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[nummer 1]
Redactioneel
Deze eerste aflevering van de vijfde jaargang van het Nieuw Letterkundig Magazijn
staat geheel in het teken van Constantijn Huygens (1596-1687) wiens driehonderdste
sterfdag, op initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in maart
jongstleden herdacht werd. Hoogtepunt van de herdenking was de bijeenkomst in
de Haagse Kloosterkerk op 28 maart, Huygens' sterfdag. Bij deze gelegenheid werden
toespraken gehouden door dr. S. Groenveld en dr. L. Strengholt, die hier worden
gepubliceerd in de vorm zoals zij uitgesproken werden. (De toespraak van de minister
van WVC werd elders gepubliceerd.) Een verslag van deze bijeenkomst, alsmede
verslagen van de presentatie van de Huygens- en Multatuli-postzegel op 10 maart
en van de opening van de Huygens-tentoonstelling in het Museon op vrijdagavond
27 maart zijn opgenomen. Daarnaast geeft Arthur Eyffinger een terugblik op het
congres dat de Werkgroep 17e Eeuw, mede op initiatief van en in nauwe
samenwerking met het door de Maatschappij ingestelde Comité Constantijn
Huygens-herdenking 1987, op 26 en 27 maart hield in de Koninklijke Bibliotheek.
Bovendien nam de redactie het initiatief om enkele Huygens-vorsers, die zich al
vele jaren met hem en zijn werk hebben beziggehouden, te vragen om in een korte
beschouwing verslag te doen van hun omgang met Huygens. Dit verzoek werd
gehonoreerd en u vindt in dit nummer vier, vaak verrassende en persoonlijke, artikelen
van de hand van dr. A.G.H. Bachrach, dr. H.M. Hermkens, G. Kamphuis en dr. F.R.
Noske.
Namens het herdenkingscomité is een dankbetuiging opgenomen aan alle
subsidiegevers die het mogelijk hebben gemaakt dat in deze donkere tijden van
bezuiniging na bezuiniging een dergelijke grootscheepse herdenking georganiseerd
kon worden. In een naschrift ten slotte komt Constantijn Huygens zelf aan het woord.
De redactie hoopt hiermee een gevarieerd en interessant nummer te presenteren,
dat zijn eigen plaats zal hebben tussen de vele publikaties die dit jaar aan Huygens
gewijd worden. Daarbij heeft zij gemeend dat ook enkele vaste rubrieken niet gemist
konden worden. Verslagen van andere Maatschappij-activiteiten zult u in het tweede
nummer van deze jaargang aantreffen.
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Constantijn Huygens herdacht

(foto: W.J. Vreeburg)

Op de gure, regenachtige middag van zaterdag 28 maart 1987 werd in de Haagse
Kloosterkerk aan het Voorhout de driehonderdste sterfdag van Constantijn Huygens,
Hagenaar bij uitstek, herdacht. Ondanks de barre weersomstandigheden en de
verkeersproblemen - op deze middag vond de Haagse cityloop plaats die over het
Voorhout voerde - was een groot aantal gasten van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in het kerkgebouw bijeengekomen: autoriteiten, leden van de
Maatschappij, Huygenskenners en -liefhebbers. Na de binnenkomst van koningin
Beatrix werd de bijeenkomst om drie uur geopend door de voorzitter van de
Maatschappij, dr. H.L. Wesseling, die van deze gelegenheid gebruik maakte om zijn
toehoorders nog eens duidelijk te maken welke taken en functies de M.N.L. in het
Nederlandse culturele leven heeft. Op onnavolgbare wijze, geestig en amusant,
probeerde hij de minister van WVC uit zijn tent te lokken door op te merken dat de
Maatschappij al jaren ervaring heeft in het toekennen en uitreiken van literaire prijzen
zonder daarbij ooit in opspraak of problemen te zijn geraakt. Met zijn in een lichte
toets gehouden openingswoord bleek de stemming voor de rest van de middag te
zijn gezet: iedereen zat er ontspannen bij.
Na de voorzitter was het woord aan de minister van WVC, L.C. Brinkman. Deze
ging niet in op Wesselings uitdaging - hij was niet op een bijeenkomst met discussie
- maar beperkte zich in zijn toespraak tot de persoon van Constantijn Huygens, die
hij vooral herkende als ‘een tijdgenoot’. Hij kenschetste de Haagse dichter als een
nieuw opkomend maatschappelijk type in de zeventiende eeuw: ‘de niet tot de kaste
der geleerden of tot de hoge clerus behorende intellectueel’ die als ‘een vrije geest’
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zijn levensplan volgde, geleid door een ijzeren wil. Aan zijn levenshouding lag een
zelfde conceptie ten grondslag als aan die van de twintigste-eeuwse intellectueel
Menno ter Braak, en daarmee was Huygens, volgens de minister, ‘opmerkelijk
modern’. Een opmerkelijke visie op Huygens - duidelijk gebrouwen in de Rijswijkse
burcht van WVC - die menig aanwezige de wenkbrauwen zal hebben doen fronsen.
De volgende spreker, de historicus dr. S. Groenveld, gaf onder de titel Een heer
van stand een uiteenzetting over de maatschappelijke plaats van Huygens in de
zeventiende-eeuwse samenleving van de Republiek. Als secretaris en raad van de
prins van drie achtereen-volgende stadhouders nam hij een hoge positie in de
ambtenarenklasse in, vooral onder de cliëntele van de Oranjes, aan wie hij zijn aanzien
ontleende. Zijn levensstijl was die van de ‘honnête homme’, die zijn beste krachten
gaf in de dienst van het ‘ghemeene best’, terwijl hij zijn schaarse vrije tijd als
‘aristocratisch dilettant’ vulde met zich te bewegen op vele terreinen van kunst en
wetenschap. Huygens stond met deze levensstijl niet alleen, maar juist de combinatie
van zijn vele kwaliteiten en bijzondere talenten maakten hem tot ‘de perfectie van
de Nederlandse honnête homme’.
De literatuur-historicus en Huygens-kenner dr. L. Strengholt sprak als laatste. Met
zijn rede Een dichter van klasse wilde hij de poëzie van Constantijn Huygens bij zijn
toehoorders niet introduceren als deskundige, maar eerder als enthousiast lezer, die
iets van zijn leesplezier probeert over te dragen op zijn publiek. Dat hij in deze opzet
slaagde bleek wel toen hij refereerde aan het feit dat Huygens graag alledaagse
thema's verwerkte zoals bij voorbeeld het niet uit bed kunnen komen. Evenals
Strengholts Amsterdamse studenten konden ook de hier aanwezigen veel begrip
opbrengen voor deze thematiek. Sprekers introductie liep uit in de herkenning van
de ‘combinatie van christelijke ernst met speelsheid van geest’ als ‘de essentie’ van
Huygens' dichterschap. De hierna volgende voordracht van een aantal teksten van
de dichter door Anita Poolman bevestigde door de keuze niet alleen deze visie op
Huygens' dichterschap, maar maakte ook duidelijk dat hier ‘een dichter van klasse’
aan het woord was.
Naast de aandacht voor het gesproken woord was er deze middag ook veel aandacht
voor muziek. Het orgel van de Kloosterkerk werd vooraf en na afloop bespeeld door
Gerard Akkerhuis. De muzikale intermezzi werden verzorgd door de leden van het
Utrechts muziekgezelschap Camerata Trajectina. Zij speelden en zongen composities
en liederen die grotendeels van Huygens' eigen hand waren. De grote verrassing
hierbij was dat ook twee composities werden uitgevoerd die pas onlangs waren
teruggevonden. De Engelse musicoloog Tim Crawford ontdekte in mei 1986 in een
Oostenrijkse kasteelbibliotheek een allemande voor viola da gamba. Gail Schroeder
speelde hem schitterend. De Utrechtse musicoloog en artistiek leider van Camerata
Trajectina, Louis Peter Grijp, vond tussen een stapel handschriften in de Koninklijke
Bibliotheek het lied Te voila donc, bel oeil dat Huygens in 1619 had geschreven ter
ere van het afscheid van Marianne van Egmond, prinses van Chimay. Na meer dan
drie eeuwen werd het weer gezongen. Maar ook de andere composities van de
‘dilettant’ Huygens werden met veel ‘Schwung’ gebracht. Vooral het optreden van
de negen muzen (verklede studentes-sopranen van het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag) in het Gesangh der Musen bracht het publiek tot laaiend enthousiasme.
In deze stemming kon de voorzitter van de Maatschappij de herdenking besluiten
met een dankwoord aan het Comité dat de Huygens-herdenking had voorbereid en
met het aanbieden aan koningin Beatrix van een viertal nieuwe publikaties over
Huygens, te weten: L. Strengholts biografie Constanter, de bundel wetenschappelijke
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studies Veelzijdigheid als levensvorm, de catalogi van de tentoonstellingen in de
Koninklijke Bibliotheek Huygens herdacht en Constanter in het Museon te Den
Haag en (later) in Paleis Het Loo.
Na de herdenkingsbijeenkomst waren de aanwezigen de gasten van het Haagse
gemeentebestuur. In de kerk werd een receptie aangeboden waarvan velen gebruik
maakten. Het liep dan ook al tegen half zeven toen de laatste gasten de kerk verlieten.
Een bijzonder geslaagde Huygens-herdenking was verleden tijd geworden.
H. Duits
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Koningin Beatrix ontvangt uit handen van dr. H.L. Wesseling de drie nieuwe publikaties over
Constantijn Huygens
(foto: ANP)

Een heer van stand?
Over de plaats van Constantijn Huygens in de zeventiende-eeuwse
samenleving
Majesteit, Excellenties, Dames en Heren.
‘Aen mijnen Heere, Mijnen Heere Constantijn Hujghens, Ridder, Heere van
Zujlichem, Raedsheere ende Geheimschrijver zijner Hooghejt.’ Zo adresseerde Pieter
Corneliszoon Hooft op 6 september 1640 een brief aan Huygens. En hij ondertekende
met ‘Uwer Edel Gestrenger Onderdaenste, ootmoedighste dienaer’. De lezer krijgt
hier de indruk, te maken te hebben met een nederig man, schrijvend aan een hoger,
adellijk heer. Is die indruk juist; was Huygens een edelman, in status uitstekend
boven de burger Hooft? Streefde hij ook een levensstijl na die met zijn status in
overeenstemming was?
In de zeventiende eeuw speelden kwesties van hiërarchie een wezenlijke rol. De
samenleving was verdeeld in standen en klassen die, hoe verschillend van aard ze
ook waren, deels op elkaar aansloten, deels elkaar overlapten. De leden der standen
onderscheidden zich door formele en sociale kenmerken. Zij beschikten over
privileges, zij hadden een eigen levenswijze ontwikkeld en een sociaal prestige
verworven. Ondanks onderlinge tegenstellingen sloten zij zich naar buiten toe
gemakkelijk af. In de klassen kwamen mensen samen op grond van hun plaats in het
arbeidsproces. Hoewel ook onder deze mensen een saamhorigheidsgevoel groeide,
bleef blj hen de deur open voor overstappers uit een andere klasse.
Terwijl er vele klassen bestonden kende de zeventiende-eeuwse Republiek maar
twee standen: de adel en de burgerij. De adel was de plattelandselite, in het bezit van
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grond, van heerlijke rechten, van een of meer adellijke behuizingen, en meermalen
van een huis in een naburige stad. De burgerij was het totaal van stedelingen met
burgerrecht - een recht waaraan behalve voordelen ook zwaarwegende plichten
verbonden waren. Zo moest de burger onbezoldigd deelnemen aan het stadsbestuur.
Doordat alleen vermogenden daartoe in staat waren, waren de bestuursfuncties in
handen gekomen van een elite. Deze plukte ook vrijwel uitsluitend de vruchten van
het burgerrecht. Zij leefde in voorname behuizingen, en trachtte haar aanzien nog te
verhogen door de aankoop van gronden en rechten, van titels en soms een tweede
huis buiten de stad. Maar
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adellijk werden de burgerpatriciërs niet: adelsverheffingen kwamen in de Nederlandse
Republiek niet voor. Hoewel de leden van enkele klassen in rijkdom en leefwijze de
edelen en patriciërs sòms benaderden, sòms zelfs overtroffen, misten zij toch het
aanzien dat aan een stand verbonden was. Wel hadden sommigen van hen directe
relaties met edelen of aanzienlijke burgers. Zij verkregen die onder andere via de
cliëntele - een systeem van informele contacten tussen een hoger geplaatst heer en
mensen van lager rang, waarbij tegenover verlening van functies en gunsten door de
eerste aanhankelijkheid en daadwerkelijke steun van de laatste werden gesteld.
Een aantal specifieke trekken van deze Noordnederlandse sociale structuur was
ontstaan in de wordingsjaren van de Republiek der zeven verenigde provinciën. In
de jaren na 1580 had Willem van Oranje zich vanuit het Zuiden op Holland en Zeeland
terug moeten trekken. De Oranjes en de aanverwante Nassaus zouden daar het enige
hoog-adellijke geslacht zijn. In prins Willems kielzog waren ook de Staten-Generaal
met hun functionarissen naar het Noorden gereisd. De algemene Staten vestigden
zich ten slotte, evenals de Oranjes, in Den Haag, waar zij vanaf 1593 dagelijks
bijeenkwamen. Alleen de leden van de adel en stadspatriciaten zouden in de toekomst
de zetels in de generaliteitscolleges bezetten.
Tot de functionarissen die meegetrokken waren naar het Noorden behoorden nogal
wat leden van families, die Oranje en de generaliteitsorganen in bezoldigde functies
hadden gediend. Onder hen was ook de Brabander Christiaen Huygens, die tot 1584
secretaris van Oranje was, en daarna van de Raad van State. Adellijk waren deze
families niet; ze zouden dat ook niet worden. Daaraan kon ook Constantijn Huygens,
Christiaens zoon, niets veranderen. Noch door de verwerving van een aantal
heerlijkheden, waaronder Zuilichem in de Bommelerwaard, kwam Constantijn de
adelstand binnen, noch door zijn verheffing tot niet erfelijk Engels ‘knight’, in 1622,
waaraan hij zijn titel ridder dankte. Evenmin vonden deze functionarissen veel
aansluiting bij het burgerlijk patriciaat. Er gingen meestal generaties overheen voordat
een van hen via een huwelijk met een regentendochter in een stadsbestuur verscheen.
Dit betekende dat zij zelden burgerrecht verwierven. En bovendien, dat zij niet konden
doordringen tot het lidmaatschap van de Statencolleges en tot voor regenten
gereserveerde ambten zoals dat van ambassadeur.
Dus moesten de nieuwkomers in Den Haag wel uitzien naar een andere loopbaan.
Zij vonden die in dezelfde sfeer, waarin zij al werkzaam geweest waren: de bezoldigde
ambtenarij. Hun carrières vertonen een vast patroon: door een regelmatige overstap
van de Staten van Holland naar Oranje, of van de Staten-Generaal naar een der
rekenkamers vond verbetering van positie plaats. De loopbaan van Constantijn
Huygens blinkt in dit verband uit door rust: na enkele jaren van incidentele dienst
bij de generaliteit werd hij in 1625 secretaris van Oranje en in 1630 lid van de
prinselijke raad - functies die hij tot zijn dood toe bekleedde. Bovendien zochten de
leden van deze ambtenarenfamilies bij voorkeur hun huwelijkspartners in deze zelfde
kring. Ook Huygens was met een aantal van hen verzwagerd. En voortdurend waren
zij bezig om de ‘survivance’, de opvolging door verwanten in het ambt, te regelen een vorm van dynasticisme die bij allerlei overheden verzet opriep uit vrees voor
een te grote ambtenarenmacht. Daarmee kreeg ook Constantijn Huygens te maken:
bij pogingen zijn oudste zoon te laten opvolgen stuitte hij voor 1672 meermalen op
een ‘neen’ van Amalia van Solms, de echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik.
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Overigens nam Constantijn binnen de kring van hoge ambtenaren met slechts
enkele anderen een heel speciale positie in. Zijn arbeid in de naaste omgeving van
de Oranjes, zijn onmiskenbare bekwaamheid en ijver gaven hem een vaste en
gewaardeerde plaats in de Oranjecliëntele. Voor allerlei mensen in binnen- en
buitenland was hij de toegang tot de prins. De glans, die volgens velen afstraalde
van het stadhouderlijk huis, gaf hem dus extra aanzien.
De nabijheid van het hof en het dynastiek streven der ambtenaren misten hun
uitwerking niet op de levensstijl van sommigen van hen. Constantijn Huygens vertelde
over zijn vader dat deze, nadat hij ‘met de grootste aandacht aan het hof had
geobserveerd, wat voor jongelieden van stand de goede manieren waren, verder
blijkbaar het besluit had opgevat daarmee in zijn eigen huis en met zijn eigen kinderen
een proef te nemen’. Het ging vader Huygens niet om een pedagogisch experiment.
Wèl ontwikkelde hij eigen onderwijsmethoden voor zijn twee zonen, maar het doel
daarvan was gangbaar in Europa: een toekomstig leven als ‘honnête homme’.
Het beeld van deze ‘honnête homme’ - niet te verwarren met zijn twintigste-eeuwse
naamgenoot bij Ter Braak en Du Perron - werd vanaf de late zestiende eeuw
gemodelleerd naar de ‘cortegiano’, de hoveling zoals die in 1528 was beschreven
door Baldassare Castiglione. Hij was een aanzienlijk man, door zijn geboorte
voorbestemd voor de dienst aan het ‘ghemeene best’. Hem werden verstandelijke
kwaliteiten bijgebracht, waardoor hij niet alleen zijn vorst de juiste adviezen zou
kunnen geven, maar hij zich ook met inzicht en esprit kon mengen in alle zaken die
aan het hof aan de orde zouden komen. Sommigen ging het slechts om het aanleren
van kennis van louter wereldlijke aard, anderen ook om de beoefening van
geloofswaarden en deugd. Terzelfder tijd diende de ‘honnête homme’ een goede
lichaamshouding te hebben en zich elegant te bewegen: een restant van wat voorheen
van de ridder werd verwacht. Op geen enkel van deze terreinen behoorde hij specialist
te zijn; hij was een dilettant, wiens universaliteit een ieder moest verbazen. Zijn
slagen bezorgde hem de eer, bekend te blijven bij het nageslacht. Samen met enkele
huisleraren nam vader Huygens de voor zijn zonen vereiste scholing ter hand. Later
zou Constantijn de vaderlijke methoden voor zijn kinderen overnemen. Bij de parallel
lopende geestelijke en lichamelijke opvoeding dienden nut en aangenaamheid
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te worden nagestreefd. Het aangename van sommige lichamelijke inspanningen was
voor Constantijn niet altijd even duidelijk. Voor zwemmen bij voorbeeld had hij
weinig aanleg, maar het nut ervan begreep hij wel. Nuttig achtte hij ook de
paardrijkunst en het schermen, terwijl hij plezier had in schaatsen en tot op zekere
hoogte in dansen, ondanks bezwaren van predikantenzijde. Het resultaat was in ieder
geval, dat hij nog op hoge leeftijd rechtop van lijf en leden was.
Maar vader Christiaen en zoon Constantijn zelf hechtten meet waarde aan de
geestelijke kwaliteiten van de ‘honnête homme’. Deze moest ten minste twee moderne
talen beheersen, actief muziek beoefenen, kunstkenner zijn, en inzicht hebben in de
beginselen van de wiskunde. Constantijn kende uiteindelijk beide oude talen en maar
liefst zes moderne, waaronder de moedertaal. Evenals andere aanstaande hovelingen
verwierf hij zijn actieve talenkennis onder andere door reeds als klein kind gedichtjes
te schrijven, in alle talen die hij leerde. Ook bespeelde hij al op jeugdige leeftijd
muziekinstrumenten: de viola da gamba en de luit, maar geen fluit of trompet - want
die waren beneden de waardigheid van een ‘honnête homme’. Verder kreeg hij
tekenles, niet alleen om op reis in snelle lijnen bezienswaardigheden voor het
geheugen vast te leggen, maar ook om op grond van eigen praktische ervaring een
gefundeerd oordeel over kunstwerken te formuleren. Alleen zijn wiskundescholing
was beperkt: tot mathematische theorie en rekenkunde, nuttig voor het krijgshandwerk.
Het geheel werd ingebed in een godsdienstige vorming op calvinistische leest.
Anders dan anderen bleef Constantijn echter niet stilstaan bij de leerstof. Actief
en veelvuldig beoefende hij de dichtkunst, zeker ook in de moedertaal. Op deze
kwam juist in zijn dagen een zware nadruk te liggen, onder andere om een betere
relatie tussen regeerder en onderdaan te bereiken, en om medeburgers lering te bieden.
Zo droeg hij bij tot de ontwikkeling van het Nederlands als cultuurtaal. Nog drie
muziekinstrumenten leerde hij bespelen, en zelf componeerde hij dáárvoor, en voor
de zang, ruim achthonderd eigen werken. Gegrepen werd hij, zoals u zult horen, door
de monodie die in Italië en in Frankrijk opkwam, en zich kenmerkte door nadruk op
één hoofdmelodie, ondersteund en opgekleurd door een basso-continuo meest van
strijkers en toetsinstrumenten. Het was Huygens die in de Republiek de pleitbezorger
werd van deze nieuwe richting tegenover de oude meerstemmigheid. Hij was daarom
geen groot bewonderaar van Anthoni van Noordt, wiens muziek bij de aanvang van
deze zitting klonk, wel van J.J. Froberger, van wie bij de uitgang een toccata wordt
gespeeld. Een groot tekenaar werd hij intussen niet, al bleef hij schetsen, een beetje
schilderen en boetseren. Maar wel stimuleerde hij schilders van het nieuwe realisme,
dat in de eerste decennia van zijn eeuw het maniërisme verdrong. Hij was het die
Rembrandt ontdekte en aan het hof introduceerde; een eigen maecenaat bedreef hij
echter niet. Wèl tekende hij zijn eigen huis aan het Haagse Plein na bestudering van
moderne gebouwen in het buitenland en tal van boeken over architectuur. Een
belangrijk bouwwerk: het eerste klassicistische woonhuis in de Republiek, voorbeeld
voor vele andere. En geïntrigeerd door de opmars der natuurwetenschappen, vooral
door nuttige uitvindingen en de proefondervindelijke methode, trachtte hij alsnog
een opvoedingsachterstand in te halen. Zelf zou hij de natuurvorsers maar ten dele
kunnen volgen; maar hij had kennis genoeg om de kwaliteiten van een Anthonie van
Leeuwenhoek en van zijn eigen zoon Christiaan te onderkennen en te stimuleren.
Zo ook bevorderde hij de uitgave van René Descartes' geruchtmakende boek Discours
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de la méthode van 1637. Maar hij voorzag niet, hoezeer dìt en verwant werk wel
moesten leiden tot een directe confrontatie met het bijbelwoord.
Veel van dit alles kwam Huygens van pas bij zijn ambtsvervulling. Zijn talenkennis
was hem steeds van nut als prinselijk briefschrijver en onderhandelaar. Van zijn
inzicht in beeldende kunsten profiteerden de Oranjes herhaaldelijk bij de aankleding
van hun paleizen. Door zijn voorliefde voor de muziek werd hij niet alleen adviseur
van Johan Maurits van Nassau voor de inrichting van diens concertzaal in het
Mauritshuis, maar ook van de Staten van Holland bij beoordeling van composities
van Anthoni van Noordt. En zijn contacten met vele groten van kunst, wetenschap
en politiek maakten hem tot een steeds vroegtijdig en goed geïnformeerd functionaris.
Maar het cultiveren van al deze kennis en vaardigheden, en van de bijbehorende
uiterlijkheden kon niet plaatsvinden tijdens de ambtsuitoefening. Het vulde Huygens'
leven in zijn schaarse vrije tijd. Hij kon dat nu eenmaal niet laten, en meende
bovendien, dat ook vrije tijd nuttig besteed diende te worden, ten bate van ambt en
eer. Het resultaat was, dat hij door menigeen tòch als specialist werd beschouwd,
hoewel dat, zoals gezegd, de ‘honnête homme’ niet paste. Sommigen vonden dat
dan ook bedenkelijk. Huygens zelf verbond daaraan de consequentie, zich voortdurend
te willen rechtvaardigen. Op al zijn produkten drukte hij daarom het stempel
‘vrijetijdswerk’. Zijn eerste dichtbundel noemde hij Otia, ledige uren, zijn uitgegeven
composities het werk van een ‘occupatus’, een man met een drukke baan. Mijn
geringe kwaliteiten als dichter passen, dunkt mij, precies bij een ‘honest homme’,
schreef hij dan ook, niet zonder valse bescheidenheid. Iedereen diende in zijn
levensstijl die van de aristocratische dilettant te herkennen.
Keren wij nog even terug naar ons uitgangspunt, de brief van Hooft aan Huygens
van september 1640. Die brief was niet gericht aan een edelman of een burgerpatriciër:
Huygens wàs geen heer van stand. Zijn sociale status werd bepaald doordat hij
behoorde tot de ambtenarenklasse, en daarbinnen vooral tot de cliëntele van Oranje.
Hooft, de Amsterdamse aristocraat, was maatschappelijk bezien de hoogste van
beiden; zijn nederigheid in de brief was slechts een produkt van typisch
zeventiende-eeuwse beleefdheid. Consequenter dan anderen paste Huygens zijn
leefpatroon bij zijn status aan. Daarbij brachten zijn bijzondere talenten op de gebieden
van kunsten en wetenschap hem, in
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ambtsvervulling en persoonlijk leven te zamen, tot prestaties van hoog niveau.
Tegelijk maakte zijn natuurlijk gevoel voor het nieuwe, en voor het bestendige daarin,
hem tot stimulator van de voortgang der Nederlandse cultuur. Zo werd hij wat hij
door zijn hele levensstijl aangaf te willen zijn: de perfectie van de Nederlandse
‘honnête homme’. Hij was ijdel genoeg om te betogen - of mogelijk zichzelf aan te
praten - dat zijn eigenschappen wezenlijker waren dan zelfs het deel uitmaken van
de hoogste sociale laag, de adel:
Den Adel, wel verdient, is hooghelick te loven,
Maer, hoe men 't noemen will, het is een menschen gunst.
Geleertheit, wel beploeght, komt evenwel van boven,
En, of de mensche sweet, den Hemel schenckt de kunst.

Ik heb gezegd.
S. Groenveld

Een dichter van klasse
Majesteit, Excellenties, Dames en Heren,
Wie maakt eigenlijk uit of een dichter het niveau heeft waardoor hij aanspraak mag
maken op de karakteristiek die als titel van deze rede dient? Het is de culturele
gemeenschap waarbinnen zich de oordeelsvorming voltrekt. Daarbij zijn er allerlei
smaakmakers in bedrijf. Maar die werken niet in een luchtledig, ze hebben te rekenen
met bestaande normen en conventies, en die lijken - zo benadrukt men in onze tijd
graag - het resultaat van de historische ontwikkeling. Goed - maar hoe komt het dan,
vraag ik, dat bepaalde gedichten het altijd weer doen? Zijn er dan misschien toch
ook normen die zich onttrekken aan menselijke bearbeiding en die gelden in weerwil
van onze theorieën?
Op de vraag waar ik mee begon durf ik geen antwoord te geven. Wel meen ik, dat
het niet de wetenschap is die dicteert of een dichter de moeite waard is of het vergeten
waard. De werkelijkheid van de cultuur gaat in beginsel aan de wetenschappelijke
benadering vooraf en is er derhalve niet, of pas in tweede instantie, afhankelijk van.
De literatuurwetenschap mag achteraf proberen uit te leggen waarom de poëzie van
de ene dichter een grote lezerskring in verrukking vermag te brengen, terwijl de
gedrukte gedichteh van een ander het moeten stellen met de nederige functie van
pakpapier.
Het is waar, gedichten van meer dan drie eeuwen geleden behoeven enige inleiding.
Als mij thans de eer te beurt valt de poëzie van Constantijn Huygens bij u te
introduceren, ben ik evenwel liever niet de deskundige, die ‘bewijst’, maar eenvoudig
een enthousiaste lezer, die mogelijk wat meer dan anderen vertrouwd is geraakt met
het werk van deze dichter, en die trachten wil zijn plezier in dat werk over te dragen.
De literatuurhistoricus moet niet alleen wetenschap bedrijven, maar ook de kostbare
erfenis van het culturele verleden levend helpen houden.
Voor een juist begrip is het goed te herinneren aan de omstandigheid, dat poëzie
voor Huygens en zijn tijdgenoten niet, op de romantische wijze, eruptie van innerlijk
gevoel is, maar kunstige vormgeving van waardevolle en nuttige - niet per se
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oorspronkelijke - gedachten, opvattingen en ervaringen. Wat Huygens betreft gaat
het voorts om een sterk geconcentreerde manier van uitdrukken, die de bedoeling
heeft de lezer te verrassen. Evenwicht dus tussen het verworvene en het eigene.
Al in zijn eigen tijd is Huygens het verwijt van onverstaanbaarheid gemaakt. Hij
moest lachen, zei hij, om dat bezwaar. Hij wijst zelf in zijn gedicht Dagh-werck
stilistische duisterheid - de ‘obscuritas’ - als ondeugd in poëzie van de hand. Wanneer
hij niettemin moeilijk is, hebben we blijkbaar te doen met ‘obscuritas’ zoals die in
de poëtica van de renaissance wel is gedefinieerd als een wijze van zeggen die
intellectuele concentratie van de lezer vergt, maar met dit effect dat de zaak die aan
de orde is, na het nemen van de barrière des te scherper in het bewustzijn is
binnengedrongen. ‘Obscuritas’ in deze zin is niet het tegendeel van een heldere stijl,
- ze is er veeleer een bijzondere vorm van.
Huygens heeft echter een hartgrondige hekel aan het ‘lamme, laffe lijm / Vanden
dagelixen Rijm’. Dat is nou echt Huygens. Pittige gedachten vormen datgene wat
een dichter door middel van het rijm aan elkaar hecht. Dat brengt ons op een
boosaardigheidje van de dichter, gericht tot een imaginaire confrater wiens gedichten
wat wij zouden noemen ‘lege hulzen’ zijn: ‘Uw dichten heet ik lijm, met lijm aan
lijm gelijmd’.
Huygens durft heel persoonlijke en alledaagse thema's aan. ‘Niet uit bed kunnen
komen’ bij voorbeeld. Zijn behandeling van zo'n thema is bovendien opmerkelijk
individualiserend. De dichter kiest zijn gezichtspunt met een overrompelende
directheid in de situatie zelf: ‘Wat soud ick op doen? Leed en ongemack gaen lijden?’
Daarmee is het moment zelf opgeroepen. Overigens is ook dit gedicht geen emotionele
eruptie, maar een flitsende karakteristiek van een bij zichzelf waargenomen
verschijnsel, en wel door middel van een ‘concetto’, de vondst van een pakkend
beeld, het poëtisch kernmoment van het gedicht. Dat is hier het beeld van het bed
als de veilige moederschoot voor het ongeboren kind. Deze voorstelling maakt ook
de puntige afsluiting mogelijk. Een menselijke situatie in een feilloos beeld vastgelegd.

Bedsucht
Wat soud ick op doen? leed en ongemack gaen lijden?
Sien wat mij niet en kan verbet'ren noch verblijden,
En hooren wat mij spijt, en riecken wat mij quelt?
Neen, 'tnestje daer ick ligh is min noch meer gestelt
Als daer ick twee mael drij en noch drij maenden in lagh,
Eer dat ick schreijend aen den tepel van de min lagh:
Ick ligh warm, ick ligh dicht, en stillekens, en sacht.
Moet ick eens alle daegh ter wereld zijn gebracht,
Ter werelt daer 'tsoo raest, als of ick inde baeren
Gestort wierd uyt de koy? Ey, beddeken, uw baeren
En komt mij niet te pas: 'ten waer de scherpe pijn
Die honger heet, ick wouw wel ongeboren zijn.
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Er wordt wel eens beweerd, dat jongeren lui zijn, en traag in hun begrip voor de
cultuur van vroeger eeuwen. Maar ik heb onder mijn studenten voor de thematiek
van dit gedicht juist altijd veel begrip mogen bespeuren.
Huygens is een meester in het genre van het epigram. Hij heeft alleen al in het
Nederlands meer dan drieduizend puntdichten op papier gezet, over alle denkbare
onderwerpen. Er zijn er natuurlijk die ons nauwelijks meer iets zeggen, hetzij doordat
de thematiek ons vreemd geworden is, hetzij doordat het woordspel gezocht of flauw
moet heten. Maar er zijn er die meteen doel treffen.
Voor ik een paar voorbeelden geef nog dit. In de jaren dertig en veertig hebben
historici als Huizinga, Presser en mevrouw Roldanus aan Huygens de echte humor
ontzegd. Hij was te ernstig en hij was niet ernstig genoeg; hij kon de dingen van de
zichtbare wereld niet relativeren. - Er zou eens een onderzoek moeten worden gedaan
naar de wisselingen in de opvattingen omtrent ‘humor’. Ik heb er elders op gewezen:
juist het vaste geloof in de dingen van het eeuwige leven verschaft een man als
Huygens de kans, het betrekkelijke van al het ondermaanse in te zien. Ergens las ik
dat voor humor taalgevoel vereist is, alsmede ontwikkeling, een lenige geest, en
vooral distantie: ‘een soort speelse beschouwelijkheid’. Welnu, als er iemand aan
deze voorwaarden lijkt te voldoen is het Huygens wel.
Een staaltje is misschien het volgende puntdicht, waarin verteld wordt over Jan,
die met zijn onnozele praat geen sterveling aan het lachen kan krijgen.

Lach om lach
Ian spreeckt soo slechten goed in sulcken mallen spraeck,
Dat het geen' mensch en kan doen lacchen van vermaeck.
In 'tende lacht hij self, gelyck als self verwonderd
Van syn' bevallickheit: dan lacchen wij in 'thondert,
En hij lacht dat hij ons aen 'tlacchen heeft gebracht;
En wij en lacchen maer om dat hij selver lacht.

Is Huygens alleen maar een grappenmaker? Geenszins. Hij heeft de gave ernstig en
speels tegelijk te kunnen zijn. Satire derhalve? - Dat ook. In de voordracht zult u er
straks enige proefjes van horen. Maar ook: zedelijke en religieuze ernst. Neem zo'n
gedicht als dat waarin hij zich tot zijn knappe zoon richt, tot Christiaan, die het
slingeruurwerk uitvond, een mechaniek dat op een slingerend schip onverstoorbaar
verder loopt. In Huygens' kenmerkende paradoxale stijl: ‘onbeweegelick bewegen’.
Als jouw vinding, zegt de dichter tot zijn zoon, die standvastigheid - de ‘constantia’
- vertoont op een woelige zee, wat past jou dan wel niet met de uitzonderlijke gaven
die de Geest van God je heeft toebedeeld. Het zou betreurenswaardig zijn als het
produkt de maker zou overtreffen. - Het is of er in Huygens' woorden enige zorg
doorklinkt over het geestelijk evenwicht van zijn geniale Christiaan. Maar zijn
bekommernis heeft het speelse dichterlijk vernuft niet uitgerangeerd.

Aen mijnen Soon op sijn' Uer-werck.
Soon, die, door Gods beleid, de kloecke vinder zijt
Van deser gangen onbeweegelick bewegen,
Hoe 'swerelds slingeren u gaen mogh', mé of tegen,
Hebt haer' eenparicheit voor oogen t'aller tijd.
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Hebt ghij het swacke werck, in 'tschudden vande baeren,
Tot ongevoel gebracht van alles wat het lijdt,
Gedenckt, wat u toe staet in alle wedervaren,
Die door des Heeren Geest vol Redens krachten zijt.
Stelt vond en Vinder, Geest en Raderen te samen;
't Waer jammer dat het Werck den Meester sou beschamen.

Ernst en spel tegelijk. Dat is Huygens. Een onuitputtelijke taal-acrobatiek, die in
staat is de kern van de dingen open te leggen in een trefzekere formulering. Daarbij
het christelijk geloof als de eigenlijke kracht van zijn leven, en dat niet alleen in de
zin van een welgefundeerde levens- en wereldbeschouwing (dat ook), maar vooral
van een hoogstpersoonlijk - en samen met anderen beleden - Godsvertrouwen. De
calvinistische christen horen we in het volgende gedicht belijden wie Christus voor
hem is.

Biecht en troost
Ick ben geboren in het quaed,
Quaed dat ick noch niet naer en laet,
Hoe wel het mijn gemoed verstaet,
Maer dat van quaed tot erger slaet,
Daer vleesch en wereld nae mij staet,
Met haer betreckelick* gelaet,
En daer de Duyvel om mij gaet
Tot alle mogelicke schaed.
In dese kommerlicke staet
En ben ick doch niet buyten raed,
Daer komt mij eene hulp te baet
Daer ick mij eenigh op verlaet,
Mijn Rechter is mijn Advocaet.

In de bondigheid van zo'n manier van zeggen komen geloof en ‘esprit’ bij elkaar.
De persoonlijke thematiek is tevens als algemeen menselijk herkenbaar. Wanneer
we de combinatie van christelijke ernst met speelsheid van geest in het vizier krijgen,
hebben we zicht op het wezen van de mens Constantijn Huygens en op de essentie
van zijn dichterschap.
Ik heb gezegd.
L. Strengholt

*

aantrekkelijk

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 5

9

Een weg tot Huygens...
Wie mij op m'n achttiende had verteld dat ik me ooit tot 'n soort Hugeniaan zou
ontwikkelen, had ik hartelijk uitgelachen. In mijn generatie moesten we op 't
Amsterdams Gymnasium nog verzen declameren en de Scheepspraet van Constanter
was een vast nummer. Daardoor was ook een eindeloze bron van zouteloos vermaak,
om op de meest onverwachte momenten iemand honend te overvallen met een
Dutten? sprack moy Heintje, dutten?
Stille maets, een toontje min...,

of te pas en te onpas een verhaal te besluiten met
Bin ick angders die ick bin?

Waarbij dat ‘angders’ nadrukkelijk uitgesproken werd zoals 't er stond. Neen, alwat
onze enthousiaste leraar Nederlands ook over Vastaert debiteerde - ‘Vastaert’, nota
bene! - de Gebrilde Betweter, zoals ik Huygens later eens heb horen omschrijven,
kon ons niet bekoren. Integendeel.
Nu wilde dat helemaal niet zeggen dat we ongevoelig waren voor onze Schone
Letteren. 't Zat alleen wat ongunstig. Als je in die tijd in alle stilte met de gedachte
speelde ‘straks’ misschien iets ‘creatiefs’ te gaan doen, dan kon je dat toen wel
vergeten. De Crisis van '29 had in bepaalde wijken lange rijen werklozen tot een
vertrouwd straatbeeld gemaakt. Kunst was prima, maar dan wel alsjeblieft als
vrijetijdsbesteding. En dus werd je fijntjes op het leraarschap gewezen als
mogelijkheid tot een bescheiden maar veilige toekomst. Je was bovendien een Alpha;
ging je een moderne taal studeren dan had je - toen nog - iets aan je klassieke
opleiding. Voor mij werd 't zonder aarzelen Engels, het Engels van Kipling, Conan
Doyle, Conrad en ‘to be or not to be’ - wist ik veel?
Nu was het studentenleven in de jaren dertig even anders dan vandaag de dag.
‘Nihilist-zijn’ kwam niet in aanmerking. De zodoende ietwat lange jaren vóór
kandidaats en zelfs doctoraal waren gevuld met selectief college-lopen, af en toe 'n
tentamen afleggen, nogal wat free-lance werk, naar Engeland trekken (als 't enigszins
kon) en een veelzijdig clubleven. Uiteraard hoorde bij dit patroon ook: door telkens
andere dingen een tijd lang verschrikkelijk geboeid te raken. Een van die dingen
kwam daarbij uit m'n hoofdvak.
Dat was namelijk de revolutionaire ontdekking van de ‘Metaphysical poets’ in de
Engelse letterkunde, van hun ‘denken als emotie, emotie als gedachte’ en van de
opwindende exegese van die door onze twintigsteeeuwse goeroe's, T.S. Eliot en F.R.
Leavis, boven water gehaalde zeventiende-eeuwers. Literatuur was niet meer ‘litereer’;
na al wat traditioneel ‘mooi’ gevonden was gold nu als norm het in gewone taal
kunnen presenteren van reële observatie in een fantasierijk aan elkaar koppelen van
onvoorstelbaar heterogeen lijkende vergelijkingselementen. Dàt was 't helemaal!
En dus kocht je op 'n goeie dag Herbert Griersons uitgave van Donne's poetical
works in een deel tekst en een deel commentaar. En zo stuitte je dan op de voetnoot
waarmee Huygens je leven binnenviel. Want er bleken volgens die voetnoot
onweerlegbaar 'n paar beelden bij Donne te staan die je pas werkelijk kon vatten als
je de eigentijdse vertaling in de Korenbloemen er bij nam - een vertaling die bovendien
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nog gedeeltelijk geschreven was voordat die liefdesgedichten postuum waren
gepubliceerd!
Erfelijk belast als ik toevallig was met een potentiële hartstocht voor vertalen, was
ik direct wèg van Huygens' Donne-herscheppingen - ondanks en dankzij onmogelijk
lijkende verburgerlijking in z'n idioom. Wat een hartverwarmende vondsten, wat een
hartbrekende missers (als je de woordspelingen in 't origineel op de keper
beschouwde), maar wat een rijkdom ook aan fraaiigheden!
De oorlog dreigde, Indië lokte, een leraarsbestaan ‘op’ Semarang volgde. Toen kwam
mobilisatie, overgave, krijgsgevangenschap. En in die kampwereld contact met Rob
Nieuwenhuys, Joop Vermeulen, Ivo Veenstra en Wim Schippers: de kern van een
groep die (zolang we niet weer op verschillende transporten belandden)
Onvervreemdbaar domein samenstelde. Dat was een clandestien, op losse, van de
Japanse wacht gestolen velletjes rijstpapier geschreven bundel van uit ons geheugen
aan elkaar geregen parels vaderlandse poëzie, die voor ons z'n gewicht in platina
waard werd. En ten slotte was er de ‘bevrijding’, 'n nieuw dienstverband en, na een
Kafkaesk half jaar, repatriëring en demobilisatie. Het leek terug naar àf. Maar dan
komt de wending: het waanzinnige toeval van een kans om naar Engeland uitgezonden
te worden om er een dissertatie te schrijven...
‘What have you liked doing most in your career sofar?’ had de vraag van de hoog
gekwalificeerde ‘talent-scout’ uit Amerika geluid, voor wie ik met een aantal anderen
was opgetrommeld. Ik moet zoiets als ‘Liaison-work’ hebben gemompeld, met er
achteraan ‘I mean translating - in the full sense of the term’ en na 'n korte stilte ‘In
an Anglo-Dutch context’ - waarbij ik me plotseling Huygens had herinnerd en daar
iets over geimproviseerd. Wat eruit voortkwam was drie jaar Oxford en een D. Phil.
Thesis getiteld Sir Constantine Huygens and Britain: a pattern of cultural exchange,
ingediend getikt, gebonden en in zesvoud.
Constanter heeft mij in die tijd mateloos gefascineerd èn mateloos geïrriteerd; ik
vond hem een geweldige woordsmid, een ontwapenende snob en een geboren lakei...
Maar ik dacht ook keer op keer: Wat bezat die man een elasticiteit van geest en wat
een energie en wat een waarnemingsvermogen en wat een oor. Misschien heb ik dat
juist daarom zo scherp leren aanvoelen, omdat gezapige en sportieve maanden in
Oxford en Londen afgewisseld moesten worden met koortsachtige weken Den Haag,
Amsterdam of Leiden - kortom door het vaderland-in-de-verte syndroom. Trouwens,
kon niet letterlijk ook op mij van toepassing zijn wat Daniel Heinsius in de derde
regel van zijn versje onder het frontispice-portret voor de Otia schreef, dacht ik
weleens en citeer ik sindsdien bij voorkomende gelegenheden: ‘Quem saepe Britannia
vidit’?
Nog steeds vind ik de notitie in Huygens' Dagboek van
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20 mei 1616, toen hij in Leiden aankwam, opmerkelijk symbolisch voor de
voornaamste ingrediënten van zijn leven en streven:
Ars mem[oriae]. Semina Ling[uae] Angl[icae].
Dechiffrere varie exercui.
Ik had zelf aan den lijve ervaren wat de ‘Kunst der Memorie’ voor iemand kon
betekenen, hoe het ‘Zaad der Engelse Taal’ kon opkomen, wat ‘Gevarieerd
Decoderen’ kon zijn. Hier zou wel de voornaamste reden kunnen liggen waarom ik
onveranderd de ‘English connection’ - veel meer dan de immers volkomen
vanzelfsprekende ‘French connection’ - de sleutel bij uitstek blijf vinden voor heel
wat méér dan lang is aangenomen in de Huygens-industrie. Mijn ‘Weg tot Constantijn
Huygens’ is begonnen met een voetnoot; ik zal content zijn als hij er ook mee eindigt.
A.G.H. Bachrach

Mijn leven met Huygens
Gedurende mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde te Nijmegen, aangevangen
in september 1950, heb ik de lessen mogen volgen van een begenadigd
Huygens-kenner: professor L.C. Michels. Die man heeft - tegen alle didactische
maatstaven in - mij een filologische opleiding gegeven, die de basis is geworden
voor mijn verdere studie. Aan hem heb ik het ook te danken, dat mijn belangstelling
voor Huygens gewekt is. Een van zijn colleges zal ik zeker nooit vergeten. Daarin
verzuchtte hij (ik garandeer niet, dat ik letterlijk citeer): ‘De taal van Huygens levert
zoveel stof tot onderzoek, dat tot nu toe niemand de moed heeft gehad, er een
uitgebreide en diepgaande studie aan te wijden.’ Daarop heb ik, in een opwelling,
mijn buurman toegefluisterd: ‘Dan doe ik dat.’ Van dat moment af was ik een
‘verloren man’. Ik begon te lezen in Huygens' gedichten, en ik raakte er zozeer door
geboeid, dat ik me er voor de rest van mijn leven aan verslingerd heb. Spijt heb ik
daar nooit van gehad.
In november 1954 leverde ik mijn taalkundige doctoraalscriptie bij Michels in:
een materiaalverzameling voor een gedeeltelijke klankleer van Huygens' gedichten.
Die moest de basis vormen voor een dissertatie met als titel: Huygens' taal. Klankleer.
Ongeveer tegelijkertijd kreeg professor Asselbergs mijn letterkundige scriptie
thuisgestuurd: De verstechniek van Huygens' Nederlandse gedichten.
Na mijn doctoraal examen (december 1954) heb ik tien jaar gewerkt aan mijn
dissertatie. Dat was een moeilijke maar vooral een boeiende periode. Al gauw kwam
ik tot het inzicht, dat een volledige klankleer van Huygens' gedichten een te
pretentieuze onderneming was. Ik besloot me te beperken tot één verschijnsel daaruit,
dat me heel bijzonder interesseerde: de sandhi-n en de genus-n. Maar ook dat
onderwerp bleek te breed; het werd ten slotte deze -n in de dialectische teksten.
IJverig heb ik aanvankelijk materiaal verzameld uit Worps uitgave. Maar bij een
bezoek aan de handschriftenafdeling van de Koninklijke Bibliotheek, waar P.J.
Vermeeren toen de scepter zwaaide, moest ik opnieuw tot de bevinding komen, dat
ik verkeerd bezig was: de autografen bevatten voor mijn onderzoek een schat aan
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gegevens, die niet in Worp te vinden waren, met name de vele veranderingen. Ik heb
dus het hele tot dan toe verzamelde materiaal weggegooid en ben opnieuw begonnen.
Eerst aan de hand van fotokopieën en vervolgens met de originelen onder mijn
neus heb ik alle dialectische teksten nauwkeurig getranslitereerd, inclusief alle
(grondige) doorhalingen. Om steeds terugkerende problemen te kunnen oplossen,
heb ik een beschrijving vervaardigd van Huygens' schrift, met de specifieke
moeilijkheden, daaraan verbonden. Deze episode uit mijn leven is voor mij beslissend
geweest: de dagelijkse confrontatie met de eigenhandig door de grote meester
vervaardigde teksten heeft een zeer persoonlijke binding met hem tot stand gebracht,
rationeel en emotioneel.
Mijn dissertatie kreeg zo twee delen: Handleiding bij het lezen van Huygens'
manuscripten; De -n in het Antwerps en het Hollands van Constantijn Huygens. Toen
het werk klaar was, heb ik professor Weijnen gevraagd of hij mijn promotor wilde
zijn. Hij wilde dat gelukkig. Overeenkomstig mijn aard en ten gevolge van de
omstandigheden waarin we in die tijd studeerden, heb ik deze lange weg in
eenzaamheid afgelegd, zonder de begeleiding van iemand die meer wist en wijzer
was dan ik. Vandaar dat ik terugzie op veel fouten en onnodige omwegen, waarvan
ik overigens ook veel geleerd heb.
De belangrijkste bron voor mijn onderzoek was Huygens' klucht Trijntje Cornelis.
De reeds omstreeks 1957 gemaakte transliteratie is de basis geweest van de uitgave
die in maart 1987 verschenen is. Deze tekst is voor mij het hoogtepunt van Huygens'
oeuvre; hoe meer ik me erin verdiep, hoe groter mijn bewondering wordt. Maar dat
zal, hoop ik, voldoende blijken uit mijn uitgave. Tot zover de feiten van mijn
bemoeienis met Huygens. Maar het verslag van mijn motivatie levert zeker zoveel
gegevens voor een dankbare terugblik.
In eerste instantie was ik niet getroffen door de esthetische aspecten van Huygens'
poëzie; ik werd geboeid door de virtuositeit van zijn taal, de vorm dus. Huygens' taal
is kunstig in de oude zin van het woord: ‘kunst’ is vakmanschap. Zijn dichtwerk is
primair cerebraal, vernuftig. Daarnaast kenmerkt zijn taal zich door natuurlijkheid:
bij geen enkele zeventiende-eeuwse auteur zijn de constructies uit de omgangstaal
zo kwistig over de regels verspreid als bij hem. Dat levert die intense spanning: de
geconstrueerde vorm in constructies die recht uit de omgangstaal komen. Door mijn
jarenlange omgang met zijn teksten kan ik met zekerheid zeggen: Huygens was een
hoogst begenadigd taalwaarnemer; hij is onze belangrijkste bron voor de
zeventiende-eeuwse taal. Met name geldt dit voor twee dialecten: Hollands en
Antwerps. Uit mijn dissertatie kan iedere onbevooroordeelde lezer opmaken, dat hij
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het subtiele verschijnsel van de genus-n en de sandhi-n met onfeilbare trefzekerheid
heeft genoteerd, zowel in de Antwerpse als in de Hollandse gedeelten. Dat alleen al
rechtvaardigt de stelling, dat we voor alle subtiele taalverschijnselen veilig bij hem
te rade kunnen gaan.
Inhoudelijk zijn Huygens' gedichten vooral een genot voor de geest: ze leveren
door hun vernuft stof tot spitsvondig denken. Het genot dat ze verschaffen is dus
allereerst rationeel. De rationaliteit ontleent de dichter voornamelijk aan een dubbele
inspiratiebron: de theologie en de klassieke filosofie. Het meest opvallend in hem is
de wijsheid die we met ‘constantia’ kunnen benoemen, de egaliteit van geest en
gemoed temidden van voor- en tegenspoed. Zijn consigne ‘Constanter’, dat we vanaf
7 maart 1619 geregeld als ondertekening aantreffen, duidt daarop; het is een elliptisch
gebruikt bijwoord, aan te vullen tot: ‘constanter se gerere’, zich gelijkmatig gedragen.
In Cluijs-werck (v. 106 e.v.) getuigt hij omtrent zijn aard:
Mijn Schepper zij gelooft; sijn' hand heeft mij geschapen
Met een' Gevoeghlickheit, die alle bochten lijdt,
En, als in alle soet, in alle bitter bijtt.
'Ten waere soo geweest, hoe hadd ick soo 'tlangh leuen
Door soo veel gins en weers Standvastelijck gedreven?

In vers 122 komt de variant ‘standvastig’ voor, met in de marge: ‘CONSTANTER’.
Ik kan het niet helpen, dat deze levenshouding mij bijzonder aanspreekt. Ze gaat
gepaard met een sterk gevoel voor relativiteit, waardoor we dit aardse leven, eindigend
met de dood, ondergeschikt kunnen zien aan hogere waarden. De ‘vanitas’, de
vluchtigheid van het aardse, is dan ook een constant thema bij Huygens. Hij beleefde
deze gedachten zeer intens en zeer consequent. Daarom bewonder ik hem als mens.
Daarom vind ik Ooghen-troost een indrukwekkend gedicht.
Een tweede deugd, die rechtstreeks voortkomt uit de eerstgenoemde, is zijn
‘modestia’, zijn gematigdheid in oordeel en emoties. Zelfs in godsdienstig opzicht
bezat hij deze matiging in hoge mate. Hij was een orthodox protestant, die de kerk
van Rome hartgrondig verfoeide. Maar dat belette hem niet, waardering en liefde te
voelen voor leden van die kerk. Zijn houding tegenover Tesselschade is daarvan een
sprekend voorbeeld. Die kan samengevat worden in de onsterfelijke regel: ‘Ick spaer
de roede niet, ick heb het kind te lief.’
Boeiend vind ik ook steeds weer, te zien hoe Huygens in zijn belangstelling voor
het aardse de Schepper ervan centraal stelde. Van tijd tot tijd, in de begenadigde
ogenblikken, is zijn religieuze poëzie zelfs sterk emotioneel. In dat verband citeer
ik het bekende kwatrijn van 1 februari 1656:
De Boomen die ick sie
Van d'aerd ten hemel gaen met uijtgestreckten armen,
Zijn als de Goddeloos' in nood, die opwaert karmen,
En weten niet tot wie.

Dit is een klein meesterwerk. Het hangt dan ook, gecalligrafeerd en ingelijst, vlak
bij mijn bureau. Michels zegt ervan op pagina 261 van het tweede deel van zijn
Filologische opstellen: ‘De gewone Huygens is het niet, die hemel en aarde verbindt
in dit grootmachtig-troosteloze visioen van vier regels.’ Ook in de uiting van zijn
verdriet, voornamelijk bij de vroege dood van zijn Sterre, is een sterke emotionaliteit
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voelbaar. Maar die uit hij in een geconstrueerde vorm, zijn hevigste verdriet beheerst
en sublimeert hij in woordspelingen, die in eerste instantie voor de moderne lezer
gekunsteld, zelfs smakeloos lijken. Maar als je erdoorheen kijkt, komt dat verdriet
des te intenser tot je.
Ik ben begonnen met Michels. Ik eindig er ook mee. Hij heeft één pagina eerder
zo'n rake omschrijving gegeven van Huygens' dichterschap en tegelijkertijd van de
kleine groep zonderlingen die zich tot dit dichterschap aangetrokken voelen, dat ik
beter met zijn woorden kan besluiten dan met de mijne: ‘Hij is geen van die groten
der wereldlitteratuur die bij ieder kunstgevoelige een onvergankelijke indruk
achterlaten, omdat zij met de machtige greep van het genie, en de oorspronkelijke
visie van het eeuwige en algemeen menselijke in onderling verband, de goddelijke
eenvoud weten te verbinden, die het kenmerk van het ware is. Behoudens dat ook
die hoge worp hem een enkele maal gelukt en dat ook uit zijn werk bijwijlen de kreet
opklinkt die mensenzielen elkaar uit hun diepten toeroepen, is Huygens toch meer
een man van een zo bepaalde geestes-tournure, dat de kring zijner getrouwen zich
altijd beperken zal tot degenen die met geestelijk genot zich in een biezondere wijze
van denken en zeggen kunnen voegen. Met opzet spreek ik van geestes-tournure en
van geestelijk genot, omdat het voornamelijk de geest is, meer dan het verstand, en
zeker meer dan hart en gemoed, die zijn litteraire werk karakteriseert.’
H.M. Hermkens

Ontmoetingen met Constantijn Huygens
De redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn vroeg een kort artikel over mijn
relatie met Constantijn Huygens. Dat deed plotseling een sinds lang vergeten
herinnering in mij opkomen. Als leerling in de vierde of vijfde klas van de Christelijke
HBS in Zwolle heb ik mij eens gewaagd aan een opstel, waarvan de titel mij is
ontschoten, maar het onderwerp in mijn geheugen bleef opgeslagen: wat zou Huygens
opvallen, als hij nog eens kon rondlopen in de wereld van nu (dat wil zeggen van
1923 of 1924) met zijn vliegtuigen, treinen, auto's, elektrisch licht, enzovoort?
Natuurlijk verkeerde hij in mijn jeugdige verbeelding in een toestand van permanente
verbazing, om niet te zeggen verbijstering, toen hij merkte in enkele uren van
's-Gravenhage naar Groningen te kunnen reizen - een reis waarover hij bij zijn leven
vele dagen had gedaan -, in een wat vreemde ‘koets’ zonder paarden door de straten
te kunnen rijden of met een simpele handbeweging een vertrek helder te kunnen
verlichten.
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Ik weet niet meer, hoe ik op dit onderwerp kwam. Mijn kennis van Huygens en zijn
werk op velerlei gebied kan in die tijd niet veel groter zijn geweest dan die ik haalde
uit Van Schothorsts toen bekende Nederlandse literatuurgeschiedenis met bloemlezing
voor het middelbaar onderwijs. Des te merkwaardiger is het, achteraf beschouwd,
dat ik mij toen toch enigszins ervan bewust moet zijn geweest dat Huygens onze
enige grote zeventiende-eeuwse dichter is die belangstelling had voor techniek, voor
uitvindingen.
Mijn tweede ontmoeting met hem had plaats, toen ik als student Nederlands aan
de Vrije Universiteit op een college van professor Wille met het toenmaals kleine
groepje van acht candidandi Huygens' Oogen-troost las. Het was een responsiecollege.
Wij moesten derhalve ons van te voren prepareren op vragen die de tekst stelde,
zowel grammatisch als syntactisch als wat betreft de tekstverklaring. Huygens heeft
het in dit gedicht over verschillende groepen mensen die geestelijk of zedelijk blind
zijn, onder anderen de zangers die, verblind door hun hartstocht voor muziek, van
geen ophouden weten. Hij gebruikt dan dit beeld: ‘een lood light op haer Orgel, / het
huylt onendelick’ (Oogen-troost, vs. 730/731). Anders dan Eymael en anderen meende
ik toen, dat dit niet sloeg op het op de blaasbalg - foutievelijk door de interpreten
‘windlade’ genoemd - liggende stuk lood, maar op de reep lood die op een toets
wordt gelegd bij het stemmen van een orgel. Ik zie het nog voor me, hoe Wille
verwonderd opkeek van zijn boek: hoe kon die eerstejaars student dat weten? Ik heb
het hem niet gezegd; de verhouding tussen een hoogleraar en een beginnend student
was in die tijd niet zo, dat de laatste op een college ongevraagd een persoonlijke
anekdote kon vertellen. Maar wel gaf het mij voldoening, dat hij, tot mijn verrassing
overigens, het met mij eens was. Zelf was hij trouwens een liefhebber van orgelspel.
De anekdote was deze. Mijn vader was amateur-organist en verving af en toe 's
zondags de organiste van onze kerk. Ook 's zaterdagmiddags ging hij er soms spelen.
Zelfs waagde hij zich wel eens aan het stemmen van het orgel. Enkele keren mocht
ik, een kleine jongen nog, met hem mee. Gewapend met het zogenaamde stemijzer
verdween hij dan in de orgelkas en ik moest af en toe het lood verleggen. Het hierdoor
geproduceerde geluid in een leeg kerkgebouw kan inderdaad niet beter worden
gekarakteriseerd dan met het woord ‘huilen’.
Ongeveer vijftig jaar na genoemd college heb ik na herlezing van Oogen-troost
in het proefschrift van C.W. de Kruyter in een artikel in het ‘Leidse tijdschrift’ van
de Maatschappij (dl. 95, 1979, pp. 38-42) voor de hierboven gesignaleerde
interpretatie aandacht gevraagd. Maar natuurlijk kon ik in zo'n degelijk
wetenschappelijk periodiek mijn opvatting niet beargumenteren met een anekdotische
jeugdherinnering. En derhalve heb ik mij toen ook theoretisch verdiept in orgelbouw
en stemprocedures.
Een derde ontmoeting was tevens een ontmoeting met een vertaler van Huygens.
Wie zich wel eens heeft verdiept in diens Latijnse proza en poëzie, weet, dat het
lezen daarvan geen lichte kost is. Zelfs een ervaren classicus kan hier nog mistasten,
zoals mij, een oud-HBSer die door het staatsexamen toegang kreeg tot de universiteit,
tot mijn verwondering bleek. Ik wilde toen op een gegeven ogenblik - het was tijdens
de Duitse bezetting - nog eens het handschrift raadplegen van Huygens' Latijnse
proza-autobiografie in de Koninklijke Bibliotheek. Er bestond nog geen vertaling
van, behalve dan het stuk over de schilders door Worp in Oud-Holland. Maar het
manuscript bleek zich in Utrecht te bevinden ten behoeve van de classicus dr. A.H.
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Kan die een vertaling voorbereidde. Ik kwam met hem in contact en toen hij merkte,
dat ook ik mij met Huygens had bezig gehouden, in het bijzonder met diens
verhouding tot de beeldende kunsten, vroeg hij mij daarover een bijdrage in zijn
boek te leveren.
In het najaar van 1945 kreeg ik de drukproeven. Daarbij bevonden zich ook de
proeven van Kans vertaling, met de noten. Hoewel hij mij dat niet had gevraagd, heb
ik die, vanzelfsprekend, doorgelezen. Daarbij kon ik vaststellen, dat hij, uiteraard,
veel beter Latijn kende dan ik, maar tegelijk constateerde ik met enige verbazing,
dat ik meer afwist van Huygens en zijn omgeving. Dit bracht mij er toe hem op 18
november 1945 een brief te sturen met een aantal voorstellen tot correctie, niet alleen
van geboorte- en sterfdata van schilders (in de noten), waarvoor hij blijkbaar minder
nauwkeurige of verouderde literatuur had geraadpleegd, maar ook van de vertaling
van woorden, waarvan hij de zaken die deze benoemen, niet kende.
Een wel grappig voorbeeld daarvan was, dat hij de woorden ‘quasi villula urbana’
vertaalde met ‘een soort van landhuis binnen de stad’. Worp had het in zijn vertaling
(Oud-Holland, 1891, p. 68) zelfs over een ‘lust-slot’! Het ging echter om een wat
omvang betreft nogal bescheiden tuinaanleg vlak bij het Binnenhof in 's-Gravenhage,
op last van prins Maurits en later Frederik Hendrik ontworpen door Jacques de Gheyn
II. En die bestond, zoals ik enkele jaren eerder had gezien op de gravures in Hendrik
Hondius' Institutio artis perspectiva van 1622, uit een tweetal cirkelvormige
plantsoentjes met in de ruimte daartussen en daarnaast enkele koepels, een galerij,
berceaux, een volière, fonteinen en een rotspartij met een grot, het geheel een soort
‘hortus conclusus’ in streng geometrische stijl. Ik heb Kan voorgesteld de genoemde
woorden te vertalen met ‘een soort buitenhuisje in de stad’, hoewel ook dat niet
precies aangeeft waarom het ging (A.H. Kan, De jeugd van Constantijn Huygens,
1946, p. 70).
Een twaalftal bladzijden verder vertaalde Kan ‘desidia’ met ‘vadsigheid’. Het
heeft betrekking op het feit, dat Rembrandt en Lievens geen behoefte voelden naar
Italië te reizen, zoals vele schilders toen. Maar ‘vadsigheid’ was wel in lijnrechte
tegenspraak met Huygens' lof voor de grote ijver van de beide jeugdige schilders.
Mijn oude ‘Van Wageningen’ gaf als eerste betekenis van ‘desidia’ op: het lange
vertoeven op een plaats. Dit is nu precies wat Huygens Rembrandt en Lievens verwijt.
Ik suggereerde derhalve ‘honkvastheid’ (Kan, a.w., p. 82). Deze en de andere
voorgestelde correcties werden zonder reactie, laat staan discussie aanvaard.
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Ik wil het bij deze voorbeelden laten, maar met nadruk vaststellen, dat deze kritische
opmerkingen volstrekt niet betekenen dat ik geen grote bewondering zou hebben
voor het moeilijke werk om van het Neolatijn van Huygens' proza-autobiografie een
voor die tijd goede, zeer leesbare vertaling te maken. Door deze vertaling werd dit
geschrift eerst recht toegankelijk voor allen die zich met de studie van Huygens'
persoon en werk bezig houden.
Een lange periode na de oorlog heb ik mij niet met hem bemoeid. Als men vier
jaren in militaire dienst is, waarvan drie in de binnenlanden van Zuid-Sumatra, is
Huygens wel heel ver weg. En dit Huygens-loze tijdperk zou misschien voor mij
nog veel langer hebben geduurd, als mijn omstandigheden mij niet opnieuw en op
geheel andere wijze met hem in contact hadden gebracht. In 1954 benoemd tot hoofd
van de afdeling Kunstzaken der gemeente 's-Gravenhage, werd ik gedelegeerde onder
andere bij de vereniging Hofwijck; dat had te maken met het gemeentelijk subsidie
voor deze instelling. Het wel en wee van het door haar in stand gehouden kleine,
maar voortreffelijk gerestaureerde buitenhuis van Huygens in Voorburg heb ik
daardoor vele jaren van nabij kunnen meemaken.
Zo kreeg ik de smaak weer te pakken. Aan de hand van Huygens' Franse journaal
van zijn reis naar Venetië in 1620 met het gezantschap van Van Aerssen van
Sommelsdijck heb ik in de nazomer van 1959 geprobeerd zijn voetsporen te volgen.
Dat wil zeggen: van Zürich af, want betrekkelijk zo kort na de oorlog vonden mijn
vrouw en ik het reizen door Duitsland niet prettig. Ik heb getracht zo veel mogelijk
te zien wat hij heeft gezien. En dat leverde een bijzonder boeiende reis op: over de
Splügenpas - maar dan wat geriefelijker, per auto, dan Huygens die met zijn
gezelschap door de sneeuw ploeterde waarin de paarden tot aan hun buik wegzakten
- via Chiavenna, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza en Padua naar Venetië. Daar
het ook mijn eerste reis naar Italië was, kon ik mij levendig voorstellen, hoe Huygens
in een voortdurende opgetogenheid genoot van natuur, beeldende kunst en vooral
bouwkunst en muziek. Met hem heb ik rondgedwaald door het reusachtige amfitheater
van Verona, werd ik verrast door het Teatro Olimpico - het enig overgebleven
renaissance-theater in Europa - in Vicenza, en heb ik daar en elders vele gebouwen
van Palladio, Scamozzi en andere contemporaine architecten bekeken. En ten slotte
Venetië. De stad moet op Huygens, komende uit het sobere, eenvoudige Holland,
een overweldigende indruk hebben gemaakt. Ik moet me beperken. Slechts vermeld
ik, hoe ik daar herdacht, dat hij op 24 juni 1620 een vesperdienst in de SS Giovanni
e Lucia bijwoonde die op hem een diepe indruk maakte. Het was de grote Monteverdi
zelf die er musiceerde met een orkest, bestaande uit vier theorbes, twee cornetten,
twee fagotten, drie violen, een enorme contrabas, een orgel en andere instrumenten,
en met een klein koor van tien of twaalf stemmen, ‘qui de ravissement me mirent
hors de moi’. Het is, geloof ik, de meest directe en meest spontane uiting van zijn
gevoelens in alles wat hij ooit heeft geschreven.
Eveneens aan het eind van de jaren vijftig vond ik bij de herordening van papieren
een nagenoeg vergeten opstel over Huygens' bemoeienis met de bouwkunst,
geschreven in 1944. Het was gebaseerd op een toen nog nooit geraadpleegd
handschrift van Huygens in de Koninklijke Bibliotheek, getiteld Domus. Dit bevat
een onvoltooide, Latijnse verhandeling over de bouw van zijn huis op het Plein te
's-Gravenhage. Door toevallige omstandigheden kwam ik er over te spreken met
professor J.G. van Gelder, op wiens verzoek ik kort daarvoor een uitvoerige recensie
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had geschreven over het boek van zijn vader H.E. van Gelder, Ikonografie van
Constantijn Huygens en de zijnen in Oud-Holland, 1958. Jan van Gelder vroeg het
stuk te lezen en drong er vervolgens op aan deze studie, oorspronkelijk bedoeld als
een deel van een groter geheel, persklaar te maken en naar de redactie van
Oud-Holland te sturen. Hetgeen geschiedde. Zo verscheen het onder de titel
Constantijn Huygens, bouwheer of bouwmeester? haast twintig jaar nadat het was
geschreven. Het was bijna zoiets als ‘de behouden prullemand’, om Du Perron te
citeren.
Maar genoeg over mijn ‘ontmoetingen met Huygens’. Door allerlei oorzaken
vertonen deze een nogal grillig patroon. Het heeft echter niet verhinderd, dat deze
contacten mijn bewondering en sympathie, niet alleen voor de dichter, maar voor de
hele mens en zijn veelzijdige activiteiten, voortdurend hebben doen toenemen.
Bovendien, zo merkte ik, leert men op die manier Huygens kennen, dan leert men
iets van de geschiedenis en de cultuur van een heel tijdperk kennen.
G. Kamphuis

Omgang met raadsels
De redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn vertelt me dat ik met Huygens
omga - dat zal dan wel zo zijn. Maar de vraag, hoe ik met hem omga, is moeilijker
te beantwoorden. In ieder geval was er tijdens mijn Haagse schooljaren van omgang
nog geen sprake. Ik herinner me alleen mijn verbazing over het feit dat Huygens in
Scheepspraet de nieuwe stadhouder zo maar met ‘Heintje’ aansprak. Voor de rest
was mijn interesse in de klassieke Nederlandse literatuur gering. Het voortreffelijke
onderwijs van ‘de Kaas’ (Geert Kazemier) had beter lot verdiend. Als student in de
muziekwetenschap was ik een omnivoor en zo trof ik naast andere muziek ook de
Pathodia op mijn weg aan. Maar met de gebrekkige, feitelijk onzingbare uitgave van
J.P.N. Land uit 1882 was niet veel te beginnen en mijn belangstelling verplaatste
zich naar elders. Een studie over het Franse lied in de negentiende eeuw resulteerde
in een dissertatie. Na de voltooiing daarvan had ik schoon genoeg van de Parijse
salonsfeer. Ik kreeg behoefte aan steviger kost en die vond ik in de zeventiende eeuw.
De weerlegging van de steeds weer klakkeloos herhaalde bewering, dat de
Nederlandse muziek
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na Sweelinck nauwelijks het bestuderen waard is, vormde een welkome uitdaging.
Het was een Engelse zangeres, Noelle Barker, die mij stimuleerde de Pathodia uit
te geven en wel op een wijze die zowel wetenschappelijk verantwoord als praktisch
bruikbaar was. Daartoe moest eerst het probleem der vreemde notatie worden opgelost;
dit gelukte na heel wat hoofdbreken. De kwestie is te technisch om in het kader van
deze babbel te worden besproken, maar zij komt kort gezegd hierop neer dat Huygens
een transpositie-systeem, in gebruik bij Italiaanse luitenisten en Spaanse vihuelisten,
ingenieus omvormde en op zijn liederen toepaste.
Ongeveer terzelfder tijd ondernam ik een studie over de gebeurtenissen rondom
de publikatie van zijn orgeltractaat in 1641 en eerst nu begon de man me werkelijk
te interesseren. Maar ik kreeg hem niet echt te pakken en dat is sindsdien zo gebleven.
Ieder menselijk karakter is per definitie tegenstrijdig - de kerel-uit-één-stuk bestaat
eenvoudigweg niet. Huygens, die zijn voornaam als morele leidraad beschouwde,
toont innerlijke controversies die me soms verbijsteren. Zeker, Constantijn was
gedurende zijn lange leven in verscheidene opzichten constant, maar dit betrof niet
zozeer zijn karakter als wel zijn wijze van handelen. Deze was gegrondvest op
calvinisme, humanisme en stoïcisme, levensbeschouwelijke componenten die hij
getemperd - niet verzwakt - in harmonie met elkaar bracht. Maar daaronder woelde
het. Wat een tegenstrijdigheden! Gezonde levenslust, maar tevens een sterke neiging
tot melancholie. Huygens weet zich op en top Nederlander, maar voelt zich vrijwel
voortdurend ‘dépaysé’. Als jonge man in Venetië verlustigt hij zich in de schittering
van de stad; hij bekijkt Maria-processies, kunstverzamelingen, het werk van de
glazeniers in Murano, en is bij het beluisteren van Monteverdi's Vesper-muziek
‘buiten zichzelf van verrukking’. Maar nauwelijks terug op Zwitserse bodem schrijft
hij een bitter gedicht, Italia decolor, dat een aanklacht bevat tegen het streven naar
schoonheid om haarzelver wille: de Italianen zijn ontaard.
Dan is er de antithese tussen de versificator en de musicus. Orde moet er zijn en
voor vrijheden is er in het versmetrum geen plaats. Dus: uitsluitend verzen bestaande
uit vijf- of zesvoetige jamben of trocheeën, strikt isosyllabisch wel te verstaan. Zo
leest Huygens niet slechts Hooft maar tevens Corneille de les. Desalniettemin
behandelt hij in de Pathodia zijn eigen poëzie met een vrijheid die onverenigbaar is
met Frans of Italiaans klassicisme. Vijfentachtig jaar geleden beweerde Kalff ‘dat
men bij Constantijn Huygens in 't geheel niet van hartstocht kan spreken’. Natuurlijk
betekent het woord ‘pathos’, vervat in de titel van de muziekbundel uit 1647, niet
‘hartstocht’ maar ‘gemoedsaandoening’. Toch spreekt Huygens de stelling van Kalff
tegen. De musicus Constantijn drukt in zijn Pathodia wel degelijk hartstocht uit, zij
het dan ook geen ongebreidelde maar beheerste hartstocht; als zodanig is dit werk
meer kenmerkend voor de barok dan enig gedicht dat ooit uit zijn pen vloeide.
Waarschijnlijk stond hem ook geen andere weg open. Het voorbeeld van Joan Albert
Ban met zijn ‘musica flexanima’ toont aan tot welk een steriliteit de
puur-rationalistische ordening van emoties in muzikale klanken kon leiden. Zelfs
Descartes moest er niets van hebben.
Een andere vraag: wat dééd Huygens gedurende het jarenlange verblijf in Parijs?
Hij kwam toch niet iedere dag over de vloer bij Lodewijk XIV? We weten dat hij
zuinig op kamers woonde, maar niettemin befaamde salons bezocht, waaronder die
van madame de Lafayette. Hij verkeerde met ministers van de koning en musiceerde
met Jacques Champion de Chambonnières, de grondvester van de Franse school der
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clavecinisten. Maar bovenal moest hij het roer recht houden te midden van politieke
en sociale intriges, vergeleken waarbij de machinaties van Amalia van Solms en haar
schoondochter Mary Stuart maar kinderspel waren. Het zal Huygens het gebruik van
al zijn diplomatieke gaven hebben gekost, in deze glazen wereld onbesproken te
blijven. Maar het is hem kennelijk gelukt. Zelfs de kampioen-kletskous van die tijd,
Tallemant des Réaux, noemt hem nergens in zijn Historiettes.
Zoals voor vele tijdgenoten was muziek voor Huygens een afspiegeling van de
Universele Harmonie. Dit verklaart wellicht dat zijn activiteit op dit gebied uitersten
kon overbruggen. In Parijs speelt hij luit-duetten met Ninon de Lenclos, de meest
opzienbarende ‘femme galante’ van haar tijd. Thuisgekomen musiceert hij even
genoegelijk met de vrome oude vrijster Marie Casembroot. Onder de talloze dames
met wie hij muziek maakte waren meer kleurrijke figuren, zoals bij voorbeeld Béatrice
de Cusance (getrouwd met de bigamist Karel III van Lotharingen en dientengevolge
geëxcommuniceerd), maar ook de ingetogen en geleerde Anna Maria van Schurman.
Daartegenover staan maar weinig mannen en deze waren vrijwel allen vakmusici
(John Cooper alias Giovanni Coperario, Nicholas Lanier, Theodor Steffkin). Een
merkwaardige uitzondering vormt de steile professor Gisbert Voetius, berucht als
muziek-hater. Huygens zelf had hem in een brief ‘doof vanaf de wieg’ genoemd;
desalniettemin musiceerde hij met hem (Utrecht, oktober 1650).
Hoe meer spitwerk, hoe meer vragen. De man ontglipt me steeds weer. Maar hij
blijft fascinerend. Hoe ga ik met Huygens om? Met verbazing.
Frits Noske

Een postzegelpresentatie
In de ochtend van 10 maart verzamelde zich in de aula van het Letterkundig Museum
te Den Haag een heterogeen gezelschap van Huygens-kenners, Multatulianen, hoge
ambtenaren van de PTT en medewerkers van het museum om de presentatie bij te
wonen van twee aan de literatuur gewijde postzegels: een Huygens-zegel van 75 en
een Multatuli-zegel van 55 cent. De verzoeken van het Comité Constantijn
Huygens-herdenking 1987 en van het bestuur van het Multatuligenootschap aan de
PTT om aandacht te schenken aan de driehonderdste sterfdag van Huygens en de
honderdste van Multatuli waren gehonoreerd.
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Dr. H. van den Bergh en dr. L. Strengholt voor de postzegels van Multatuli en Constantijn Huygens
(foto: Anefo)

Om elf uur opende Anton Korteweg, directeur van het Museum, de bijeenkomst.
Hij stond stil bij het verschijnsel van de literaire postzegel en gaf een opsomming
van het aantal literatoren dat met een postzegel was geëerd. Het viel hem daarbij op
dat naar verhouding aan veel vrouwelijke auteurs deze eer te beurt was gevallen,
zeker als men ook de koninginnen Wilhelmina en Juliana meerekende die immers
de pen ook wel eens ter hand hadden genomen.
Na hem was het woord aan de voorzitter van het Huygens-comité, dr. L. Strengholt.
Deze uitte zijn erkentelijkheid voor de bereidheid van de PTT om in dit
herdenkingsjaar zo'n fraaie zegel te wijden aan Constantijn Huygens. De heer
Strengholt vond dit overigens terecht, want Huygens zou immers een goede klant
van de posterijen zijn geweest, zo deze in zijn tijd al had bestaan, want hij had,
volgens eigen zeggen, zo'n vijftig jaar lang honderd à honderdtwintig brieven per
maand geschreven. Constantijn was niet de eerste van de familie aan wie een postzegel
werd gewijd, want zijn zoons Christiaan (1928) en Constantijn jr. en Philips (1955)
werden al eerder afgebeeld. Met vier leden uit één gezin op postzegels neemt de
Huygens-familie in de Nederlandse filatelie, afgezien van het koninklijk huis, nu een
volstrekt unieke plaats in.
De gelijktijdige verschijning van de Multatuli-zegel was voor de heer Strengholt
de aanleiding tot een bijzondere geste: hij bleek in het bezit te zijn van een kostbaar
Multatuli-relikwie, namelijk een authentiek plukje haar van Eduard Douwes Dekker,
waarvan hij bij deze gelegenheid de helft schonk aan de voorzitter van het
Multatuligenootschap, dr. H. van den Bergh. Deze nam het curiosum dankbaar in
ontvangst en gaf het ter plekke door aan de ook aanwezige conservatrice van het
Multatuli-museum. De heer Van den Bergh vertelde hoe hem al vaak was gevraagd
of er geen enkel overblijfsel bestond van Multatuli, een vraag waarop hij steeds
ontkennend had moeten antwoorden omdat de schrijver immers, als eerste
Nederlander, na zijn dood was gecremeerd. Maar nu, met deze authentieke haren en
met genenmateriaal van nog levende nakomelingen, zou de wetenschap spoedig in
staat zijn een volmaakte replica van de grote man te maken. Ook Multatuli bleek een
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groot briefschrijver te zijn geweest en de heer Van den Bergh gaf enkele voorbeelden
van de snelle postbezorging tijdens diens leven, iets waar de huidige PTT zich aan
zou kunnen spiegelen. Toch klaagde ook Multatuli al over de traagheid van de
posterijen, omdat een brief soms een paar uur later bleek aan te komen dan hij had
berekend.
Na deze geestige speeches die onder veel hilariteit werden aangehoord, kreeg de
hoofddirecteur van de PTT, A.W. van Ommeren, het woord. Hij gaf een korte
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toelichting op het beleid van de PTT ten aanzien van bijzondere zegels. Het aantal
emissies per jaar is beperkt, een deel daarvan ligt bij voorbaat vast (zomeren
kinderzegels), zodat er maar weinig ruimte over blijft voor gebieden als cultuur,
literatuur, sport en handel en nijverheid. Elke uitgifte van een bijzondere zegel wordt
dan ook zorgvuldig overwogen en de praktijk is dat meer aanvragen worden af- dan
toegewezen. De heer Van Ommeren meende dat in het kader van dit beleid de
literatuur er tot heden nog niet zo slecht van af was gekomen. Vervolgens verzocht
hij de heren Van den Bergh en Strengholt om samen het bord met de afbeelding van
de nieuwe zegels te onthullen, iets wat zij met zichtbaar plezier deden. Beide heren
ontvingen van de heer Van Ommeren een ingelijst vel met respectievelijk Multatuliof Huygens-zegels.
De heer Korteweg sloot de geanimeerde bijeenkomst en deed en passant enkele
suggesties voor literaire postzegels in de komende jaren. De presentatie werd besloten
met een informeel samenzijn dat werd aangeboden door de PTT. Bij vertrek kreeg
elke aanwezige een speciaal eerste dagsmapje met vier blokjes nieuwe zegels
aangeboden, zodat iedereen met een voor velen begerenswaardig ‘collector's item’
naar huis ging. Voor de gasten van het Huygens-comité was deze presentatie zoiets
als het voorafje voor de komende gebeurtenissen.
H. Duits

Terugblik op het congres Huygens herdacht
van de Werkgroep 17e Eeuw in de Koninklijke Bibliotheek (26-27 maart
1987)
Het organiseren van een congres blijft een wonderlijk gebeuren. Het is een amusant
mengsel van strakke planning en vrije improvisatie. Deze fascinerende ervaring heeft
ook de congrescommissie van de Werkgroep 17e Eeuw in maart weer opgedaan.
Maandenlang bleef het keurig uitgewerkte draaiboek onaangeroerd, totdat in de
laatste vijf dagen voor het congres zich bij de in vijftien weken vergaarde
honderdzestig inschrijvingen nog bijna zeventig nieuwe aanmeldingen aandienden.
Weg alle logistiek en planning, de hele indeling kon om! Maar wie weet is dit juist
de sleutel geweest voor het grote succes dat het Huygens-congres geworden is. Want
niemand van de uiteindelijk tweehonderdachtentwintig (!) deelnemers ter Koninklijke
Bibliotheek zal op voorhand vermoed hebben zich in zo indrukwekkend gezelschap
te zullen bevinden. En die verheugende ontdekking zette de toon voor de gehele duur
van het congres. ‘Welhaast euforisch’ noemde dr. Strengholt de sfeer na afloop. Het
was tekenend voor de volledige herdenking, drie dagen lang. Huygens kan tevreden
zijn.
De spontane aanmelding van twintig merendeels jeugdige sprekers voor korte
lezingen (naast de langere lezingen op invitatie) was veelzeggend. In de zaal kon
men de gerenommeerde Huygenianen zien glimmen bij de verrichtingen van hun
pupillen. Terecht, want de algemene indruk na afloop was dat het peil van deze korte
bijdragen vaak verrassend hoog was. De jongeren zelf noemden het zonder
uitzondering een bijzonder stimulerende ervaring.
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Het was overigens in meer dan één opzicht een vol congres. Want ook het
programma liet weinig speling. Tussen vijfentwintig korte en lange lezingen in
parallelen plenaire sessies waren er muziekuitvoeringen en werden er talrijke nieuwe
uitgaven gepresenteerd.
De voorzitter van het herdenkingscomité, dr. L. Strengholt, opende het congres
met een van zijn vele toespraken in die dagen. Terecht wees hij de congresgangers
bij deze gelegenheid niet slechts op Huygens' verdiensten, maar in het bijzonder op
de taak van het Huygens-onderzoek. De belangstelling voor Huygens lijkt groeiende.
Welnu: er is werk te over. Op naar 1996 in doelgericht en gecoördineerd onderzoek!
Als leidraad presenteerde hij daarop zijn biografische schets Constanter.
Na een muzikaal intermezzo schetste dr. Vlieghe een wijds panorama waarin
Rubens, Rembrandt en Van Dyck centraal stonden, Huygens' kunstzinnige voorkeuren
en zijn betekenis voor het Haagse hofmilieu. Aansluitend bood dr. Hermkens de
Koninklijke Bibliotheek en congresvoorzitter Eyffinger een exemplaar aan van zijn
uitgave van Huygens' klucht Trijntje Cornelis. Na de lunch volgde een ware stortvloed
van korte lezingen. Men kon Van Strien horen over anti-idealistische poetica,
Veldhuysen over Persius in Huygens' werk, Kubbinga over Constantijns rol in
Christiaans wetenschappelijke opleiding, Van Lieburg over Huygens' medische
contacten of Sacré over zijn Neolatijnse poëzie. Van Leuvensteyn besprak het gedicht
Hofwyck en Tineke ter Meer de Arion-sonnetten. Van Seggelen vroeg aandacht voor
Huygens' Franse poëzie, waarvan nog steeds zelfs geen bloemlezing bestaat, Luitse
lichtte omstreden vrijmetselaarsnotulen toe en Hermkens bracht de zaal in vervoering
met sappig Vlaams en zijn vrolijke overhead-amanuensis (‘Jan, snel, sheet 6!’). Het
was veel, maar het was boeiend: we leefden even in Huygens' eigen tempo!
De eerste congresdag werd feestelijk besloten met de opening van de
Huygenstentoonstelling van de Koninklijke Bibliotheek. In een mudvolle aula
ontpopte bibliothecaris dr. Willemsen zich als een echte Huygenskenner. Hij had lof
voor het niveau der respectieve sprekers, erkende ook de legitimiteit van hun
onderzoek, maar wees zijn allengs verbijsterd gehoor er fijntjes op dat Huygens, bij
al zijn overige verdiensten, toch de geschiedenis in zal gaan als de eerste bibliothecaris
der KB. Immers, zíj́n eerste ter druk voorbereide catalogus van de Oranje-bibliotheek
is nadien kwalitatief slechts éénmaal overtroffen, en wel door Willemsens ‘eigen’
on-line catalogus. En dat voorwaar is geen schande!
Eyffinger vergastte daarna het gehoor op enkele blad-
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zijden uit Huygens' beschrijving van de jeugd van zijn kinderen. De tekst, na eerdere
vermelding en gedeeltelijke uitgave door Worp weer boven water gehaald in de
Leidse universiteitsbibliotheek door Ed de Heer, kon op het laatste moment worden
opgenomen in de catalogus bij de Huygenstentoonstelling ter KB. Deze was daardoor
mooier, belangrijker, maar - spreker tastte de stemming in de zaal even af - ook een
pietsje duurder geworden dan gepland. De respons en de verkoop waren enorm! En
het gulle glas dat er bij geschonken werd, kreeg ook de laatste twijfelaars om.
Na de receptie stevenden ruim vijftig getrouwen richting Lange Voorhout en
restaurant Royal. Daar werd op gewijde grond en in echt Haagse stijl voor één keer
zelfs door verstokte Amsterdammers heel smakelijk gedineerd.
De volgende ochtend speelde zich weer af ter KB. Heijbroek sprak over Huygens'
kinderen, Nellen over zijn relatie tot Grotius, Katlijne van der Stighelen over
Anna-Maria van Schurman en Elizabeth Keesing (al vol van 1996!) verplichtte haar
gehoor als vanouds aan zich met de fraaiste intimiteiten over Tinus en zijn Dorothée.
Daaronder een gedichtje geschreven op zijn oude dag, als hij denkt dat zij gestorven
is. Karin Ram schetste Huygens' heimwee naar Den Haag in Klachten uit Engeland.
Bots stelde zich de vraag of Huygens wel als geleerde mag gelden, maar maakte
duidelijk dat zijn contacten in elk geval voor elke man van wetenschap
benijdenswaardig waren!
Vanaf twaalf uur toog het gezelschap groepsgewijs per bus en boot naar Voorburg,
waar de middagsessie plaatsvond. Voor de niet-zeevaarders gaf de landing bij
Hofwyck in vliegende storm een extra dimensie aan het congres. En passant vormden
wij een erehaag bij een trouwpartij in Huygens' buiten en trokken daarop langs
Herestraat en Spinoza's huis in de Kerkstraat naar de schitterende Oude Kerk. Daar
borduurde Hanneke van der Heide voort op Huygens' heimwee in Engeland, nu naar
aanleiding van de Uytlandighe Herder, en Ad Leerintvelt liet opnieuw al Huygens'
liefdesverdriet om Dorothée aan ons voorbijtrekken: Is't quellingh sonder vreught,
is't claghen sonder endt...
Van drie tot vijf kwam Huygens' muzikaliteit aan de orde. Rudolf Rasch schetste
bekwaam een overzicht van Huygens' interessen, werkzaamheden en verdiensten op
dit terrein, waarna Tim Crawford en Louis Grijp in een levendige presentatie, deels
- en dit niet tot ieders vreugd - a cathedra de betekenis van hun recente vondsten
toelichtten.
Om vijf uur traden onder orgelklanken van Sweelinck staatssecretaris mevrouw
Ginjaar-Maas en het Voorburgs college van burgemeester en wethouders binnen. In
een feeërieke omgeving en afgewisseld met prachtige koorzang en orgelspel wees
burgemeester Eenhoorn op Voorburgs banden met vader en zonen Huygens, gaf
mevrouw Ginjaar aan dat haar intenties ten aanzien van de culturele vorming van de
jeugd in elk geval goed zijn en declameerde wethouder Eggink met veel verve een
eigen ode aan Huygens. Voorzitter Grootes van de Werkgroep sloot daarop met een
dankwoord het congres af. Onder tintelend carillonspel begaf het gezelschap zich
naar de vernieuwde raadszaal aan de overzijde. Daar hadden wethouder Eggink en
zijn mensen een laatste verrassing: onder een goed glas bood de gemeente de
congresgangers ter herinnering een Constantijn Huygens Kwartet aan. Een uur later,
in de bus op weg naar het Museon, maakte Ton Harmsen zijn al te voldane
medereizigers pijnlijk duidelijk dat dit door volwassenen vaak onderschatte spel een
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geheel eigen discipline vormt. Tegen half acht stopten twee bussen voor het Museon,
waar het Nationaal Comité zich over het gezelschap ontfermde.
Arthur Eyffinger

De tentoonstelling geopend
Na een voorbereiding van bijna twee jaar was het op vrijdagavond 27 maart 1987
dan eindelijk zover dat de opening van de tentoonstelling Constanter. Leven en werk
van Constantijn Huygens, 1596-1687 in het Museon te Den Haag kon plaatsvinden.
Ter gelegenheid hiervan waren velen, onder wie talrijke deelnemers aan het
Huygens-congres in de Koninklijke Bibliotheek die al twee dagen intensief bezig
waren geweest met de grote man, naar het Museon gekomen, zodat tegen acht uur
de aula ongeveer vol was. Het was al ruim na achten toen de directeur van het Museon,
R. van der Weiden, het woord nam om zijn gasten te verwelkomen. Als historicus
toonde hij zich bijzonder verheugd dat hij in zijn museum nu een tentoonstelling
over de Hagenaar Constantijn Huygens gastvrijheid mocht bieden.
Na hem betrad dr. L. Strengholt het spreekgestoelte. Deze begon als voorzitter
van het Comité Constantijn Huygens-herdenking 1987 met woorden van dank aan
alle instellingen en personen die deze expositie mogelijk hadden gemaakt waaronder
de directie van het Museon, de subsidiegevers, de bruikleengevers, de
tentoonstellingscommissie en de medewerkers die betrokken waren bij de
voorbereiding en de inrichting. Hierna
ichtte hij zich meer specifiek tot de burgemeester van Den Haag, mr. dr. A.J.E.
Havermans, die de tentoonstelling zou openen en aan wie de heer Strengholt het
eerste exemplaar van de catalogus zou uitreiken. Maar voor het zover was, wilde
deze eerst nog enkele speciale Huygensiaanse koeien met betrekking tot Den Haag
van stal halen. De dichter was erg gehecht aan zijn geboorteplaats, wat door dr.
Strengholt geïllustreerd werd met enkele regels uit het bekende gedicht Zee-straet:
Soo komt ghy meestendeel, mijn uyterste behaegh,
Mijn noyt volpresen, noyt half uytgepresen Haegh,
En opent my de Milt; want, tegens all' de wetten,
Natuer, van uw gesagh, die lust en liefde pletten
Als 't op de hoofden sneewt, schijnt, deze liefde groeyt,
Hoe mijn verloopen dagh meer na den avond spoeyt.
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Mr. dr. A.J.E. Havermans, burgemeester van Den Haag, ontvangt uit handen van dr. L. Strengholt
het eerste exemplaar van de catalogus van de Huygens-tentoonstelling
(foto: Museon (C. Raab))
'k Hebb Jongh en achteloos, nu menigh Jaer geleden,
Soo 't Kalf treedt in de Wey, all daer ick tré getreden,
Maer sonder gae te slaen in wat een Paradijs
Mijn snoer gevallen was. [...]

(vers 59-68)
Ondanks deze affectie voor Den Haag heeft de dichter ook eens kans gezien de
Haagse magistraat tot grote woede te brengen door zijn Gebruyck of ongebruyck
van't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden (1641) op te dragen ‘Aen de
achtbare Overicheid van 's Graven-hage’, waarbij hij Den Haag aanduidde als ‘dit
schoone Dorp’ met welke aanduiding hij op een paar gevoelige tenen ging staan. Hij
kreeg dan ook een verzoek om zijn formulering aan te passen en, hoewel hij wel
moest lachen om de opwinding van de heren, was hij diplomatiek genoeg om zich
te schikken en voor te stellen er ‘dese schoone Plaets’ van te maken.
Na deze inleiding deed het dr. Strengholt duidelijk genoegen om de burgemeester
van ‘dit schone dorp, deze schone plaats’ het eerste exemplaar aan te bieden van de
catalogus van de aan diens illustere plaatsgenoot gewijde tentoonstelling.
Hierna was het woord aan burgemeester Havermans, die er op zijn beurt ook niet
aan ontkwam om zich bezig te houden met de relatie Huygens - Den Haag, maar nu
gezien van de kant van de heren ‘op het kussen’. Dr. Havermans meende dat Den
Haag Constantijn Huygens nog altijd dankbaar is voor enkele zaken, bij voorbeeld
voor de vormgeving van het Plein, die hij samen met Frederik Hendrik bepaalde en
waaraan hij zijn huis liet bouwen dat een van de eerste en mooiste voorbeelden zou
worden van het Hollands classicisme, maar dat helaas in de negentiende eeuw in
opdracht van de rijksoverheid plaats moest maken voor het gebouw van het Ministerie
van Koloniën. Ook de burgemeester citeerde een paar regels van Huygens uit zijn
gedicht 's Graven-hage, waarin de dichter een karakteristiek van zijn geboorteplaats
gaf:
Het heele Land in 't klein, de Waege van den Staet,
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De Schaeve van de Jeughd, de Schole van de Daed,
Het Dorp der Dorpen geen daer yeder Steegh een pad is,
Maer Dorp der Steden een daer yeder Straet een Stad is.

(vers 1-4)
Naast lof had de dichter in zijn tijd ook wel kritiek op sommige Haagse zaken en de
burgemeester achtte nu de gelegenheid gekomen om een en ander goed te maken.
Huygens vond al in de zeventiende eeuw dat de Haagse magistraat te weinig deed
aan de verkeersoverlast, met name op het Voorhout waar de vele, te snel rijdende
koetsen het de wandelaars erg moeilijk maakten. Pas in onze tijd heeft de gemeente
daar iets aan gedaan door het aanbrengen van verkeersdrempels en het plaatsen van
een groot aantal fraaie, donkerrode
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paaltjes, voorzien van een gestileerd Haags ooievaartje. Huygens zou er tevreden
over zijn geweest. Een andere kwestie die Huygens' misnoegen wekte was het feit
dat de Haagse magistraat hem nooit behoorlijk had bedankt voor zijn initiatief voor
en ontwerp van de Zeestraat naar Scheveningen, ook niet toen deze in 1665 werd
opengesteld. Daarom wilde de burgemeester nu, als opvolger van de oude magistraat,
alsnog deze schuld vereffenen en zijn dank uitspreken voor datgene wat Huygens
hiermee voor de ontwikkeling van de stad had gedaan. Nu hij deze oude kwesties
had afgehandeld kon hij met een gerust hart de tentoonstelling voor geopend verklaren.
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst met het optreden van het Locke-consort,
bestaande uit Wilke ter Brummelstroete (mezzo-sopraan), Susanne Braumann (viola
da gamba) en Fred Jacobs (theorbe). Zij lieten enkele liederen en composities van
Huygens en zijn tijdgenoten horen, wat door de toehoorders duidelijk geapprecieerd
werd.
Na de opening begaven de genodigden zich voor een eerste bezichtiging naar de
tentoonstelling. Te oordelen naar allerlei reacties viel deze nogal in de smaak. En
terecht, want op een boeiende en overzichtelijke manier zijn allerlei aspecten van
het rijke leven van Constantijn Huygens in beeld gebracht. Steeds opnieuw staat de
bezoeker voor verrassingen. Voor ieder die belangstelling heeft voor de Nederlandse
cultuur in de zeventiende eeuw is deze expositie dan ook een absolute ‘must’. Tot
eind mei is hij in het Museon, daarna zal hij vanaf 21 juni de hele zomer in het Paleis
Het Loo te zien zijn.
Met een receptie die werd aangeboden door de gemeente Den Haag werd de avond
besloten.
H. Duits

Overzicht van de Huygens-tentoonstelling
(foto: Museon (C. Raab))
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Dankbetuiging
Het Comité Constantijn Huygens-herdenking 1987 dankt de volgende overheids- en
particuliere instellingen en instanties die, door het verstrekken van subsidies, ertoe
hebben bijgedragen dat de herdenking van de driehonderdste sterfdag van Constantijn
Huygens een groot succes is geworden: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Prins Bernhard Fonds,
Algemene Loterij Nederland, Nederlandse Taalunie, Gemeente 's-Gravenhage,
Gemeente Voorburg, Jan Campert-Stichting, M.A.O.C. Gravin van Bylandt-Stichting,
K.F. Hein-Stichting, Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Kluwer
N.V.

Naschrift
Er is de afgelopen tijd veel over Constantijn Huygens geschreven en gesproken. Een
punt dat steeds weer ter sprake kwam was de verbluffende veelzijdigheid van de
man. Velen hebben zich afgevraagd waar hij de tijd vandaan heeft gehaald voor al
de activiteiten die hij ontplooide, veelal naast zijn drukke ambtsbezigheden. Tot
geruststelling van allen die met deze vraag in hun maag zitten: de dichter zelf kon
haar ook niet beantwoorden toen hij er in zijn ouderdom mee worstelde. Dit blijkt
uit het onderstaande epigram van 5 september 1671 (Worp, VIII, p. 49). Wij hoeven
ons dan ook geen illusies te maken dat we het fenomeen ooit helemaal zullen kunnen
verklaren. Het laatste woord is aan Huygens:

Van mij.
Die van den arbeid weet die 'k seer lang heb gedaen,
En siet'er 'tbij-spel bij, sal nauwelick verstaen
Waer ick den tijd uijt vond, om soo veel by te spelen:
Die op het by-spel oock, by stucken en by heelen,
Eerst en omstandigh lett, sal twijff'len meer als oot
Hoe mij op soo veel wercks soo veel tyds overschoot.
Ick selver doold'er in, self weet ick niet te vinden
Hoe 'k in de groote Ploegh soo veel van 'tmijn versinden.
God weet het: Hem zij lof, die mij gegeven heeft
Dat noijt geen levend mensch min ledigh heeft geleeft.

H. Duits

Uit de bibliotheek
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‘Frappez, frappez toujours.’
Enige exempelen van jaarlijkse dank en maning uit de verslagen over de
bibliotheek
Niemand zal durven beweren dat het lid van de Commissie tot de Bibliotheek der
Maatschappij, J.T. Bodel Nijenhuis, honderdvijftig jaar geleden echt onomwonden
voor meer schenkingen pleitte, maar duidelijk was hij eigenlijk wel: ‘Ziet daar, Mijne
Heeren, wat ik vermelden moest. Heeft Ulieden deze dorre schets niet geheel
verdroten, mij verdroot de optelling en uitéénzetting derzelve, hoe droog uit haren
aard ook, zoo weinig, dat ik, op dien koop, gaarn, een volgend jaar, een, door uwe
giften nog uitvoeriger, tafereel aan uwe belangstelling voordragen wil.’
Een kleine vijftig jaar later, tijdens de Algemene Vergadering der Maatschappij
van 1885 was de zaak nog steeds actueel, getuige het pleidooi van de toenmalige
bibliothecaris, J.J.A.A. Frantzen: ‘Mochten toch alle onze Medeleden het hunne er
toe bijdragen, onze met zooveel kosten en moeite gecompletteerde verzameling over
Nederlandsche taal en letterkunde volledig te houden, door van al wat van hunne
hand het licht ziet, een exemplaar aan onze boekerij aan te bieden. Daargelaten nog,
dat de Maatschappij niet alles kan koopen, heeft zij in menig geval billijke aanspraak
op zoodanige welwillendheid, daar zij aan allen, die voor een of ander onderzoek
hare hulp noodig hebben, met de meeste bereidwilligheid haren boekenschat ter
beschikking stelt. Ik veroorloof mij hierop de aandacht te vestigen, daar het in den
laatsten tijd eens is gebeurd, dat aan de Maatschappij een presentexemplaar werd
geweigerd van een werk, dat zonder hare onbekrompen hulp niet tot stand zou
gekomen zijn...’
Het jaar daarop echter kan men uit het Verslag der Boek- en andere verzamelingen
der Maatschappij ge-
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durende het jaar 1885-1886 voorgelezen door de waarnemende bibliothecaris, dr. A.
Kluyver, opmaken dat deze nog geenszins tevreden was: ‘Groot was ook dit jaar
weder het getal van hen die boeken onzer Maatschappij ter leen vroegen, doch het
Bestuur gevoelt zich gedrongen nogmaals zijn leedwezen te betuigen over iets wat
reeds meermalen ter sprake kwam: niet alle schrijvers, die van de Bibliotheek partij
trekken, hebben de goedheid haar een exemplaar hunner werken aan te bieden. Ik
neem daarom de vrijheid haar nogmaals in ieders belangstelling aan te bevelen, onder
dankzegging aan allen, die haar dit jaar hebben verrijkt.’
In 1899 daarentegen was er reden tot juichen, zij het aan het (open) graf van dr.
R.J. Fruin, in wie de vaderlandse wetenschap, aldus voorzitter dr. A. Beets, zoveel
verloor, dat men niet mocht verwachten het door zijn mond te horen herhalen: ‘Wat
zou het anders kunnen zijn, dan de zwakke naklank van hetgeen die hier tot oordelen
bevoegd zijn, door geschrift of woord, tot zijnen lof hebben gemeen gemaakt?’ De
juichkreten werden overgelaten aan L.D. Petit, bibliothecaris, die getuigde van Fruins
‘toewijding voor de belangen der Maatschappij en van zijne groote liefde voor hare
Bibliotheek’, wat wel mocht blijken uit de uiterste wilsbeschikking van ‘onze diep
betreurde vriend’ waarin hij te kennen gaf ‘dat door de executeurs aan onze
Maatschappij zouden worden aangeboden alle wetenschappelijke boeken uit zijne
boekerij, die in onze verzameling mochten ontbreken en door ons gewenscht zouden
worden’. Dat leverde een keus op van ‘eene vooralsnog ontelbare menigte boeken,
te zamen meer dan 100 planken vullende’, voorwaar een ‘aanwinst die in kostbaarheid,
omvang en zeldzame werken alles [overtreft] wat ooit aan onze Maatschappij
geschonken of gelegateerd is’.
Vijftig jaar geleden, in 1937, is er sprake van een voorstel om jaarlijks, in ieder
geval tot en met 1942 een post van vijftig gulden op te nemen, bestemd voor het
bibliotheekfonds. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De
bibliothecaris, dr. A.A. van Rijnbach, maakt dankbaar melding van uitgevers die
‘wederom bereid gevonden werden exemplaren hunner uitgaven voornamelijk op
bellettristisch gebied aan de Bibliotheek af te staan’ en spreekt zijn waardering uit
voor ‘leden en niet-leden der Maatschappij, zoomede van instellingen en bibliotheken,
die ons met geschenken verblijdden’. Bij de aanwinsten noteren we naast Slauerhoffs
Jan Pieterszoon Coen onder meer een Gids voor Lochem en omstreken met
wandelkaart, 5e druk, 1902 en K. Heeroma's De Nederlandsche benamingen van de
uier (met 4 kaarten).
Nu, in 1987, wil ik me scharen in de rij van mijn voorgangers: dank aan al diegenen
die de bibliotheek van de Maatschappij het afgelopen jaar verrijkt hebben met hun
schenkingen; een oproep aan alle anderen om exemplaren van hun werken aan onze
boekerij af te staan. Wellicht besteedt over honderd jaar de bibliothecaris aandacht
aan juist uw gebaar.
J.J.M. van Gent, bibliothecaris

Uit de commissies
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Een identiek auteurschap van Lantsloot en Moriaen? (Samenvatting)
De bewijsvoering van K. Heeroma voor een identiek auteurschap van Lantsloot
vander haghedochte, Moriaen en Elegast wordt door literatuur-historici vooralsnog
voor onvoldoende bewijskrachtig gehouden. Een systematische en uitputtende
vergelijking van de woordenschat van Lantsloot (LH) en Moriaen (M) biedt mogelijk
een solider basis om uitspraken over het auteurschap van beide voor te bereiden. In
dat kader is niet gezocht naar uitbreiding van het aantal van karakteristieke woorden
in beide ridderromans, maar naar een methode die leidt tot uitspraken over vorm- en
inhoudcorrespondenties van alle woordvormen in beide teksten met uitzondering
van de functiewoorden en persoonsnamen.
Met behulp van de computer werden lijsten vervaardigd waarin alle vormen
gelemmatiseerd zijn naar de genormaliseerde vorm in het Handwoordenboek van
Verdam. Vergelijking van die gelemmatiseerde lijsten leerde dat LH bijna 58%
lemmata gemeenschappelijk heeft met M en M bijna 65% met LH.
Een tweede fase van het onderzoek was het samenstellen van een lijst van
betekenissen, die alle voorkomende vormen in de context van iedere roman
afzonderlijk hebben. Op deze gealfabetiseerde lijsten met betekenissen kreeg iedere
betekenis een numerieke code, die correspondeert met een conceptueel domein uit
het betekeniswoordenboek van L. Brouwers, Het juiste woord. Ten slotte werden
die numerieke codes gealfabetiseerd, zodat alle betekenissen uit LH en M die een
identieke code gekregen hadden bij elkaar geplaatst werden, waardoor het bij
voorbeeld mogelijk werd vast te stellen welke delen van het gebouw, welke
zoogdieren, welke munten enzovoort in beide werken voorkomen, of alleen in LH
of alleen in M. LH blijkt dan 52% concepten met M gemeenschappelijk te hebben
en M 58% met LH.
Een analyse van de populatie van de verschillende conceptuele categorieën maakte
voorts duidelijk, dat,
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wil men uitspraken doen over de aard van de overeenkomsten, men eerst een tertium
comparationis in het onderzoek moet betrekken om te kunnen meten wat in de ME
het communicatieve minimum is van iedere tekst. Als men dat weet, kan men
voorzichtige conclusies trekken met betrekking tot de woordenschat die typisch is
voor een bepaald genre en, bij significante overeenkomsten, voor een bepaalde auteur.
Uitspraken over een grotere rijkdom aan uitdrukkingsmiddelen in bepaalde
conceptuele categorieën, zullen voorts slechts mogelijk zijn als men aspecten als
invloed van uitheemse teksten, ontlening en interferentie voldoende gewicht geeft.
Vooralsnog rechtvaardigt dit onderzoek van de woordenschat van LH en M geen
onbetwistbare uitspraken over een identiek auteurschap.
P.G.J. van Sterkenburg

Enkele aspecten van het lezen bij de Moderne Devoten
(Samenvatting)Een uitvoerige versie van deze mededeling is
gepubliceerd in het hulde-album voor J. Deschamps.
Het onderzoek van de laat-middeleeuwse geestelijke literatuur wordt voor een goed
deel door neerlandici gedragen. Zij richten zich traditioneel vrijwel uitsluitend op
Middelnederlandse teksten. Aanvankelijk werden die vooral gekozen op basis van
hun cultuur-historisch belang, later ook wel vanwege de waarde voor de historische
dialectgeografie (De Vooys c.s.). Een inhoudelijke, religieus-historische evaluatie
kwam, vroeger vaak sterk apologetisch gekleurd, uit katholieke hoek (Ruusbroec
Genootschap, Nijmegen).
Het milieu waarin deze literatuur functioneerde, wordt ook thans nog vaak weinig
scherp aangeduid als Moderne Devotie. Bij nauwkeuriger bepaling blijken het (dit
in tegenstelling tot bij voorbeeld Ruusbroec, het zogenaamde translatorium van
Rooklooster) vrijwel altijd religieuze gemeenschappen van het tweede plan te zijn.
De dragende cultuurcentra van de ‘beweging’ hanteerden als leestaal het Latijn. Dit
kan onder meer worden afgeleid uit een zogeheten meditatieschema met verwijzingen
naar literatuur (Utrecht, NIKK, B113), te lokaliseren in het Fraterhuis te Deventer,
omstreeks 1440. Deze bron wordt aan een nadere analyse onderworpen.
Vastgesteld kan worden dat de gebruiker van het handschrift met een verrassend
breed spectrum van de Latijnse literatuur vertrouwd was. Verondersteld wordt
bovendien een ver gaande bedrevenheid in het hanteren van gecompliceerde
handschriften en een intieme kennis van daar aangeduide passages, die blijkbaar
herhaaldelijk bestudeerd werden.
Het meditatieschema bevestigt opnieuw dat de gangbare literatuur in de belangrijke
centra Latijnstalig was. De hardnekkige voorkeur van het moderne onderzoek voor
werken in de landstaal behoeft - wil men de beweging van de Moderne Devotie op
basis van zijn literatuur verstaan - een tegenhanger, die zich richt op de Latijnse
literatuur.
P.F.J. Obbema
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[nummer 2]
Redactioneel
Na het ‘Huygensgeweld’ van het vorige nummer van het Nieuw Letterkundig
Magazijn treft u bij de afsluiting van de vijfde jaargang een wat rustiger en qua
inhoud meer vertrouwd nummer aan, met verenigingsnieuws zoals verslagen van
een prijsuitreiking, twee steenonthullingen, die voor A.L.G. Bosboom-Toussaint in
Alkmaar - wat trouwens een zeer sympathieke reactie ontlokte aan een
niet-Maatschappijlid, de heer Eli Prins uit Bath, Engeland - en voor Albert Verwey
en P.N. van Eyck in Leiden. Ook het nieuws ‘Van de secretaris’ behoort tot de vaste
rubrieken, evenals ‘Uit de bibliotheek’, ditmaal verzorgd door Jos. A.A.M. Biemans.
Gelukkig is het Vondeljubileum ook bij de Maatschappij niet onopgemerkt voorbij
gegaan, getuige de bijdragen van Sjoerd Koopman en G. Kazemier. Dank zij de
medewerking van De Appel kon het artikel van de laatstgenoemde verlucht worden
met foto's van de Faëton-voorstelling van dit Haagse toneelgezelschap.
Met dit nummer bestaat het Nieuw Letterkundig Magazijn nu vijf jaar. Enkele
jaren geleden zouden van het moderne taalgebruik op de hoogte zijnde leden van de
Maatschappij gemeend hebben dat het dan ook hoog tijd werd voor een ‘evaluatie’.
De redactie meent dat niet zijzelve in dezen ‘het voortouw’ moet nemen. Wel durft
ze uit mondelinge reacties van enkele leden te mogen constateren dat het Nieuw
Letterkundig Magazijn in de smaak is gevallen, zowel in zijn functie van, zoals in
de ondertitel staat, intern mededelingenblad, als ook vanwege de meer informatieve
artikelen. Het moet de redactie echter wel van het hart dat de medewerking van de
leden in dit opzicht sterk onder haar toch al niet al te optimistische verwachting is
gebleven. Graag herhaalt ze nog eens de bescheiden criteria waaraan kopij voor het
Magazijn moet voldoen: leesbare artikelen, waarvan de inhoud altijd wel iets met de
Maatschappij te maken moet hebben, hoezeer het met de haren erbij gesleept mag
lijken.
Aan het bestuur van de Maatschappij en in het bijzonder de penningmeester betuigt
de redactie graag haar dank voor de in meer dan een opzicht onbekrompen wijze,
waarop het het Magazijn tot nu toe heeft gesteund.
Of het Magazijn na vijf jaar zijn definitieve vorm heeft gevonden waagt de redactie
te betwijfelen, maar zij hoopt dat het, na welke veranderingen dan ook, zijn doel zal
kunnen blijven vervullen.
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Advies van de commissie van voordracht voor de toekenning van de
Henriette Roland Holst-prijs 1987
Twintig jaar geleden was J.H. Donner, schaker en literator, een onbreekbare man,
die geen controversieel standpunt uit de weg ging.
Hij omschreef de koninklijke familie als een verzameling ‘wereldvreemde
zonderlingen’, hij pleitte voor het dempen der Amsterdamse grachten, vrouwen
bevond hij ‘op ieder gebied superieur aan de man’ (behalve als het het nobele
schaakspel betrof) en zijn duizend dollar omvattende Italiaanse schaakprijs schonk
hij aan de Vietcong in de hoop ‘dat ze er een machinegeweer voor aanschaffen en
dat op de Amerikanen richten’.
Inmiddels heeft hij een hersenbloeding gekregen, die hem goeddeels aan het
openbare leven heeft onttrokken. Hij is sedertdien honderd procent invalide. ‘Het
enige’, zegt hij, wat nog bevredigend functioneert is ‘mijn geheugen en mijn denken...
wat niet altijd een voordeel is.’
Het is een der superieure formuleringen, ontleend aan zijn wekelijkse rubriek in
NRC/Handelsblad, waaruit een aantal bijdragen in 1986 is gebundeld in zijn boekje
Na mijn dood geschreven. Zijn rubriek behelst de kortste column van de wereld.
Vandaar dat wij ons in het kort bestek van een juryrapport de luxe kunnen veroorloven
een van zijn rubrieken integraal te citeren:
‘Voor een man in mijn omstandigheden is er geen beter gezelschap dan een
aantrekkelijke, intelligente vrouw, die niet te jong is. Renate Rubinstein is zulk goed
gezelschap. Bovendien rijdt zij ook in een rolstoel, wat altijd een band geeft.
In haar jongste boek doet zij mij de eer aan mij te noemen. Zij koketteert met
Reagan, zoals ik met Stalin, schrijft zij. (Waar haalt de lieverd het vandaan?)
Mijn verschrikkelijke ergernis over de Amerikaanse raketten kan zij niet delen.
Terwijl ik in '79 - het heette toen nog “modernisering” - iedereen waarschuwde zich
niet voor de gek te laten houden, moest zij zo nodig Jeroen Brouwers zoenen.
Zij ergert zich liever aan de Russen en vooral aan het IKV met Mient Jan Faber.
Maar zij is uitstekend gezelschap.’
Het is een willekeurige stijlproeve van proza van opmerkelijke originaliteit en
ongeëvenaarde geestkracht. Met instemming citeren wij Max Pam, die in Vrij
Nederland van 8 februari 1986 gewaagde van ‘meesterlijke stukjes, die in hun eenvoud
vaak navrant zijn’, ‘unieke stukjes, omdat nog niet eerder een zo verregaande
invaliditeit van binnenuit werd beschreven’.
Dat J.H. Donner bij deze wordt voorgedragen voor de Henriette Roland Holst-prijs
1987 ligt echter niet aan zijn fysieke toestand, maar aan het feit, dat hij zich, vanaf
zijn ziekbed, heeft ontpopt als een der opmerkelijkste schrijvers van Nederland.
Nooit, zo placht hij openhartig te beweren, heeft hij tegen zijn verlies gekund.
‘Verliezen is heel erg. Als ik verlies laat ik niets merken, maar God hoort me
brommen’ (Het Parool, 7 januari 1967). In diezelfde periode vocht hij een prestigieuze
tweekamp uit met zijn collega-schaakgrootmeester Hans Ree. Hij verloor. ‘Nadat ik
de laatste partij tegen Ree geheel beheerst had opgegeven en in de beste
Angelsaksische traditie mijn tegenstander waardig de hand had gedrukt, rende ik
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naar huis waar ik mij brullend op mijn bed wierp en de dekens hoog over mijn gezicht
trok.’
Twee decennia later was J.H. Donner weer in een dergelijke tweekamp verwikkeld,
die tegen dood en algehele fysieke afhankelijkheid. Dit duel zou hij op punten winnen.
Het is om deze kwaliteiten dat de jury, in sympathie en bewondering voor de
schrijver en de mens, unaniem adviseert J.H. Donner met de Henriette Roland
Holst-prijs 1987 te gradueren.
De commissie van voordracht:
Theun de Vries (voorzitter)
Martin van Amerongen
Peter van Zonneveld
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten de
voordracht te volgen en de prijs aan J.H. Donner toe te kennen.

Dankwoord door J.H. Donner voor de Henriette Roland Holst-prijs
1987 (uitgesproken door mevrouw M. Donner-Coeterier)
Geachte aanwezigen,
Op schaaktoernooien vindt na afloop de prijsuitreiking plaats. De vierkante
enveloppen met inhoud worden dan met een vriendelijk woord uitgedeeld.
Commentaar wordt niet op prijs gesteld en ook niet verwacht. Zo is het beter.
Omdat mijn man moeilijk verstaanbaar is, heeft hij mij gevraagd dit voor te lezen.
Hij maakt het overigens goed en doet u allen de hartelijke groeten.
De leden van de jury bedankt hij voor de hem aangedane eer, waarmee hij zeer in
zijn nopjes is.
Speciaal U, Theun de Vries. Uw niet aflatende belangstelling voor Nederland en
de Nederlanders is hem een lichtend voorbeeld en hij neemt zich voor een goed
Ieerling van U te zijn, bij zijn eigen studie van dit misschien wel meest merkwaardige
volk op aarde.
Zegt hij.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Onthulling gedenksteen A.L.G. Toussaint

(foto Berend Ulrich)

Op woensdag 16 september was het honderdvijfenzeventig jaar geleden, dat te
Alkmaar de schrijfster Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint werd geboren.
De Maatschappij eerde haar erelid met een gedenksteen in het huis, waar zij woonde
in de jaren die aan haar huwelijk met de schilder Bosboom vooraf gingen. De steen
werd onthuld door de voorzitter van de Maatschappij, dr. H. Heestermans, die bij
deze gelegenheid de volgende woorden uitsprak:
De Boekenbijlage van Vrij Nederland van 12 september 1987 is geheel gewijd aan
de leeslijst. Oud-minister Pronk zegt daarin: ‘Literatuur uit de tijd van voor Multatuli
hoort inderdaad op school thuis, maar liever niet als verplichte leerstof.’
Is dat zo?
Op de Leidse universiteitsbibliotheek zijn circa vijftig boekbanden
Bosboom-Toussaint (of gewoon Toussaint als u dat liever wilt) aanwezig. In 1987
is Majoor Frans zes maal uitgeleend en Mejonkvrouwe de Mauléon vier maal. In de
Leidse openbare bibliotheek werd dit jaar geen enkel werk van Toussaint aangevraagd.
Dat is betreurenswaardig. Maar, ik moet het bekennen: ook ik heb mij pas laat tot
het werk van Bosboom bekeerd. Op mijn school was het geen verplichte leesstof.
Ik was zesentwintig toen ik met haar werk kennismaakte als jong redacteur van
het Woordenboek der Nederlandsche taal. Je kon in die positie toen nog veel lezen.
De mij overigens onbekende Vitringa schreef met recht in zijn Koningsdrama van
1880: ‘Wie weet, als ik eens ijverig romans las... Alsof ge 't niet deed! - Nu ja, ik
bedoel, met een potlood, zoals een heer van 't Woordenboek, die in zijn luierstoel
zit te studeren. Dat lijkt me een aardig baantje voor dames.’ Zo, lezend, kreeg ik een
fragmentje uit De Mauléon onder ogen:
‘Gij hebt gelijk, Yolande, ja gij hebt gelijk, en al geeft het mij smart op dit
oogenblik, al geeft het mij beschaming zelfs, ik voel dat ik u danken moet; ja vriendin,
met het fijn gevoel der vrouw, alleen geraden door uw edel hart, hebt gij beter gezien
en beter geoordeeld wat mij noodig is en zelfs wat u dient, dan ik met scherpzinnigheid
des oordeels, mij door de hemel verleend.’
Dat is mooi. Te lang was dit voor mij verborgen gebleven.
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Al op jeugdige leeftijd moet men er op geattendeerd worden dat er fraaie boeken
bestaan, geschreven door de vrouw die van 1847 tot 1851 leefde en werkte in dit
huis. Het eerste erelid van de Maatschappij, bovendien, in een tijd dat alleen mannen
er lid van konden worden.
Vandaar die steen. Ter attentie.
Hierna begaf het gezelschap zich naar het Stedelijk Museum, waar dr. H. Reeser een
lezing hield over de periode die de schrijfster in haar geboortestad heeft doorgebracht.
Hieronder volgt een verkorte versie, de volledige tekst zal te zijner tijd in het jaarboek
verschijnen.
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De Alkmaarse jaren van A.L.G. Toussaint
De jaren, door de schrijfster A.L.G. Bosboom-Toussaint als jonge vrouw in haar
geboortestad doorgebracht, zijn niet altijd gelukkig geweest. Door velerlei oorzaken
paste zij onvolkomen in haar omgeving, die van een typisch negentiende-eeuwse
provinciestad. Ook waren er huiselijke moeilijkheden: dol op haar vader (de ‘Père’),
kon zij het slecht vinden met de onevenwichtige ‘Mère’. Na de geboorte van een
broertje, lievelingskind van de moeder, die dat kind onverstandig verwende en
voortrok, werden de spanningen zo groot, dat de Père het verstandig oordeelde zijn
dochtertje elders te laten opvoeden: in Harlingen bij zijn moeder en twee zusters.
Dit verblijf, van haar achtste tot haar zestiende jaar, is een zegen gebleken. Niet
alleen leefde zij er in een ordelijke, harmonieuze en werkzame omgeving, maar ook
kreeg zij er uitzonderlijk goed onderwijs.
Terug in Alkmaar, probeerde zij zich zo snel mogelijk van het ouderlijk huis
onafhankelijk te maken. Een poging daartoe, een tweejarig verblijf in Hoorn als
gouvernante bij de patricische familie De Bruyn Kops, werd een mislukking: zij kon
de kinderen niet de baas. Wel leerde zij er de voortbrengselen der nieuwste
Nederlandse en Franse letterkunde kennen.
Met hangende pootjes in het ouderlijk huis weergekeerd, zette zij zich aan het
vertalen, maar slaagde pas in het vinden van een levensvervulling, toen zij zelf ging
schrijven. In 1837 verscheen haar eerste novelle Almagro, die dadelijk succes had;
drie jaar later maakte de Hervormingsroman Het Huis Lauernesse haar beroemd. Zij
verkeerde nu in de toonaangevende culturele milieus van die dagen: de kring van de
Amsterdamse Gids en die van de pastorie te Heilo, waar broer en zuster Hasebroek
hun vrienden ontvingen. Het waren echter twee zeer verschillende sferen, de een
liberaal, de ander religieus geaard. Dit leidde tot botsingen, waarbij Toussaint
betrokken raakte en die haar onder psychische druk zetten. Ongelukkige verliefdheid
op Hasebroek maakte haar daarbij dubbel kwetsbaar.
Was het ook enigszins een vlucht, die haar in 1841, vijfentwintig jaar oud, deed
besluiten zich te verloven met R.C. Bakhuizen van den Brink, mederedacteur van
Potgieter aan De Gids, een geniale maar in alle opzichten slordig levende geleerde?
Het werd een ongelukkige verbintenis. Nog voor het huwelijk moest Bakhuizen zijn
schuldeisers door vertrek naar het buitenland ontvluchten. Toussaint beloofde hem
trouw te blijven, waarbij zij brak met iedereen die Bakhuizen nu vallen liet. Deze
bekommerde zich weinig om haar en toen zijn berichten steeds schaarser werden en
de positie van Toussaint onduidelijker, wenste ook de Père, die altijd haar steun was
geweest, dat zij de verloving verbrak.
Als consequentie verliet zij daarop het ouderlijk huis, ging bij vrienden logeren
en besloot in Alkmaar op kamers te gaan wonen en ten slotte een eigen huis te
betrekken: Bierkade 23. Zij had toen haar vijf jaar durende verloving met Bakhuizen
verbroken en het besluit genomen met de Haagse kunstschilder Johannes Bosboom
te trouwen. Dit huwelijk vond plaats in 1851, toen de bijna veertigjarige bruid haar
geboortestad blijvend verliet om zich in de residentie te vestigen.
Hoe A.L.G. Toussaint zelf de jeugdjaren in Alkmaar heeft ervaren, kan worden
opgemaakt uit de vele brieven die van haar bewaard zijn gebleven. Opvallend is
daarbij het verschil in waardering tussen voor en na haar vertrek naar Den Haag. De
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veelal negatieve opmerkingen over de geboortestad uit de periode dat zij er woonde,
contrasteren sterk met prijzende uitlatingen van later datum.
Hier moet rekening worden gehouden met het gevaar, dat de brief inhoudt als bron
van letterkundig onderzoek. De brief immers wordt veelal onder de indruk van het
ogenblik geschreven en niet zelden min of meer onbewust in de geest van de
geadresseerde. Hoe onzekerder de briefschrijver is van zichzelf, des te sterker zal
dit laatste een rol gaan spelen. Zeker is dit het geval bij Toussaint, die zich tegenover
intellectuelen als Potgieter een onwetende vrouw, een autodidacte uit de provincie
zonder mondaine attractie voelde. En zo, al schrijvende, stelde zij haar grieven
overdreven voor en dreef zij de spot met datgene, waar zij in wezen niet geheel los
van stond.
Stellig was in die dagen Alkmaar geen ideale omgeving voor een onafhankelijke,
ongehuwde vrouw, een verwaarloosde verloofde, die de ‘effronterie’ zo ver dreef,
dat zij beroemd werd in het gehele land! Van haar kant uitte zij de nodige bezwaren
tegen haar vaderstad. Allereerst wat kunst en letteren betreft, leefde zij er op
‘Groenland’, zoals zij bij Potgieter, of op ‘Spitsbergen’, zoals zij bij Van Lennep
verzuchtte. Bronnen voor haar historische studies waren er inderdaad niet te
verkrijgen. Thuis had zij alleen de goede, maar kleine bibliotheek van de Père en
van zichzelf wat onke deeltjes van Nederlandse klassieke schrijvers, door haar broer
als oud papier op een veiling gekocht. In dit gebrek zou later worden voorzien na
kennismaking met Potgieter, die haar onbekrompen uit zijn rijke bibliotheek leende.
Culturele genoegens waren er ook weinig te beleven in de negentiende-eeuwse
provinciestad, of het moest zijn het dilettantentoneel, dat de toneelliefhebster
Geertruida Toussaint zeer kon vermaken, al was het op een andere manier dan bedoeld
werd.
Van een geheel ander dan cultureel gemis werd de jonge schrijfster zich bewust,
toen zij kennis had gemaakt met de pastorie van Heilo, waar naast culturele verfijning
vooral de religieuze sfeer van het Réveil heerste. Hierdoor onderging zij een
geestelijke vernieuwing, die nog gestimuleerd werd door haar verliefdheid op de
gastheer - de onder het pseudoniem Jonathan schrijvende J.P. Hasebroek - en door
haar innige vriendschap met diens zuster Betsy. Nadat deze Heilo verlaten hadden,
vond Geertruida een vergoeding voor dit grote gemis in de bezielde prediking van
de jeugdige dominee J.J. van Oosterzee, nog van voor de tijd dat Potgieter hem als
het ‘nijlpaard’ kon typeren. Na diens vertrek uit Alkmaar viel de armoede van het
kerkelijk leven haar dubbel zwaar te verdragen en vele zijn de klachten
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erover in haar brieven. ‘De vrienden Pierson konden haast niet begrijpen, hoe ik hier
leefde in deze Alkmaarsche atmospheer waar 't in het geestelijke nog meer dan in
de natuur altijd eenige graden kouder is dan elders’, schrijft zij in 1847. Niet zozeer
de ziekmakende kou in de Grote Kerk, ook niet de grote afstand die haar, later op
de Bierkade, ervan scheidde, maar de minder dan middelmatige prediking maakte
dat zij er niet meer deelnam aan de godsdienstoefeningen. Liever ging zij dan ook
naar de Remonstrantse Kerk, waar de dominees W. van Oorde en M. Cohen Stuart
haar betere geestelijke steun te bieden hadden en waar zij zelfs naar het H. Avondmaal
ging. Dit kwam haar te staan op een vermanend huisbezoek van de Hervormde
Gemeente - huisbezoek waar zij, toen zij er behoefte aan gevoelde, tevergeefs naar
had uitgezien.
Er zijn gelukkig ook ‘andere Töne und freudenvollere’ aan te heffen. Geertruida
Toussaint mocht zich in Amsterdam, Den Haag of elders tegoed doen aan alles wat
daar voor haar te genieten viel, maar als de zwakke jonge vrouw uitgeput in Alkmaar
terugkwam, waren daar steeds de kalmte en rust waarin zij naar wens kon studeren
en schrijven. Over een verblijf in Rotterdam - waar zij bij Van Oosterzee logeerde
- schreef zij: ‘[ik verlangde] hartelijk naar mijn werk en kamer, hoe kil en koud de
laatste met zijn witte muren ook zijn mogt.’
Ook zou de schrijfster al heel ondankbaar moeten zijn geweest, als zij alleen maar
kritiek had geuit op een stad, die haar reeds vroeg in het openbaar hulde bracht. In
1845 werd zij benoemd tot honorair lid van de plaatselijke afdeling van het Nut van
't Algemeen, een bescheiden onderscheiding, die zij aannam ‘zooals het gegeven
werd met een goed hart’. Van grotere allure was het gebaar van de Raad van Alkmaar:
haar benoeming tot ereburgeres in hetzelfde jaar. Bewogen schreef zij in een
dankbrief: ‘de eere mij toegebragt door den Raad van mijne geboortestad (de eerste
openlijke voor mij in mijn vaderland) [is] mij de waardste en zij zal mij de meeste
blijven.’ Potgieter schreef zij erover: ‘de Alkmaarsche [hulde] is eene zeer hartelijk
gemeende en gracieus volvoerde.’ Ten slotte was de bruid zeer getroffen door de
serenade op de Bierkade, die haar en Bosboom de avond voor hun trouwen werd
gebracht.
Na vestiging in Den Haag wijzigde inderdaad mevrouw Bosboom-Toussaints
houding ten aanzien van Alkmaar, want evenals het gewoon is dat jonge mensen op
een bepaald tijdstip in hun ontwikkeling zich afzetten tegen hun omgeving, is het
ook niet ongebruikelijk, dat zij in later jaren daar juist met een zekere vertedering
aan terug denken en zelfs vaak geneigd zijn die te idealiseren.
Tot 1865 bezocht het echtpaar Bosboom bijna jaarlijks Alkmaar, bij voorkeur met
oudejaar, de trouwdatum van de ouders. Ruim een jaar nadat mevrouw Bosboom
Haagse was geworden, schrijft zij al: ‘Het terugzien van Alkmaar, mijne ouders en
menigte van vrienden en kennissen maakt mij zeer gelukkig, vooral omdat ik het nu
zóo zien kan.’ En in 1860, drieëneenhalf jaar na vertrek: ‘Ik ben toch eigenlijk geboren
om [in] een klein stadje te leven. Alkmaar is [in] mijne proportie of ik in de hare.’
Aan de traditionele bezoeken van de Bosbooms aan Alkmaar kwam een einde,
toen in 1865 de apotheek van de Père werd opgeheven. Nadat deze in 1859 was
overleden, probeerde zijn zoon het kwijnende apothekersbestaan nog te rekken, totdat
in 1864 de Wet op de Geneeskunde hem en zijn collegae beroofde van de voornaamste
bron van inkomsten: het geven van recepten. Daarna kwamen de Bosbooms nog
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enkele keren om de Ontzetsfeesten bij te wonen, de schrijfster uit vaderlands gevoel,
de schilder voor de Grote Kerk, die hem als kunstenaar fascineerde.
Alkmaar, van haar kant, vergat de ereburgeres evenmin. Als geen andere
Nederlandse stad heeft zij een beroemde inwoonster geëerd. Na haar dood werd een
gevelsteen aan haar geboortehuis onthuld. In 1912, bij de honderdste geboortedag,
kreeg zij een standbeeld, waarop de enige kritiek zou kunnen zijn, dat het niet de
jeugdige Alkmaarse Anna Louisa Geertruida Toussaint voorstelt, zoals zij daar eens,
lang geleden, rondliep.
Niet minder belangrijk is het feit, dat de actieve directrice van het Alkmaarse
Stedelijk Museum, mevrouw A. de Vries, in de ‘Bruinvis-kamer’ een permanente
tentoonstelling over Bosboom-Toussaint heeft ingericht, die op 8 oktober 1985
geopend werd, met de typerende titel ‘Een Kennemersche in 't hart’.
En nu, op de honderdvijfenzeventigste geboortedag, heeft de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde haar eerste vrouwelijke erelid geëerd met een gedenksteen
aan Bierkade 23. Een nieuwe toeristische bezienswaardigheid tegenover de historische
Accijnstoren? Laat ons er méér van hopen, namelijk dat voorbijgangers, bij het lezen
van de tekst op de steen, belangstelling krijgen voor leven èn werk van de
belangwekkende vrouw, die zich steeds Alkmaarse is blijven voelen.
Hierop dankte de voorzitter het Stedelijk Museum voor de geboden gastvrijheid.
Deze feestelijke bijeenkomst werd besloten met een geanimeerde receptie in de hal
van het Museum.

Over twee onthullingen
Standbeelden en gedenkstenen komen veel meer voor in Engeland dan in Nederland,
en zeker meer in Bath, waar ik woon, dan in Alkmaar, mijn geboortestad, waar ik
door de jaren heen toch het contact niet mee verloren heb. Heel veel beroemde figuren
hebben door de eeuwen heen korte of langere tijd in Bath gewoond, waar menig huis
in haar straten en ‘crescents’ blijk van geeft door een gedenksteen in zijn gevel
aangebracht.
Op 16 september wordt een gedenksteen onthuld in de gevel van een huis op de
Bierkade ter herinnering aan het feit, dat de in Alkmaar geboren schrijfster Anna
L.G. Toussaint in 1848 daar haar intrek nam, en voor drie jaar bleef wonen tot haar
huwelijk met de schilder Johannes Bosboom in 1851, met wie ze toen naar Den Haag
vertrok. Op een merkwaardige wijze ben ik
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persoonlijk, maar alleen in tijd en plaats, met het feit van de onthulling van een
gedenksteen op de Bierkade verbonden. Op verzoek en in aanwezigheid van een
grote groep niet-joodse bewoners van Alkmaar onthulde ik een gedenksteen op 26
april van dit jaar aan het huis Bierkade 15, dat mijn ouders, ‘geëerde burgers dezer
stad’, zoals de inscriptie luidt, moesten verlaten. ‘Ze werden weggevoerd door de
Duitse bezetters op de 2e Maart 1942 en zijn in Ausschwitz omgekomen.’ Niet alleen
zij die herdacht worden, worden uiteindelijk geëerd, maar ook zij die gedenken en
niet vergeten. Daarom was die onthulling zo uniek. Ze werd niet gedaan door een
familie, of een geloofs- of andere minderheidsgroep, maar namens velen, die een
volle gemeenschap vertegenwoordigden.
Het feit echter dat twee gebeurtenissen een eenheid van tijd en plaats hebben maakt
ze niet essentieel vergelijkbaar, en als ik over twee onthullingen spreek, dan is het
niet die van 26 april versus die van 16 september, maar een herinnering aan een
vroegere Bosboom-Toussaint onthulling, die ik persoonlijk heb meegemaakt, en zo'n
diepe indruk op me maakte, dat ik er even iets over schrijven wil. Het is de onthulling
van het borstbeeld, op de hoek van de - toen - Harddraverslaan en het
Varnebroek/Kennemersingel in 1912, vijfenzeventig jaar geleden, toen haar
honderdste geboortedag werd gevierd. Ik was acht jaar oud. Het kon dus geen
literair-historische gebeurtenis voor me zijn, maar toch is alles me
onvergetelijk-duidelijk bijgebleven door de omstandigheden, waaronder ik alles
meemaakte. Onthullingen zijn eigenlijk bijna altijd hetzelfde, maar omstandigheden
kunnen zo verschillend zijn, dat ze vaak ongewild en onbewust een herinneringsbeeld
achterlaten, dat ook anderen, hoeveel later ook, kan interesseren. Ik zat nog maar
een paar weken in de derde klas van de Aukes School in de Brillesteeg bij ‘meneer’
Beun, na de zachtere jaren in de eerste twee klassen onder de vrouwelijke leiding
van juffrouw Buis en mevrouw Geus. Het was een groot verschil, waar we met een
mengsel van verlangen en onzekerheid, grenzend aan vrees, naar toe dachten in de
grote vakantie. Meneer Beun was niet alleen een man, maar iedereen fluisterde, dat
hij maar één nier had, wat dat ook betekenen kon. Nooit zal ik de eerste dag in de
nieuwe klas vergeten met een door meneer Beun zelf getekende grote kaart van
Alkmaar, want in de nieuwe klas kregen we aardrijkskunde als een nieuw vak. In
die eerste les moesten wij onze straat of gracht tekenen met ons huis heel duidelijk
aangegeven. Als hij dan langs de banken ging, vertelde hij iedere jongen of meisje
iets over de straat, en zelfs over het huis, als hij er iets van wist, en hij wist o zo veel
in onze ogen. Hij had een grijze gelaatskleur en liep een beetje voorover gebogen,
gewoonlijk met zijn rechterhand op z'n rug; lang voor wij op school waren hadden
de leerlingen hem al ‘Hazekeutel-Mierenzoeker’ genoemd, beslist geen mooie naam,
maar iedereen sprak hem eigenlijk met eerbied uit. Zijn verhalen over geschiedenis
boeiden ons, en de verbeeldingskracht waarmee hij die illustreerde! Het duidelijkste
herinner ik me altijd een van de eerste lessen, die over Willebrord en Bonifacius
ging. Een gekleurde schoolplaat hing op het bord, met wilde Friezen bij een dode
man op de grond naast een stenen voetstuk. We hadden nog nooit zoiets gezien en
keken er bijna bang naar (geen gruwelverhalen van de televisie in die dagen voor
jonge kinderen!), maar hij vertelde heel gauw, dat het een standbeeld van een afgod
was, die de bekeerders van het voetstuk hadden afgeslagen.
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De geschiedenis van de stad kon niet meer fascinerend verteld worden dan door
hem. De bouw van de Grote Kerk op het hoogste punt was een goed ding, maar o,
wat kon hij grommen als iets verkeerd was, zij het nu met ons in de klas, of honderden
jaren geleden, als iets verkeerd gedaan was met de dingen waarover hij ons leerde.
De Langestraat was de verkeerde kant op geprojecteerd van de bouw van de eerste
kleine kerk af. Die had westwaarts op gemoeten, zodat we uit de hoofdstraat door
mooie, grote ingangsdeuren de kerk konden binnengaan en niet maar door een
koor-ingang! Enzovoorts, enzovoorts!
Zijn verhalen over de grote personen, die in de stad hadden gewoond en gewerkt
waren fascinerend. Of ze de authenticiteit van de moderne geschiedvorsing zouden
hebben kunnen doorstaan, durf ik niet te beweren, vooral over de 8
oktobergeschiedenis en zijn helden, maar we slurpten het allemaal met open oren en
geesten op! En zo, komend tot het onderwerp van vandaag, de onthulling van het
borstbeeld van mevrouw Bosboom-Toussaint, is het begrijpelijk, dat dat hem - en
dus ons - niet zo maar onvermeld voorbij vloog. Hij vertelde ons over haar familie,
en enkele anekdotes over haar jeugd in de stad, waarvan ik helaas de details vergeten
ben; hij liet ons platen in boeken en tijdschriften zien van het werk van haar man;
en was hoogst enthousiast over het feit, dat er een standbeeld voor haar in de stad
was geplaatst. Een borstbeeld was natuurlijk niet genoeg: het had een heel standbeeld
moeten zijn, met een boek in de hand, of pen en papier, enzovoorts. We moesten
later haar boeken maar lezen, als we groter waren, want het ging over Nederlandse
mensen van een vroegere tijd, die ze volkomen begreep en prachtig beschreef.
Ik weet niet, of de hele school naar de onthulling ging, ik denk zo maar van niet,
maar de vorige dag had hij ons gevraagd, om thuis verlof te krijgen, om wat later
tussen de middag te mogen thuiskomen, omdat hij ons mee wilde nemen naar de
onthulling, die, geloof ik, om twaalf uur plaatsvond. Ik vermoed, dat zijn verlangen
zo groot was er zelf getuige van te kunnen zijn, dat hij meneer Aukes had gevraagd
de school met zijn klas wat eerder te mogen verlaten en ze mee te nemen naar de
plechtigheid. In ieder geval maakten we het mee. We stonden te ver af om alles te
kunnen horen, en als dat het geval geweest was, hadden we het vast wel niet begrepen.
Wel weet ik heel duidelijk, dat er honderden mensen waren, en dat we in een wijde
kring stonden, die bijna tot het singelwater kwam, en dat er stilte was en heel grote
aandacht. Heel gek misschien, maar ik kan zelfs nu nog iets van de sfeer zelf
aanvoelen, en het was niet alleen nieuwsgierigheid, waarom er zoveel mensen waren,
maar werkelijke belangstelling. De onthulling zelf - de eerste keer, dat ik zoiets
meemaakte! - bracht
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werkelijke stilte door spanning en bewondering, dat zoiets moois daar nu stond.
Meneer Beun, naast wie ik mocht staan, bromde natuurlijk onder zijn baard, die hij
niet had, dat het ‘veel te klein’ was, ‘veel te klein’, en toen holden we allemaal heel
gauw naar huis, om nog iets te kunnen eten voor we weer op school moesten zijn.
Terug in de klas stond meneer Beun met een boek in zijn hand, en de bril op het
puntje van zijn neus, wat gewoonlijk betekende, dat hij iets ging voorlezen, dat hij
zelf mooi vond. ‘Ik heb iets gevonden’, zei hij, ‘in een van haar boeken, dat jullie
misschien begrijpen kunnen en mooi zullen vinden.’ Ik kan me er niets meer van
herinneren, maar ik weet, dat we het mooi vonden.
Enkele jaren later, ik geloof, dat ik al half door de middelbare school was, kwamen
we elkander nog eens tegen, en hadden een lang gesprek, dat eindigde met ... mevrouw
Bosboom-Toussaint. Ik vroeg hem of hij nog altijd een vereerder van haar werk en
persoonlijkheid was, en vertelde hem wat een blijvende indruk die plechtigheid bij
dat standbeeld op me had gemaakt. ‘Ja, maar lees je haar boeken nog?’, vroeg hij.
Ik moet bekennen, dat ik die vraag met ‘nee’ beantwoorden moest, maar ik was er
zeker van, kon ik er aan toevoegen, dat ik het wel weer eens zou doen. ‘Dan moet
je Des Koning's vriend eens lezen’, zei hij, ‘de laatste novelle van een trilogie. Het
zal je interesseren en treffen, want het gaat bij haar en haar werk om karakters en
karakter-beschrijving en die draagt ze levend door de tijden heen naar ons toe, wat
er ook anderszins veranderen mag; en in die novelle komt dat heel sterk uit.’ En na
een korte pauze: ‘Karakters, daar gaat het om in het leven.’ Ik ben de naam van
Denkwaart nooit vergeten, maar ook mijn oud-onderwijzer, meneer Beun, niet, en
door hem is mijn eerbied voor Anna Louise Geertruida Bosboom-Toussaint altijd
levend gebleven en kunnen mijn gedachten met getemperde vreugde op 16 september
weer naar de Bierkade gaan, waar door de komende onthulling haar naam weer naar
voren wordt gebracht. Hopelijk vindt een jonge lagere schoolleerling eenzelfde
toegewijde en enthousiaste onderwijzer als ik het voorrecht had te ontmoeten in mijn
prille jeugd, en wordt levenslange bewondering weer aan een kleine kaars ontstoken.
16 september 1987
Eli Prins

Uit de bibliotheek
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Nieuwe Maerlant-fragmenten voor de Maatschappij
In december van het vorig jaar verwierf de Maatschappij uit het bezit van de Brugse
kunsthistoricus en verzamelaar M. Goetinck enkele belangrijke Middelnederlandse
fragmenten voor de handschriftencollectie. Tot de aanwinsten, nu bewaard in de
Leidse universiteitsbibliotheek, behoren elf kleine fragmenten van een handschrift
met de Rijmbijbel, Jacob van Maerlants vertaling en bewerking van de Historia
scolastica van Petrus Comestor. De fragmenten worden bewaard als hs. Ltk. 2178.
Dat het om Rijmbijbel-fragmenten ging, was al in maart 1980 door Marc Goetinck
en ondergetekende vastgesteld. Met behulp van de Rijmbijbel-uitgave van J. David
was het niet moeilijk de precieze plek op te sporen, dat was een kwestie van
bladeren.Rymbybel van Jacob van Maerlant, met voorrede, varianten van hss.,
aenteekeningen en glossarium [...] voor de eerste mael uitgegeven door J. David.
Brussel 1858-1861, 3 din. Tegenwoordig zou de zoektocht overigens veel
gemakkelijker en sneller kunnen worden uitgevoerd dank zij de aanwezigheid - sinds
1983 - van de nieuwe Rijmbijbel-editie in het ‘Corpus van Middelnederlandse teksten
(tot en met het jaar 1300)’ dat door M. Gysseling wordt uitgegeven.Corpus van
Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Uitgegeven door M. Gysseling
m.m.v. en van woordindices voorzien door W. Pijnenburg. Reeks II: Literaire
handschriften, deel 3: Rijmbijbel/tekst en deel 4: Rijmbijbel/indices. Leiden 1983.
Aan deze uitgave is een aantal indices toegevoegd, samengesteld door W. Pijnenburg,
en met behulp van de alfabetische woordindex is het lokaliseren van de passage een
peuleschil geworden. De elf fragmenten blijken oorspronkelijk tot één blad behoord
te hebben, dat deel uitmaakte van een perkamenten codex met een mise-en-page in
drie kolommen van elk 53 regels. Aan elkaar gepast, tonen de reepjes perkament
gedeelten van de kolommen recto b en c en verso a en b. De oorspronkelijke
afmetingen van het handschrift waren 340 à 350 × circa 250 mm voor het boekblok
en 265 × circa 190 mm voor de bladspiegel. Het moet een eenvoudig, maar goed
verzorgd handschrift geweest zijn. Te oordelen naar het schrift - een littera gothica
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Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. Ltk. 2179, rectozijde (54%)
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textualis - werd de codex in de eerste helft van de veertiende eeuw vervaardigd.
Op de reepjes staan de volgende verzen: 17.653-17.865 volgens de uitgave door
J. David (dl. II, pp. 222-231) of 17.636-17.848 in de editie-Gysseling (pp. 422-427).
De taal is Vlaams. Het aantal verzen is niet alleen betrekkelijk klein, helaas moet
tevens worden aangetekend dat veel verzen bovendien incompleet zijn overgeleverd.
Tot op heden zijn er geen andere fragmenten van dezelfde codex bekend. Dat er zo
weinig van de codex bewaard is gebleven, valt des te meer te betreuren omdat deze
fragmentjes enkele interessante varianten lijken te bevatten.
De belangrijkste aanwinst bestaat echter uit een vrijwel gaaf blad perkament dat
afkomstig is uit een handschrift met de Spiegel historiael, Maerlants vertaling en
bewerking van het Speculum historiale van Vincentius van Beauvais. De ontdekking
van dit blad, dat thans bewaard wordt als hs. Ltk. 2179, werd al in 1979 door Marc
Goetinck bekendgemaakt.M. Goetinck, Een onbekend fragment van de Spiegel
Historiael (I partie, VIIe boek) in vier kolommen (omstreeks 1400), in: Het Brugs
Ommeland, 19 (1979), pp. 123-126. Het blad heeft ooit behoord tot een reusachtige
codex waarvan nog tweeëndertig andere folia bewaard zijn gebleven. De afmetingen
van dit boek bedroegen circa 420 à 425 × circa 315 à 320 mm en in totaal moet het
handschrift ongeveer 310 folia dik zijn geweest. Uit de foliëring van de bladen kan
men afleiden dat de codex uit vier delen bestaan heeft, maar het valt niet meer vast
te stellen in hoeveel banden die delen waren ingebonden. Dat dit Spiegel
historiael-handschrift over twee of meer banden verdeeld was, hoeft niemand te
verwonderen: één band met daarin ruim 300 folia perkament van zo'n groot formaat
als hier het geval is, zou een praktisch onhanteerbaar boek hebben gevormd. Voor
zover de fragmenten dat laten zien, is het vervaardigen van de codex het werk geweest
van ten minste twee kopiisten die beiden een littera gothica textualis schreven. Op
grond van het schrift wordt het ontstaan van het handschrift op omstreeks 1400
gesteld, de taalvormen maken aannemelijk dat het in Holland of door uit dat gewest
afkomstige kopiisten geschreven werd.Vergelijk J. Deschamps, De fragmenten van
twee handschriften van de ‘Spiegel Historiael’ in vier kolommen, in: Hulde-album
Prof. Dr. J.F. Vanderheyden. [Langemark 1970], pp. 51-79, met name pp. 73-75.
De bladen die van dit handschrift bewaard zijn gebleven, geven het beeld van een
goed verzorgd, eenvoudig maar stijlvol handschrift, zeer regelmatig qua schrift en
tekstgeleding en derhalve een bewijs van goed vakmanschap.
Het blad dat - zoals gezegd - vorig jaar voor de Maatschappij verworven werd,
maakte deel uit van het eerste deel van dit handschrift en was daarin folium 42, zoals
in de bovenmarge aan de rectozijde staat aangegeven. Het bevat de tekst van cap.
59, vs. 34 - cap. 65, vs. 196 van het zevende boek der Eerste Partie.
Wat deze aanwinst bijzonder maakt, is de mise-en-page in vier kolommen (van elk
76 versregels). Een lay-out in vier tekstkolommen is uitzonderlijk te noemen. Onder
de Middelnederlandse handschriften kennen we thans fragmenten van in totaal slechts
vier van zulke codices. Opmerkelijk is dat het in al die gevallen gaat om handschriften
met Maerlants Spiegel historiael.J.A.A.M. Biemans, Nieuwe fragmenten van
handschriften van de ‘Spiegel historiael’ in vier kolommen, in: Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 99 (1983), pp. 1-24. De fragmenten van Vanden
bere Wisselau (London, British Library, ms. Egerton 2323) en een der bladen van
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de zgn. Roman van Caesar (Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, hs. 1643, fol.
1) kunnen bij nader inzien beter niet beschouwd worden als fragmenten van ‘normale’
vierkolommige handschriften, het zijn aparte gevallen (vergelijk pp. 2-3 van mijn
artikel in TNTL). Dat mag opmerkelijk heten, verbazingwekkend is het niet. Als we
de totale lengte van de vijf partieën (Maerlants eigen aandeel plus de voortzettingen
daarvan door Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem) op circa 185.000 verzen
stellen, dan zou een codex met een bladindeling in twee kolommen van elk 40 regels
tekst een omvang van ruim 1155 folia krijgen. Bij een lay-out in twee kolommen
van elk 50 regels zou men op zo'n 915 folia uitkomen. Dat was natuurlijk heel goed
mogelijk, zeker indien de codex over enkele banden werd verdeeld. Maar het grote
aantal (fragmenten van) Spiegel historiael-handschriften in drie kolommen en de
fragmenten van de vier codices in vier kolommen laten zien dat men vanwege de
enorme lengte van de tekst in veel gevallen voor een wat groter maar tevens wat
minder dik boek gekozen heeft.
De mogelijkheid om een blad uit een dergelijke monumentale codex te verwerven,
doet zich slechts bij hoge uitzondering voor. Het is verheugend dat de Maatschappij
van zo'n zeldzame gelegenheid heeft kunnen profiteren. Verreweg de meeste restanten
van de vierkolommige Spiegel historiael-handschriften worden bewaard in het
buitenland, in Belgische en Oostenrijkse bibliotheken. Tot voor kort bevond zich
slechts één vierkolommig blad in Nederland: hs. Ltk. 177. Dit blad heeft behoord
tot een ander vierkolommig handschrift dan dat waaruit hs. Ltk. 2179 afkomstig is.
Vooral dank zij de rijke verzamelingen van de Maatschappij is het mogelijk in de
Leidse bibliotheek de grootste en meest gevarieerde collectie handschriften en
fragmenten van de Spiegel historiael te bestuderen. De verwerving van hs. Ltk. 2179
biedt extra mogelijkheden voor het onderzoek naar de handschriftelijke overlevering
van de Middelnederlandse letterkunde, in het bijzonder van de handschriften met
Maerlants Spiegel historiael.
Jos A.A.M. Biemans
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Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap
Het hemelse gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremd over mij, en mijn benauwde vesten
En arme burgerij; en op mijn volks gebed
En dagelijks geschrei, de bange stad ontzet.

Flink schallend liet de heer H.J.L. Vonhoff, commissaris van de Koningin in de
provincie Groningen, deze dichtregel op 17 november neerdalen in de uitpuilende
aula van de Koninklijke Bibliotheek (KB) te 's-Gravenhage. Hij had de strofe gekozen
als begintekst van de rede die hij hield ter gelegenheid van de opening van de
tentoonstelling ‘Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap’, op de kop af
vierhonderd jaar na de geboorte van de prins der Nederlandse dichters.
Dr. A.W. Willemsen, prof. K. Fens, dr. M. Spies en W. Tiesema waren Vonhoff
reeds als spreker vooraf gegaan tijdens de herdenkingszitting die door de KB in
samenwerking met de KRO en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde was
georganiseerd. Arie Willemsen, bibliothecaris van de KB, hield een inleiding over
de Vondel-herdenkingen die in de loop der eeuwen werden gehouden en vergeleek
die met die van 1987. Dit jaar was er - in tegenstelling tot vele keren in het verleden
- geen sprake van officiële, nationale gebeurtenissen, waarbij bij voorbeeld ministers
of leden van het Koninklijk Huis een rol speelden. Veeleer vindt er in 1987 een scala
van activiteiten plaats, die alle op initiatief van personen en instellingen tot stand
kwamen: een herdenking van onder op. De mensen die bij die aaneenschakeling van
op zichzelf staande initiatieven zijn betrokken, vormen een Vondel-circuit; ook de
samenstellers van de KB-tentoonstelling - Marja Geesink en Anton Bossers - zijn
daar een onderdeel van.
‘Op 's Hemels ronde spil’ was de titel van de lezing van Kees Fens, hoogleraar
Nederlands aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Het is een citaat van de
titel van een bloemlezing uit Vondels poëzie door de capucijner pater Maximilianus,
een boek dat op Fens al vroeg diepe indruk heeft gemaakt. Zijn referaat was een
analyse van een specimen van Vondels funeraire poëzie, het uit 1635 stammende
gedicht Lijkklacht aan het Vrouwe-koor.
Marijke Spies, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit van
Amsterdam, betoogde vervolgens dat de literatuurgeschiedenis het mogelijk maakt
om ook van het werk van onze oude schrijver de actualiteit aan te tonen. Zij
illustreerde dit aan de hand van het gedicht dat Vondel schreef ter gelegenheid van
zijn eigen zestigste verjaardag: Geboortezang, aen Gregorius Thaumaturgus, mijnen
Geboorteheiligh.
Watse Tiesema, als dramaturg verbonden aan de toneelgroep De Appel, belichtte
de theaterkant van het werk van Vondel. Hij gaf aan, welke facetten van het
dramatisch werk Vondel tot onze tijdgenoot maken en hoe verschillende aspecten
in dat oeuvre moeten worden vormgegeven om ook in deze tijd bij een publiek iets
teweeg te brengen.
Na de presentatie van een speciaal Vondel-nummer van het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde (103e jaargang, nr. 4) werden door het
muziekgezelschap Camerata Trajectina enkele liederen, met teksten van Vondel en
getoonzet door de zeventiende-eeuwse componist Cornelis Padbrué, ten gehore
gebracht.
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Henk Vonhoff maakte als laatste in de rij eveneens gewag van de actualiteit van
Vondel. Als illustratie had hij gekozen voor enkele regels uit de Gijsbrecht. Wat
zouden velen geholpen zijn geweest wanneer zij op tijd hadden kennis genomen van:
Of heeft de Beurs dien naam gebaard,
De Beurs, die 't geld met zorg bewaart?
Zo blijft de zedigheid bevolen:
Want schepen, brieven, geld en goed,
En Beursgeloof is eb en vloed.
De Beurs wordt om haar geld bestolen:
En wat 's een geldeloze Beurs?
Een koopmans gasthuis vol getreurs.

De tentoonstelling ‘Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap’ in de
Koninklijke Bibliotheek biedt een overzicht van Vondels oeuvre, geplaatst in de
literaire en maatschappelijke context van zijn tijd. Er zijn kostbare oude drukken,
handschriften, illustraties en pagina's uit een keur van bijzondere uitgaven te zien.
Het getoonde materiaal is behalve uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek
afkomstig van onder meer het Nederlands Theater Instituut, Teyler's Museum, de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Universiteitsbibliotheek Leiden.
Bij de expositie - die loopt tot en met 9 januari 1988 - is een gelijknamige
geïllustreerde bundel met opstellen verschenen. Daarin is behalve de bovengenoemde
inleidingen van Willemsen, Fens, Spies en Tiesema nog een aantal andere bijdragen
opgenomen. Tevens bevat het boekje een uitputtende lijst van alle uitvoeringen,
tentoonstellingen, publikaties, radio- en televisie-uitzendingen en andere activiteiten
rond de viering van de vierhonderdste geboortedag van Joost van den Vondel. Het
is te bestellen bij de KB en kost tien gulden.
De lezing van de heer Vonhoff wordt opgenomen in een uitgave van de KRO, die
in december 1987 verschijnt.
Sjoerd Koopman
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Vondels Faëton, een psychologisch drama
Vondel volgt in zijn Faëton het verhaal, zoals dat door Ovidius in het tweede boek
van zijn Metamorphosen uitvoerig beschreven is. Faëton is de zoon van de god Febus
(Apollo) en een aardse vrouw Klymene. Als zodanig is hij geen godheid, maar een
gewone sterveling en hij heeft zijn vader kennelijk nooit gezien. Zijn oom Epafus,
een bastaard van Jupiter en de godin Isis en daardoor wèl een godheid, kleineert hem
door te zeggen, dat zijn moeder hem bedriegt met haar verhaal, dat Febus zijn vader
is. Dat zit hem dwars. Hij vraagt zijn moeder hem naar zijn vader te brengen, wat
zij doet. Als Klymene zijn probleem aan Febus heeft uiteengezet, bevestigt deze de
echtheid van zijn vaderschap en laat als bewijs van de waarheid van zijn woorden
Faëton een wens doen met de onder een heilige eed bezworen belofte, dat hij die zal
vervullen. Dan vraagt Faëton voor één dag in plaats van zijn vader de zonnewagen
te mogen besturen. Febus schrikt, beseffend dat dit de ondergang van zijn zoon ten
gevolge zal hebben, maar hij kan hem niet van zijn plan afbrengen. Het wordt een
ramp. De jonge man kan het vurige span niet bedwingen, de wagen raakt van zijn
vaste baan, hemel en aarde dreigen te verbranden. Dan grijpt Jupiter in en treft Faëton
met zijn bliksem, waarna alles weer in orde komt, uitgenomen het vreemde slot, dat
moeder Klymene haar dochters, zusters van Faëton, in populieren ziet veranderen
en Cycnus, vriend van Faëton en diens lot beklagend, in een zwaan.
In de Inleiding tot zijn grote en leerzame boek over Vondels drama's, Van Pascha
tot Noah, merkt W.A.P. Smit op, ‘dat Vondel met de titels van zijn drama's niet
zozeer aandacht vraagt voor een bepaalde figuur als wel voor een bepaalde
geschiedenis’,I, pp. 17-18. en noemt dan ook de Faëton. Dat is in dit geval ten dele
waar: Faëton komt in dit drama alleen in de eerste twee bedrijven als handelend
persoon voor; het dramatische verloop van het verhaal was natuurlijk niet uit te
beelden en wordt dan ook verteld door de Faem. De hoofdpersoon in de volgende
drie bedrijven is echter Febus. Het gaat erom, hoe deze de ondergang van zijn zoon,
waaraan hijzelf schuldig is, verwerkt. Ik kan het dan ook niet met Smit eens zijn,
wanneer hij in dezelfde Inleiding schrijft: ‘Wanneer voor Vondel niet een persoon,
maar een geschiedenis uitgangspunt is, dan volgt daaruit dat zijn figuren voor hem
slechts belang hebben in zoverre zij voor de uitbeelding der geschiedenis van betekenis
zijn. Het is er hem om te doen, de universele idee uit te beelden die zich in de
vertoonde geschiedenis exemplarisch openbaart. De tekening der afzonderlijke
personen is slechts een der middelen tot het bereiken van dit doel. Vondel voert ze
niet op om hunzelfs wil.’t.a.p. p. 19. Smit is dan consequent in zijn oordeel over de
Faëton, dat hierin ‘naast de staetveranderinge als tweede motief de problematiek van
straf en recht aan de orde wordt gesteld’. En iets verder: ‘De structuur van het drama
is gaaf en sterk; daartoe wordt niet weinig bijgedragen door de meesterlijke wijze
waarop in IIIa het probleem van Faëtons schuld fundamenteel wordt gesteld door de
vergelijking van zijn daad met die van Prometheus. Het valt te betreuren dat de figuur
van Febus in psychologisch opzicht niet duidelijker en scherper is uitgebeeld, maar
er kan niet worden ontkend dat dit naar alle waarschijnlijkheid de aandacht meer van
de procesvoering zou hebben afgeleid dan in Vondels opzet wenselijk was.’III, pp.
344-345.
Hier is wel wat tegen in te brengen. In de eerste plaats merk ik op, dat het vinden
van ‘de universele idee’ in een geschiedenis niet inhoudt, dat die idee primair is en
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de geschiedenis daarna en daarnaar bedacht zou zijn. De geschiedenis bestaat bij de
gratie van de personen. Bij een dichtende filosoof kan het omgekeerde het geval zijn,
maar bij Vondel, die primair dichter was, geloof ik daar niet in. Hij zal allicht wel
aan een diepere zin van het verhaal gedacht hebben, maar dat hij daarnaar zijn
personen eventueel vervormde, wil er bij mij zomaar niet in. Dat de figuur van Febus
in psychologisch opzicht niet duidelijk en scherp uitgebeeld zou zijn, lijkt mij een
onhoudbare bewering. Ik wil daar graag iets meer over zeggen.
Een belangrijk element van het verhaal is, dat Faëton een bastaard is en deswege
gekleineerd werd. Vondel had gevoel voor een dergelijke situatie. Indertijd heb ik
dat trachten duidelijk te maken in een opstel, Over de psychologie van Vondels
Jefta.In De Nieuwe Taalgids, XXXIII (1939), pp. 18-29. De psychiater Adler heeft
er op gewezen, dat gevoelens van minderwaardigheid velen hebben gestimuleerd tot
een uiterste inspanning om hun tekort te overwinnen en dat dit dikwijls leidde tot
een ‘Überkompensation’, veelal ten goede, maar ook wel, als dit niet lukte, ten kwade,
om daardoor toch op te vallen, een bijzondere figuur te zijn. Jefta, ook een bastaard,
kwam zo tot grote daden, maar door de behoefte om te schitteren, bekend te staan
als een groot man, kon hij niet ingaan op het betoog van de priester, dat hij in zijn
geval niet gehouden was zijn dochter te offeren. Hij had immers Jahwe beloofd het
eerste levend wezen dat hem na de voor zijn volk noodzakelijke overwinning uit zijn
huis tegemoet kwam, aan hem te zullen offeren. Niet offeren zou, zo meende hij,
zijn goede naam en geloofwaardigheid te niet doen.
Smit heeft dit artikel wel scherpzinnig genoemd, maar het afgewezen, omdat het
uitgangspunt te typisch modern zou zijn voor een drama uit de zeventiende eeuw.II,
p. 362. Mijns inziens ten onrechte. De verdienste van Adler was, dat hij allerlei
karaktertrekken als gevolgen van een en dezelfde oorzaak aanwees, namelijk het
minderwaardigheidsgevoel. Het verschijnsel was echter allang bekend, zij het zonder
de naam en zonder de wijde omvang die Adler er aan kon geven. Merkwaardig in
ons verband is, dat Vondel zelf het omschrijft met de woorden die hij Juno, de
voornaamste en felste aanklager van Faëton, in de mond legt:
't is doch d'aert der bastertzoonen
Doorgaens naer hoogen staet te streven, scepters, kroonen
En tullebanden, en wat heerlijck bromt en praelt
Zich t'eigenen, om door dien staetglans rijck betaelt
Te zetten 't arme lot, hun toegesmackt van boven,
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Will van Kralingen als Juno in de opvoering van De Appel
(foto Pan Sok)
En langer niet, als een verschoveling verschoven,
Verstooten, met den neck by grooten aengezien,
Te duicken, maer verwaent den trotsen spits te biên,
En zonder wedergade, een' grooten naem te draegen,
Al zou 't zich al wat leeft in eeuwigheit beklaegen.

(vss. 931-940)
Bij Ovidius komt Juno en daarmee ook deze passage niet in het verhaal voor. Het is
Vondels eigen levenservaring en mensenkennis, die hier aan het woord is. In directe
zin heeft het alleen betrekking op Faëton, maar indirect natuurlijk ook op de vader,
die deze zoon verwekte. Hoe heeft Vondel hem getekend, die meer dan eens beweert
zijn zoon zeer lief te hebben, maar wel zijn moeder en haar kinderen in de steek heeft
gelaten toen deze nog jong waren, zodat hij bij de aanvang van het stuk Faëton en
zijn zusters in het geheel niet kent?
Als hij bij het begin van het tweede bedrijf in het verhaal verschijnt, houdt hij een
alleenspraak, waarin hij zichzelf erop beroemt de monsterdraak Python gedood te
hebben die land en volk van Azië verdorven had. Maar aangezien ‘elck Godts weldaet,
en het redden uit den noot, vergeet’, vindt hij het geraden het Pythisch feest in te
stellen, kennelijk ter ere van zichzelf. Op dat ogenblik verschijnt Klymene met haar
kinderen. Febus begroet haar als een grand seigneur, alsof hem niets te verwijten
was:
Mijn schoone, in't lauwerbosch, gelijck een tegenzon,
Gekust en weêr gekust, toen liefde een' godt verwon,
En geen omhelzen, geen liefkoozen hem verveelde,
Tot datge uit uwen schoot vier lieve kinders teelde,
Waerin de blozentheit van hunnen vader bloost,
De godtheit, licht gekent in zijn natuurlijck kroost.

(vss. 293-298)
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Hij spreekt niet over schuld, maar dat totdat van vs. 296 zegt toch wel iets. Wanneer
nu Klymene klaagt, dat Epafus Faëton voor bastaard uitscheldt, noemt Febus de oom
eveneens een bastaard en stelt met een groots gebaar zijn kinderen, inzonderheid
Faëton, gerust:
Schept moedt: uw vaders hart staet voor u allen open.
Hy kent u alle voor zijn zaet en wettigh bloet:
En twijffeltge aen mijn woort, en kuntge op dezen voet
U niet verzekren: eisch al watge zoudt begeeren
Ten onderpant. mijn zoon, eisch onbeschroomt. wy zweeren
By Plutoos jammerpoel, het heilighst, daer de Goôn
Hunn' eedt by staven: 'k zweer u heiligh by mijn kroon
En hooft, al watge wenscht zal vader u niet weigeren.

(vss. 328-335)
Het is duidelijk: hij neemt aan dat zijn kinderen, de verhouding tot dat ogenblik in
aanmerking genomen,
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niet veel vertrouwen in hem hebben. Zijn aanbod is de overdaad van een man die
met een groots gebaar zijn morele schuld tracht goed te maken, maar zich daardoor
nu echt in de ellende stort. Als Faëton vraagt voor een enkele dag de zonnewagen te
mogen besturen, schrikken moeder en vader. Ze trachten hem tot andere gedachten
te brengen. Op zichzelf is het niet ongewoon, dat de zoon ook wil kunnen wat de
vader doet, maar Faëtons minderwaardigheidsgevoel doet hem bij zijn eis volharden.
Het is deze halsstarrigheid die hem weinig sympathiek maakt, weinig geschikt om
als tragische held te fungeren, maar ons medegevoel eer doet uitgaan naar de
aanvankelijk snoevende, nu echter werkelijk zorgende vader, die ten einde raad zijn
zoon nog uitvoerige instructies meegeeft voor de onmenselijk moeilijke tocht.
Hiermee is de rol van Faëton in het stuk uitgespeeld. We horen alleen nog van
hem door middel van de Faem. Febus echter groeit als vader, waarbij hij zelfs zijn
waardigheid van zonnegod op het spel zet. Zo in het derde bedrijf, als Juno hem
vraagt, welk vuur de lucht ontsteekt. Kennelijk om zijn zoon te sparen, hoewel ook
om eigen schuld te verbergen, zoekt hij een uitvlucht als een schooljongen die betrapt
is op spijbelen en zich tracht te verontschuldigen door de leugen, dat hij een bloedneus
had, toen hij naar school zou gaan: ‘'k Hadde eenen enklen dag besloten stil te vieren,
/ En liet een ander in mijn plaets den wagen stieren.’ Juno laat zich echter niet met
een kluitje in het riet sturen en weet hem ondanks zijn telkens ontwijkende antwoorden
de hele toedracht van de zaak te ontfutselen. Zij is scherp in haar veroordeling van
vader en zoon en zegt over Faëton onder andere:
Wie boven zijnen staet, verwaent zich durf verheffen,
En steecken overdwaels den Goden naer hun kroon,
Verdient, ten spiegel van verwaenden aert, ten toon
Te staen op een schavot, zoo hoogh als's hemels tinnen.

(vss. 772-775)
In het zeer bewogen vierde bedrijf komt aan de orde wat Smit de problematiek van
straf en recht noemt. Inderdaad kan men hier min of meer aan een rechtszitting
denken. Juno en de Hemelraet bespreken de toestand. Dan komt de Faem als getuige
van wat er op dat ogenblik gebeurt. Jupiter moet komen om in te grijpen. Als Juno
dan van hem eist Faëton dood te slaan, antwoordt hij: ‘Wien doodslaen? Febus zoon?
de vader is te groot.’ Juno riposteert: ‘Wat gaet u over? spreeckt Jupijn nu voor een'
bastert, / Een' onverlaet, een' vloeck, een' booswicht, waert gelastert?’ Jupiter meent
echter: ‘Wie dezen zoon quetst, quetst den vader in den zoon.’ Wanneer nu de
Hemelraet aanvoert, dat Jupiter wel de Giganten, die de Olympus wilden bestormen,
met zijn bliksem trof, neemt hij het ronduit voor Faëton op:
Der reuzen vyantschap verweckte 's hemels toren
Tot nootweer: maer onnoosle en wulpsche* Faëton
Vergrijpt zich zonder haet, in 't voeren van de zon.
Hy haet geen Goden, noch beoorloght hun uit boosheit.
Dees misdaet spruit alleen uit stoute reuckeloosheit.

(vss. 1132-1136)
*

kinderlijke
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Jupiter is echter tegen de felheid van Juno en de Hemelraet niet opgewassen. Nog
tracht hij de zaak te redden door Febus te horen, maar van verdediger wordt hij nu
zelf aanklager. Febus houdt dan een hartstochtelijk verweer, waarin de elementen
van zijn zelfverheffing van het begin terugkeren, maar nu met een geheel andere
teneur: hij wijst op al wat hij voor het mensdom gedaan heeft om aanspraak te kunnen
maken op een daad van dankbaarheid terwille van zijn zoon. Het helpt hem echter
niet. De nood van de wereld is te groot. Jupiter meent nu, dat Faëton niet gespaard
kan worden. Nog probeert Febus de slag af te wenden:
Zoo straf eerst Epafus, te trots in uit te varen.
Uw Epafus gaf stof tot dees vermeetenheit.

Hij wordt dan op zijn nummer gezet door Jupiter, immers de vader van Epafus:
Zie toe met wien gy spreeckt, en quets geen majesteit.

Nog één keer voert Febus een argument aan om zijn zoon te redden: Faëton is bijna
op het eind van zijn tocht:
Hy rolt al neder, en genaeckt de westerkust.
De zonnekloot zal haest te water gaen en zincken

Maar Jupiter aanvaardt het verweer niet:
Zoo wy met eenen strael hem in den afgront klincken.

Juno doet er nog een schepje bovenop door ook de moeder erbij te betrekken:
Ja klinck dien bastert, en zijn moeder in een poel.

(vss. 1258-1261)
Er is voor Febus geen houden aan. Hij verlaat het toneel. Jupiter ontbiedt zijn arend
met de bliksem om Faëton in te halen en te doden. Daarmee is Faëtons lot beslist.
We horen nog in het vijfde bedrijf, hoe de terechtstelling in zijn werk is gegaan.
Is het nu juist, wat Smit hierover schrijft: ‘de gevolgen van een daad tellen voor
de verantwoordelijkheid evenzeer mee als de bedoelingen’? Evenzeer? Dan zou bij
voorbeeld doodslag dezelfde straf verdienen als moord? Smit gaat echter verder:
‘Daarom rechtvaardigt de algemene nood, die het gevolg is van Faëtons optreden,
de onrechtvaardigheid die in de strafmaat tegenover hem wordt begaan. Hier is iniuria
tevens summum ius, omdat het alternatief een veel groter onrecht zou betekenen,
tegenover de gehele wereld. En zo besluit Jupiter ten slotte tot het doodvonnis: een
rechtvaardig onrecht, en dus in wezen géén onrecht.’ Het is waar, wij kennen de
zegswijze: nood breekt wet, maar of dat daarom recht is, blijft de vraag. Het heeft
echter geen zin hier over het wezen van recht te filosoferen. Wèl is van belang, dat
Febus meende, dat de doodstraf niet nodig was, omdat op het moment van de
veroordeling
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de tocht van Faëton bijna ten einde was. En als ik het goed zie, meende Vondel dit
ook. Indien men mag aannemen - en men doet dit gewoonlijk - dat Vondel in de
reien weergeeft wat de ideale toeschouwer op het desbetreffende moment zou voelen
- wat dus ook zijn eigen mening is - dan spreekt de Rey van Uuren na het vierde
bedrijf duidelijke taal.
De eerste zang is namelijk een verzoek aan de adelaar die Jupiter naar de
zonnewagen zal voeren, minder snel te vliegen, blijkbaar om Faëton gelegenheid te
geven zijn tocht te voleinden:
Genaeck het westen spader.
Verschoon den jongen knecht.
Gena, gena, geen recht.

In de tegenzang wordt duidelijk gezinspeeld op het bastaardschap van Faëton, het
hoofdmotief van Juno's felle optreden, waarvoor Jupiter bezweken was. Deze had
naar zichzelf moeten kijken; de zon, dat wil zeggen Febus, had nooit zíjn snoeperijen
aan Juno ontdekt. De god die alles beheerst, dus alles had kunnen herstellen, had
reden eerst aan zichzelf te denken:
Wat lust u roof te haelen
Op Febus afkomste, op het bloet
Van Jupiter, wiens torengloet
Geen grenzen kent, noch paelen?
De zon heeft noit ontdeckt
Aen Juno Jovis snoeperyen
Boeleeringe, en ontuchtigh vryen,
Noch haere wraeck geweckt.
Jupijn, nu t'ongeduldigh,
Te streng in 't straffen van een zaeck,
Medoogenwaerdigh, vlamt op wraeck
Des jonglings, al t' eenvuldigh.
Een Godt, die 't al beheerst
Bestraff' zich zelven eerst.

In de tweede tegenzang voert de Rey van Uuren nog een argument aan, dat op zichzelf
niet ter zake lijkt te zijn. Er wordt gezinspeeld op Apollo's liefdesgeschiedenis met
Dafne, die, voor hem vluchtend, door haar vader Peneus in een laurierboom veranderd
werd. De bedoeling is echter duidelijk: Apollo (= Febus) had juist al een groot verdriet
geleden; laat de adelaar er niet een veel groter verdriet aan toevoegen. En daarmee
stelt Vondel nog eens in het licht, dat in dit deel van het drama Febus de hoofdpersoon
is, om wiens vaderliefde het in de laatste drie bedrijven in wezen gaat.
In het laatste bedrijf komt de Faem aan Febus meedelen, hoe het Faëton vergaan
is. Ook hier blijkt, dat deze bijna aan het eind van zijn tocht was, dat met andere
woorden het motief dat de hele wereld ten onder zou gaan als hij niet gestuit werd,
niet reëel was:
Hy had de westkim en den avont schier gewonnen,
Wanneer Jupijn, van toorne ontsteecken, brult en bruist,
Den rooden blixem vat

(vss. 1386-1388)
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De Faem vertelt niet alleen over Faëton. Op Febus' verzoek weidt hij ook uit over
Klymene, die haar totaal onschuldige dochters in populieren zag veranderen en neef
Cycnus, die Faëton beklaagde en bejammerde, in een zwaan. Het verhaal komt zo
ook bij Ovidius voor, maar Vondel had het weg kunnen laten. Dat hij dit niet deed,
wijst er ten overvloede op, dat het geenszins zijn bedoeling was een drama van het
recht te schrijven. In elk geval past hier de uitroep waarmee Febus deze scène besluit:
Is dit rechtvaerdigheit? is 't hemels hof zoo dra
Verkeert in een gerecht van wraecke en ongena?

Direct hierna komen Jupiter en de Hemelraet bij Febus, schijnbaar om hem hun
deelneming te betuigen, in werkelijkheid echter om hem te bewegen zijn voor de
wereld noodzakelijke werk weer op zich te nemen. Wat doe je tegen iemand die je
zoon zojuist dood gemaakt heeft en je, al condolerend, zegt dat je niet mag rouwen
en terstond weer aan het werk moet gaan? Het minste wat je kunt zeggen is: Stik!
Natuurlijk past dit niet in een klassiek drama en Vondel weet dat allemaal wel in
mooie woorden te zeggen, maar zijn bedoeling ligt er, dacht ik, duimen dik op. En
toch schrijft Smit hier over Febus: ‘Voor deze houding past geen beter woord dan:
mokken.’Ill, p. 323.
Ik geef ter adstructie van mijn mening slechts enkele citaten, waarbij men wel in
acht dient te nemen, dat dit gesproken wordt heel kort, zeg één of twee uren, na het
neerbliksemen van Faëton. Zo zegt de Hemelraet onder andere:
Gy stelde menighmael uw harp en taeie snaeren
Op eenen rechten toon: nu stel uw droefheit maet,
Ten spiegel van elck een, en schuw dit ongelaet*

En Jupiter: ‘Wie zijnen rou voedt, voedt eene ope wonde in 't hart.’ Nogmaals de
Hemelraet: ‘Genees uw hartquetzuur, zoo raecktge uit deze smert.’
Febus heeft hen in het begin niet begroet en is tijdens hun zogenaamde wijze
woorden een poos blijven zwijgen. Dan valt hij uit: ‘Ick legge in eeuwigheit, ick
zweer 't, den rou niet af’.
Er volgt dan een heen en weer spreken, waarbij de aap uit de mouw (van Jupiter)
komt:
Febus:
Nu is het zonnepaert getemt en neergeleit.
Wat eischt men meer van my? 'k verdroegh dat onbescheit.

Jupiter:
Dat gy uw ampt bekleet, en 't weder op laet klaeren.

Dan spreekt Febus een bewogen monoloog, die in zijn emotionele kracht, dunkt mij,
het meest indrukwekkende moment van het drama is. Hij vindt, dat anderen voortaan
zijn werk maar moeten doen en besluit zijn weigering met een eed. Jupiter antwoordt
met een zogenaamd vriendelijk verzoek, maar in wezen is het een dreigement, zoals
hij op het eind trouwens ook zegt:
Wy smeecken u gy wilt u naer ons bede neigen,
Of wacht den tweeden slagh. gehoorzaem, eerwe dreigen.
Jupijn gedooght geen schimp, noch al het godendom.
*

misdraging, ongepaste houding
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Rijs op: wy volgen u. rijs op, de dagh is om.
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Febus antwoordt niet meer. Maar de voorlaatste regel van Jupiters besluitende
toespraak begint met: ‘Hy gaet.’ En daarmee verdwijnt Febus van het toneel om zijn
dagelijks werk te doen, dat geen ander, zelfs Jupiter niet, kon verrichten. Deze keer,
door het dreigement van een machtiger dan hij gedwongen, wel zijn eed verbrekend,
hij, die in het begin zelfgenoegzaam pralend het stuk binnenkwam, nu woordeloos,
vernederd, smartelijk om het verlies van zijn zoon, misschien berouwvol ook om
zijn schuldig aandeel in het fatale gebeuren.
De vraag is herhaaldelijk gesteld, of Vondel in zijn Faëton zijn eigen smart over de
deconfiture en de dood van zijn zoon Joost heeft verwerkt. Als men stelde, dat hij
zichzelf in Febus, zijn zoon in Faëton heeft getekend, lijkt dit onhoudbaar. Aan de
andere kant is het ondenkbaar, dat de dichter bij het schrijven van deze tragedie niet
aan zijn zoon zou hebben gedacht en zijn gemoed daarbij niet zou hebben meegetrild.
De jonge Joost leefde te royaal en heeft zijn zaken niet goed beheerd. Hij is
gedwongen op transport naar de Oost gesteld en op de reis overleden. Was er meer
overeenkomst met Faëton dan dit laatste?
Vondel legt er, sterker dan Ovidius, zijn bron, de nadruk op, dat Faëton een bastaard
was en iets groots wou doen om te tonen, dat hij wel degelijk een jongeman van
aanzien was. Vader Joost was door zijn dichterschap een luisterrijk man. Zijn min
of meer vriendschappelijke relaties met mannen als Grotius, Vossius, Hooft, Huygens
en diverse andere personen van naam zijn er een bewijs voor. Heeft de jonge Joost
getracht zijn eenvoudig levende vader te evenaren of zelfs te overtreffen door uiterlijke
praal, een luxueus leven en luchthartig zijn zaken te behandelen? Zonen van beroemde
vaders hebben het nu eenmaal lang niet altijd gemakkelijk.
Een andere parallel vinden we daarin, dat Vondel tot het uiterste zijn zoon heeft
bijgestaan. Febus deed dat ook. Verder wou deze, miskend naar zijn mening, zijn
dagelijks werk niet meer verrichten, maar moest dit ten slotte toch wel weer doen.
Ook Vondel, die zijn zaken eerder aan zijn zoon had overgedragen, moest weer gaan
werken. Aan de andere kant bleef Febus zijn zoon verontschuldigen. Diens schuld
was ook nauwelijks een vergrijp: dat hij, tegen de raad van zijn ouders, niet wou
afzien van hetgeen zijn vader zelf hem beloofd had. Bij Vondel zat het dieper: zijn
goede naam had ernstig geleden en zijn bestaansmogelijkheden waren op zijn oude
dag door zijn zoon vrijwel vernietigd. In dit opzicht is de rei op het eind van het
tweede bedrijf onthullend. De woorden zijn uitermate bitter, daardoor eigenlijk niet
bepaald toepasselijk op Faëton. Maar wel op de jonge Joost. Ter toelichting:
‘kinderliefde’ betekent: ‘liefde tot het kind’; ‘ouderliefde’: ‘liefde tot ouders’:
Wat is de kinderliefde krachtigh,
En ouderliefde kout en kil!
Wie kan dit onderling geschil
Beslechten, en haer beide eendrachtigh
Vereenigen? wie dit vermagh
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Carol Linssen als Febus in de opvoering van De Appel
(foto Pan Sok)
Kan vier en water t'zamenmengen:
Dat zelf Natuur niet zou gehengen.
Zy strijden fel, als nacht en dagh,
Als vier en ys, en kool en kegel*.

In de tegenzang volgt, nadat vermeld is dat Faëton zijn vader zocht:
Doch 't was om zijnen vader niet,
Maer om genot van hem te trecken,
En schande met deze eer te decken,
Het eenigh wit, dat hy beschiet.

Naar mijn gevoelen is dit echter de enige plaats waar men rechtstreeks aan Vondel
zelf kan denken. Over het geheel heeft hij die objectiviteit betracht die nodig was
om de diverse figuren een eigen gestalte te geven, waardoor het stuk een gaaf en
diep doorvoeld drama is geworden.
G. Kazemier

*

koolvuur en ijskegel
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Verwey-Van Eyck-herdenking
Op vrijdag 13 november 1987 herdacht de Maatschappij de dichters-hoogleraren
Albert Verwey en P.N. van Eyck. Verwey stierf vijftig jaar geleden, op 8 maart 1937;
Van Eyck werd honderd jaar geleden geboren, op 1 oktober 1887.
Om vier uur heette de voorzitter, dr. H. Heestermans, de ongeveer zestig
aanwezigen - onder wie Verweys zoon - hartelijk welkom. In zes korte lezingen, van
tien minuten elk, werden verschillende aspecten van Verweys en Van Eycks leven
en werk belicht. H.A. Wage behandelde de leermeester-leerlingverhouding tussen
beiden (zijn voordracht staat hierachter afgedrukt) en J.D.F. van Halsema sprak over
beider wankele pogingen sensitivistische verzen te schrijven.
Frank Ligtvoet zette uiteen dat Verwey in politiek opzicht al vroeg anti-fascistisch
was en Lieneke Frerichs verhaalde met veel humor over Verweys bewuste
Amsterdamse uitspraak bij het zeggen van verzen (zie ook C.A. Zaalbergs bijdrage
in dit nummer).
Drie edities (alle drie van de hand van beide herdachten) van Potgieters Gedroomd
paardrijden stonden centraal in C.A. Zaalbergs bijdrage en Marijke Stapert-Eggen
ten slotte benaderde Verwey als strenge begeleider van jonge talentvolle dichters, in
casu Nijhoff.
Om kwart over vijf togen allen in een fraaie, motregenachtige herfstschemer naar
het pand Kloksteeg 25, waar Verwey als hoogleraar doceerde. Bij zwakke
gasverlichting onthulde de voorzitter een gevelsteen die de herinnering aan Verwey
levend zal houden. Zijn toespraak is hieronder afgedrukt.
Albert Verwey is nooit lid geweest van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Op 15 juni 1895 schrijft hij aan dezelver secretaris:
‘Weledelgeboren Heer,
Ik verzoek U aan de Maatschappij mijn beleefden dank over te brengen voor de
onderscheiding die zij mij had toegedacht en, terwille van hen die op mij gestemd
hebben, de bevestiging van mijn leedwezen dat ik haar niet kan aanvaarden.
Ik ben,
Weledelgeboren Heer,
Met de meeste hoogachting
Uw dw. dienaar
Albert Verwey’
Verwey zet niet uiteen welke overwegingen hem ertoe hebben geleid het
lidmaatschap niet te aanvaarden. Dat doet hij wel in een brief aan Van Deyssel van
15 juni 1895. Zijn bewoordingen laten niets te raden over:
‘Lieve God, we kunnen de letterkunde toch niet bevorderen in overleg met alle slechte
novellisten en verzenschrijvers van Nederland! Om niet te spreken van het ongetelde
heer van kommiezen-chartermeester en adjunct archivarissen uit alle provincies.
Bovendien is deze beleefdheid eene die hoofdzakelijk de kas van de Maatschappij
ten goede komt.’
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In de toekomst blijft Verwey bij zijn besluit. Dat is bewonderenswaardig. Er zal,
toen hij in 1925 hoogleraar werd, ongetwijfeld aandrang zijn uitgeoefend door zijn
collegae. In die tijd en in die kringen was het nog niet bon ton geen lid van de
Maatschappij te willen worden.
Van Eyck heeft aanvankelijk eveneens bedankt, in 1926. In 1936 echter, als hij
benoemd is tot Verweys opvolger, prijkt zijn naam gelukkig wel op de ledenlijst.
De literaire vrienden van Verwey betoonden zich ingenomen met zijn benoeming
tot hoogleraar in de Nederlandse letteren en hare geschiedenis en de esthetische
kritiek. Op 8 augustus 1927 schrijft Erens vanuit zijn huis in Houthem:
‘Waarde vriend,
[...]
Laat mij alleen nog dit uiten. Je hebt bereikt wat Bilderdijk en Huet tevergeefs
hebben nagestreefd: het Leidsche professoraat. Dat is voor onze generatie een
voldoening en een triomf.’
Erens' brief stipt het al aan. Verwey zette met deze benoeming een typisch Leidse
traditie in gang: de hoogleraar in de Nederlandse letteren is niet alleen geleerde maar
ook, of soms vooral, schrijver. Die traditie is trouw voortgezet. Verweys opvolger
Van Eyck behoorde ertoe en later Asselbergs, Minderaa, Gomperts, Witstein en
Anbeek van der Meijden, wiens roman Gemeenschap wellicht de uiting is van het
verlangen de Leidse traditie voort te zetten.
Met deze gevelsteen eren wij de man die haar vestigde. Vandaar dat zowel zijn
dichterschap als zijn professoraat er op is vermeld.
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De leermeester-leerling verhouding tussen Verwey en Van Eyck

(foto Loek Zuyderduin)

Wanneer wij vanmiddag over Albert Verwey en P.N. van Eyck spreken, dan is
het deze omgeving die een direct verband tussen die beiden sanctioneert. De halve
eeuw die ons scheidt van het heengaan van de oudere heeft een meer toevallig karakter
evenals de geboortedag van de jongere een eeuw geleden. Hun verbondenheid kreeg
een zichtbaar zegel in het hoogleraarschap dat hen beiden in een Leidse toga stak en
in dezelfde stoel plaatste.
Het voor Van Eyck pijnlijke punt van die verhouding is nu wel afgesleten, niet
alleen omdat beiden ons ontvallen zijn, maar al na het overlijden van Verwey was
er een eind gekomen aan het door de jongere steeds bestreden ‘leerlingschap’. In de
in verschillende opzichten belangrijke brieven aan D.A.M. Binnendijk van 16 en 25
februari 1942 legt P.N. van Eyck rekenschap van gevoelens af, zoals dat in zijn jeugd
nog heette. Ik formuleer wat te haastig. De vaststelling van Verweys ‘meesterschap’
in die brieven laat de Leidse voorganger toe tot een gezelschap waarin wijzen en
heiligen door hun leerling een even eerbiedige als schone groet gebracht wordt. Het
doet mij besluiten dat hij in het woord ‘leerling’ een te volgzame kwaliteit speurde,
dat hij bovendien sterker bepaald werd door een vooralsnog niet geheel te doorgronden
houding van een discipel. Hij had al in verschillende bladen gepubliceerd toen in het
mei-nummer van De Beweging van 1907 het gedicht I lock my door upon myself
verscheen. Dat zal hij zijn dichterleven lang zijn debuut noemen. Wanneer er in die
periode problemen, zelfs conflicten met Verwey ontstaan, dan herinnert hij aan dat
begin als aan een beginsel waaraan hij niet kan noch wil verzaken. Pas in 1911 schijnt
dat van kracht te worden, want in de eerste Getooide doolhof neemt hij het gedicht
niet op!
Soms lijkt een verwijdering de verhouding tot de redacteur en diens Beweging te
schaden. Ik denk aan een korte periode na zijn terugkomst uit Italië wanneer het
Absolute Idealisme hem in zijn greep dreigt te vatten. Van beschadiging is echter
geen sprake. Na dat avontuur schrijft hij het gedicht waarmee de bundel Lichtende
golven van 1917 sluit:

Aan Albert Verwey
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Ik zeg niet dat ik keer, ik heb gevonden
Wat ik tot vóór ik U verloor niet had:
Dat alle ding in de Eenheid is verbonden,
In haar gij mij, ik u aldoor bezat.

En sinds valt er van geen scheiding tussen de beide dichters te spreken, van
tegenstellingen en van verschil van mening meer dan eens. Het gesprek op de Monte
Mario met de schilder H.F. ten Holt heeft voor een wassend inzicht ruimte gemaakt.
In die ruimte komt eens de ontdekking dat beiden, Verwey en Van Eyck, in hun
strevingen overeen stemmen, misschien een overeenstemming waarin alle dichters
zich en elkander zouden vinden. Ik citeer nòg een strofe uit hetzelfde gedicht:

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 5

42

P.N. van Eyck
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Portretbuste van Albert Verwey door Ludwig Oswald Wenkebach
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[...] Er zijn geen menschenwoorden
Waar 't reine Zijn gestalteloos in leeft,
En álle lied dat dichters in zich hoorden,
Heeft in zijn oorsprong naar die vondst gestreefd.

Door Verwey, schreef destijds een criticus, door Verwey werd Van Eyck zichzelf.
Dat lijkt me de kern te raken, al wil ik nog wel proberen van dat ‘zichzelf’ iets te
tonen. Daarbij beperk ik me tot drie momenten die naar mijn inzicht van principiële
betekenis zijn.
De gang van Van Eycks dichterlijke ontwikkeling is niet eenvoudig, al wenste hij
van harte het tegendeel. Wanneer hij op zijn laatste ziekbed zijn poëzie ordent voor
een definitieve bundeling - en hoe vaak sprak hij als innige wens uit als dichter voort
te leven! - geeft hij in het tweede deel het daarin Verzameld werk de titel van een der
laatste bundels: Herwaarts. Van Voorbereiding uit 1927 tot en met Medousa van
1947 is hierin opgenomen. Als dit alles een aansporing meer dan een uitgangspunt
is, zoals het gedicht van de titel toestaat vast te stellen, denk ik, dat 't niet ongeoorloofd
is de voorafgaande gedichten met een ‘derwaarts’ aan te duiden. Het rijmpje waarbij
Jan Luiken - en ook die naam is in dit verband getuigend! - een prentje graveerde,
zegt: ‘Aan d'overkant is 't zalig land.’ Het is de droom der vromen, der eenvoudigen
van geest - ‘eenvuldigen’ wellicht! - maar het was ook de droom van de jonge Van
Eyck, zijn ‘hemeldroom’.
Weet gij, welke vreugdbelofte
Gij, o God, mijn kindsheid gaaft,
Voor mijn weemoed haar verdofte,
Wijl haar dorst niet werd gelaafd?

En nog duidelijker in De sterren van 1911 waarin een jonge dromer een pelgrimage
onderneemt om het Zuiderkruis te aanschouwen. Een tocht die hij met de dood betaalt.
Tussen 1916 en 1927 herdichtte Van Eyck dit lange poëem tot een nieuwe kortere
versie onder de titel van dat sterrenbeeld. Derwaarts streefden zijn dromen, zijn
gedachten. Als de wending naar een andere visie zich voltrokken heeft, wil hij alleen
nog van het hier en nu spreken.
Het tweede moment is dat van de weg die deze dichter ging. Werwaarts, kan men
denken. Wie zijn werk met enige aandacht leest, ziet zich door een cirkelende gang
gevoerd. Dat is in beeld te aanschouwen in titels als De getooide doolhof, een doelloos
en zinloos schijnende rondgang door deze wereld en door eigen innerlijk leven, Het
ronde perk dat geen enkele toelichting behoeft. Minder in direct beeld dan in dadelijke
werkzaamheid is dat af te lezen aan poëzie die later herschreven werd. De sterren
noemde ik al, maar er zijn meer voorbeelden met als omvangrijkste en in iedere
bewerking steeds dieper dalend in de cirkelgang van een in zichzelf worstelend en
wroetend wezen: Medousa. Een verhaal van zinnelijke vervoering in 1904, vier
zangen waarin dat vervoerende sleets schijnt te raken in 1908, vier zangen met een
voor-, tussen- en nazang in 1947. Dichter en Medousa vullen elkaar aan, putten elkaar
uit, want het hoofdmoment is de worsteling om bevrijd te worden uit de
ontgoochelingen van de doolhof der zinnen, uit een gespletenheid waaraan zijn
generatie ostentatief leed, waar misschien DE mens aan lijdt, maar waardoor in elk
geval P.N. van Eyck zich verscheurd gevoelde.
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Dan komt het derde moment in zicht: het verlangen naar eenheid, Van Eycks ernstigste
probleem. Als critici hem aanvielen, als collega's hem niet als dichter wilden
aanvaarden, dan viel al gauw het woord ‘verstandelijk’, wat in mijn jonge jaren wel
werd gekwalificeerd als ‘verhersend’. Verwey heeft daarvan meer dan zijn deel
gekregen, maar één van de verschillen met Van Eyck was, dat de Noordwijkse dichter
een minder wankelende persoonlijkheid was met een - denk ik - scherper inzicht in
wat mensen beweegt. In de briefwisseling waarin ik mij mag verdiepen, komt hij te
voorschijn als een wijze mentor die niet alleen de jonge Van Eyck heeft geïmponeerd,
maar ook de grijze student.
De jonge dichter die aanvankelijk toegejuicht, vrij snel zijn invloed zag vervloeien,
begreep heel goed wat de oprichter en ‘bestuurder’ van De Beweging eens schreef:
‘Tegenover het begrip dat eenheid wenst, staat het leven dat die eenheid is. Het laatste
is raadselachtig, het eerste verjaagt en vernietigt het wonder.’ Maar Van Eyck
ontkwam niet aan een kwelling die ook een aantal van zijn generatiegenoten trof en
die de befaamde grafoloog Ludwig Klages probeerde te vatten in de uitdrukking:
‘Der Geist als Widersacher der Seele.’ In de tweede druk van Inkeer (1927) heeft de
dichter juist aan de geest willen ontkomen:
O niets meer te willen, te weten,
Eén hunkring hijgend en heesch:
De Geest, de geest te vergeten
In de levende dood van het vleesch.

Een ontsnapping door een terugval in een felle zinnelijkheid. Hij heeft dat gedichtje
niet laten herdrukken. Herkende hij achteraf dat zijn weg een andere koers wees?
De ziel als levensbeginsel, misschien bij Van Eyck als essentiële partij tegenover
een accidentele verschijningsvorm, moest bevrijd worden. In het tweede deel van
het Verzameld werk staat onmiddellijk voor Herwaarts het korte gedicht Lente:
In bloesemgeur, en zoelte, en vogelkelen
zwijgt, lente, gij van 't diepst dat mij beroert.
Geen tijdelijk thuis-zijn kan 't gemis verhelen,
Dat enkel haakt naar wat van hier ontvoert.

Bleef het derwaarts toch ook 't Herwaarts bepalen, zoals in 't gedicht van die naam
de spreuk van Luiken hoorbaar blijft tot in de laatste strofe (‘Aan d'overkant is 't
zalig land’)? Misschien is de onthoofding van Medousa de symbolische verlossing
van de geest; uít haar steigert Pegasus met een vurige tong op het hoofd naar de
hoogste hemelen om daar als sterrebeeld een durend teken te zijn:
[...] een lichtend beeld
Der ziel, die in zich zelf verdeeld,
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Als ver visioen haar ene zelf
Ziet schijnen aan 't verbleekt gewelf

En hij vervolgt:
Waarnaar wat achterblijft nu haakt
Opdat het, aan zijn doel geraakt,
Tot de eigen volheid van voorheen
Zich met zijn ander zelf vereen.
O leven, bitterlijk gesmaad,
Waar bleef dat nooit voldaan beraad?
Heb ik U voor altijd misschien
In't diepst van Uw geheim gezien?
Dat tijdeloos, ruimteloos en vrij,
Eén Geest, éen enig wezen, Gij
Dit gans heelal van stof en schijn
Door mij Uw eigen vorm doet zijn.
Dat uit mijn ziel Uw werkelijkheid
Zich tot een wereld om mij spreidt,
Die, droom en waarheid tegelijk,
De aardse gestalte is van Uw rijk.

Verwey had het kunnen zeggen. Opziend naar die ene ster, een onbekende, ons aller
hoop, zoals Honoré de Balzac haar noemde, vonden de beide coryfeeën van de Leidse
universiteit elkaar in een onmiskenbare, in wezen religieuze visie.
H.A. Wage

Het Amsterdams van Verwey
In tegenstelling tot andere uitspraken was Verwey een geboren en getogen
Amsterdammer (zie Biografisch woordenboek van Nederland I). Sprak hij ook
Amsterdams? Ja, zoals J. Huizinga (noemt u hem toch geen Johan!) Gronings sprak.
In het gesprek merkte je niets bijzonders: in ‘over de zon en de maan’ hoorde ik een
voor mij normale v en z.
Op college, bij een speciale nadruk, kon een woord iets ‘Amsterdams’ krijgen:
‘Arthur van Schendel is een seer aansienlijk schrijver.’ Verwey sprak nou eenmaal
weloverwogen en nadrukkelijk.
Bij de versvoordracht was er iets anders in het spel. De ‘toon’ die de dichter en
poëziegenieter wenste te laten horen zat in de klinkers en tweeklanken. Die werden
gerekt. Daarbij kwam het laatste bestanddeel van ei en ui in de verdrukking. In de
aanhef van Mijn huis (Oorspronkelijk dichtwerk, dl. I, p. 277): ‘Mijn huis dat op de
helling leit van 't duin’ verbeeldde ik me dan ook, toen Verwey het op college voorlas,
vier monoftongen te horen op de plaatsen van de vier diftongen. Dat klinkt aardig
Mokums. Maar, ‘Ele-man’, zoals het in de Klucht van de koe heet, ‘schijn bedrieght,
daer is meer gelijx as eigen.’
Dr. Damsteegt, oorgetuige van het zwanelied uit Noah en foniater, mag me
corrigeren.
C.A. Zaalberg
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Concept-verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
Op zaterdag 13 juni 1987 is de jaarvergadering gehouden in het Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden. Er was een vijftigtal leden aanwezig. Na zijn welkomstwoord
hield de voorzitter, dr. H.L. Wesseling, een rede. Vervolgens deelde hij mede dat
het bestuur op grond van de machtiging die de jaarvergadering van 1986 heeft
verleend artikel 2 van het huishoudelijk reglement heeft gewijzigd en wel zodanig
dat er volgens dit artikel maximaal vijfentwintig leden per jaar door het bestuur
kunnen worden benoemd. De voorzitter bracht daarna de zeer geslaagde
Huygensviering in herinnering en dankte het Comité Constantijn Huygensherdenking
1987. Ten slotte herdacht hij de leden die gedurende het afgelopen verenigingsjaar
de Maatschappij door de dood zijn ontvallen: de hertog van Baena, dr. G.H. Blanken,
M. Buisman, mw. L. van Eijsselsteijn, dr. H. Gerlach, dr. D. Grosheide, W.E. Hegman,
dr. D. Hillenius, dr. mr. H. Houwens Post, dr. H.G. Hubbeling, F.P. Huygens, dr. F.
Ketner, mw. J. Landheer, mr. W.F. Lichtenauer, dr. R.A.J. van Lier, dr. J. Linthorst
Homan, mr. A. Pitlo, mw. dr. M.M. Prinsen, dr. A.J.B.N. Reichling, dr. J. Roelink,
dr. E. Rombauts, dr. W.A.P. Smit, F.C. Wieder en mr. G.C. van der Willigen. In het
bijzonder memoreerde hij het heengaan van dr. G. Borgers, oud-voorzitter van de
Maatschappij en van mr. J.R. de Groot, die vierentwintig jaar bibliothecaris is geweest.
De vergadering nam vervolgens een korte stilte in acht.
Het verslag van de staat der Maatschappij (2), het verslag van de Noordelijke
Afdeling (3) en het verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika (4) werden
zonder discussie aanvaard. Het verslag van de bibliothecaris (5) werd eveneens
zonder discussie goedgekeurd.
Bij het punt der gelden (6) deelt de penningmeester mee dat met de toename van
de activiteiten in de laatste jaren ook de uitgaven zijn toegenomen. De stijging van
de subsidie vangt de tekorten niet op. De Commissie van advies voor de financiën
zal enige voorstellen doen om tot een gezondere financiële situatie te komen.
Vervolgens leest de secretaris het verslag van de kascommissie voor. De vergadering
dechargeert daarop het bestuur. De voorzitter dankt de heren J.J.M. van Gent en R.
Visser, die dit jaar de kascommissie vormden, alsmede de administrateur van de
Maatschappij, de heer D. Braggaar. Het financieel beleid van het bestuur voor de
jaren 1987 en 1988 geeft de vergadering geen aanleiding tot commentaar. Ten slotte
stemt de vergadering in met het voorstel van de voorzitter de contributie (ƒ 55,00)
ongewijzigd te laten.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (7), van de
Commissie voor taal- en letterkunde (8), van de Werkgroep 19e eeuw (9) en van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde (10) worden voor kennisgeving
aangenomen.
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De vergadering volgt het advies van de Commissie voor schone letteren (11) de Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1987 toe te kennen aan de dichter Rogi Wieg voor
zijn bundel Toverdraad van dagverdrijf. De voorzitter dankt de Commissie voor
haar werkzaamheden.
De voorzitter doet mededeling van het besluit van het bestuur de Henriette Roland
Holst-prijs 1987 toe te kennen aan J.H. Donner. Hij dankt de Commissie van
voordracht bestaande uit de heren dr. Theun de Vries (voorzitter), M. van Amerongen
en P.A.W. van Zonneveld.
De Commissie voor de stemopneming bestond dit jaar uit de heren J.J.M. van
Gent en L.L. van Maris. De laatste leest het ondertekende protocol (13) voor waaruit
blijkt dat er 259 geldige stemformulieren zijn ingeleverd, waardoor de kiesdeler op
51,8 wordt gebracht. Het aantal gekozenen bedraagt 35. Mevrouw Esther de Koning
maakt vervolgens de namen van de gekozenen in alfabetische volgorde bekend. Het
zijn: J. Biezen, dr. W. Blockmans, dr. J.L. Blussé van Oud Alblas, dr. G. Booij, dr.
J. Brugman, R.A. Cornets de Groot, dr. C.A. Davids, dr. A.M.M. Dekker, dr. H.
Ester, E. Francken, dr. G. Groenhuis, dr. J.D.F. van Halsema, dr. A. Hamilton, M.
van Hattum, S.S. Hesselink, dr. H. Hulshof, J.L. Israel, dr. J. Lechner, N.M.A. ter
Linden, R.C.J. van Maanen, dr. H. Niebaum, dr. J.D. Noordam, mw. dr. H.M. Roos,
N. Scheepmaker, dr. G.H. ter Schegget, mr. T.N. Schelhaas, dr. A.J.M. van Seggelen,
dr. M. de Smedt, C.A.J. Thomassen, P. Valkema Blouw, P.F. Vincent, mw. W.B. de
Vries-Schenkeveld, dr. J. van Weringh, W. Wilmink en A.T. Zuiderent.
In aansluiting hierop deelt de stemcommissie mee dat in het bestuur met grote
meerderheid de a-kandidaten (14) zijn gekozen, te weten mw. dr. M.B. Smits-Veldt
en dr. R.Th. van der Paardt. De voorzitter heet hen welkom en dankt de aftredende
bestuursleden voor het vele werk dat zij voor de Maatschappij hebben verricht.
Adriaan van Dis heeft zich met name ingezet als vertegenwoordiger van de schone
letteren. De prijsuitreikingen die hij als voorzitter van de gelijknamige Commissie
heeft georganiseerd zullen velen zich nog met plezier herinneren. In de
bestuursvergaderingen getuigden zijn ideeën vaak van een grote originaliteit. H.
Duits heeft zich onlangs bijzonder onderscheiden als secretaris van het Comité
Constantijn Huygens-herdenking 1987. De voorzitter vestigt er de aandacht op dat
hij vóór zijn bestuurslidmaatschap van de Maatschappij ook al nauw betrokken is
geweest bij het organiseren van de Hooft-herdenking. De vergadering ondersteunt
de woorden van de voorzitter met een welgemeend applaus.
De vergadering maakt vervolgens het bestuursvoorstel (15) bekend om
oud-penningmeester, oud-voorzitter en oud-secretaris R. Visser te benoemen tot
erelid. Dr. R.Th. van der Paardt spreekt de laudatio uit. Een warm en lang aanhoudend
applaus maakt duidelijk dat de vergadering enthousiast instemt met het voorstel en
de heer Visser wordt derhalve benoemd tot erelid.
De voorzitter stelt punt 16 van de agenda aan de orde en stelt namens het bestuur
voor dr. H. Heestermans tot voorzitter te benoemen. Bij acclamatie gaat de
vergadering met dit voorstel accoord. De ondervoorzitter, de heer Van Zonneveld,
vraagt vervolgens het woord en dankt de heer Wesseling voor de bijzondere wijze
waarop hij de afgelopen drie jaar het voorzitterschap van de Maatschappij heeft
vervuld. Het was steeds een genoegen onder zijn leiding te vergaderen, enerzijds
doordat hij steeds blijk gaf van een scherp oordeel en de grote lijn nooit uit het oog
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verloor, anderzijds door zijn gevoel voor humor en zijn vermogen tot relativeren.
De vergadering stemt van harte met deze woorden in.
Onder punt 17 van de agenda wordt bekend gemaakt dat blijkens de stembiljetten
dr. W. Backhuys is benoemd tot lid van de Commissie voor geschied- en
oudheidkunde en dr. V.A. February tot lid van de Commissie voor Zuid-Afrika.
In de rondvraag (18) spreekt de heer Kortenhorst er zijn teleurstelling over uit dat
de Maatschappij geen rol heeft gespeeld in de Multatuli-herdenking. De voorzitter
antwoordt dat er al een groot aantal activiteiten gepland was ter herdenking van
Multatuli. Bovendien is de Maatschappij beperkt in haar financiële middelen. Daarom
heeft het bestuur gemeend zich te moeten richten op de herdenking van Huygens,
waarvoor elders nog geen plannen bestonden. De heer Van Zonneveld deelt in
aansluiting daarop mee dat de Werkgroep 19e eeuw aan het eind van 1987 een klein
symposium zal wijden aan Multatuli.
De heer Reeser vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
Contactcommissie voor België. De heer Van Vliet antwoordt dat de zaak zijn
voortdurende aandacht heeft. Er wordt naar gestreefd om tot een Belgische Afdeling
te komen.
Het openbare gedeelte vindt 's middags plaats in het Klein Auditorium van het
Academiegebouw. De Henriette Roland Holst-prijs, toegekend aan J.H. Donner,
wordt in verband met de gezondheidstoestand van de laureaat in ontvangst genomen
door mevrouw Donner. De heer P.A.W. van Zonneveld, lid van de Commissie van
voordracht, leest het rapport van de Commissie voor. Voorzitter Wesseling reikt
vervolgens de prijs uit en mevrouw Donner leest een door haar man geschreven
dankwoord voor.
De lezingen zijn dit jaar gewijd aan het Nederlands in het buitenland. Onder
voorzitterschap van dr. H. Heestermans wordt geluisterd naar en gediscussieerd met
G.A.T. Koefoed (Nederlands in Suriname), dr. P.C. Paardekooper (Nederlands in
Zuid-Afrika) en dr. J.W. de Vries (Nederlands in Indonesië).
Na een vaak zeer geanimeerde discussie dankt de voorzitter met name de sprekers
voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

Van de secretaris
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1987-1988
Algemeen bestuur:
dr. H. Heestermans (voorzitter), P.A.W. van Zonneveld (ondervoorzitter), dr.
L.L. van Maris (secretaris), dr. P.J. van Swigchem (penningmeester), J.J.M. van
Gent (bibliothecaris), mw. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst, dr. A.Th. van Deursen,
mw. dr. M.B. Smits-Veldt, dr. R.Th. van der Paardt, mr. E. van Vliet, K. Iwema
(vertegenwoordiger Noordelijke Afdeling).
Bestuur van de Noordelijke Afdeling:
J.M.J. Sicking (voorzitter), K. Iwema, Wolddijk 55, 9784 TD Noordwolde
(secretaris), dr. H.K. s'Jacob (penningmeester), dr. O. de Vries (assessor).
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Contactcommissie voor België:
vacant.
Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika:
dr. W.F. Jonckheere, Jesmondweg 28, SA-3201 Pietermaritzburg.
Commissie voor Zuid-Afrika:
secretaris vacant; A. van Dis, P. Korthuys, dr. V.A. February.
Commissie voor geschied- en oudheidkunde:
dr. G.H.M. Posthumus Meyjes (voorzitter), dr. A.E. Cohen, Van Brouchovenlaan
4, 2343 HD Oegstgeest (secretaris), dr. W. Backhuys, dr. H. Baudet, dr. J. van
den Berg, dr. J.C.H. Blom, dr. D.E.H. de Boer, dr. W.C. Braat, dr. J.R. Bruijn,
dr. mr. C. Fasseur, mr. R. Feenstra, mw. dr. C.W. Fock, dr. S. Groenveld, dr.
J.P. Gumbert, dr. H.J. de Jonge, dr. J.A.F. de Jongste, dr. J.Th. Lindblad, mw.
dr. M.E.H.N. Mout, dr. P.F.J. Obbema, dr. I. Schöffer.
Commissie voor taal- en letterkunde:
dr. M.C. van den Toorn (voorzitter), dr. G.R.W. Dibbets, Vinkenlaan 3, 6581
CJ Malden (secretaris), dr. H. Heestermans, dr. P.F.J. Obbema, dr. F.P. van
Oostrom, dr. A. Sassen, mw. dr. M.H. Schenkeveld, mw. dr. M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, dr. P.G.J. van Sterkenburg, dr. L. Strengholt, dr.
J. Taeldeman, dr. P.E.L. Verkuyl, dr. G.C. Zieleman.
Commissie voor schone letteren:
A. van Dis (voorzitter), mr. E. van Vliet, Stephaniestraat 24, B-2000 Antwerpen
(secretaris), W.G. van Maanen, W. van Toorn.
Commissie voor de bibliotheek:
dr. J. Gerritsen (voorzitter), J.J.M. van Gent, dr. J.P. Gumbert.
Commissie voor de financiën:
dr. J.J. Klant (voorzitter), dr. H.G. Advokaat, mr. P.R. Mees.
Commissie voor de publikaties:
mr. W.R.H. Koops (voorzitter), mw. G.Th.M. van den Dool, p/a Bibliotheek
der Rijksuniversiteit, Postbus 9501, 2300 RA Leiden (secretaris), mw. dr. C.W.
Fock, N. Maas, P.A.W. van Zonneveld.
Werkgroep 19e eeuw:
dr. W. van den Berg (voorzitter), P.A.W. van Zonneveld, Joh. Verhulststraat
208, 1075 HE Amsterdam (secretaris), H.J. Eijssens (penningmeester), G.J.
Hooykaas, dr. L. Simons.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde:
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P.A.W. van Zonneveld (voorzitter), R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering
(secretaris/penningmeester), J. van den Berg, F. Jaquet, dr. R. Nieuwenhuys,
G.P.A. Termorshuizen.

Vondel, Roderwolde en Goed gezien
De redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn wil hier drie publikaties signaleren
die elk op hun eigen wijze iets met de Maatschappij uitstaande hebben.
Allereerst de overdruk van het vierde nummer van de honderdderde jaargang van
het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde onder de titel Joost van den
Vondel, 1587-1987. Het bevat zes artikelen, te weten: Marijke Spies, Vondel in
veelvoud. Het Vondel-onderzoek sinds de jaren vijftig; F. Akkerman, Jefta bij
Buchanan en Vondel. Van vroeg-klassiek naar laatbarok; Lia van Gemert, Het choor
in ‘Het Pascha’; J.E. van Gijsen, De betekenis van de astrologische passage in Vondels
‘Geboortklock van Willem van Nassav’; L. Strengholt, Een aansporing achteraf?
Over de datering van Vondels ‘Spore aen den Heer Hooft, Tot voltrekking sijner
aengevange Nederlantsche Historie’ en C.A. Zaalberg, ‘Est mollis flamma medullas’.
De titels van de artikelen spreken bijna alle voor zichzelf. Ook de
niet-Vondelspecialisten biedt het nummer veel lezenswaardigs. De overdruk is een
uitgave van E.J. Brill in Leiden, kost ƒ 27,50 (inclusief 6% BTW!) waarvoor men
honderd bladzijden ontvangt, en heeft als ISBN 90 04 08699 4.
Dr. H.J. Prakke liet ter gelegenheid van zijn zevenentachtigste verjaardag bij Krips
Repro te Meppel het boekje Op de Roderwolder Helikon. De pastorale kring ‘Musis
Sacrum’ in het Drentse Roderwolde verschijnen. In het bescheiden boekje komen
achtereenvolgens Alexander Lesturgeon (1815-1878), Roelof Bennink Janssonius
(1817-1872), Jan Goeverneur (1809-1889), Willem Hecker (1817-1909) en Gerhardus
Diephuis (1817-1892) aan bod. Zij vormden de kern van het ‘letterkundig kransje’
Musis Sacrum dat in de wintermaanden van 1841 tot 1846, ‘na de avondpreek’,
bijeenkwam in de pastorie van Bennink Janssonius te Roderwolde. De laatste alinea
van het boekje heeft als opschrift ‘Coda’ en begint als volgt: ‘Alle vijf
“hoofdpersonen” [...] vonden in hun tijd erkenning door hun benoeming tot lid van
de “Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde”.’ Er schijnt tegenwoordig over
zo'n benoeming alom niet meer zo gedacht te worden als ruim honderd jaar geleden.
Tempora mutantur...
Op 31 oktober vierde de Leidse universiteitsbibliotheek haar vierde eeuwfeest.
Ter gelegenheid van dit voor Nederland unieke jubileum wordt vanaf die datum tot
17 januari 1988 in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden een
tentoonstelling gehouden onder de titel ‘Goed gezien, Tien eeuwen wetenschap in
handschrift en druk’. Het is een fraai geheel geworden met meer dan honderdtwintig
objecten. Enkele daarvan zijn afkomstig uit het bezit van de Maatschappij, wier
bibliotheek al sinds 1877 bij de Leidse UB in bruikleen is. Het ging om een exemplaar
van Bredero's Alle de spelen (Rotterdam 1622), onder nummer 31 tentoongesteld
samen met de ontwerptekening van de titelpagina door Willem Buytewech (afkomstig
uit het Prenten-
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kabinet van de universiteit); om Elias Herckmans' Der zee-vaert lof (Amsterdam
1634), met op bladzij 97 Rembrandts ets ‘Het scheepje van fortuin’ (nummer 33);
om Leonhard Fuchs, Den nieuwen herbarius (Bazel 1543), waarvan enige bladzijden
met koolsoorten worden getoond (nummer 98); en om een in 1372 in het Noordduitse
Corvey geschreven en rijk geïllumineerd handschrift van Wirnt van Gravenbergs
ridderroman Wigalois. De twee (van negenenveertig) miniaturen die op de expositie
zichtbaar zijn, laten de strijd tussen Wigalois en Karride zien. De catalogus, eveneens
Goed gezien geheten, telt 192 bladzijden, waarvan 32 in kleur (onder andere de Fuchs
en de Wigalois) en is tot het einde van de tentoonstelling voor het bedrag van ƒ 25,(!) in het museum verkrijgbaar. Per post kan hij, ook na die datum, besteld worden
bij boekhandel Kooyker, Postbus 24, 2300 AA Leiden.
R. Breugelmans
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