan,
aan, zoals
zoals
treffen we
we ook in
in
in sHH
SHH r. 2473, waar „il
"il castello",
castello", in een vergelijking
vergelijking uit
uit HC
He V
geworden is
is tot
tot
V 8, geworden
„Schenckenschans'.
"Schenckenschans" .
Hooft kwam
kwamtot
totde
debeste
besteresultaten
resultaten in
in die
die scènes,
scenes, die ook
ook in
in l'Hipocrito
l' Hipocrito levendig
Hooft
zijn. Daar werd hij
en kleurrijk
kleurrijk zijn.
hij kennelijk door het taalgebruik van Aretino gestigestimuleerd tot het zoeken
zoeken van
van gelijkwaardige
gelijkwaardige bewoordingen
bewoordingen in
inhet
hetNederlands.
Nederlands.ikIk
muleerd
65 en
en 102.
102. Om een
te geven:
denk aan de situaties
situaties 2,
2, 5, 19, 24, 39, 40, 54, 65
één voorbeeld
voorbeeld te
dit is het portret dat Daghdief in 24 schildert van zijn meesteres: "Daer is niet eenditsheporaDgdifn24schlertvazjms:„Derint
hoeckjen in
in hujs
hujs oft
oft zij snoffelt het deur, in kaemers, in keucken, in kelder, in
in botbothoeckjen
telerij;; men
hoensbouwtoft
ofteen
eenpijntje
pijntjewijns
wijnssteken
stekenaen
aeneen
eenzij,
zij,oft
oft
telerij
men magh niet een hoensbouwt
s'isser terstondt
haer gemoeten
oft zij
zij houter
houterstal
stal
s'isser
terstondt achter.
achter. Op
Op straet
straet niemand
niemand magh haer
gemoeten oft
tegens. Jst een soldaet,
crijcrijgh,
gh, ististeen
j onxj
en sijsij
soldaet, zij
zij vraeght
vraeghthem
hemwat
watnieuws
nieuwsvande
vande
een
jonxjen
roept wat
wat heb
hebjckje
jckje wel
wel dujten
dujtenwt
wtjejebillen
bill en' eklopt
' eklopt:: jst een meisjen Jck en vw
vw
sulcke cornujten:
' t hooft
hooft dit
diten
endat
dat
moeder sijn sulcke
cornujten: heefter
heefter ijemandt
ijemandt een
een doeck
doeck om 't
seljer
seljer op leggen, al
al de
de luj
luj geeft
geeftseseraedt,
raedt, en
endiese
dieseniet
nietdoet
doetsoo
soosietsese
sietsesehaer
haerleven
leven
met geen
: zij
geen goeden
goedenooghen
ooghenaen
aen:
zijwijst
wijstden
denlandman
landmanhoe
hoehij
hijsijn
sijncool
coolplanten
plantensal,
sal,
telijxt over
de snijer
snijer hoe hij
hij 't't op
opprofij
profijtelijxt
over leggen
leggensal
sal met
methet
hetlaecken:
laecken:den
denapteker
apteker
hoezij
zij voor
voorhaer
haerman
manbidden
biddensal:
sal: en
ende
de
leertse zijn crujden
crujden stooten,
stooten, en de weduw
weduw hoe
-
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pocken hoe
pocken
hoe sij
sij se op eeten
eeten sullen
sullen tot
tothet
hetbeen
beenvan
vanden
dengeest
geesttoe."
toe."(SHH
(SHH r. 808-29)
808-29)..
geslaagd zijn
zijn ook
ook de
de passages
passagesdie
dieHooft
Hooftzelfheeft
zelfheeft ingevoegd, bijvoorbeeld
Goed geslaagd
bijvoorbeeld
n
78. De tekst van Lamfert Loscop isis daarbij
daarbij natuurlijk
natuurlijk ee
een
in sit. 25, SS50, SS59 en 78.
geval apart.
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Simon. Wel wat sejdt die persoon die mij van 't huwlijck quam toepraeten, dat hij
mijn broeder is ?
Wou. Dat seg jck niet.
Si.
Wat dan.
Wou. Maer dat den anderen die v soo wel gelijckt, vw broeder is.
Si.
Soo meen jck het.
Wou. Soo ist oock, mijn heer.
Si.
Ach welcken vreughdt!
(SHH r. 2479 88)
-

Men kan de reden van de grotere aantrekkelijkheid van het taalgebruik in Warenar
ook zoeken in onze waardering voor de `Amsterdamse volkstaal' in dat stuk (zie
ook boven, blz. 250) . Het is niet uitgesloten dat de kwaliteiten daarvan juist
vanuit onze tijd gezien meer in het oog springen dan die van de taal van SHH, die
,qua klank en idioom minder afwijkt van ons huidige Algemeen Beschaafd. Dit
neemt niet weg dat aan het `Amsterdams', zoals dat met name door Bredero was
ontwikkeld tot een voortreffelijk instrument van het komische toneel, ook binnen
de toenmalige taalsituatie bijzondere kwaliteiten toegekend kunnen worden. Ze
liggen vooral in de rijkdom van het idioom, de plastiek van de uitdrukkingen, op
een niveau dat in SHH slechts op verspreide plaatsen wordt bereikt.
Binnen de zeer korte traditie van het `moderne' komische toneel in Amsterdam
kan men Hoofts taalhantering in SHH weer als een experiment zien : na Teeuwis de
Boer, na Bredero's komische tussenspelen en Moortje, na Hoofts eigen Warenar,
doet hij hier afstand van de reeds beproefde mogelijkheden van het `Amsterdams'.
Hij waagt het een komedie te schrijven, die gebruik maakt van een in wording
Zijnd `algemener Nederlands'. Ook in dit opzicht is Schijnheiligh een belangwekkende tekst en het is dan ook jammer, dat De Vooys (1950) het stuk niet betrokken
heeft in zijn beschouwing over de omgangstaal in het begin der zeventiende eeuw.

8.6

Samenvattend oordeel over Hoofts bewerking van i 'Hipocrito

In de hoofdstukken 5-8 is de verhouding tussen He en SHH in verschillende elementen van de komedie onderzocht. Daarbij kwamen zowel aspekten van het vert a1 en als van het bewerk en aan de orde.
Wat het eerste betreft: het zal duidelijk zijn geworden dat Hooft de technische
kanten van het vertalen volledig onder de knie had. Om een renaissancistische for:
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sondern die Art, wie der Ubersetzer mit seiner Methode zu arbeiten versteht:
(Levi 1969, 72) .
Op de adaptatie als zodanig valt weinig aan te merken: uit vrijwel niets in sHH
blijkt de Italiaanse oorsprong. Op het feit dat Hooft toch in Warenar briljantere
resultaten bereikt, is hierboven al gewezen, evenals op mogelijke oorzaken daarvan.
(...)"

Een gebruikelijk kriterium bij het beoordelen van een vertaling is de getrouwheid
waarmee vertaald is. Dit kriterium is zonder nadere definiëring niet te gebruiken;
Levi (1969) wijdt dan ook een aanzienlijk deel van zijn werk aan het vaststellen
van de inhoud ervan.
In ons geval kunnen bij we de beoordeling van het geheel van Hoofts vertaling
weinig met dit kriterium aanvangen. Dat komt niet zozeer doordat hier adaptatie
als methode is verkozen. Ook wanneer allerlei geografische en andere details worden gesubstitueerd, kan men tot een waardering komen op grond van de getrouwheid van de vertaling, bijvoorbeeld ten opzichte van de oorspronkelijke struktuur,
of het oorspronkelijke esthetische effekt. Het komt veeleer doordat Hooft blijkens
zijn aanpak niet een wezenlijke vertalers-doelstelling had, in de zin die Levi aangeeft als hij schrijft : „Das Ziel der Ubersetzerarbeit ist es, das Originalwerk (dessen
Mitteilung) zu erhalten, zu erfassen und zu vermitteln, keinesfalls aber, ein vues
Werk zu schaffen, das keinen Vorgánger hat; das Ziel der Ubersetzung ist reproduktiv." (Levi 1969, 65-6) . Het doel van Hooft was niet, zijn tijdgenoten te informeren over de buitenlandse letterkunde door ze bekend te maken met een stuk
van Aretino. Hij noemt het stuk op het titelblad ook niet „Spel van P. Aretijn",
maar „Spel. Gevolgt na t Italiaensch v an P Aretijn".
Bij zo'n bewerking kan men niet tot een waardebepaling komen door het
origineel als absolute norm te nemen. Dat kan alleen als er inderdaad gestreefd is
naar `reproduktie' : in dat geval moet men elke wezenlijke afwijking van het origineel op zichzelf al negatief beoordelen. Bij de bewerking zal men de afwijkingen
aan andere kriteria dienen te toetsen. Daarbij blijft het origineel wel een rol spelen,
maar dan als basis van vergelijking. Het is alleen in zoverre een uitgangspunt, dat
geëist mag worden dat de afwijkingen, gesteld tegenover de oorspronkelijke lezing, zinvol zullen zijn. Deze zin wordt echter bepaald vanuit de bewerking en
niet vanuit het origineel.
Er moet dus een waardeoordeel gegeven worden over de betrokken elementen — en uiteindelijk over de bewerking als geheel. Dit waardeoordeel kan zo:,als gezegd niet meer bestaan in een relatief eenvoudige konstatering van adekwate
of inadekwate weergave van het origineel, maar zal zich moeten baseren op de
:aard en funk ti e van de tekst die uit het vertalend bewerken is geresulteerd.
Daarmee raken we natuurlijk een fundamentele problematiek van de literatuur-
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wetenschap : die van de evaluatie van het literaire werk. Al naar gelang de wetenschapsopvatting waar men van uitgaat, formuleert men aard en funktie van het
literaire werk anders, baseert men de waarde op andere aspekten en houdt men
een andere hiërarchie van waarden aan.
Ik zal mij hier niet op het terrein van deze principiële problematiek wagen,
maar slechts trachten aan te geven, waarop mijn waardeoordelen berusten en
welke waarden voor mij het zwaarste wegen bij de uiteindelijke beoordeling van
het werk als geheel.
In de voorafgaande hoofdstukken zijn reeds over allerlei elementen van de teksten
uitspraken gedaan waaraan het karakter van een waardeoordeel toegekend kan
worden. De meeste formuleringen waren vergelijkend. Enkele malen is er gesproken over `verlies' of `winst' ten opzichte van de oorspronkelijke tekst (zie bijvoorbeeld p. 192) .
Zulke uitspraken vindt men vooral in hoofdstuk 6, waar ze betrekking hebben
op de struktuur van het werk. Ze handelen over de samenhang, over het ritme van de
handeling (,,het verloop wordt bruusker", p. 191), en over de duidelijkheid ervan.
De meeste van deze uitspraken berusten op objektieve gegevens, verkregen uit de
beschrijving volgens het theoretisch model: het wegvallen van schakels in een
`keten', wijziging in de `relevante elementen', veranderingen in de `informatie'.
Datzelfde geldt in iets mindere mate voor de opmerkingen over de personages,
in hoofdstuk 7. De daar gebruikte begrippen (vlak versus diep ; niet of wel genuanceerd) zijn terug te brengen tot aanwezigheid van bepaalde elementen (karakteriserende teksten, zie p. 193 en p. 195) en tot de verhouding tussen deze elementen
(waarbij bijvoorbeeld van `diskrepantie' gesproken kan worden).
Subjektiever zijn de typeringen van het taalgebruik, met termen als `plastisch' en
levendig' tegenover `kleurloos' of `gekunsteld'.
De meeste formuleringen impliceren vrijwel automatisch een waardeoordeel.
„Geen samenhang" geeft niet alleen een feit, maar ook een negatieve beoordeling.
Het waardensysteem dat hierbij stilzwijgend gehanteerd wordt, gaat uit van een
intrinsieke benadering en is grosso modo het aristotelische.
Gezien ons uitgangspunt is het begrijpelijk, dat we daarop terechtkwamen bij de
bespreking van de struktuur. In het begin van hoofdstuk 6 namen we als werkhypothese aan, dat l'Hi pocrito een k o h e r e n t geheel was. In de erop volgende beschrijving is de aard van deze koherentie nauwkeuriger vastgesteld en is onderzocht
in hoeverre Schijnheiligh afweek. Daar het verder vooral ging om de koherentie
van gebeurtenissen en handelingen, lag het gebruik voor de hand van juist Aristoteles' begrip v an eenheid, inklusief de ermee verbonden begrippen als konsistentie en waarschijnlijkheid.
Dat wil echter niet zeggen dat deze kriteria, die zinvol zijn voor het verwerven
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van een inzicht in de struktuur, ook bepalend zouden moeten zijn voor het oordeel
over het werk als geheel. In de samenvatting van hoofdstuk 6 heb ik al op afwijkende opvattingen gewezen: Frye's relativering van het belang der waarschijnlijkheid in de komedie (zie p. 190) en vooral Baratto's stelling dat een analyse van
de `literaire' kwaliteiten (met name wat betreft de kompositie) aan de werkelijke
waarde van Aretino's komedies voorbijgaat (zie p. 186-187).
Ik geloof dat we in de opvatting van Baratto een uitgangspunt kunnen vinden
om te komen tot een hiërarchie van de waardeoordelen die over uiteenlopende
elementen van het stuk kunnen worden uitgesproken. De norm waaraan naar
mijn mening de waarde van Schijnheiligh uiteindelijk gemeten moet worden is de
kwaliteit als toneel, dat wat Baratto `teatralitá' noemt. Ook Mounin (1967, 137) wijst
vertalers van toneelstukken op het essentiële van deze funktie : „Man muss die
Buhnenwirksamkeit iibersetzen, bevor man sich um die Wiedergabe der literarischen oder poëtischen Qualitäten kummert, und wenn dabei Konflikte entstehen,
muss man der Buhnenwirksamkeit den Vorzug geben."
Dit standpunt houdt in, dat we bewust een keuze maken uit de mogelijke
funkties die het werk kan hebben en één ervan vooropstellen. Andere funkties behouden dan hoogstens een sekundair belang. Dat geldt zowel voor de funktie als
levensles', waarop het slot van de proloog van sim zinspeelt (,,Soo dat wilt ghij
nae sijn [d.i. Rieuwerts] exempel 't Geluck te vriendt maecken en nae vw handt
setten, ghij mooght nae hem luisteren."), als ook voor een eventuele funktie als
politiek-religieuze satire, die sommige literatuur-historici in dit spel hebben willen
zien. Interne kwaliteiten, van bouw, stijl, persoonsuitbeelding, etc., blijven van

belang, maar alleen in zoverre ze helpen de centrale funktie van het werk, de
`Buhnenwirksamkeit' tot stand te brengen.
Deze keuze maakt de evaluatie meer doelgericht, maar nauwelijks minder problematisch.
De moeilijkheden schijnen zelfs onoverkomelijk. In de eerste plaats wordt, bij
gebruik van `Buhnenwirksamkeit' als norm, de faktor publiek in de beoordeling
betrokken. Een hoe ongewisse faktor dat vormt, is in 8.2.2 al aangetoond. In de
tweede plaats is deze `werking' mede afhankelijk van tijd en milieu. Toneelkwaliteiten worden niet meer als zodanig ervaren, wanneer de konventies waarbinnen
ze funktioneerden, niet langer gekend of geaccepteerd worden. En tenslotte kan
naar voren gebracht worden, dat deze kwaliteit alleen proefondervindelijk is vast
te stellen : slechts een opvoering kan tonen of het drama `werkt' of niet. In de geest
van een lezer zal met name „the participational aspect [of dramatic meaning],
which covers the relation between the art being created and the auditor responding
at the moment of creation" (Beckerman 1970, 159-62) in ontoereikende mate opgeroepen kunnen worden. En dan hebben we bij sxx nog te maken met een stuk dat
in het verleden nooit is opgevoerd !
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Toch is de situatie niet zo uitzichtloos als het lijkt. Een bepaald drama is dan wel
een uniek, maar geen geïsoleerd gegeven. Het maakt deel uit van een genre, het staat
ineen traditie en het gebruikt middelen die gemeenschappelijk zijn aanvele drama's.
Veel van de eigenschappen waarop de dramatische werking berust, zijn `geijkt'
als succesvol in veelvuldig gebruik door de toneelschrijvers. Ook in een niet-gespeeld stuk als SHH kunnen we elementen aanwijzen waarvan de werking vaststaat, eenvoudig doordat die elders bij overeenkomstige elementen overvloedig is
gebleken.
Gelukkig staat ons overtuigend bewijsmateriaal op dit punt ter beschikking,
doordat Van den Bergh in zijn proefschrift (Amsterdam 1972) op grond van langs
empirische weg verkregen gegevens, de komische werking heeft beschreven van
een vijftiental komedies van Aristophanes tot Ayckbourn. Voordien bestond er
hoogstens een globaal besef, dat er bepaalde konstanten in de werking van de
komedie waren aan te wijzen. Zo merkte Herrick (1964, 42) op, dat de theorie van
`het komische' uit de zestiende eeuw (met name die van Vincenzo Maggi), die
weer gebruik maakt van gegevens uit de Oudheid, in allerlei opzichten vooruitloopt op moderne theorieën.
Van den Bergh heeft nu door analyse van de in moderne opvoeringen aangetoonde `komische momenten' deze konstanten kunnen konkretiseren tot een beperkt aantal komische procédés. Hij is bovendien van mening dat deze niet tijdgebonden zijn. Het feit dat men procédés die lach-reakties opwekken bij een hedendaags publiek (zoals het doorbreken van sexuele taboes), ook aantreft in blijspelen uit vroegere perioden, doet hem vermoeden dat zij destijds dezelfde effekten
hebben opgeleverd. Verder gelooft hij niet „dat de fundamentele regionen van
de menselijke geest die door de komische procédés worden aangesproken, in de
korte spanne tijds van 2300 jaar wezenlijke wijzigingen hebben onderga an" (Van
den Bergh 1972, 257).
Maar zelfs wanneer deze konstanten niet absoluut zouden zijn, maar mede gebonden aan de westeuropese kultuur en aan de eigenschappen van bepaalde perioden daarin, dan nog blijven ze bruikbaar voor het soort van waardebepaling waaraan we hier behoefte hebben. Het is zinloos om te streven naar een beoordeling
van Schijnheiligh buiten het kader waarin het stuk zich bevindt. Als we `normen'
willen aanleggen, zullen ze adekwaat moeten zijn.
De waardebepaling zal derhalve relatief zijn, d.w.z. ze heeft als referentiekader
de kwaliteiten van het drama uit de Renaissance, zoals die door een grote hoeveelheid komedies en andere spelen gerealiseerd zijn. Ons uitgangspunt kan daarbij het
stuk van Aretino zijn.
Wat blij ft als onzeker element, is de persoon van de beoordelaar. Bij gebrek
aan empirische gegevens over de reële `Buhnenwirksamkeit' van het stuk en van
elementen eruit, is hij het die de potentiële werking zal moeten bepalen, onge271

veer zoals een regisseur doet, die een stuk beoordeelt op zijn opvoeringskwaliteiten. De laatste steunt daarbij op kennis van zijn publiek, die weer voortvloeit uit
ervaringen met opvoeringen van andere drama's. De historische onderzoeker
heeft veel minder houvast. In de praktijk komt het erop neer, dat hij zichzelf in de
rol van toeschouwer denkt binnen een imaginair publiek uit het verleden, kijkend
naar een voorstelling die hij zelf heeft `geregisseerd' op basis van zijn interpretatie
van de tekst. De aard van zijn `regie' zal daarbij beïnvloed worden door herinneringen aan andere voorstellingen en door zijn kennis van historische (en moderne)
toneelkonventies. In hoeverre de werking van deze `voorstelling' op deze `toeschouwer' representatief zal zijn voor de te bepalen `Buhnenwirksamkeit' van
het stuk, hangt af v an de mate waarin de beoordelaar weet te abstraheren van het
strikt persoonlijke en gebruik weet te maken van de beschikbare objektieve of intersubjektieve gegevens, waaronder de procédés van Van den Bergh een belangrijke plaats zullen kunnen innemen.
Een zekere mate van subjektiviteit zal ongetwijfeld aanwezig blijven. Dat blijkt
ook in het werk van Van den Bergh, als de auteur de komische momenten gaat
aanwijzen in een komedie (Plautus' Amphitruo) waarvoor hij niet beschikt over
publiekreakties. De daaruit genoteerde plaatsen vertonen weliswaar een bepaalde
analogie ten opzichte van de op empirische wijze verkregen komische momenten,
maar bf ze een reëel komisch effekt zouden kunnen bewerkstelligen, blijft onzeker.
Mede op grond hiervan heb ik ervan afgezien, om mijn globale konklusies aangaande de komische potenties v an de Hipocrito- en Schijnheiligh-tekst nog eens te
preciseren door middel van een poging de komische momenten in beide werken
vast te stellen aan de hand van de door Van den Bergh geboden kategorieën.
In de voorafgaande hoofdstukken heb ik reeds verscheidene uitspraken over de
`werking' van beide of een van beide teksten gedaan. Ze waren voornamelijk geformuleerd in termen van `komisch of dramatisch effekt'. Als typerend voorbeeld
valt de behandeling van sit. 36-38 te noemen, waar am de dubbelzinnigheid van
het optreden van Prelio als pelgrim mist. Deze plaats demonstreert duidelijk de
hierboven verdedigde mening, dat het bepalen van de `Buhnenwirksamkeit' binnen een bepaald kader inderdaad kan geschieden zonder in een onbegrensd subjektivisme te vervallen. Hier gaat het om de werking van de dramatische ironie, die
in de betrokken passage van He objektief is aan te tonen en waarvan het effekt geijkt is in een dramatische traditie vanaf de Griekse Oudheid. Op andere plaatsen
betreft het de werking van het komisch kontrast, dat al evenzeer door de eeuwen
heen in de theorieën over `het komische' figureert.
Op grond van dergelijke waarnemingen kunnen we in de eerste plaats proberen
de relatieve waarde van Bill ten opzichte van He nader te bepalen.
Uit de samenvatting van het zesde hoofdstuk komen voornamelijk gevallen van
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`verlies' van dramatische werking naar voren. Ik heb er toen al op gewezen dat dit
begrijpelijk is uit hoofde van het simpele feit dat er veel door Hooft niet is overgenomen. We kunnen dit `verlies' niet zonder meer als een negatief punt voor sim
noteren. Dit zou tot de absurde konsekwentie leiden, dat de kans op kwaliteit evenredig toeneemt met de lengte van een werk. En zelfs indien we ons zouden aansluiten bij Aristoteles' uitspraak over de `vulling' van het drama : „But as to amplitude, the invariable rule dictated by the nature of the action is the fuller the more
beautiful so long as the outline remains clear" (ik citeer de vertaling van Potts :
Aristoteles 1968, 28), dan nog zouden we moeten erkennen, dat een reduktie met
ongeveer 40 procent wel tot verlies van `volheid' moest voeren.
Wat we ons wel mogen afvragen, is hoe de kwaliteit van het geschrapte zich
verhoudt tot die van het bewaarde, en hoe het staat met de waarde van het geheel.
De meeste gevallen van `verlies' betreffen ondergeschikte elementen in het
drama. Men kan er telkens min of meer gelijkwaardige elementen tegenover stellen die wèl zijn behouden. Maar dat geldt niet voor wat ik hierboven al een duidelijk gemis heb genoemd: het wegvallen van de ontwikkeling die resulteert in de
absurde ontmoeting van Liseo en Britio in sit. 74-75.
Dit klemt des te meer, wanneer we de evaluatie volgen die Baratto (1964,
142-7) geeft van de dramatische kwaliteiten van l'Hipocrito. Ik heb daaruit al het
een en ander aangehaald bij mijn bespreking van de figuur van Liseo (zie boven
p. 217 219).
Baratto's betoog kan als volgt worden weergegeven : Aretino weet een intens
en bizar leven mee te geven aan de gehanteerde vormen van literair en komisch
taalgebruik. Maar dit leven wordt daarna van binnenuit `verloochend' : het is niets
dan schijn, alleen maar `theater'. In het optreden van Liseo demonstreert de komedie zelf het irreële van de opgebouwde `wereld in woorden'. De ontmoeting
Liseo-Britio, alleen denkbaar binnen deze schijn, is tegelijk het hoogtepunt ervan.
We vinden hier geen werkelijkheidsuitbeelding, maar het absurde resultaat van
een konsekwent doortrekken van het gekozen `spel'. De broers herkennen elkaar
niet : ze zitten volledig vast in de komische fiktie die Aretino heeft opgebouwd.
Zelfs door de evidentie van de `feiten' wordt deze niet doorbroken. De woorden
gaan hun eigen gang.
De theaterkwaliteiten van l'Hipocrito worden nu volgens Baratto ten eerste bepaald door de spanning en brille van ieder der fragmenten in dit `spel', en door
hun kontrastwerking in Aretino's `pastiche' van het komische èn het sentimentele
taalgebruik. Het gaat hier dus om de direkte werking van de woorden in de vluchtigheid van hun bestaan op het toneel. Tegelijk echter funktioneert deze tekst als
nabootsing van de `normale komedie', een `vervalsing' waarin een loopje genomen wordt met de traditionele uitdrukkingsvormen. Hierdoor wordt het geheel
geladen met een subtiele ironische spanning. Baratto konkludeert op p. 147 dat
-
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Aretino in l'Hipocrito komt tot „una Felice contraffazione comica dei linguaggi
teatrali" : `een geslaagde komische namaak van de toneeltaal'.
Deze laatste kwaliteit behoort niet tot de primaire elementen van de `Buhnenwirksamkeit' van het stuk. Ze komt hier naar voren in een subtiele literaire analyse. Misschien is ze ook herkenbaar geweest voor een deel van de Italiaanse toeschouwers : dat deel dat in staat was het stuk af te zetten tegen zijn literaire en dramatische kontekst. Door ieder ander zal bijvoorbeeld het optreden van Liseo niet
gewaardeerd zijn onder het aspekt van anti-komedie, maar in zijn direkte komische werking binnen de betrokken scène. Daarom kunnen we het Hooft niet als
een negatief punt aanrekenen, dat het element van anti-komedie in SHH minder tot
uitdrukking komt (vgl. boven blz. 223). In de Nederlandse kultuursituatie,
waar de reguliere komedie pas begon aan haar ontwikkeling, kon dit aspekt toch
niet goed werkzaam zijn. Maar wel kunnen we het betreuren, dat een hoogtepunt
in de komische handeling zèlf is geschrapt bij het vertalen.
Wat de theaterkwaliteiten van het geheel betreft : ik ben van mening dat
Baratto een positiever oordeel geeft dan te verantwoorden is, als hij het heeft over
de kwaliteiten van de taal „nell'eccezionale `tensione' di ogni frammento" in de
uitzonderlijke `spanning' van ieder fragment' ; Baratto 1964, 144). HC bevat bepaald ook fragmenten die een nogal plichtmatige indruk maken. Ook bij hantering van de interpretatie die Baratto aan de `sentimentele' scènes geeft (zie boven
p. 229) kan ik deze niet anders dan vrij omslachtig vinden. Aretino had hetzelfde
effekt kunnen bereiken met minder woorden en meer dramatische spanning.
Dit neemt niet weg dat we, met Baratto, l'Hipocrito over het geheel genomen
een `heel acceptabele komedie' kunnen noemen. Het stuk schept een levendig toneelbeeld door de snelle afwisseling van de scènes. De indruk van levendigheid
wordt ondersteund door de kortheid van de meeste clausen (zie boven p. 122) .
Deze beweeglijkheid is wel vooral uiterlijk : de i nh o u d van de handeling vertoont weinig verrassende wendingen. Aretino bracht afwisseling in het toneelgebeuren door de ontwikkeling van elke intrige telkens te onderbreken met de voortzetting van een andere intrige. Binnen de intriges verloopt het gebeuren meestal
rechtlijnig. De komische situatie is vaak weinig genuanceerd. Ze berust normaliter
op kombinatie van slechts enkele basisgegevens. Stop Hipocrito (schijnheilig, berekenend) en Zefiro (hevig verliefd) in één scène en bijna voorspelbaar ontwikkelt
zich een dialoog als die van situatie 22. Dat hoeft geen afbreuk te doen aan de komische werking. Juist het voorspelbare kan vaak heel vermakelijk zijn.
L' Hipocrito als geheel kan men het beste als amusant kenschetsen. De handeling is
niet vaak dwaas of kluchtig, het lijkt me dat het stuk zelden zal opwekken tot een
schaterlach, maar het is wel onderhoudend, het nodigt de toeschouwer uit tot een
geamuseerd volgen van het steeds onoplosbaarder worden der verwikkelingen en
van de wijze waarop tenslotte alles, zoals het behoort, op zijn pootjes terecht komt.
(
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Deze komische werking van de intrige(s) zou verloren gaan, indien de opeenvolgende konkrete spel-situaties saai en humorloos waren. Baratto's lof voor elk
van de afzonderlijke fragmenten heb ik zoëven wat gerelativeerd, maar dat neemt
niet weg dat hij voor veel situaties wèl gelijk heeft. De aantrekkelijkheid ligt, zoals
Baratto ook aangeeft, voornamelijk in de taal: in rap opeenvolgende clausen, met
karakteristieke uitdrukkingen, reageren de personages vanuit hun `funktie' op elkaar en op de gebeurtenissen. De humor is meer verbaal, dan gelegen in de 'aktie'
in engere zin. De basissituatie bestaat meestal in een stuk `konversatie' v an twee of
drie personen, tussen een al of niet gemotiveerd opkomen en afgaan ; slechts af en toe
is er 'aktie' in het verloop van de scène inbegrepen : het overhandigen van kostbaarheden, een handgemeen, het drinken van `vergif', het uitvoeren van opdrachten.
Deze `praatscènes' leveren echter genoeg materiaal om de toeschouwers te vermaken. Ik denk aan het voortreffelijke begin van het stuk, met de portrettering
van Hipocrito (sit. 2-3), de reakties van de knechten (sit. 6, 10-11), de scherpe
karikaturen van figuren die het publiek uit eigen ervaring kent (sit. 5), met onmiddellijk daarop het veelbelovende begin van de tweeling-intrige en het optreden
van Zefiro en Troccio. Ik noem de opbouw naar de klimax der ruzie-uitbarsting
aan het eind van het tweede bedrijf, het verjagen van Artibo (sit. 54), het meetronen van Annetta (56-58), de bekering van Liseo (63). En ik wijs vooral op de
uitwerking van die bekering : het gevatte woordenspel van situatie 64, het schijngevecht met Fortuna in 65, de komische konfrontatie met Maia (70), Britio (74) en
Hipocrito (95).
De kwaliteiten van Schijnheiligh verschillen niet essentieel van die van l'Hipocrito.
Wel moest hierboven toegegeven worden, dat Hooft niet steeds een gelukkige
hand had in het schrappen van scènes ; door het wegvallen van sit. 6,10-11, 33, 70
en 74 75 heeft het verloop van de handeling duidelijk aan komische kracht ingeboet. Maar Hooft heeft veel méér positieve eigenschappen weten te bewaren en
hij heeft bovendien aantrekkelijke details toegevoegd. Het stuk is even `speelbaar'
gebleven; de humor van de verwikkelingen, de levendigheid van het geheel zijn
bijna volledig behouden. De tirades van Lamfert Loscop zijn wel erg lang, maar ze
werden geschreven met gevoel voor `theater' : voor een akteur vormen ze een
fraaie opgave.
Dat het stuk tussen zijn tijdgenoten (Moortje, Spaanschen Brabander, Warenar met
name) toch een nogal matte indruk maakt, komt m.i. vooral door de gekozen taal.
Hooft heeft afstand gedaan van het gebruik van de `Amsterdamse volkstaal', die
kleur en plastiek verleent ook aan minder boeiende passages in de genoemde andere
spelen. Schijnheiligh onderscheidt zich verder doordat het in proza is geschreven.
Ook daardoor kan de tekst een `schraler' indruk maken dan bijvoorbeeld die van
Warenar, waar eind- en binnenrijm de tekst klankrijker maken.
-
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In hoeverre de beraming van Schijnheiligh dit aspekt wijzigt, hoop ik te zijner tijd
te behandelen in de aangekondigde tekstuitgave in De Werken van G. A. Bredero.
Hoofts verta li ng blijft in kwaliteit niet ver achter bij het origineel. L'Hipocrito was
echter al ongeveer 75 jaar oud, toen Hooft het als zijn voorbeeld koos. Greep
Hooft hier niet terug op een stadium in de ontwikkeling van de komedie dat al
lang achterhaald was ? Tegen de in deze vraag geïmpliceerde veronderstelling kan
men twee dingen inbrengen.
In de eerste plaats is het een onjuiste gedachte, dat een genre als de komedie zich
per se zou ontwikkelen v an minder geslaagde naar steeds betere stukken. Dat geldt
niet voor een langere periode: men kan Plautus niet inferieur noemen aan bijvoorbeeld Ariosto. En dat geldt evenmin voor de ontwikkeling van de Italiaanse komedie. Machiavelli's Mandragola is een van de vroegste Italiaanse komedies, en tevens
een hoogtepunt. Naar modern oordeel nemen Aretino's komedies binnen de
gehele produktie van de `commedia erudita' een belangrijke plaats in.
In de tweede plaats was in het begin van de zeventiende eeuw de Italiaanse komedie nog toonaangevend in een groot deel van Europa. In Frankrijk komt de
wending naar een nieuw type blijspel pas met Corneille's Mélite uit 1629-30
(Jeffery 1969, 52) . Voor eerdere `vernieuwingen' zouden we naar Spanje of Engeland moeten kijken (vgl. Bradner 1956). Waarom Hooft dat niet heeft gedaan, is
een kwestie voor de literatuurgeschiedenis. In het volgende hoofdstuk zal ik daarop wat nader ingaan.
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9
ENIGE LITERATUUR-HISTORISCHE ASPEKTEN

9.1

Vraagstelling

Waarom vertaalde Hooft l'Hipocrito en waartoe vertaalde Hooft l' Hipocrito ?

Het zijn deze vragen waarmee ik mij in dit slothoofdstuk in het bijzonder zou
willen bezighouden. Beide vragen zijn onbeantwoordbaar, indien men als antwoord een `onomstotelijke waarheid' wil hebben. Hooft heeft zich niet over zijn
motieven uitgelaten; wat hem precies tot de keuze van deze tekst heeft gebracht,
kunnen we niet achterhalen.
We zullen de vragen dan ook anders moeten formuleren : wat we wél kunnen
doen, is 1) pogen de faktoren te beschrijven die een positieve of negatieve invloed
op Hoofts keuze gehad kunnen hebben, en 2) pogen vast te stellen welke funktie(s)
Schijnheiligh in de betrokken kultuursituatie gehad zou kunnen hebben.
In beide gevallen blijft het een benadering : niemand kan zeggen of de te noemen faktoren en funkties bij Hoofts keuze inderdaad een rol hebben gespeeld.
De mogelijkheid dat `toevallige' en `irrelevante' faktoren bepalend zijn geweest, is
niet ondenkbaar. Maar zolang we daarover niets weten, moeten we ons beperken
tot de beschikbare indirekte gegevens.
Als we nu voorlopig even aannemen, dat Hooft een bewuste keuze uit verschillende mogelijkheden heeft gemaakt, dan zijn er drie zaken waarmee we ons in de
eerste plaats kunnen bezighouden:
a wat zijn de faktoren pro en contra de keuze van een Italiaanse komedie;
b wat pleit voor of tegen de keuze van een werk van A r e t i n o ;
c wat is er voor of tegen de keuze van juist l' Hipocrito.
Het is mogelijk dat de bedoeling die Hooft met deze vertaling heeft gehad, mede
zijn keuze heeft bepaald. Het `waartoe' is dan in de historische werkelijkheid
primair, het gaat vooraf aan de redenen die in de aard van het objekt zelf liggen.
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Onze rekonstruktie van die bedoeling kan echter alleen plaatsvinden vanuit de
mogelijke funkties van het bekende reeds gekozen objekt. Daarom begin ik met de
kenmerken daarvan. In het laatste deel v an het betoog zal dan de mogelijke funktie
van de vertaling geleidelijk in de overwegingen worden betrokken.

9.2 De keuze van een Italiaanse komedie
Het was in Italië, dat de reguliere komedie naar het voorbeeld van Plautus en
Terentius voor het eerst sinds de Oudheid weer tot bloei kwam. In de vijftiende
eeuw schreven Italiaanse humanisten, onder wie bekende figuren als Leone Battista
Alberti en Aeneas Sylvius (Paus Pius II), een aantal neo-latijnse komedies, waarin
ze zich min of meer bij de Romeinse komedie aansloten. Omstreeks 1500 zette
deze ontwikkeling zich in de volkstaal voort. Hoewel hij niet als eerste een Italiaanse komedie schreef, kan Ariosto de `vader van de commedia erudita' worden genoemd (Herrick 1966a, 67). Zijn spelen (vanaf 1508) werden gevolgd door een
grote produktie v an velerlei auteurs.
Deze Italiaanse Renaissance-komedies hebben bevruchtend gewerkt op het ontstaan van de reguliere komedie in andere landen van West Europa. Hun invloed is
echter overal beperkt gebleven. Volgens Meozzi (1940, 156-7) vinden we de invloed van de commedia erudita telkens in at stadium waarin het middeleeuwse toneel van een bepaald land overgaat in het Renaissance toneel. Het Italiaanse drama
fungeert dan als „mediatrace" (bemiddelaarster) tussen de nieuwe letterkunde en
die van de klassieken. De invloed houdt op, zodra een nationaal drama zijn eigen
vorm heeft gevonden.
Op deze wijze geformuleerd lijkt de zaak simpeler dan ze is. De Romeinse
komedie en haar neo-latijnse en Italia anse navolgingen hebben zoveel met elkaar
gemeen, dat het dikwijls niet is uit te maken, waar een auteur bepaalde elementen
heeft gevonden. Alleen direkte vertalingen bieden een goed houvast.
Het duidelijkst is de Italiaanse invloed in de Franse komedie van de Renaissance. Jeffery (1969) geeft vele voorbeelden van vertalingen en bewerkingen. De
meeste daarvan stammen uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Uit de veertig
jaren tussen 1589 en 1629 zijn echter bijzonder weinig teksten overgeleverd, al
blijkt onder meer uit herdrukken v an eerdere werken, dat er wel degelijk belangstelling voor de komedie bestond (zie de lijst bij Jeffery 1969, 43-4, en de erop volgende uiteenzetting). Voor onze vraagstelling is het van belang dat men in Frankrijk in het begin van de zeventiende eeuw nog niet ertoe gekomen was om vanuit
de klassieke en Italiaanse konventies een eigen type komedie te ontwikkelen.
-
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Jeffery (1969, 52-3) ziet dat pas ontstaan met Corneille's Mélite uit 1629-30. De
Italiaanse Renaissance-komedie overtreft ook de Franse in kwantiteit en verscheidenheid. Voor iemand die omstreeks 1618 een `moderne' komedie wilde bewerken, was er derhalve weinig aanleiding om deze liever in Frankrijk dan in Italië te
zoeken.
De gekompliceerde ontwikkeling van de komedie in Engeland is sterker dan
die in Frankrijk door autochtone faktoren beïnvloed (zie Bradbrook 1962). Volgens Meozzi (1940, 157) heeft de Italiaanse novellen-literatuur
no
in elk geval meer
aan dit Engelse toneel bijgedragen dan de commedia erudita, waarvan de invloed
slechts incidenteel te bespeuren is. Ook de studie van David Orr (1970) over de
invloed van het Italiaanse Renaiss ance-drama in Engeland komt tot de konklusie
dat deze zeer gering is geweest. Met de op ondeugdelijke gronden gebaseerde
stelling van Lothian (1930) dat Shakespeare Aretino's spelen kende, rekent Orr in
een bijlage af (Orr 1970, 126-7). Dat de eigen ontwikkeling in Engeland tot een
schitterende bloeiperiode heeft geleid, is bekend : naast de meesterwerken van
Shakespeare en Jonson zijn er de vele andere aantrekkelijke komedies van hun
tijdgenoten om dit te bewijzen.
Dat Hooft van dit `materiaal' evenmin heeft gebruik gemaakt als van de Spaans e comedia, die met Lope de Vega op zeer succesvolle wijze nieuwe wegen was ingeslagen, is niet verwonderlijk. Ook als we de externe faktoren (waaronder zeker
de beschikbaarheid van e di ti es) buiten beschouwing laten, is er reeds een verklaring te vinden in wat we weten v an Hoofts literaire interesse. Qua intellektuele
vorming en belangstelling was Hooft duidelijk gericht op de klassieken, op Italië en
op Frankrijk (vgl. Veenstra 1946, 10-11). De Engelse taal beheerste hij niet (Van
Tricht 1951, 169), de Spaanse waarschijnlijk wel (vgl. Breen 1894, 73-4) ; maar in
elk geval blijkt nergens grote belangstelling voor de literatuur in deze talen. Dat hij
naast een klassieke komedie (Aulularia) een werk uit de Italiaanse letterkunde uitkoos ter vertaling, valt binnen het patroon van zijn totale letterkundige aktiviteit.

9.3

De keuze van een werk van Aretino

Al enkele keren heb ik vermeld, dat Aretino tegenwoordig wordt gerekend tot de
voornaamste blijspelauteurs in het zestiende-eeuwse Italië. Maar hoe dacht men
daarover in het begin van de zeventiende eeuw ? Binnen onze vraagstelling is de
toenmalige reputatie van Aretino een belangwekkend gegeven.
De zestiende- en zeventiende-eeuwse waarderingsgeschiedenis van Aretino is
uitvoerig behandeld door Innamorati (1957, 9-18) en Hósle (1969, 2 21), zodat
-
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ik me kan beperken tot het releveren van enige punten daaruit, met aanvulling van
een enkel gegeven dat bij deze auteurs ontbreekt.
Dat Aretino tij dens zijn leven grote beroemdheid genoot, is hierboven al verteld
(p.18). Onder zijn bewonderaars zijn ook belangrijke figuren als Paulus Manutius,
Luigi Alamanni, Vittoria Colonna, Pietro Bembo en Michelangelo (Innamorati
1961, 1036). Een zekere bekendheid buiten Italië verwierven enkele van zijn religieuze werken, waarvan spoedig na verschijning een Franse of Engelse vertaling
gepubliceerd werd (Hösle 1969, 9-10) . Aretino had echter ook fervente tegenstanders en deze kregen in het veranderde kulturele klimaat van de tweede helft
der zestiende eeuw snel de overhand.
Rondom de persoon van Aretino vormde zich een soort legende, waarin zijn
immoraliteit centraal staat en die het zicht op zijn literaire kwaliteiten verduistert.
Hij heeft dit gemeen met Machiavelli. Men scheert deze beide „grossen italienischen Argernisse des Jahrhunderts" (Hösle 1969, 16) zozeer over één kam, dat er in
Engeland gesproken kon worden over Mach Aretines, over Aretines Politick en
veneriall Machiavelisme (Praz 1942, 131).
Voor de zeventiende-eeuwse kultuur, zegt Innamorati (1957, 16-17), was Aretino niet meer een vijand om te bestrijden (dat gold voor de tweede helft van de zestiende eeuw), maar een symbool van zedelijke verdorvenheid. Zijn naam werd
niet meer in een literaire kontekst gebruikt, maar als technische term voor het
moreel kwade. 26
Op een voorbeeld van deze houding tegenover Aretino zal ik hier iets uitvoeriger ingaan, enerzijds omdat de betrokken tekst niet door Hósle en Innamorati genoemd wordt, anderzijds omdat de auteur erv an uit de Nederlanden afkomstig is.
Het gaat hier om de Censure de Poeti toscani (Beoordelingen van Toskaanse dichters) van Theodorus á Meyden (Dirck van Ameyden) uit 1610, waarvan het
handschrift bewaard wordt in de Bibliotheek van het Vatikaan (Biblioteca Apostolica Vaticana, Mss. Ottob. Lat. 1682). Ik werd op deze niet uitgegeven tekst geattendeerd door een verwijzing in een artikel van Aldo Vallone in Studi secenteschi 3
(1962), 14.
Dirck van Ameyden, geboren in 1586 te 's-Hertogenbosch, trok als page van
kardinaal Andreas van Oostenrijk naar Italië. Vanaf 1607 trad hij op als advocatus
Curiae, d.i. als pleitbezorger aan verschillende kongregaties van Rome. Hij bleef
echter leek. Hij is vooral belangrijk als een van de eerste journalisten' : verzamelaar en opsteller van nieuwstijdingen. Door zijn talrijke relaties (na 1630 is hij ook
agent van Spanje, na 1633 assessor van het Romeinse gemeentebestuur), beschikte
hij over veel informatie. Hij was een der voornaamste leden van de toen aanzienlijke Nederlandse kolonie te Rome. Hij hield veel ontvangsten in zijn grote huis,
waar hij ook wel blijspelen liet opvoeren, soms door hemzelf uit het Spaans vertaald (Van der Aa I, 278 ; NNB W II, 31-3) .
-

-
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Ameydens Censure de Poeti toscani bevat een opdracht aan Aartshertog Albertus
van Oostenrijk. Het werk is geschreven in het Italiaans en bestaat uit een gedeelte
waarin auteurs worden besproken, en een gedeelte waarin afzonderlijke werken aan
de orde komen, gegroepeerd volgens genre (komedies, tragedies, tragikomedies,
pastorales) . Tussen de verschillende onderdelen vinden we telkens 20 tot 30 blanco
bladen. Dit wijst erop dat het werk onvoltooid is gebleven.
Aretino komt tweemaal aan de orde : op fol. 35r-36r, bij de behandeling van de
auteurs, en op 163r-164v, waar zijn Cortigiana en Marescalco worden besproken.
De beoordelaar trekt op blad 35r meteen flink van leer : `Ik zou deze auteur begraven moeten laten in de duisternissen waarin hij leefde ; want hij heeft met zijn
geschriften zichzelf, het vaderland en het menselijk geslacht te schande gemaakt'.
`Een dergelijk zedenbederf viel niet te rijmen met het christelijk geloof', zegt hij
iets verder. `Aretino was dan ook een groot verachter daarvan, zoals uit al zijn
werken op te maken is, en in het bijzonder uit een brief die hij schreef aan de Paus,
vol met de infaamste beledigingen tegen de Heilige Stoel, en die hij ondertekende
met de woorden: Uit Venetië, veiliger dan het Paradijs.
Zo ook in de Dialoog van Pippa en Nanna, en in de Dialoog van Nanna en
Antonina, waar hij als blijk van zijn verdorven geest, iedere handeling van prostitutie vergelijkt met het christelijk priesterschap, iets waarover ik beter kan zwijgen
dan het te vertellen. Maar behalve een aartsketter (,,heretichissimo"), was hij
ook een aartskwaadspreker'. Ameyden haalt dan een grafschrift op de beroemde
humanist Paulus Jovius aan (,,Qui giace [hier ligt] Paulo Giouio Hermafrodito"
etc.), citeert een onvoltooid sonnet aan de Markies del Vasto, waarvoor deze betaalde om voltooiing te voorkomen, en noemt geschriften aan anderen, die volgens
hem te erg zijn om na te vertellen. Tenslotte vermeldt hij dat dit schandelijke leven toch eindigde met een waardige dood. Daarmee sluit Ameyden waarschijnlijk
aan bij de legende over een `bekering' van Aretino, gebaseerd op een onjuiste
interpretatie van zijn religieuze geschriften. (We vinden dit verhaal bijvoorbeeld
in Boissards werk over beroemde mannen: Boissardus 1597, 268.) Ameyden besluit met de woorden dat hij nog vele dingen over Aretino zou kunnen zeggen,
maar dat hij, om de geest niet te bezoedelen met zo'n laag onderwerp, liever veel
verzwijgt dan weinig zegt.27
In de bladzijden over Cortigiana en Il Marescalco komt Ameyden vanuit zijn
morele veroordeling van de auteur tot een verwerping van deze komedies. Bovendien kritiseert hij de bouw ervan: Cortigiana is een „comedia senza favola" (`een
komedie zonder plot') ; Il Marescalco is `totaal verward door het grote aantal personages, waarvoor geen enkele noodzaak bestond'. En het slot van Cortigiana is
`alleen geschreven om gelegenheid te hebben voor kwaadsprekerij'.
Ameyden citeert ook het bekende epigram op Aretino, dat in verschillende
varianten telkens weer zal opduiken:
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Qui giace L'Aretin Poeta Tosco
Che disse mal d'ogniun fuor che di Dio
E s'iscuso con dir, io no'l cognosco".
„

('Hier ligt Aretino, Toskaans Poëet,
die kwaadsprak van ieder, behalve van God,
en zich excuseerde door te zeggen: die ken ik niet.')

Bij een dergelijke beoordeling moeten we in aanmerking nemen wie het is, die
dit schreef. Dirck van Ameyden (wiens naam ook wel veritaliaanst wordt tot
Teodoro Amaideno) was door zijn funktie gelieerd aan de kerk van Rome, en zijn
oordeel zou door het milieu waartoe hij behoort, beïnvloed kunnen zijn. Toch
verschilt zijn kritiek nauwelijks van de uitlatingen die men elders vindt. Ameyden
onderscheidt zich hoogstens door het feit dat hij een aantal werken van Aretino
ook gelezen had (niettegensta ande ze op de Index stonden!) en niet alleen op horen zeggen afging.

Op Aretino's `atheïsme' wordt ook gewezen door een figuur die wel een heel
andere levensloop heeft gehad dan deze Romeinse Brabander, ook al is zijn
(waarschijnlijke) geboortejaar eveneens 1586 en zijn geboorteplaats hemelsbreed
niet ver van Den Bosch gelegen. Ik doel op Dirck Rafaelsz Camphuysen, die in
een latijnse brief aan zijn vriend Cornelius Geesteranus uitvoerig op Aretino's
Hipocrito ingaat.
De brief, geschreven te Utrecht vóór 29 mei 1617, is afgedrukt, met een Nederlandse vertaling, als nr. 22 in de bronnenlijst van Van den Doel (1967, 121-34). In
dit lange schrijven spreekt Camphuysen op een zeker moment over de ijdelheid
van alle aardse zaken. En dan haalt hij ter illustratie van zijn betoog een herinnering
aan vroegere lektuur op (ik wijk in de navolgende citaten soms wat af van de bij
Van den Doel gegeven vrije vertaling) : „Ik herinner mij een italiaanse komedie
van Petrus Aretinus gelezen te hebben in een tijd dat ik nog geheel de wereldse
ijdelheid was toegedaan. Deze Aretinus was een ateïst en wel een zeer ongodsdienstig iemand, maar schreef toch zulke dingen in de voornoemde komedie, dat het
verwonderlijk kan schijnen dat zulke goddelijke gedachten in de hersens van zo'n
goddeloos man hebben kunnen opkomen." (Van den Doel 1967, 130). Camphuysen geeft dan een uitvoerige parafrase van het gebeurde in de komedie, uitlopend
op wat voor hem de kwintessens van het stuk is, de woorden „Todos es nada,
eccetto Iddio qui es Todos”, door de briefschrijver kennelijk uit het geheugen geciteerd. Op de mogelijke tegenwerping dat Aretino slechts de (tevoren verworpen)
stoïcijnse leer zou weergeven, antwoordt Camphuysen (ibidem, 133) : „Hoewel ik
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ervan overtuigd ben, dat de auteur de dingen die hij daar heeft opgeschreven, niet
heeft begrepen, d.w.z. die dingen wel heeft geschreven maar niet heeft gevoeld
(immers dat hij een goddeloze is geweest, staat voor mij op grond van andere gegevens voldoende vast), moet gezegd worden dat hij toch bepaald op passende wijze alle apathie uit de hoofdpersoon heeft verwijderd door de slotwoorden van de
komedie : Eccetto Iddio, qui es Todos." Uit deze woorden trekt Camphuysen dan
zijn konklusies voor het probleem dat hem in de brief bezighield.
Deze brief heeft verschillende opmerkelijke kanten. Niet zozeer om het gegeven
oordeel over Aretino : dat wijkt weinig af van de communis opinio. Hoe stevig het
ongunstige beeld van Aretino was gegrondvest, blijkt uit het feit dat Camphuysen
liever gelooft dat Aretino niet schreef wat hij dacht, dan dat hij zijn eigen negatieve
oordeel enigszins herziet.
Maar wel is opmerkelijk, dat de jonge Camphuysen l' Hipocrito blijkbaar in het
Italiaans had gelezen. En kurieus is ook de wijze waarop Camphuysen het gelezene
parafraseert. Waarschijnlijk was het bij het schrijven van de brief al geruime tijd
geleden dat hij het stuk las, want zijn weergave wijkt nogal van Aretino's tekst af.
De hoofdinhoud van het spel was hem wel globaal bijgebleven en ook sommige
details stonden hem nog scherp voor de geest. Vaak echter is hun plaats of hun
funktie in de komedie verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke. De gehele
weergave lijkt ook gekleurd door het gebruik van het stuk als `demonstratiemateriaal' : in de parafrase draait alles om Liseo's bekering. De gevolgen van die
bekering worden zeer levendig verteld, maar de gebeurtenissen zijn enerzijds in
Camphuysens herinnering uniformer geworden dan in het stuk, met herhaling van
telkens hetzelfde patroon, en worden anderzijds in de brief sterker aangezet,
`dramatischer' voorgesteld dan de tekst van l'Hipocrito ze geeft. Kennelijk had
Camphuysen een levendig visueel voorstellingsvermogen. Dit blijkt uit een passage als de volgende, waarin het toneelgebeuren een dramatischer verloop heeft d an
l'Hipocrito het geval is : „Hierna komen de dochters met hun minnaars, kom- in
pleet met een grote stoet, als bruiden te voorschijn. Ze naderen en groeten. Ze
tonen eerbied in woorden en daden. De dochters smeken om vergiffenis voor hun
vergrijpen. Ze beschrijven de schatten van hun a.s. echtgenoten en de gelukkige
pozitie van hun zaken. Reeds nadert die verloren gewaande broer, omringd door
talrijk personeel. Van vreugde breekt deze in tranen uit, omhelst de hoofdpersoon,
wenst de kinderen geluk met hun lot, eer, schatten, verheugt zich over het gelukkig huwelijk en verklaart dat hij besloten heeft de rest van zijn leven bij zijn broer
door te brengen, zijn schatten met hem te delen en hem erfgenaam te maken.
Alwat zij echter doen, op touw zetten, berichten, smeken, eerbiedigen, tonen,
omhelzen, gelukwensen, prijzen, verheugen, aanbieden, kortom alwat de hoofdpersoon ziet of hoort, bij alles herhaalt hij telkens met hetzelfde effen gezicht
wat hij ook tevoren zei : Als het gebeurt, dan gebeurt het; als het niet gebeurt,
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dan gebeurt het niet." (naar de vertaling bij Van den Doel 1967, 131-2).*
Hoe Camphuysen kwam tot het lezen van l'Hipocrito is niet bekend. In zijn biografie is het een geïsoleerd feit : ik kan het in elk geval niet met andere gegevens
over hem, voorzover Van den Doel die levert, in verband brengen. Ik geloof ook
niet dat het mogelijk is, om uit dit gegeven iets op te maken over de belangstelling
voor Aretino in ruimer kring binnen ons land. Daarvoor zijn de feiten (zie ook
p. 54) te mager.
Wat we wel in verband met Camphuysens brief kunnen opmerken, is dat de
tweeledigheid van zijn houding tegenover Aretino in klein bestek de algemene
houding van de zeventiende eeuw weerspiegelt. Bij Camphuysen vinden we enerzijds zijn belangstelling als lezer voor l'Hipocrito, en anderzijds zijn latere veroordeling van Aretino als godloochenaar. Deze positieve en deze negatieve houding behoren tot verschillende perioden van Camphuysens leven, die gescheiden zijn door
een geestelijke ommekeer. Elders treffen we deze houdingen als twee tendenties
naast elkaar aan. Innamorati (1957, 17) wijst erop, dat in de zeventiende eeuw
talrijke werken van Aretino herdrukt werden, meestal onder vrij doorzichtige
pseudoniemen. Hij ziet in `deze belangstelling voor het lezen van Aretino parallel
aan de drang tot uiterlijke afwijzing van de figuur, de karakteristieke dubbelzinnigheid van de Aretino-waardering tot stand komen.' 28
Deze dubbelzinnigheid vinden we bijvoorbeeld ook in Boccalini's bekende
Ragguagli di Parnaso (door Hooft in 1629 gedeeltelijk vertaald), die aan de ene kant
qua opzet teruggaan op Aretino's prachtige Parnas-droom in zijn brief aan Gianiacopo Lionardi (zie Muller 1947, 382-7), maar waarin aan de andere kant Aretino
alleen als `beruchte figuur' ten tonele komt (zie bijvoorbeeld Boccalini 1614, II
423 4 ; de konstatering is van Innamorati 1957,18) .
Van belang voor ons is, dat er duidelijk een onderstroom van interesse
aanwezig is, ook al klinken de morele veroordelingen het luidst op. Een enkele
maal komen interesse en bewondering ook expliciet tot uiting, zo bij de Engelse
satirikus Thomas Nashe (1567-1601), die in zijn roman The Unfortunate Traveller
zijn geestdrift voor Aretino's schrijverschap niet onder stoelen of banken steekt:
„If out of so base a thing as inke, there may bee extracted a spirite, hee writ with
nought but the spirite of inke, and his stile was the spiritualitie of artes, and nothing
else, whereas all others of his age were but the lay temporalitie of inkehorne tear-

* Camphuysen is kennelijk iemand die bij het lezen van een dramatische tekst 'zijn eigen
voorstelling regisseert'. Vgl. wat Beckerman (1970, 157) zegt over de wijze waarop we
ons de opvoering van een drama herinneren: „But where drama has impact, it is recalled
as life. Fictional characters take on flesh. (...) Memory plays tricks. We think we saw
actions which were merely described or remembered by the characters, and we fill in the
details of the sketch of life shown to us."
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mes. His pen was sharp pointed lyke a poinyard, no leafe he wrote on, but was
lyke a burning glasse to set on fire all his readers(...)" (geciteerd naar de vollediger
aanhaling bij Hósle 1969, 17) .
Minder positief over Aretino's stijl oordeelde Montaigne, met wiens werk Hooft
zoals bekend zeer vertrouwd was (zie Veenstra 1946). Montaigne stelt, in Essais I
ch. 51, dat zijn tijd te scheutig is met de glorieuze eretitels der klassieken, en noemt
als voorbeeld de toekenning van het adjektief `divinus' aan Aretino, „auquel, sauf
une facon de parler bouffie et bouillonnée de pointes, ingenieuses à la verité, mais
recherchées de loing et fantasques, et outre l'eloquence en fin, telle qu'elle puisse
estre, je ne voy pas qu'il y ait riep au dessus des communs autheurs de son siècle;
tant s'en faut qu'il approche de cette divinité ancienne." (Montaigne 1962, I 341;
ook bij Hósle 1969, 18).
Hierbij kan men aantekenen dat één van de door Montaigne gekritiseerde eigenschappen ('bouillonnée de pointes ... ingenieuses') binnen een andere literaire opvatting (die we met name in de zeventiende eeuw vinden) positief gewaardeerd
kon worden, zelfs indien die `pointes' `recherchées de loing et fantasques' waren.
Hósle (1969, 19) konstateert dan ook dat Aretino's stijleigenaardigheden in de zeventiende eeuw welig gaan tieren: „Im siebzehnten Jahrhundert ging in Italien mit
Marinismus und Barock Aretinos Saat auf."
Men kan verder veronderstellen dat diegenen die voldoende onafhankelijkheid
van geest bezaten om een eigen oordeel te vormen over Aretino's werken, in staat
geweest zullen zijn om de komedies, los van de negatieve beoordeling van de figuur van Aretino, op hun eigen waarde te schatten. Zij werden in elk geval daarin
gesteund door het oordeel van enkele belangrijke Franse blijspelauteurs uit de
zestiende eeuw.
Charles Estienne gaf in 1548 van G1'Ingannati (geschreven door een lid van de
Akademie der Intronati te Siena) een Franse vertaling uit, onder de titel Les Abusez
(tweede uitgave 1585). Estienne stelt in het voorwoord deze komedie heel hoog :
„Et quant au reste, ne croiray jamais que touchant l'invention et deduction à
l'imitacion ancienne, nul des poëtes modernes, soient Italiens ou Francoys, jusques
à present en ayent faite la pareille.
J'y mettray Pietro Aretino avecq' sa Cortesane et plusieurs autres, Pietro Ariosto
avecq' sa Lena et son Mareschal [wsl. verwart E. een werk van Ariosto met Aretino's Marescaco (noot v.d. editeur)] et son Negromant et semblables facteurs Italiens." (geciteerd naar Weinberg 1950, 138). De komedies van Aretino figureren
hier duidelijk op grond van hun kwaliteiten.
Iets dergelijks vinden we in het voorwoord van de komedies van Pierre de
Larivey (1579; de betrokken passage staat ook in de tweede druk van 1601). De
Larivey bepleit het gebruik van proza in de komedie. Ter ondersteuning van zijn
betoog zegt hij : „Joint aussi que le Cardinal Bibiene, le Picolomini, et l'Aretin,
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tous les plus excellens de leur siecle, et les autres dont j'ay parlé cy-dessus [met
name : Laurens de Medicis, Francois Grassin, Vincent Gabien, Hierosme Razzi,
Nicolas Bonnepart, Loys Dolce] et lesquels j'ay voulu principalement imiter et
suyvre en ce que j'ay pensé m'estre possible et permis, n'ont jamais en leurs oeuvres
comiques (jaçoit qu'ils fussent des premiers en la poësie) voulu employer la rithme,
comme n'estant requise en telle maniere d'escrire pour sa trop grande affectation et
abondance de parolles superflues." (geciteerd naar Weinberg 1950, 243). Ook hier
wordt Aretino gerekend onder „les plus excellens" der zestiende-eeuwse Italiaanse
komedieschrijvers.
Wanneer we de aanwezigheid van deze `onderstroom' in aanmerking nemen,
wordt de keuze van Aretino door Hooft minder vreemd dan hij tegenover het
koor van veroordelingen leek te zijn. Hooft was voldoende onafhankelijk van
geest om een eigen standpunt in te nemen ten opzichte van een literair werk. En
met name zal hij zich weinig hebben aangetrokken van de aanklacht der zedeprekers, die zich immers tegen zovéél keerden, ook wanneer het veel `onschuldiger' was dan het werk van Aretino. In zijn afstand nemen daarvan kon hij zich gesteund weten door de elite van de republiek der letteren, die zich zijn Martialis ook
niet liet ontnemen.

9.4 De keuze van l'Hipocrito
Het heeft geen zin de positieve en negatieve kanten van l'Hipocrito af te zetten
tegen die van andere komedies die Hooft had kunnen kiezen. Nog afgezien van de
problemen daarvan : Hooft hééft nu eenmaal niet Machiavelli's Mandragola of
Giordano Bruno's Candelaio vertaald. Deze en vele andere komedies hebben hun
kwaliteiten, evenals l'Hipocrito, maar het in het geding brengen daarvan leidt tot
een zinloos schimmenspel. Niets zegt ons immers dat ze in Hoofts keuze een rol
hebben gespeeld.
Met meer recht kunnen we de overige komedies van Aretino als alternatieven
naar voren brengen. Hooft vertaalde l'Hipocrito naar de editie-1588, en deze bevatte ook Cortigiana, Il Marescalco en T alanta. De keuzemogelijkheden boden zich
dus direkt aan.
Er zijn inderdaad wel negatieve faktoren in de andere spelen aanwezig, waaruit
we de keuze voor l'Hipocrito mede kunnen verklaren. De belangrijkste daarvan
ligt op het vlak van de `verplaatsbaarheid' van de komedie. We hebben in het
vorige hoofdstuk gezien, dat de aanpassing van Hc aan "s Landts gheleghentheyt'

286

een betrekkelijk eenvoudige zaak was, doordat de gebondenheid van het stuk aan
het Italiaanse milieu vrij zwak is. Met de overige drie stukken ligt dat anders.
La Cortigiana zit met alle vezels vast in het Romeinse leven rond 1525. Het streven van een der hoofdpersonen om hoveling en daarna kardinaal te worden, is
even moeilijk `over te plaatsen' als de vele verwijzingen naar het pauselijk hof, het
optreden van de koppelaarster Alvigia en talrijke details van de tekst.
In Il Marescalco wordt de gehele handeling bepaald door het in zichzelf besloten
wereldje van de hofhouding, waar de hertog een onbeperkt gezag uitoefent. De
grap waar het stuk om draait, is buiten dat milieu niet goed denkbaar.
Voor Talanta geldt ongeveer hetzelfde als voor Cortigiana. Weliswaar is Rome
iets minder overheersend in de handeling aanwezig, maar bijvoorbeeld de rol van
de courtisane was moeilijk te `verduitsen'. Bovendien kan dit spel voor Hooft het
bezwaar gehad hebben, dat het veel overeenkomsten vertoont met Terentius'
Eunuchus, welk stuk reeds door Bredero was bewerkt tot het Moortje.
Aretino's vijfde komedie, Il Filosofo, mist deze bezwaren. Maar dat stuk ontbrak
in de editie-1588 en was vrijwel onvindbaar (zie boven p. 44), zodat de kans groot
is, dat Hooft het niet heeft gekend.
Naast deze `negatieve' eigenschap van HC (afwezigheid van extra komplikaties
bij de bewerking) staan de positieve kanten van het werk. In de drie voorafgaande
hoofdstukken heb ik al uitvoerig kwaliteiten en zwakheden tegen elkaar afgewogen. Wat ons nog rest is deze eigenschappen in verband te brengen met Hooft en
met de situatie waarin hij Schijnheiligh onder handen had.
Enige van de in hoofdstuk 7 besproken motieven kunnen voor Hooft hebben bijgedragen tot de aantrekkelijkheid van l'Hipocrito.
Ik denk daarbij ten eerste aan het Fortuna-motief, dat in de rol van Liseo naar
voren kwam (zie boven p. 219 223) . We moeten ons dan wel afvragen of dit motief in de Nederlandse situatie even sterk leefde als in de Italiaanse kultuur van de
zestiende eeuw.
Nu lijkt ook in de Nederlanden de eigen geschiedenis stof genoeg te geven, om
een ieder de veranderlijkheid van alle aardse zaken in te prenten. Hooft kon niet
voor niets ten aanzien van de periode sinds het begin van de Opstand spreken over
„t zeldzaam beloop van 't ryzen en daalen der dingen" (in de opdracht der Neederlandsche Histoorien : Hooft 1642). Toch geloof ik niet dat we in de Nederlandse
kultuur van het begin der zeventiende eeuw een even sterke geobsedeerdheid door
de grilligheid van Fortuna aantreffen, als bij Machiavelli en zijn tijdgenoten. Na
de bange onzekerheid van de jaren tachtig der zestiende eeuw moet in de Republiek allengs het optimisme gegroeid zijn, tezamen met het besef „dat dit werk gewracht [werd] van de zienlyke handt Goods" (Hooft 1642, opdracht).
Dat neemt niet weg dat de ongestadigheid van het menselijk lot op het privé-
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vlak bleef bestaan: fabelachtige vermogensgroei stond naast even spektakulair
bankroet (vgl. Van Dillen 1935, 315-16), en de dood sloeg dikwijls en onverhoeds
toe. Bekend is hoe Bredero zijn ervaring hiervan uitdrukte in de kenspreuk ' t Kan
verkeeren (zie hierover Stuiveling 1968, 8). Zijn Griane is op deze spreuk gebouwd,
en tot de schilderijen die hij eens heeft gemaakt, behoorde blijkens het testament
van zijn vader in elk geval „een Fortuijn" (Stuiveling 1970b, 210) .
En Hooft? Hooft heeft, reeds lang voordat Bredero met dit motto verzen ondertekende, een synonieme zinspreuk gebruikt. Zijn rijmbrief Aen de Camer in
Liefd' Bloeyende is ondertekend:
Verandren cant
P. C. Hóóft.
In Fiorenza A. 1600
Julij 8.
Deze spreuk (= veranderen kan 't) komt ook voor in het Berlijnse handschrift
(zie hierover Kalff 1892) en wel aan het slot van de apografen van Hoofts Bruiloftspel, Achilles ende Polyxena, Theseus ende Ariadne en Granida (zie Leendertz/Stoett
II, resp. p. 17, 97, 485 en 488). De Granida-autograaf in Hs. II C 14 der U.B.-Amsterdam heeft op deze plaats een variant : „Al waelt het" (Alles verandert ; zie Leendertz/Stoett II, 211).
De keuze van dit motto toont, dat ook bij de jonge Hooft een levendig besef
van de veranderlijkheid van alle dingen aanwezig was. Hoe dit besef zich in zijn
latere leven heeft ontwikkeld, is niet erg duidelijk. Van Tricht (1951, 119) spreekt
van Hoofts „wisselende uitlatingen over het Lot, dat nu eens Voorzienigheid, dan
weer een blinde Fortuin schijnt." (Vgl. ook Meeuwesse 1947.)
Tot de teksten van Hooft waarin we het Fortuna-motief aantreffen, behoort de
tweede rei van Geeraerdt van Velsen (speciaal vs. 605 56). En duidelijk komt ook de
onberekenbaarheid van het lot tot uiting in het geboortegedicht voor Willem
Hooft uit 1620, waarvan de somberheid volgens Smit (1968a, 192 3) getuigt van
Hoofts persoonlijke moeilijkheden op dat moment. Het tweede kwatrijn ervan
luidt:
„Nu heeft u de geboort aen 't Luck overgegeven,
Dat school van wissel houdt; de droevighe verblijdt,
De blijde droevigh maeckt ; verheft, en nedersmij t ;
En tussen hoop en vrees, doet alle sielen sweven."
(Leendertz/Stoett I, 168-69).
-

-

J. W. Muller heeft tenslotte in een noot bij zijn uitvoerige artikel over Baeto (1931,
139-40) een hele serie plaatsen in Hoofts geschriften aangewezen waar over (nood)lot, (ge)luk, geval en fortuin gesproken wordt. Het lijkt me dat die plaatsen teza288

men met het hierboven gegevene voldoende aantonen, dat Aretino's spel met het
Fortuna-motief Hooft persoonlijk zal hebben aangesproken.
Kan men ook een persoonlijke betrokkenheid van Hooft aanwezig veronderstellen ten aanzien van een ander motief: dat van de hypokrisie?
Vele auteurs hebben gemeend daarin juist de voornaamste grond van Hoofts
keuze te vinden: zij stellen met name dat l'Hipocrito (,,die om zijn letterkundige
verdiensten alléén wel niet de eer der vertaling waardig was" ; Eymael 1895, 219)
vertaald werd om in de schijnheilige hoofdfiguur de hypokrisie der kontraremonstrantse predikanten te hekelen. Deze mening werd reeds naar voren gebracht door
Alberdingk Thijm (1856, 198 vgg.) in zijn inleiding op de eerste uitgave van
Hoofts Schijnheiligh. Ze werd overgenomen door o.a. Ten Brink (1859, 312 13),
Kalff (1895, 257 8 ; ook 1909, 220) en Eymael (1895, 218 22 ; maar wel met nadruk
als hypothese gepresenteerd) en door Overdiep (1948, 364 5) in de Geschiedenis van
de letterkunde der Nederlanden. Te Winkel (1923, 235) heeft zich over deze kwestie
niet uitgelaten.
Thijssen-Schoute (1932, 221) wil in de veronderstelling van Eymael wel de aanwezigheid van „een kern van waarheid" erkennen. Als men maar niet vergeet,
zegt ze, „dat de persoon van Schijnheiligh lang niet zo centraal in het blijspel van
diezelfde naam staat als de Warenar in het andere blijspel dat we van Hooft hebben. Hooft plaatst hem in zijn bewerking ook niet meer op de voorgrond dan
Aretino deed. Verkortingen treffen evengoed de tonelen waarin Schijnheiligh optreedt als de andere."
Veel scherper neemt Van Tricht (1951, 67-68) stelling tegen de traditionele
interpretatie van de `bedoeling' van SHH. Hij blijft zeer terecht niet staan bij een
beschouwing over de vraag of het stuk de predikanten wilde hekelen, maar
vraagt zich af of dit stuk dat inderdaad kan doen. Ik neem Van Trichts betoog, dat
ik volledig kan onderschrijven, hier in zijn geheel over :
-

-

-

-

„Tot de fabelen der filologie behoort, dat met Schijnheyligh de contraremonstrantse predikanten bedoeld worden : het is van goeder hand op uitwendige gronden betoogd. Maar had
Hooft die wi ll en kastijden, dan zou de femelaar toch wel eens een ènkele Smoutiaanse
stoutigheid gezegd hebben, hij had een geestdrijver en een heerszuchtige moeten zijn en niet
het tegendeel: een 'panlicker'. Een katho lieke Haagse tafelschuimer — zo'n driedubbele vermomming van Amsterdamse po litieke predikanten zou geen satire mogen heten. Het stuk
slaat op de huichelaars in 't algemeen, en kon ten allen tijde op bepaalde soorten, echte of
vermeende, worden toegepast. Zie de Voorreden! Als Hooft tijdens omzwervingen van het
handschrift even zijn hart vasthoudt, is dit omdat de predikanten, met wie hij toen, vier jaar
na 't schrijven, juist overhoop lag, de schoen zouden aantrekken. Maar Roemer Visscher,
Bredero, Vondel, Tengnagel, Molière allemaal hekelen ze de huichelaars zonder speciaal de
dominees te bedoelen!"
—
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In zijn aantekeningen (p. 228) licht Van Tricht de laatste mededeling nader toe:
„Het eerste wat R. Visscher in de Brabbeling op de korrel neemt is de Ypocrisy; Bredero
maakt zijn Brabander op het woord 'Al sietmen de luy men kensse niet' ; Vondel begint in
de Roskam met de gepleisterde graven onder h anden te nemen; Tengnagel's eerste woord
tot een dronken geheelonthouder is: 'Schijnheilig, zeg, zijn dit staeltjens van je werken?';
Tartuffe was geen predikant maar een 'faux dévot'. "
Ter aanvulling hierop wijs ik, aanhakend bij de opmerkingen van mevrouw
Thijssen-Schoute, op mijn bevindingen over Hoofts bewerking van de Hipocrito-

figuur (zie boven p. 211-213) . Daarbij kwam naar voren dat juist de negatieve
neg
kanten van Aretino's titelpersoon door Hooft zijn afgezwakt. De `parasiet' werd
sterker belicht ten koste van de 'hypokriet'. Dit past wel heel slecht bij de aan
Hooft toegeschreven satirische bedoelingen. Tenzij we Eymaels redeneringen zouden doortrekken en ook hierin een poging v an Hooft zouden zien, om zich bij
voorbaat te dekken tegen eventuele aanvallen van de tegenpartij. Een dergelijke
spitsvondige redenering probeert echter duidelijk méér uit het materiaal te halen
dan er in zit.
Ik ben het met Van Tricht eens dat Schijnheiligh niet bepaalde personen hekelt,
maar een toen heersende mentaliteit. En zelfs dat gebeurt niet erg scherp en ondubbelzinnig : men denke bijvoorbeeld ook aan het onvertaald laten van iets als
„vasi d'elettione" in de proloog (zie boven p. 253).
De oude opvatting van SHH als direkte satire op de predikanten bood een gemakkelijke en `afdoende' verklaring voor Hoofts keuze van l'Hipocrito. Ze gaf antwoord op het waartoe en zo mede op het waarom van Hoofts keus van juist dit spel.
Deze verklaring valt nu weg, maar dit betekent nog niet dat het hypokrisiemotief geen enkele rol heeft gespeeld bij Hoofts keuze. Er bestond, getuige Costers
Iphigenia en Bredero's Spaanschen Brabander, bij Hoofts Academiebroeders een
hartgrondige afkeer van de 'hypokrytesche schijn-heylighe', een afkeer die in elk
geval door Hooft gedeeld werd toen hij in 1622 zijn brief aan Blijenburgh schreef.
Daarin lezen we over de schijnheiligen onder meer : „Wacht U.E. voor 't geselschap, dat de Godsdienst in den mondt bestorven is ; selden sal se daer in 't hart
leven. Ik verstae 't met den geenen, die geen behaeghen hadt in de kryters, die men
hun aelmoessen aen 't trompetten, bidden op de straethoecken, vasten, aen 't voorhooft siet. Soo U.E. van die gesintheidt is, ik heb'er niet tegen datse my in den ban
doe, sonder sorgh. Maer al laet men de schijnheilighen met my en myns gelyck
omspringen als de kat met de muis, men sal hun, hoop ick, daerom de kaes (denckt
het klem der Regeringe) niet bevelen. Ik houde den Huisheer te wijs, ende dat
daervoor gebeden is. Soo niet, ick bidt daer serío voor, (...)." (geciteerd naar
Eymael 1895, 223) .
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Ook al had de vertaling van l'Hipocrito dan niet tot doel een direkte aanval op de
predikanten te doen, zoals we die in Iphigenia vinden, het feit dat een belangrijk
aspekt van het stuk aansloot bij een aktueel algemener verzet tegen de schijnheiligheid, vergrootte ongetwijfeld de aantrekkelijkheid van juist deze komedie in de
ogen van Hooft en zijn vrienden. In de Schijnheiligh-berijming wordt dit aspekt
expliciet naar voren gebracht: de druk van 1624 vermeldt dat het werk is geschreven „Op den Regel: Onder een schijn van Heyligheyt, Soo wort den mensch veeltas
verlegt."
Met het vervallen van de interpretatie van SHH als direkte satire, ligt de vraag naar
het waartoe van deze vertaling nu nog grotendeels onbeantwoord. Ik geloof dat
ook de strijd tegen de 'hypokrisie in het algemeen' in het voltooide werk te weinig
geprononceerd tot uiting komt, om het hoofddoel van het bewerken van
l'Hipocrito in die richting te kunnen zoeken. En zou dit element toch ui t gangspunt van de bewerking zijn geweest, dan zouden we moeten zeggen dat het geen
eindpunt is geworden: SHH beantwoordt in dat geval slechts gedeeltelijk aan zijn
doel. Maar juist omdat ik Hooft niet het vermogen wil ontzeggen om een uitgesproken doelstelling in zijn werk ook te verwezenlijken, ben ik van mening, dat
l'Hipocrito met andere, men zou kunnen zeggen: simpeler, bedoelingen door
Hooft is bewerkt.
Daarbij blijf ik binnen dezelfde situatie, waarin Alberdingk Thijm e.a. het antwoord zochten: die van de Nederduytsche Academie in het eerste jaar van haar bestaan. Wat de Academie, in haar konkurrentie met de Oude Kamer, in de eerste
plaats nodig had, was een repertoire van drama's, waarmee ze een groot publiek
kon trekken. Zij kon, tegenover de enorme produktie van Rodenburg, toch
moeilijk voortdurend blijven terugvallen op de oudere stukken van Bredero, Coster en Hooft. Ik geloof dat we in elk geval het tot stand komen van een drietal
werken in verband kunnen brengen met dit streven naar een nieuw repertoire :
ik denk aan Bredero's Stommen Ridder (in de druk gedateerd 8 juni 1618), Hooft en
Costers Isabella (waarschijnlijk van vóór mei 1618) en Hooft en Bredero's (?)
Schijnheiligh (SHH en SHB). Een onzeker punt blijft daarbij de datering van SHH.
De gegevens in hoofdstuk 3 wezen echter eerder op een ontstaan na of kort vóór
de oprichting van de Academie, dan op een datering geruime tijd daarvoor (die de
hier gegeven hypothese minder aannemelijk zou maken).
Stommen Ridder en Isabella zijn allebei spelen die Smit (1968b, 23) op grond van
de stof `novellistisch' zou noemen. Ze bevatten hevig dramatische liefdesgeschiedenissen ; in beide stukken drijft de liefde een vrouwelijke hoofdpersoon tot een
zelf gewenste dood. Na mijn opmerkingen aan het slot van de paragraaf over de
liefdesparen in Hc (zie boven p. 231-232) zal het duidelijk zijn, dat naar mijn mening Schijnheiligh in een deel van de intriges nauw bij dit soort werken aansluit.
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Mijn veronderstelling is, dat de auteurs van de Academie getracht hebben met
dit type toneel de gunst van het publiek te verwerven. Bredero bouwde voort op
zijn eerdere Palmerijn-spelen, eventueel met gebruikmaking van een ouder onvoltooid ontwerp ; Hooft begon met de dramatisering van een episode uit de Orlando
furioso, maar liet na 362 versregels de voltooiing van Isabella aan Coster over. En
ergens in deze zelfde periode zette Hooft zich tot het bewerken van l'Hipocrito,
misschien wel met de vooropgezette bedoeling het door Bredero te laten berijmen.
En de keuze van juist dit spel kan mede aantrekkelijk gemaakt zijn door het feit dat
de intrige rondom Porfiria aan dezelfde smaak tegemoet kwam als de andere twee
stukken. Stommen Ridder is in elk geval een succesvol toneelstuk geworden : tussen
1638 en 1664 was dit het meest gespeelde stuk van Bredero ; uit de periode daarvóór missen we helaas gegevens hierover (Naeffl96O,
Een blij-einde-spel met gruwelijke gebeurtenissen èn komische scènes (Stommen
Ridder), een gruwelijk treurspel met komische intermezzo's (Isabella) en een komedie met serieuze episoden (Schjjnheiligh) : drie verschillende spelen, die echter het
`gemengde' aspekt gemeen hebben.
Binnen Hoofts oeuvre vormt Schijnheiligh, beschouwd als een `Lucelle-achtig'
werk, een bijzondere verschijning. Dat laatste geldt echter evenzeer voor Granida
en Warenar. Ook al neemt het klassieke treurspel in zijn dramatisch werk de voornaamste plaats in, Hooft is zeker geen auteur die zich heeft vastgebeten in één
favoriet genre. Zo bezien hoeft ook dit uitstapje naar de Italiaanse 'serous comedy'
geen verwondering te baren. Wel kunnen we opmerken dat werken als Isabella en
Schijnheiligh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Granida en Baeto, duidelijk aan de
periferie van Hoofts oeuvre liggen. We moeten ze m.i. zien als een soort dienstverlening, aan de Academie, aan zijn vrienden Coster en Bredero. Noch in de
Isabella-editie van 1619, noch in de druk van de Schijnheiligh-berijming, wordt iets
gezegd over Hoofts co-auteurschap. Ik neem aan dat Hooft het ook niet anders
gewild heeft.
Men moet nu vooral niet op grond hiervan sHH gaan beschouwen als een zonder
interesse vervaardigd stuk maakwerk. Ik hoop dat uit de voorafgaande hoofdstukken voldoende is gebleken, dat Schijnheiligh geen plichtmatig afgeraffeld werkstuk
is, maar een bewerking die door Hooft is gemaakt met evenveel oog voor de grote
lijnen als zorg voor de kleine details. En het is hopelijk ook aannemelijk gemaakt
dat Hooft zich voor de keuze van juist dit stuk niet hoefde te schamen. Het bevatte
voldoende aantrekkelijks om ook door een kieskeurig kenner als Hooft gewaardeerd te worden.
Dat Schijnheiligh de hier aangewezen funktie: bij te dragen tot vernieuwing van
het repertoire der Academie, niet de facto heeft vervuld, staat wel vast. De oorzaken hiervan zijn niet moeilijk aan te geven. De berijming van het stuk is, wel-

292

licht door de onverwachte dood van Bredero, onvoltooid gebleven. Dat blijkt uit
het feit dat bepaalde gedeelten ook in 1624 nog in proza afgedrukt zijn, en uit de
woorden van Hooft dat het stuk (in 1622) in handen was van degene die het
„voorts soude doen rijmen" (Eymael 1895, 223 ; ik kursiveer) . Onberijmd was het
stuk `onspeelbaar' : de konventie dat toneel de versvorm vraagt, was in Nederland
toen nog onaangevochten. In de vorm waarin het in 1624 verscheen, had het misschien opgevoerd kunnen worden, maar het is niet bekend of het ook gebeurd is.
Op de titelpagina ontbreekt de vermelding van een opvoering (zoals we die wel
vinden bij de Angeniet van 1623), iets wat de uitgever Vande Plasse zelden nalaat
aan te geven. Ook latere opvoeringen worden door onze toneelgeschiedenissen
niet vermeld.
Hoofts prozatekst heeft (in handschriftvorm) alleen gediend om verschillende
van zijn vrienden te amuseren. Sporen daarvan vinden we in de door Eymael
(1895, 222-5) afgedrukte brieven: Blijenburgh (in 1622) en Van den Honaert (in
1637) vragen het te leen; in 1636 vermaakt Hoofts zwager Joost Baeck zich ermee
onderweg van Amsterdam naar Muiden.
Gezien binnen de historische ontwikkeling van het Nederlandse toneel heeft het
schrijven van Schijnheiligh geen merkbare uitwerking gehad. Het stuk heeft niet
gefunktioneerd, noch in de aktuele toneelsituatie, noch in de evolutie van het
Nederlandstalige drama. In dit opzicht kan men het lot van deze vertaling echter
symptomatisch achten voor dat van het gehele Nederlandse blijspel van de Renaissance. Schijnheiligh bevindt zich op het laatste, doodlopende, deel van de weg die
de Nederlandse komedie was gegaan in één van de meest belangwekkende experimenteerperioden uit onze toneelgeschiedenis: de tijd van het Twaalfjarig Bestand.
Stuiveling heeft in zijn rede bij de Brederoherdenking-1968 duidelijk de uitzonderlijke ontwikkeling van het blijspel tussen 1610 en 1618 in het licht gesteld. Coster begon, met de verwerking van een kluchtig lied tot een stuk in vijf bedrijven
(Teeuwis de Boer), Bredero veramsterdamste Terentius' Eunuchus, Hooft de Aulularia van Plautus, Bredero weer schiep vanuit een Spaanse schelmenroman — maar
vooral ook vanuit zijn ervaring van de Amsterdamse werkelijkheid — zijn meesterlijke Spaanschen Brabander (Stuiveling 1970a, 34-5). Met Schijnheiligh boorde
Hooft een bron aan, waaruit men ook in de andere Westeuropese landen meermalen had geput : de Italiaanse Renaissance-komedie. Maar dan is het al afgelopen:
Bredero sterft, 33 jaar oud, en Coster en Hooft wenden zich, waarschijnlijk onder
invloed van het omgeslagen politieke en kulturele klimaat (Stuiveling 1970a, 36),
van het toneel af. De reguliere komedie, die in verscheidene landen tijdens de
Renaissance kwantitatief en kwalitatief een bloeiperiode beleeft, is in NoordNederland niet verder gekomen dan een eerste aanzet. Vooral in Warenar en
Spaanschen Brabander bereikt ze een opmerkelijk niveau, maar deze stukken staan
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niet aan het begin van een regelmatige komische traditie ; ze zijn tegelijk begin,
hoogtepunt en eindpunt van onze Renaissance-komedie. De paar vertalingen naar
het Italiaans uit ong. 1630 die Worp (1971, I 428 ; zie ook Clemens/Steenbeek 1964,
nr. 2 en 235) noteerde, leveren geen nieuwe impulsen. Een nieuw oorspronkelijk
blijspel met werkelijke kwaliteiten verschijnt eerst ruim vijftig jaar later, met
Asselijns Jan Klaaz. Wel bloeit in de tussenliggende periode de klucht, en deze
krijgt soms een zo grote omvang, dat men geneigd is aan een blijspel te denken.
Maar deze bloei is uitsluitend kwantitatief: afgezien van een uitschieter als Trijntje
Cornelis wordt ook in dit genre het peil van het tweede decennium der zeventiende
eeuw, het peil van Bredero's Klucht vande Koe en Meulenaer, niet meer bereikt.
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BIJLAGE I

Passages uit Italiaanse werken die in Nederlandse vertaling zijn opgenomen in de voorafgaande
hoofdstukken
1 Apollonio (1958, 324) :
„( . . .) : ogni autore si studia di essere originale solo nell' interpretazione di certi dati
communi, di certi personaggi e situazioni, che paiono essere gli insostituibili termini di
ogni deformazione comica della vita; (...). E si vien via via formando l'immagine (tanto
mutevole d'aspetto quanto immobile nella sostanza) di una città avventurosa e amorosa,
dove convengono da ogni parte genti per perdere ogni diversità, accomunate in un solo
desiderare, dove la giovinezza non sa altro destino che d'amore, dove a poco a poco le
persone vive e perciè mutevoli si irrigidiscono in un compito predesignato, in una specie '
di gerarchia cittadinesca che a ciascuno dà il suo compito e il suo linguaggio."
2 Luzio (1897, 270) :
Brief van Pietro Aretino aan Cosimo, Duca di Firenze (Arch. Firenze, carteggio Cosimo,,
E 29, c.1Ø) :
„Mag. mo Duca
La forza de i prieghi di una Compagnia di questi gentilhuomini e it desiderio, che ia
haveva che Giorgio facesse conoscere le sue virtu qui, mi spinsero a fare una Comedia in
otto giorni : la quale ricopiando per mandarla a V. Ecc. mi fu tolta di mano da costoro
parendogli che le cose che it premio di essi havea fatto far per sè non si divulgassero
altrove : onde io per sodisfare a la mia volontà in manco tempo de la prima ne ho fatta una
altra e cosi presta e cancellata, male scritta e incorretta come ella è la mando a quella ; e
ció ha causato la brevità de i giorni che son di quà a Carnesciale. Ci manca it prologo et
un poco di argomento, perocchè it resto è nel principio del primo atto. Ser Vecchia lo
portarà. Intanto quella mi restituisca la sua gratia, perocchè it mio core non peccè mai
contra di V.S. alla quale bascio la mano.
Di Venetia it visij di genaio 1542.
Humilis.0 servo Pietro Aretino."
.

3 Aretino, Quattro Comedie, 1588, voorrede:
„Lo stampatore a coloro, che stimano be opere di questo grande Scrittore.
S Io non erro (spiriti nobili, e veramente degni di viuere) vi fu, pochi anni sono,
presentate, dal grande Stampatore, e libero huomo maestro Barbagrigia romano, le sei
giornate di M. Pietro Aretino, e, ne la sua lettera a lettori, s'offerse di volerui dare molte
altre sue opere : le quali non essendo, in cosi lungo spatio di tempo, giamai comparse,
m'han fatto a credere, ch'egli, occupato in altri suoi affari, o pure da la graue sua etade, o
piu tosto da l'importuna morte impedito, non gli sia stato conceduto il poter mandare
ad effetto lo'ntento suo. Da queste ragioni adunque, e da 1'hauere io scorto in voi 1'estremo piacere, che egli vi fece in rimettere a luce be sudette opere; & altresi la grandissima
voglia, che egli in prometterui nitre, vi mise di vederle, mi sono io mosso a presentarui

.

.
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hoggi quattro delle sue diletteuoli comedie, per mezzo de la mia stampa, la quale perauentura non vi parra inferiore a la sua, se ben non intendo di gareggiar con vn cotanto stam-.
patore: ben vi so dire d'hauere vsata ogni cura per daruele ben corrette, e tali, quali egli
le fece, non hauendo permesso, che ne sia stato leuato vn iota. (...)"
4 Borsellino (1962, IX) :
„Essa [sc. la comicità cinquecentesca] non nasce come quella modema da una tondizione', ma da una `situazione' ; non è la proiezione scenica di un contrasto tra individuo e
individuo, individuo e società e famiglia ecc., come nel teatro moderno, ma la rappresentazione di un momentaneo sovvertimento dell'ordine naturale degli eventi che esigenze
di una comune moralità tendono a ricomporre. In questo senso la commedia fu nel
Rinascimento quello che fu nell'antichità la commedia menandrea e plautina: essenzialmente un vario intreccio di casi, un gioco scenico regolato da una serie convenzionale di
personaggi, di espedienti, di norme e schemi drammaturgici, un genere d'intrattenimento, insomma, perfettamente catalogabile nei ranghi de lla letteratura amena."
4a Pagnini (1970, 130) :
„E evidente che questo è un fatto di cui lo spettatore non puè rendersi conto subito ; ma
egli è abituato a valutare ogni elemento del dramma - a differenza di quell della vita come necessitá della logica prammatica; e perciè tiene in serbo il fatto, aspettandone la
motivazione."

5 Petrocchi (1948, 236)

:

„( . . .) un tal guazzabuglio di incontri, di riconoscimenti, di intrighi amorosi, di sostituzioni di persone, di innamorati che si lasciano, che fanno baratto l'un contro l'altro, in un
assieme confuso e disorganico."
6 Sanesi (1911, 241) :
„Anche nell'Ipocrito è grande aggrovigliamento di fatti che per6 l'Aretino riesce a domi-

nare con occhio sicuro e a far procedere verso la catastrofe con abilità non comune."
7 Baratto (1964, 78) :

„Le commedie dell'Aretino presuppongono, alla Toro origine, solo la 'resistenza' di ogni
frammento nella 'durata' dello spettacolo. Un'analisi letteraria rischia di disperderne le
qualità peculiari, di negare (qualunque sia l'essenza di essa nel nostro accertamento) la
Toro teatralitá."
8 Apollonio (1958, 370-71) :
„C'è nell'Ipocrito un passo dove l'Aretino sembrerebbe proporsi di emulare con la corn-

media classica nel formar tipi comici. Dice il personaggio che dà il nome alla commedia
(I, 2) : „Non han che brigare gli Ignatoni con noi altri, conciosiaché il porcheggiare della
lor gola mescolato con la assordaggine della lor ciarlia sazia fastidiosamente." L'Ipocrito,
dunque, contrapposto al Parassito ? Ma l'intenzione di quella che la c ritica intellettualis296
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disordinata e molteplice, dove
dinare a lui una
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nello svariar
svariar di una
una vicenda
vicenda quasi
quasi sempre
semprecasuale
casuale eeillogica,
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9 Apollonio
Apollonio (1958,375):
(1958, 375):
"Ailora
con fatica
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un perché,
perche, che
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meva con
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disagio,
atteggiamento eel'atteggiamento
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10 Sanesi
Sanesi (1911, 245)
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PietroAretino,
Aretino,ma
rnatutti
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Cinquectoabmignto."
Cinquecento abbiano mai immaginato."
11 Parodi (1916,
(1916, 151)
151)::
„Non èequesto
"Non
questo un
uncarattere,
carattere, ma
rna una
una goffa
goffa caricatura.
caricatura. Si puè
puo ridere, ma
rna non si prova il
diletto dell'
arte."
dell'arte."
„Invece n'e
n'è uscito
"Invece
uscito un fantoccio, un
un automa, una
una maschera
maschera da
da carnevale,
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nella bassa
12 Baratto
Baratto (1964,142
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3) :
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diviene, aaun
uncerto
certopunto,
punto,'insensibile'
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Ipocrito,,
ma,
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puc, impugnarne
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'Voi parlate
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8). Scindendo
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dissesta
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dall'interno un mondo
mondo teatrale,
la falsita."
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14 Guicciardini,
Guicciardini, Storia
Storia d'd'Italia
(geciteerd naar
naar Santoro
Santoro 1967,
1967,11)
11)::
Italia I, 6 (geciteerd
"Incomincio
animi, eein
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taleconfusione
confusione delle cose tanto incli„Incominció in tale disposizione degli animi,
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mondo."
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15 Santoro (1967, 19) :
„A specchio di quella realtà la civiltà letteraria del Cinquecento riscopriva e riproponeva
il tema della `fortuna' : un tema antico e ricorrente nella tradizione letteraria dall'antichità
classica al Medioevo all'umanesimo, un topo in cui, attraverso i problemi e i motivi
proposti e le soluzioni indicate, si riflette di volta in volta la concezione, propria di ogni
civiltà e dei singoli scrittori, della condizione umana.
La ripresa di quel tema, lungi da risolversi in una convenzionale iterazione di
formule e motivi tradizionali, implicava un profondo impegno morale, sollecitava concretamente (comunque si giudicasse o si spiegasse la ‘fortuna') una problematica che
investiva le radici stesse del vivere : una problematica che, stimolando da una parte una
spregiudicata e schietta ricognizione della realtà e dall'altra un esame delle effettive
possibilità dell'uomo di controllare il proprio destino, metteva in crisi la cultura tradizionale o almeno esigeva una verifica della validità e della disponibilità di essa.
La fede nella ‘virtu che gli umanisti avevano opposta alla fortuna, la persuasione
dell'attitudine dell'uomo a costruire la propria esistenza, la fiducia nella sapienza, liberatrice e edificatrice, contrapposta alla barbarie, sembravano vacillare o rivelarsi sentimenti
astratti e illusori, al confronto con l'esperienza dell a nuova tumultuosa realtà."
16 Machiavelli, Il Principe, cap. 25 (geciteerd naar Santoro 1967, 202) :
„E' non mi e incognito come molti hanno avuto et hanno opinione che le cose del mondo
sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, che h uomini con la prudenzia boro non
possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno, e, per questo, potrebbono
iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose ma lasciarsi governare a lla sorte.
Questa opinione è suta piu creduta ne' nostri tempi per la variazione grande delle cose
che si sono viste e veggonsi ogni dl, fuora di ogni umana coniettura. A che pensando io
qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione Toro. Non di manco,
perchè el nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere esser vero che la fortuna sia
arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l'altra meta, o
presso, a noi (...)."
17 Machiavelli, Il Principe, cap. 25 (geciteerd naar Santoro 1967, 203-4; de eerste zin uit
Machiavelli 1954, 82) :
„Concludo adunque che variando la fortuna e stando li uomini ne' boro modi ostinati,
sono felici mentre concordano insieme, e come discordano infelici. Io iudico bene questo,
che sia meglio essere impetuoso che respettivo, perché la fortuna è donna ; et è necessario,
volendola tenere sotto, batterla et urtarla. E si vede che la si lascia piu vincere da questi,
che da quelli che freddamente procedono. E peró sempre, come donna, è amica de'
giovani, perchè sono meno respettivi, piu feroci, e con piu audacia la comandano."
18 Machiavelli, Discorsi II, 29 (geciteerd naar Santoro 1967, 225) :
„Affermo bene di nuovo questo essere verissimo, secondo che per tutte le istorie si vede,
che gli uomini possono secondare la fortuna e non opporgliesi; possono tessere gli ordini
suoi e non rompergli."
298

19 Machiavelli, Discorsi III, 31 (geciteerd naar Santoro 1967, 226) :
„(...) gti uomini grandi sono sempre in ogni fortuna quelli medesimi; e se la varia, ora
con esaltargli ora con opprimerli, quegli non variano, ma tengono sempre lo anima
fermo ed in tale modo congiunto con il modo del vivere Toro che facitmente si conosce
per ciascuno la fortuna non avere potenza sopra di boro."
20 Machiavelli, Clizia, proloog (geciteerd naar Borsellino 1962, XVII) :
„Ma volendo dilettare, è necessario muovere li spettatori a riso, il che non si puè fare
mantenendo il parlare grave e severo; perché le parole che fanno ridere sono o sciocche o
iniuriose o amorose.
21 Fresco (1901, 129) :
„La storia commovente di quest'amore, in cui il fantastico ed il meraviglioso si uniscono.
ad un sentimento pietoso e tenero, si allontana assai dai solid argomenti comici."
22 Petrocchi (1948, 238) :
„( . . .) questo tono melenso e di finto sentimento è proprio insopportabile."
23 Apollonio (1958, 376) :
„Certo il poeta non crede a questa pazzia amorosa, a questo vago, donchisciottesco ideale
d'amore cavalleresco; (
...). "

24 Vasari (1923-30, I 112) :
„Dico, che la stanza, doue l'apparato si è fatto, era grandissima ; cosi la scena, do è la.
prospettiva, figurata per Roma: Doue era 1'arco di Settimjo, templum Pads, la Ritonda,
il Culiseo, la Pace, Santa Maria Nuoua, il tempio della Fortuna, la colonna Traiana,
palazzo Maiore, le Sette Sale, la torre de Conti, quella della Militia et in ultimo maestro.
Pasquino, piu bello che fussi mai. Nella quale ui erano bellissimi palazzi, case, chiese et
infinità di cose uarie d'architettura Dorica, Jonica, Corintia, Toscana, saluatica et com
posita, et un' sole, che camminando, mentre si recitaua, faceua un' grandissimo lurre, per
hauere hauuto comodità di fare palle di uetro grandissime. La commedia fu recitata da
questi magnifici signori giouani de piu nobili; et ui Ru grandissimo concorso di popoio,,
talmente che non si poteua stare per il gran caldo fra i lumi et la strettezza del soffocarsi
1'un l'altro." (brief van Vasari aan Ottaviano de' Medici; uit Venetië, niet gedateerd).

.

25 Brief van Bernardino Prosperi aan Isabella di Mantova (geciteerd naar Enc. dello Spett. 5,,
178) •
„( ...) quello che è stato il meglio in tutte queste feste e representazioni è stato tute be sene,
dove si sono representate, quale ha facto uno M.o. Peregrino, depintore, che sta con el _.
signore, ch è una contracts [sic ; lees : contrada(?) ] et prospettiva di una terra cum case, .
chiese, campanili et zardini, che la persona non si puó satiare a guardarla per le diverse
cose che ge sono, tute de inzegno et bene intese, quale non credo se guasti, ma che la
salveràno per usarla de le altre frate."
,

299

26 Innamorati (1957, 16-17) :
„Il fatto è che per la coscienza culturale del XVII secolo 1'Aretino non era piu nemmeno
un nemico da combattere (giacch a questo aveva ben provveduto la seconda metà del
secolo precedente), ma piuttosto un simbolo, un generico simbolo di colpa e di peccato,
il cui nome parve riassumere una costante negativa dello spirito e contro il quale si venue
raccogliendo, quasi in un coagulo di dispregio, l'effetto equivocante della condanna,
prima morale e poi culturale, pronunciata da tempo a suo riguardo. Cosi il nome dell'
Aretino fu sottratto alla sua legittima portata letteraria e consegnato alla morale come
termine tecnico di ogni prevaricazione ferina e d'ogni sfida irriverente e blasfema alle
armoniche leggi della socialità."
27 Ameyden (1610, fol. 35r-36r; translitteratie van het handschrift (Bibl. Apost.Vat., Mss.
Ottob. Lat. 1682)) :
PIETRO ARETINO

Pietro Aretino contra
it busino

lettera infame di Pietro
Aretino

Dialogo
di Pippa e Nanna
Dialogo
Di Nanna, et Antonina.
compositioni infame.

Aretino contra it Marchese
del Vasto

Dourei it presente auttore lasciare sepolto
nelle tenebre ne quali nisse ; per hauer egli
con le sue Scritture, infamata se stesso la
Patria, i1 genere humano. e considerando sola
mente quello ch'ei scrisse contra it Busino
dourebbe esser sufficiente cagione d'abbrugiare
la sua statua doppo morte, e ben si uedeua
che tanta corrottione di costumi non poteua
stare con la religiose Christiana, de la quale
egli era gran dispregiatore, Come si puó
raccorre de tutte le sue compositioni e
massimamente, d'una lettera la quale scriue
al Papa, piena d'infamissime ingiurie contro
la Santa Sede, e sottoscriuendo 1'istessa lettera
dice. Di Venetia pia sicura del Paradiso.
Cosi anchora nel Dialogo de la Pippa, e
Nanna, e nel Dialogo de la Nanna, et
Antonina, manifestando uia piu l'infet
tissimo animo suo, fa comparatione, tra ogni
atto meretricio, e'l sacerdotio christiano, cosa
pia tosto di tacerla che di narrarla. Ma oltra
l'esser egli heretichissimo, era anchora maledicen
tissimo, Come appare nel Epitafio che fè
à Paulo Giouio.
Qui giace Paulo Giouio Hermafrodito
Che uuol dir in uolgar moglie e marito
E a Don Antonio di Leua Marchese del
uasto per hauer egli perduto una gior
,
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35r

35v

nata in piemonte scrisse questa strophe
Ii Marchese del Vasto it gran Nembrotte
Che uolle porre monte sopra monte
L'altrhieri, per codardia nel piemonte
Senza proposit(o?) hebbe á cagir sotto.
Soggiungendo chè uoleua fiere it sonetto
se non gli mandaua 50 scudi, gli quali
Aretino Contra la Marchesa it marchese per non dare cagion a si male
de Pescara
dicente lengua, li mando. Gli uersi che
Vittoria Colonna scrisse alla Marchesa de Pescara, per
non metter in forse, sinistra opinione di quella
Sig.ra non uoglio narrar, le grand infamie
Aretino Contra Nicolè che scriue á Nicoló Franchi sono tali, che
Franchi
la penna non sa scriuerle: ma egli à si
dannosa uita, hebbe condegna morte, per
la quale piu tosto uiuera che per gli suoi
uersi, molte cose ne potrei dire, ma per
non ischifare l'intelletto con si uil' subietto
uoglio piu tosto molto tacere che poco dire"
(Zie over de verhouding van Aretino met Vittora
Colonna ende Markies del Vasto : Sassi 1928.)

36r

28 Innamorati (1957, 17) :
„In questo interesse di lettura parallelo a lle sollecite ripulse esteriori, si attua l'equivoco
piu caratteristico della tradizione aretinesca."
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SOMMAIRE
1 Le poète néerlandais P. C. Hooft (1581-1647) a fait une traduction libre de
l'Hipocrite de Pietro Aretino (Pierre l'Arétin). Cette traduction, Schijnheiligh,
diffère en plusieurs points de l'original.
Le but de notre étude est :
a de donner une description de l'Hipocrite et de Schijnheiligh;
b de déterminer leur relation sur les différents niveaux de l' oeuvre ;
c de déterminer la valeur des deux textes;
d d'expliquer pourquoi Hooft a choisi cette comédie de l'Arétin.
Le premier chapitre contient un résumé des données déjà connues sur l'Arétin et
sur ses comédies. En ce qui concern l'Hipocrite nous suivons généralement la
conception de Baratto.
Nous avancons qu'il est impossible d'indiquer des sources directes de cette
comédie.
2 Pour la comparaison des deux textes il a fallu établir sur quelle édition de
l'Hipocrite est basé Schijnheiligh de Hooft. Dans toutes les bibliographies, même
la plus récente (celle de Petrocchi), les données sur l'Hipocrite se trouvaient être
inexactes. Les bibliographies citent des éditions de 1540, 1542, 1546, 1550, 1553,
1560, 1588, 1589, 1601 et 1610. Nous avons examiné la crédibilité de toutes ces
`éditions', en analysant les données bibliographiques et en collationnant des
exemplaires conservés. De toutes les éditions réelles nous donnons une description exacte ainsi qu'une liste d'exemplaires. Ces éditions sont les suivantes :
Venezia, Marcolini, 1542; l'édition s.l. et s.n.t. de 1542; Venezia, Giolito, 1553 ;
[London, John Wolfe], 1588, et deux éditions camouflées sous le titre Il Pinto
(1601 et 1610). Il ne fait pas de doute que l'édition Marcolini est la première.
L'édition s.l. et s.n.t. est une réédition cl andestine de celle de Marcolini.
L'édition-Giolito est vraisemblablement basée sur l'édition s.l. et s.n.t. L'imprimeur anglais John Wolfe s'est servi de l'édition-1553 pour les deux premiers
actes et de l'édition-Marcolini pour les trois derniers actes de l'Hipocrite.
La comparaison entre un certain nombre de variantes de ces éditions de
l'Hipocrite d'une part et le texte de Schijnheiligh d'autre part nous a permis
d'établir que Hooft s'est servi pour sa traduction d'un exemplaire de l'édition1588.
-
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du drame, parce que le spectateur pourrait 'catalyser' les événements supprimésk
5 Le cinquième
chapitre
contient les données
quantitatives sur l'Hipocrite et
q
P
q
Schijnheiligh, rassemblées selon la méthode de Jansen. Elles permettent de tirer
quelques conclusions sur les différentes formes des répliques et sur la part prise
des différents personnages dans chacune des deux pièces.
Le schéma proposé par Jansen pour classifier les personnages d'un drame se
trouve inutilisable dans notre cas. Au début du septième chapitre nous proposons un autre schéma, basé sur la fréquence des combinaisons de différents personnages sur la scène.
6 Le prologue dans l'Hipocrite et Schijnheiligh contient un argument qui annonce
certains événements de l'intrigue. Nous constatons dans 6.2 que l'argument
occupe sans doute une place dans le système des relations prospectives et rétrospectives de la pièce, mais qu'il est seulement anteposé et non présupposé par les
situations de la comédie proprement dite.
Si nous prenons la dernière situation de l'Hipocrite comme point de départ de
l'analyse du drame, nous remarquons que l'état de choses à la fm de la comédie,
en rapport avec la situation initiale, présupposé une chaine d'événements `essen
tiels' dans chacune des différentes intrigues. Ces événements, qui forment la
trame principale de la comédie de l'Arétin, ont été conservés dans l'adaptation
de Hooft.
Nous avons établi pour chacune des situations des deux textes sa position
relative dans la structure, sa fonction et son effet dramatique.
Nos conclusions concernant la structure de l'Hipocrite contestent la critique
de Parodi et Petrocchi sur la structure de la pièce. Elles confirment l'opinion de
Sanesi qui a dit que les événements de l' Hipocrite sont bien compliqués mais que
l'Arétin parvient à dominer très habilement la composition. Si la comédie
offre pourtant une impression d'incohérence, c'est que le personnage qui con
stitue l'unité de la pièce (Liseo), joue en grande partie un role passif. Sa fonction
centrale dans les intrigues est plutót nominale que réelle. En outre la toordination de cinq intrigues n'est pas faite pour rendre une comédie très simple. Nous
montrons que l'Arétin essaie de restreindre les effets négatifs de cette complexité en employant divers moyens techniques.
Hooft a abrégé le texte de plus de 40%, mais il a conservé la structure complexe de la pièce. L'opinion des historiens de la littérature néerlandaise selon
laquelle les conséquences de cette réduction ne seraient que positives, se trouve
être inexacte.

.

.

7 L'analyse des personnages, dans le septième chapitre, s'oriente vers leurs fonc-
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Lions dramatiques. A partir de la distinction entre personnage et personnalité,
nous examinons la relation entre les données fixes du `type' et les traits individuels pour chacun des personnages. Ceci nous permet d'obtenir un jugement
nuancé dans la question de savoir si l'Hipocrite tient ou non d'une comédie de

zaractere.
Les cinq valets dans l'Hipocrite représentent chacun une nuance différente du
type ambivalent qu'est le valet dans la comédie de la Renaissance.
Nous analysons la fonction de l'hypocrite dans nos textes en tenant compte des
possibilités et des limitations de ce type de personnage. Que l'Hipocrite ne
cdevienne pas le `Tartuffe' qu'il semble être dans les premières scènes, s'explique
par l'influence des caractéristiques du parasite, le type sur lequel l'Arétin a fondé
son personnage. Nous associons l'image de l'hypocrisie à la Contre-Réforme
naissante. Dans la situation néerlandaise du Schijnheiligh, qui est fort différente
Øe celle de la pièce italienne, le portrait de l'hypocrite compte moins d'éléments satiriques.
Quant á Liseo nous suivons l'opinion de Baratto et nous partageons son jugement positif. Liseo doit en partie son importance au fait que l'Arétin dépeint en
lui une caricature du comportement envers les caprices de la fortune, recommandé par Machiavel et par d'autres auteurs du seizième siècle.
Les intrigues amoureuses dans cette comédie sont analysées dans le cadre des
différentes manifestations de l'amour dans la comédie de la Renaissance. Nos
conclusions conferment, contrairement á celles de Hosle, l'opinion de Baratto
selon laquelle l'Arétin a écrit l'épisode `sérieux' de Porfiria avec une intention
ironique. Nous croyons cependant qu'il y a une certaine ambiguité dans l'élaboration du dialogue des amoureux. Nous sommes d'avis que dans Schijnheiligh
l'ironie a disparu et que dans la situation néerlandaise la pièce a été présentée
comme une forme mixte (`comédie sérieuse').
Bien que l'Hipocrite, Liseo, Guardabasso, Porfiria et Maia aient des traits individuels, nous avons du constater que les personnages de cette comédie sont
plutót des types que des caractères.
Beckerman distingue trois `dimensions' dans le personnage dramatique :
largeur, longueur, profondeur. L'Arétin n'utilise que la largeur' : le caractère
physique, la condition sociale et le tempérament, ici liés á certains types conventionnels. Nous ne trouvons guère dans l' Hipocrite d'aspects de la longueur'
(l'évolution du personnage au cours de l'action) ou de la `profondeur' (la tension entre l'activité et la vie intérieure).
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8 Dans le huitième chapitre nous traitons des problèmes de la transposition de l a
comédie de l'Arétin dans une situation socio-culturelle différente.

.

Nous comparons en premier lieu la situation théátrale en Italie avec celle de la.
Hollande. Les différences évidentes qu'il y avait dans les conditions matériellesd
des théátres et dans le genre du public, ont eu a peine de l'influence sur le texte.
Son caractère `général' en est la cause. Une comédie conventionnelle comme
l' Hipocrite n'est pas obligatoirement liée á une seule situation théátrale déterminée, elle fonctionne comme une `partition' qui peut avoir différentes réalisa
Lions scénographiques.
Les différences dans les conditions sociales ont beaucoup influencé la traduction
du prologue.
Hooft y ajoute une critique sur les auteurs dont les opinions divergent de
celles des autorités. Ce qui fait que l'on se demande si cette critique reflète
l'opinion de l'auteur ou bien si Hooft veut ici faire la caricature d'une opinion
contraire à la sienne. Nous démontrons que la première supposition est juste.

.

.

La différence de religion entre 1'Italie de l'Arétin et la Hollande du dix-septième
siècle posait au traducteur plusieurs problèmes. Le résultat est quelque peu
hybride: on trouve dans Schijnheiligh des personnages catholiques dans un cadre
ou le catholicisme est exceptionnel.
En 8.5 nous traitons des qualités stylistiques de la traduction. Quant au langage,
ne le cède presque en rien au langage de l'Arétin dans l' Hipocrite. Pourtant le il
résultat est décevant en comparaison avec le Warenar, l'adaptation par Hooft de
l'Aulularia de Plaute.
Pour déterminer la valeur d'une adaptation libre d'un texte on ne peut pa,
employer les mêmes critères que dans l'évaluation d'une traduction. Le jugement de valeur doit s'y baser sur le nouveau texte plutót que sur l'original.
Nous avons essayé d'établir une hiérarchie des mérites des différents éléments
de la pièce. Dans notre jugement la qualité théátrale est décisive.
Dans notre conclusion nous disons que 1'action de l' Hipocrite, sans être très
comique, est en général amusante. L'humour est surtout un humour verbal.
Finalement nous prétendons que les qualités de Schijnheiligh ne diffèrent pas,
essentiellement de celles de l'original.
9 Dans le dernier chapitre nous examinons les facteurs qui ont influencé Hooft
dans son choix d'une comédie italienne, d'une oeuvre de l'Arétin, spécialement
de l' Hipocrite.
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(,'influence de la comédie italienne en Europe n'a pas été très grande. Cependant on peut comprendre que Hooft ait choisi une comédie italienne après
.avoir traduit une comédie classique (Aulularia). L'intérêt de Hooft était orienté
vers la littérature des classiques, de 1'Italie et de la France. Au début du dixseptième siècle la comédie en France n'avait pas encore trouvé sa forme propre,
moins dépendante des modèles classiques et italiens. La comédie `mode rne'
.en Angleterre et en Espagne n'entrait pas dans le champ des intérêts littéraires
de Hooft.

_

L'histoire de la réputation de l'Arétin a été décrite par Innamorati et Hósle.
Nous y ajoutons des données se trouvant dans les Censure de Poeti toscani, un
manuscrit de Dirck van Ameyden (Teodoro Amaideno), et dans une lettre du
poète néerlandais Dirck Rafaelsz Camphuysen. Plusieurs indications conferment l'opinion d'Innamorati selon laquelle un intérêt réel pour les ouvrages de
l'Arétin s'est manifesté au dix-septième siècle, á coté d'une condamnation
`officielle' de l'Arétin comme auteur immoral.

En ce qui concerne les qualités de l'Hipocrite, it était plus facile pour Hooft
d'adapter à la situation néerlandaise une pièce comme l'Hipocrite, qu'une autre
comédie de l'Arétin plus étroitement liée aux conditions de vie particulières
a Rome ou á Mantoue.
En outre it y a dans l'Hipocrite des éléments qui rendent la pièce intéressante
spécialement pour Hooft. Le motif de la Fortune par exemple joue un role
dans ses autres ouvrages également. La critique de l'hypocrisie est un élément
acommun dans l'ceuvre des amis de Hooft de la Nederduytsche Academie. Cependant on ne trouve pas dans Schijnheiligh de satire directe des pasteurs calvinistes,
comme bien des auteurs l'ont cru.
Schijnheiligh est né du besoin de la Nederduytsche Academie d'un nouveau
répertoire. Dans la situation littéraire du moment l'aspect `mixte' de l'Hipocrite
a contribué à ce que le choix tombat sur cette pièce.
Que Schijnheiligh soit resté un phénomène isolé dans l'histoire du théátre
néerlandais est un fait symptomatique de l'évolution du théátre comique en
Hollande au dix-septième siècle.

10 Dans l'Appendice I nous donnons le texte original des passages italiens cités
en traduction dans notre ouvrage. L'Appendice II contient une concordance
des différentes éditions de Schijnheiligh.

332

REGISTER
Baeck, Joost 84, 293
Baratto, Mario 14, 19, 20,140,174,184,.
186-7, 205, 211, 215, 217-9, 223, 225,
229, 231, 270, 273-4, 275, 296, 297
Barbaro, Danielo 33, 37, 43
Beckerman, Bernard 15, 115-6, 195,
236-7, 270, 284
Bembo, Pietro 280
Bergh, Hans van den 117, 140, 141, 187,
194, 200, 210, 212, 222, 223, 234, 271,.
272
Bergsma, J. 129
Berni, Francesco 252
Bertani, Carlo 29, 30, 45, 46
Bibbiena, Bernardo 21, 22, 241, 285
Bindoni, Agostino 27-30
Blijenburgh, Adriaan van 67, 290, 293
Boccaccio, Giovanni 21, 22
Boccalini, Traiano 284
Boiardo, Matteo Maria 21, 22, 232, 252:
Boissard, J. J. 281
Bolgar, R. R. 22
Bongi, Salvatore 24, 28-9, 36, 37, 43
Borcherdt, Hans Heinrich 108, 241, 242
Borsellino, Nino 19, 110, 200, 227, 247,.
254, 256, 296, 299
Bradbrook, M. C. 279
Bradner, Leicester 276
Brecht, Berthold 136
Bredero, Gerbrand Adriaenz. 13, 67-8,,
76, 120, 122, 192, 206, 214, 231-2, 239,
246, 247, 248, 249, 250, 253, 260, 266,
275, 276, 287, 288, 289, 290, 291-2, 293,.
294; zie ook: Schijnheiligh- beraming
Breen, Johannes Christiaan 279
Brink, Jan ten 289
Briquet, C. M. 59, 60
Brooke, Arthur 227
Brooks, Harold 114
Brugmans, H. 260
Brunet, Jacques-Charles 24, 29, 32, 33 D.
40-2
Bruno, Giordano 286
Buonaparte, Niccoló 286
Burckhardt, Jacob 17

Aa, A. J. van der 280

Adams, H. M. 25, 32, 45
Alamanni, Luigi 280
Alberdingk Thijm, J. A. 70, 85,143,
250-1, 263, 267, 289, 291
Alberti, Leone Battista 278
Albertus, aartshertog van Oostenrijk 281
Allacci, Leone 24, 28-30
Alva, Fernando Alvarez de Toledo, hertog
van - 66
Ameyden, Dirck van 280-2, 300-301
Andreas van Oostenrijk, kardinaal 280
Antoniade, C. 17
Apollinaire, Guillaume 23, 30
Apollonio, Mario 19, 20, 197, 201, 216,
225-6, 229, 295, 296-7, 299
Archer, William 118
Aretino, Pietro passim
Le Carte parlanti 26, 223
Cortigiana 14,18, 20, 22, 28, 29, 32, 34,
36, 41, 42-5, 217-8, 245, 249, 252,
255, 256, 281, 285, 286-7
Il Filosofo 19, 24, 29, 44, 228, 234, 287
L' Ipocrito passim
Lettere 18,19
Il Marescalco 18 22, 24, 28, 29, 32, 36,
37, 41, 42-5, 140, 196, 197, 223, 228,
234, 252, 281, 285, 286-7
La Orazia 19, 24
Pronostici 18
Ragionamenti 18, 19, 43, 44, 54, 182,
281, 300
Sonetti lussuriosi 18
Talanta 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
36, 37, 41, 42-5, 95, 186, 218, 241,
242-3, 244, 245, 286-7
Ariosto, Ludovico 22, 241, 276, 278, 285,
292
Aristophanes 271
Aristoteles 215, 267, 269, 273
Asselijn, Thomas 294
Auerbach, Erich 209
Avalos, Alfonse d', marchese del Vasto
281,300-301
Ayckbourn, Alan 271
,

333

Essling, Victor Masséna, prince d' 33, 36
Este, Isabella d' 299
Estienne, Charles 285
Eymael, H. J. 65, 66, 67-8, 70, 81, 84,
232, 289, 290, 293

Caix, N. 206
Camesasca, Ettore 18, 23, 30
Camphuysen, Dirck Rafaelsz. 282-4
'Capponi, Pietro 45, 46
Caro, Annibal 44
Casali, Scipione 24, 28, 29, 31, 32, 34, 35
Celestina, La 227
Champion, Larry S. 194
Chigi, Agostino 18
Chubb, Thomas Caldecot 17
Churchill, W. A. 58, 59
Cicero, Marcus Tullius 258
'Cione, Edmondo 228
Clair, Colin 44
Clemens, J. Th. W. 294
Clubb, Louise George 25, 33
Cochrane, Eric 219
Colonna, Vittoria 280, 301
Coornhert, Dirck Volckertsz. 227
Corneille, Pierre 276, 279
Correas, Gonzalo 144
Corrigan, Beatrice 25
Cosimo I, zie : Medici, Cosimo de'
Coster, Samuel 54, 61, 68-9, 214, 233,
260, 290, 291-2, 293
=Crivelli, Fabio Maria 249
Croce, Benedetto 144,186
Curtius, Ernst Robert 248

Fabiani, Vittorio 210

Feldhaus, Franz Maria 81
Ferdinand I, koning van Napels 220
Ferrero, Giuseppe Guido 22
Firpo, Luigi 210
Flamini, Francesco 206, 207
Fontanini, Giusto 28, 29
Franco, Francisco , 209
Franco, Nicoló 301
Frans I, koning van Frankrijk 18
Fresco, Ulisse 21, 22, 29, 30, 32, 185-6,
224, 228, 299
Freud, Sigmund 200
Frye, Northrop 143, 187, 190, 194, 207,
270
Gabiani, Vincenzo 286
Gamba, Bartolommeo 24, 29, 36
Gassner, John 118
Geesteranus, Cornelius 282
Gerber, Adolf 23, 24, 31, 33, 43
Gesner, Conrad 81-2
Giberti, Giovanni Matteo 18
Gilbert, Felix 219, 221
Giolito de' Ferrari, Gabriel 24, 28, 29, 30,
34, 36--40, 41, 43
Giovannini, Gio. Pietro 28, 46
Giovio, Paolo 281, 300
Gnapheus, W. 68, 214
Goggio, Emilio 253
Gontsjarov, Ivan Alexandrovitsj 96
Graesse, Jean George Théodore 24, 29,
33
Grasso, Diodoro 142, 206, 209-10, 211,
217, 228
Grazzini, Anton Francesco 286
Greco, Giorgio 45
Grimm, Heinrich 58
Grivelet, Michel 173
Groningen, B. A. van 141
Groot, Hugo de 248, 249
Grotefend, H. 34

D'Amico, Silvio 207, 208
Daniello, Bernardino 218
Dawson, S. W. 141,194,195-6
De Sanctis, G. B. 14, 95,119,141-2, 219
Del Vita, Alessandro 228
Della Rovere, Guidobaldo, duca d'Urbino
28, 29, 31, 32, 36, 37, 43
Dillen, J. G. van 288
Dionisotti, Carlo 34
Doel, Huibrecht Gerrit van den 282-4
Dolce, Lodovico 286
Dolet, Estienne 267
Donatus, Aelius 258
Duckworth, George E. 125, 134, 169,
194, 200, 202, 207, 215, 226, 243
Dullaert, Heiman 214
Duym, Jacob 260
Dijk, T. A. van 118
334

Theseus ende Ariadne
Ariadne 288
Theseus
Warenar 69,
69, 85,
85, 120,
120, 122,
122, 129,
129, 240,
240.
248,
248, 250,
250, 265, 266,
266, 268, 275-6, 289,
289,
292,
293, 294
292,293,294
De
De welcoom
welcoom van
vanJda
Jda Queeckels
Queeckels Hoofden
Hoofden 63
Hooft,
Willemsz. 288
Hooft, Willem Willemsz.
288
Horatius
Flaccus,Quintus
Quintus 215
Horatius Flaccus,
215
Hummelen,
W. M.
M.H.
H. 240,
245, 246
Hummelen, W.
240,245,
246
Husserl,Edmund
103
Husserl,
Edmund 103
Hutton, Edward
17
Hutton,
Edward 17
Huygens, Constantijn 54, 88, 90-2, 294
294

Guicciardini, Francesco
219-20,297
Guicciardini,
Francesco 219-20,
297
zie:: Della Rovere,
Guidobaldo d'Urbino, zie
Guidobaldo
Harrebomee, P.J.
263
Harrebomée,
P.J. 263
Harrison, Thomas
164
Harrison,
ThomasP.P. 164
28, 29
29
Francesco 24,
24, 26,
26, 28,
Haym, Niccola Francesco
59
Heawood, Edward
Edward 59
55,58,59,83,87,240
Hellinga, W.
W. Gs
Gs 55,
58, 59, 83, 87, 240
88,89,
Hermkens, Hendrikus
HendrikusMaria
Maria 88,
89,
90-2
19,25,194,215,216,
Herrick, Marvin
Herrick,
MarvinT.T. 19,
25,194, 215, 216,
231,271,278
231,
271, 278
221
van der
der 221
Heijden, H. A. M. van
Hjelmslev, Louis
97-8,118, 131
Hjelmslev,
Louis 97-8,118,131
HosIe, Johannes
26, 30,
30, 44,
44,
Hosle,
Johannes 14,
14, 17,
17, 23, 26,
109,189,198,205,206,217,224,228-9,
109, 189, 198, 205, 206, 217, 224, 228-9,
233,245,279-80,285
233,
245, 279-80, 285
Hollander,
John 97
Hollander,John
97
Holmes,James
239-40
Holmes,
JamesS.S. 239-40
Honerdt, Rochus
84,293
Honerdt,
Rochus van
vanden
den 84,
293
Pieter Cornelisz.
passim
Cornelisz. passim
Hooft, Pieter
Achilles ende Polyxena 288
Achilles
Aen de
de Camer
CamerininLiefd'
Liifd'Bloeyende
Bloeyende 288
Aen
Aen een nieuwgeboren jongen 288
Aen
Aen mijn
mijn Heer Hujgh de
de Groote
Groote 63
Aen
Baeto 61,65,69,82-3,246,288,292
61, 65, 69, 82-3, 246, 288, 292
Briif Aen (...)
(...)Wessel
Wesselvanden
vandenBotselaer
Botselaer
Brief
63,65
63, 65
Bruilo{tspel 280
Bruiloftspel
Dankbaar genoegen 63
Dankbaar
Geeraerdt van
van Velsen 288
Gespan van schoonheden 62
Geswinde grijsart...
grasart... 230
De gewonde Venus 60-1
Granida
Granida 227,232,288,292
227, 232, 288, 292
Henrik de Grote
Gr6te 61,69,74,83
61, 69, 74, 83
Isabella 61,
61, 291-2
Larissa 62
Neederlandsche
Neederlandsche Histoorien 257, 287
Rampzaeligheden der verheffinge
verheffinge van
van den
den
Hujze Medicis 84
Reden vande Waerdicheit
Waerdicheit der
der Poesie 82
Reis-heuchenis 267
Schick vande Dichtschool in Liifd
BloeijenLiefd Bloeijende 57,60-1
57, 60-1
Schijnheiligh passim
Senecaes
Senecaes Medea 55,
55, 62

Ibsen,
Henrik 123
Ibsen, Henrik
123
Ingannati,
GP 21, 285
Ingannati, Gl'
285
Ingarden, Roman
Roman 95-6,
95-6, 99,
99, 101,
101, 103,
103.
110,111,
110, 111, 115, 133, 135,
135, 142, 254-5, 256
Innamorati,
Giuliano 14,
17, 20, 26,10914,17,20,26,109Innamorati, Giuliano
10,198, 206, 256, 279-80, 284, 300, 301
10,198,206,256,279-80,284,300,301
Isabella
Isabella di Mantova, zie
zie:: Este, Isabella d'
Jakobson,
Roman 99
Jakobson, Roman
99
Jansen,
Steen 15,
94, 97-118,121,130-1„
Jansen, Steen
15,94,97-118,121,130-1.
133, 135, 189,
189, 198
198
Jeffery, Brian
Brian 194,
Jeffery,
194, 200,
200, 203,
203, 276,
276, 278-9
278-9
Jonckbloet,W.J.
W. J.A.A. 247,
248
Jonckbloet,
247,248
279
Jonson,
Jonson,Benjamin
Benjamin 279
Kalff,
G. 93,
93,192,
192,233-4,
233-4,247,
247, 261,
261, 263,
263.
Kalf, G.
288,289
288, 289
Karel V, keizer 18
Karel VIII, koning van Frankrijk 219
Kayser,Wolfgang
Wolfgang 106,108,195
Kayser,
106,108,195
Kennard, JosephSpencer
Spencer 219
219
Kennard,Joseph
Kiliaan, Cornelis
214
Cornelis 214
Kindermann,
247
Kindermann,Heinz
Heinz 247
Kleerkooper,
54
Kleerkooper,M.
M.M.
M. 54
Klein,Robert
Robert 241-2,
243
241-2,243
Klein,
Knight,G.
G.Wilson
Wilson 194
Knight,
194
Knights,L.L.C.C. 193,194
193,194
Knights,
Knuvelder,G.
G.P.P.M.
M. 192
Knuvelder,
192
Kollewijn,R.
R.A.A. 68
68
Kollewijn,
Kuiper, W. E. J. 141
Kuiper,W.E.J.
141
M.van
vander
der 111-7,135,204
111-7,135, 204
Kun, J. 1.I.M.
Kun,J.

ThomasF.F.van
van 195
Laan, Thomas
195
Eberhard 135
Lammert, Eberhard
135
Laini,Giovanni
Giovanni 30
Laini,
Landi,Antonio
Antonio 244
Landi,
244
335

Michotte, Albert 115-6
Moland, Louis 206
Molière 95, 110, 117, 127, 142, 150, 197,
206, 207, 209, 211, 225, 289, 290
Molinari, Cesare 243, 256
Molkenboer, B. H. 267
Montaigne, Michel Eyquem de 285
Mounin, Georges 97, 238-9, 270
Muller, H. C. A. 17, 284
Muller, J. W. 288-9
Muraro, Maria Teresa 241, 244, 247
Musset, Alfred de 94, 107, 109, 121, 133

Langer, Suzanne K. 222
Larivey, Pierre de 285-6
La Vallière, Louis César, duc de 40, 41
Leclerc, Hélène 242
Leendertz Wz., P. 55, 60-1, 63-5, 288
Leendertz jr., P. 61, 62, 63, 85
Le Jars, Louis 232
Leo X, paus 18
Levi, Cesare 23, 29
Levi, Eugenio 197
Levitt, Paul Michael 107
Levy, Jirí 14, 15, 96-7, 99,133, 201, 238,
239, 262, 267-8
Leyva, Antonio da 300
Lionardi, Gianiacopo 5, 284
Lodewijk XIII, koning van Frankrijk 70
Lope de Vega 279
Lothian, John M. 279
Lulofs, F. 103
Luzio, A. 17, 27, 29, 295

Naeff, Jan Paulus 292
Nagler, A. M. 244
Nashe, Thomas 284-5
Nievelt, A. van 221
Oey-de Vita, E. 245
Oostendorp, H. Th. 227
Orr, David 279
Oudemans, A. C. 67
Overdiep, G. S. 289

Maatje, Frank C. 254

Machiavelli, Niccolè 22, 43, 110, 197,
201, 207, 210, 219, 220-3, 226-7, 276,
280, 286, 287, 298-9
Maggi, Vincenzo 271
Malclès, Louise -Noëlle 29
Mambelli, Antonio 28, 34
Mander, Carel van 81
Mango, Achille 30, 31, 35,186, 196
Manutius, Paulus 280
Marcolini, Francesco 26, 28, 30, 31-6,
37-40, 41, 44, 45
Marcus, Solomon 105
Marcus Aurelius, keizer 251
Martialis, Marcus Valerius 286
Mazzuchelli, Giammaria 28, 29, 36, 43
McCullers, Carson 118
McKerrow, Ronald B. 23, 31
Meder, Ioseph 81-2
Meeuwesse, Karel 288
Medici, Cosimo de', duca di Firenze 27,
29, 247, 295
Medici, Lorenzino de' 286
Medici, Ottaviano de' 241, 299
Menander 110, 296
Meozzi, Antero 278, 279
Michelangelo Buonarotti 280

Pagnini, Marcello 105, 135, 296
Pandolfi, Vito 186,196-7
Panofsky, Erwin 219
Parodi, Tommaseo 142, 186, 206, 217,
228, 229, 233, 297
Paulus III, paus 209
Paulus IV, paus 26
Pellegrino da Udine 229
Pellizzaro, Giambattista 22
Pertile, Fidenzio 18, 23, 30
Petrocchi, Giorgio 14, 17, 24, 30, 33,
183, 186, 196, 217, 228, 296, 299
Piccardt, Gerhard 59
Piccolomini, Alessandro 27, 43, 232, 285
Piccolomini, Enea Silvio (Pius II) 278
Piccone Stella, Antonio 30
Pirandello, Luigi 217
Pius II, paus 278
Pius IV, paus 26
Plasse, Cornelis Lodewijcksz. vander 67,
293
Plato 267
Plautus, Titus Maccius 19, 20, 21, 22,
110, 125, 134, 173, 197, 202, 207, 218,
336

Shaaber, M. A. 227
Shakespeare, William 116, 135, 173, 193,
194, 195, 197, 217, 224, 227, 236, 279
Shaw, George Bernard 123
Slawinska, Irena 106
Smit, W. A. P. 232, 288, 291
Soderini, Pier 221
Sofokles 21
Steenbeek, J. W. 294
Stevenson, Allan H. 58, 60
Stevenson, David Lloyd 227
Stoett, F. A. 55, 60, 64, 65, 250, 288
Stuiveling, Garmt 288, 293
Styan, J. L. 193, 235
Sylvius, Aeneas, zie : Piccolomini, Enea
Silvio

224, 226, 232, 233, 241, 265, 272, 276,
278, 279, 293, 296
Pol, Evert vande 54
Pollard, A. W. 43
Pompeati, Arturo 18
Pontano, Giovanni 219, 220, 222
Potts, I. J. 273
Praz, Mario 280
Prosperi, Bernardino 299
Piitz, Peter 136
Racine, Jean Baptiste 94, 98-9,105,107,
109,121,133
Radcliff Umstead, Douglas 19,186, 210,
232
Rafael (Rafaello Santi) 241
Ramage, David 45
Ravesteyn, W. van 248
Razzi, Girolamo 286
Reinhardstoettner, Karl von 22, 224
Reusch, Fr. Heinrich 26
Riehel, Wendelin 59
Rietstap, J. B. 70
Rodenburg, Dirck 291
Rodriguez Marin, Francisco 144
Roeder, Ralph 17
Roever, N. de 260
Romano, Giulio 5, 241
Romein-Verschoor, Annie 70
Rijssele, Colijn van 227

Tansillo, Luigi 45, 46
Tengnagel, Mattheus Gansneb 289, 290
Terentius Afer, Publius 19, 20,125,141,
207, 223, 226, 239, 241, 254, 278, 287,
293
Thijssen-Schoute, C. L. 68, 76, 77, 233-4,
261, 263, 289, 290
Titiaan (Tiziano Vecelli) 18
Todorov, Tzvetan 111
Toffanin, Giuseppe 223
Tommaseo, Nicol6 250, 259
Tonelli, Luigi 22, 142, 189, 206
Tonello, Mario 14, 20
Torelli, Lodovica, contessa di Guastalla
183
Tricht, H. W. van 61, 65, 69, 84, 190,
192, 257, 267, 279, 288, 289-90.
Tuynman, P. 55, 82, 86, 87, 88-9

Sabatini, Ferdinando 252
Salza, Abd-el-Kader 21, 224
Sander, Max 33, 36
Sanesi, Ireneo 19, 21,186,187, 210, 211,
217, 224, 228, 296, 297
Sangallo, Aristotile di 244
Sansovino, Jacopo 18
Santoro, Mario 219-22, 297-9
Sarto, Andrea del 241
Saussure, Ferdinand de 97
Scherer, Jacques 127, 151, 208, 244
Schulz, Jurgen 241
Sch nheiligh beaming (ma) 66 8, 72,
76-81, 84,120,122, 251, 276, 291
Sellers, Harry 24, 41, 43-4
Serlio, Sebastiano 242, 244
Servolini, Luigi 34
-

Ubaldini, Petruccio 43
Unger, J. H. W. 68
Vallone, Aldo 280
Vanossi, Luigi 110, 197, 201
Vasari, Giorgio 27, 241, 243, 244, 247,
295, 299
Vasto, marchese del, zie : Avalos, Alfonso d'
Veenstra, F. 249, 279, 285
Vermeeren, P.J. H. 58, 59
Visscher, Roemer 289, 290

-

337

Vloten, J. van 14, 85-6,143
Vondel, Joost van den 136, 240, 265, 289,

Weinberg, Bernard 267, 285, 286
Winkel, J. te 289
Wolfe, John 24, 42-5, 53, 295-6
Wolff, Maxi 196, 224-5
Worp, J. A. 247, 294

290
Voorn , H. 58, 59

Vooys, C. G. N. de 266
Vorsterman van Oyen, A. A. 70
Vossler, K. 20

Zaalberg, C. A. 129, 232

Zeno, Apostolo 28
Zerner, Henri 241-2, 243

Wagenvoort, H. 141

338

ERRATA

p. 6, r. 3 conuca

r. 4 ontleent

lees comica
lees ontleend

r. 5 Italiaansche lees Italiaensche
Nederlandts lees nederlandts

