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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

[Nummer 1]
Naar een ‘vernieuwde’ Karel ende Elegast?*
III.
Een paar keren hebben we terloops reeds de opmerking gemaakt dat Duinhoven de
Karel ende Elegast bespreekt en analyseert zonder enig begrip aan de dag te leggen
voor de literaire aard en de vormgeving van het gedicht en zonder rekening te houden
met de specifieke kenmerken van het genre. We willen dit nog even met een paar
bewijsplaatsen duidelijk maken.
Het eerste voorbeeld moge dienen om de louter cerebrale aanpak te illustreren,
waarmee D. zijn tekst vaak te lijf gaat. Het komt voor in afd. I.7.4. van zijn studie
(blz. 246-248) waar hij, in het kader van de ‘dicteerfouten’, ‘de omkeringen binnen
het vers’ bespreekt. Zulk een verschijnsel heeft, naar hij meent, herhaaldelijk
aanleiding gegeven tot veranderingen, die op hun beurt bron zijn geworden van latere
corruptie. Een van deze teksten is de passage 198-2031 waarin Karel, na een gebed
te hebben gericht tot God, bij zich zelf overweegt waar hij best naartoe zou rijden
om ‘stelens’ te ‘beghinnen’ (v. 196).
In de versie van A en K - de enige bronnen die deze passage in zijn geheel hebben
bewaard2 - luiden die verzen als volgt:

198

200

A
Karel den edelen man

K
Karlle der edelman

Dat niet verre stont van
daen

Der neit verre en stoent van
dan

Doen hi quam gereden daer Do hey quam gereden dar
Die mane scheen seer claer Der maent scheyn schon
ind claer
Die sterren lichten aenden De sternen luchden an dem
trone:
trone
Dweder was claer ende
scone

*
1
2

Dat weder was claer ind
schone

Zie de vorige delen van deze bijdrage in Spiegel der Letteren, XXI, 4, 1979, 265-283 en
XXII, 3-4, 1980, 168-199.
In feite hoort v. 197: ‘Doe quam hi in een wout binnen. (A) ook bij deze passage.
N heeft wel de vv. 197-198 behouden, maar de rest van de passage is verloren gegaan.
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Zoals blijkt komt hier een natuurtafereeltje voor (cfr. de vv. 200-204), dat vaak
traditioneel aandoet en soms als topos voor de locus amoenus fungeert. Dit gebeurt
vaak in de middeleeuwse poëzie, ook in de epische. Denken we bv. maar aan Reynaert
I, waar het eigenlijke verhaal met zulk een tafereeltje begint3 en de aanklacht van
Canteclaer aan het hof4 door een gelijkaardig stukje onderbroken wordt. Men kan er
natuurlijk over twisten of deze stemmingsverzen hier al dan niet op hun plaats staan;
evenzeer kan men zich afvragen of ze enige functie hebben in de gehele passage.
M.i. is dit laatste wel het geval. In weerwil van hun traditioneel karakter roepen ze
nl. heel even de bijzondere sfeer op, waarin Karel zich voortbeweegt tijdens zijn
nachtelijke tocht, op het ogenblik dat hij het bos binnenrijdt. Nu is het niet zo dat D.
dit tafereeltje in zijn geheel onecht of verdacht vindt. De vv. 201-202, waarvan ‘de
inhoud’ hem ‘betrouwbaar lijkt’ (247), wil hij behouden en ze zelfs als uitgangspunt
nemen bij zijn poging tot reconstructie van de gehele passage. Alleen is hij niet
overtuigd van de waarde van de omkadering en de geldigheid van die versregels wil
hij betwisten. Welke argumenten hij daarvoor aanvoert zal voldoende blijken uit het
hiernavolgende citaat, dat voor zich zelf spreekt: ‘... de veranderingen in de regels
198-203’ zijn ‘erg doorzichtig. In de zes verzen wordt maar weinig verteld. Regel
198, of we nu karel (A en K) of coninc karel (N en b) lezen, is een overbodige
bijstelling; dat het woud niet ver weg was (r. 199), is informatie die we wel kunnen
missen. Regel 200 - min of meer een herhaling van r. 197 - is als bepaling bij 201
merkwaardig. De suggestie wordt gewekt, als zouden maan en sterren helder gaan
schijnen op het moment dat Karel daer (in het woud?) kwam aanrijden. Wanneer
dat niet bedoeld is, en ik zie geen reden voor een weersverandering, moet regel 200
een bijzin vormen bij Doe peinsde die coninc in regel 204. Maar hoofd- en bijzin
worden dan van elkaar gescheiden door drie regels die naar de inhoud niets met de
zin te maken hebben; het mooie weer speelt in Karels gedachten geen enkele rol.
Opvallend is de herhaling van scone ende claer (regel 201 in K) [> seer claer (A) >
al ouer claer (B en C) > ouer al claer (D en E) in omgekeerde vorm in 203: claer
ende scone. Regel 203 is trouwens in zijn geheel overbodig; wanneer de maan helder
schijnt en de sterren aan de hemel staan, is het vanzelfsprekend helder weer’ (246-47).
Op grond van deze wel zeer zonderlinge overwegingen komt D. dan tot het besluit:
‘Van de zes verzen zijn er dus vier overbodig of zelfs

3
4

Van den Vos Reynaerde. I. Teksten, vv. 41-43 van A.
o.c., vv. 322-325 van A.
W. GS HELLINGA,
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misplaatst’ (247) en acht hij zich gerechtigd het reconstructieproces in te zetten.
Een tweede voorbeeld moge aantonen hoe D. bij zijn ‘diepgravende
tekstinterpretatie’ ook typische kenmerken van het genre, waartoe de Karel ende
Elegast behoort, resoluut over het hoofd ziet of ze gewoonweg betwist. We laten
hier de stijlmiddelen en de stijlfiguren, zoals vaste epische formules (vaak tweeledig,
zo naar inhoud als naar vorm), stilistische herhalingen5 enz. buiten beschouwing om
ons in dit verband te beperken tot een procédé, dat algemeen bekend is in de
vóór-hoofse ridderepiek en waarover vrij wat literatuur bestaat: de ‘tussenkomst van
de verteller’6 of ‘de aanspreking van het publiek’.
Met betrekking tot dit verschijnsel, dat we in de Karel ende Elegast enkele keren
aantreffen, doet D. vrij radicale uitspraken. Een daarvan luidt als volgt: ‘En alle tot
nu toe behandelde plaatsen waar de verteller zich rechtstreeks tot het publiek richt,
zijn corrupt gebleken’ (451). Dit oordeel komt voor in een kritische bespreking van
het laatste gebed (vv. 1453-1462), waarin Karel God dank zegt voor de goede afloop
van het tweegevecht tussen Eggheric en Elegast. De tekstkriticus meent voldoende
redenen te hebben om dit gebed te ‘wantrouwen’, en hij laat, in verband hiermede
de hierboven geciteerde uitspraak voorafgaan door de volgende argumenten, waarop
we verder nader willen ingaan: Vs. 14617 is ‘overbodig’, het is een ‘tussenzin, waarin
de verteller zelf om de hoek komt kijken. De uitbreiding d.m.v. een tussenzin is,
zoals in § 11.3.8. is gebleken, een geschikt middel om een correctie aan te brengen’
(451). Voetnoot 62 van dezelfde bladzijde wijst de plaatsen aan, waar zulke regels
- het gaat hier meer bepaald om de vv. 8, 732, 1093, 1235 en 1376 - besproken en
als ‘onecht’ verworpen worden.
Laten we nu, bij wijze van controle, een van deze gevallen onderzoeken, bv. v.
7328, dat D. om twee verschillende redenen suspect

5
6
7
8

Ik heb daarvan enkele voorbeelden gegeven in de inleiding van mijn Karel ende Elegast-editie
(8e druk) [Klassieken], blz. 38-39.
We laten hier in het midden of in deze ‘tussenkomsten’ de verteller met de auteur zelf te
identificeren is of niet.
Vs. 1461 is blijkbaar een ‘abbreviatio’-formule, die in de lezing van K (de enige redactie die
het vers volledig bewaard heeft), luidt als volgt: ‘Nw wyl ich kurten dese dinck’.
In feite is dit vers alleen in K volledig overgeleverd. Het luidt aldaar: ‘Versteit so moget ir
wunder horen’. In A is het woord wunder (wonder) uitgevallen: ‘Verstaet so moechdi horen’.
B en C hebben respectievelijk: ‘Verstaet wel so moechdi horen’ en ‘Verstatet wel so moechdi
horen’. Van de middelnederlandse handschriftfragmenten heeft alleen H iets van dit vers
bewaard, nl. het begin van het wkw. verstaen (Verst...). - Sinds Jonckbloet hebben de
tekstbezorgers deze regel hoofdzakelijk naar K gelezen (dus met invoeging van wonder).
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vindt; daarom ook wordt het op twee verschillende plaatsen onder de loep genomen.
De eerste keer gebeurt dit in § 10.2.2.2. (blz. 347)9, waar de kriticus bedoelde regel
situeert in de verzengroep 729-732 en er, in samenhang met deze tekst, kritiek op
uitbrengt; de tweede keer in § 11.3.8. (blz. 414-417), waarin hij de ‘uitbreiding d.m.v.
een tussenzin’ behandelt en in dit verschijnsel een teken van tekstbederf meent te
onderkennen.
Op de eerstvermelde plaats lezen we: ‘Regel 732 is een tussenzin; plotseling richt
de verteller zich tot het publiek en dit zonder aanwijsbare reden: “Verstaet so moget
gi10 wonder horen”. De gebeurtenissen die in r. 733 vlgg. verteld worden, zijn niet
bijzonder wonderlijk, er is ook geen sprake van een climax of spanningsmoment in
het verhaal. Op andere plaatsen bovendien (vgl. § 11.3:8.) blijkt de tussenzin een
teken van corruptie, zodat we alle reden hebben r. 732 te wantrouwen’ (347).
Naar het voorbeeld van D. zelf willen we de twee bezwaren, die nauw met elkaar
verbonden zijn, afzonderlijk bespreken en nagaan of de aangevoerde argumenten de
nodige bewijskracht bezitten.
In regel 732 zou de verteller zich ‘zonder aanwijsbare reden’ tot het publiek richten;
de ‘gebeurtenissen’, die onmiddellijk daarop verhaald worden, zijn ‘niet bijzonder
wonderlijk’ en ‘er is ook geen sprake van een climax of spanningsmoment’. M.a.w.
de versregel staat los van de oorspronkelijke tekst en heeft geen functionele betekenis.
Het is duidelijk dat het gewraakte vers een van die traditionele formules bevat,
waarmee de verteller op bepaalde plaatsen zijn verhaal onderbreekt om zich tot zijn
publiek te wenden. ‘Traditioneel’ is hier, in de geest van de middeleeuwse literatuur
en kunst natuurlijk niet gelijk te stellen met ‘onecht’ of ‘zinloos’. Soortgelijke
formules komen als procédé veelvuldig voor in de middeleeuwse verhaalkunst, zeker
in de vóór-hoofse ridderepiek, waarvan ze een typisch kenmerk vormen11.

9

10
11

In de afd. II, X Correctietypen, onregelmatig versritme. Hierin worden passages behandeld
die, omwille van ‘ritmisch slecht lopende, te korte of te lange verzen’ ‘in de overgeleverde
redacties’ (347) aanleiding hebben gegeven tot wijziging. We laten hier de vraag rusten op
grond van welke principiële beschouwingen een vers als ‘ritmisch slecht lopend’ bekritiseerd
wordt. Die vraag zal later aan de orde worden gesteld.
D. vertaalt hier de lezing van K terug in het Mnl., zoals hij gewoonlijk doet. Jonckbloet heeft:
moghedi, Kuiper: moochdi en Bergsma: moeghdi.
Net als het natuurtafereeltje komt ook dit procédé veelvuldig voor in de dierenepiek: zo
treffen we bv. in Reynaert I twee typische voorbeelden daarvan aan: nl. v. 877 en v. 970
(uitgave hs. A, volgens Hellinga). Zelfs in de dramatische poëzie maken de dichters van dit
procédé gebruik: zie bv. v. 10 van de Esmoreit: ‘Verstaet, soe moghdi wonder weten’, (uitgave
A. DE MAEYER en R. ROEMANS. Antwerpen, z.j. [1948]) dat wel een grote gelijkenis vertoont
met de hier behandelde versregel.
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Af en toe doen zulke formule-achtige regels slechts dienst als gemeenplaats om bij
een bepaalde versregel een andere met een passend rijmwoord te kunnen plaatsen.
Maar tal van keren hebben zij een werkelijke en zelfs een belangrijke functie. Ze
dienen dan om de aandacht van de toehoorders op te wekken bij het begin van het
gedicht of van een belangrijke episode, maar ook om terug te wijzen naar of vooruit
te lopen op belangrijke gebeurtenissen in het verhaal. Het is bijgevolg volstrekt
noodzakelijk hier rekening mede te houden.
Vooraf deze opmerking. Het woord wonder, dat hier op grond van de lezing van
K, door Jonckbloet, Kuiper en Bergsma aan de kennelijk onvolledige tekst van A
werd toegevoegd, heeft blijkbaar dezelfde betekenis als in v. 8, waar het met waerhede
tot een tweeledige formule wonder ende waerhede verbonden wordt: iets wonderlijks12.
In de episode, door v. 732 ingeleid, wordt immers verteld hoe Karel, weliswaar
in gezelschap van Elegast en vooral door diens toedoen, de vreemde ‘wonderlijke’
opdracht vervult, die hem van Godswege door een engel was opgelegd. De inbraak
en de diefstal bij Eggheric leiden tot de ontdekking van de samenzwering, waardoor
de keizer, na zijn terugkeer te Ingelheim, juist op tijd tegenmaatregelen kan treffen
en zijn belagers bestraffen. Wat hij in deze nacht met Elegast beleeft en over Eggheric
verneemt maakt tevens bij hem de psychologische omkeer in zijn houding mogelijk
tegenover de beide vazallen, waarmee hij in het gedicht geconfronteerd wordt. In
feite bevat deze episode de kern en het keerpunt van het verhaal. Dat de dichter zulk
een belangrijk onderdeel van zijn werk inzet met een oproep tot zijn gehoor om de
aandacht gespannen te houden is niet meer dan natuurlijk.
Als tweede bezwaar laat D. het feit gelden dat r. 732 als tussenzin - volgens hem
zonder verband met de kontext - ‘wantrouwen’ opwekt: net als gelijkaardige
formule-achtige versregels zou hij immers het gevolg zijn van een ‘uitbreiding’ door
een latere kopiïst en als zodanig een onderdeel uitmaken van de ‘correctietechniek’13.
Van de tussenzin geeft hij, in afwijking van F.L. Zwaan14, een vrij ruime definitie:
‘bedoeld

12

13
14

Van het argument dat dit woord refereert naar v. 8, waarin de auteur een verhaal aankondigt
dat ‘iets wonderlijks’ bevat en toch op ‘waarheid’ berust en daarom juist in het gedicht de
betekenis kan krijgen van een structuurelement, wil ik hier geen melding maken. D. betwist
immers ook de echtheid van v. 8, dat hij ‘een reclame-zin’ (443) noemt.
Zie hierover het eerste stuk van deze bijdrage in Spl., XXI, 1979, blz. 280, nr. 7.
De definitie van F.L. ZWAAN, die D. op blz. 414 citeert, is te vinden in: De Tussenzin. Herdrukt
in Taalkunde in Artikelen (uitgegeven door J. Hoogteyling, 2de druk). Groningen, 1969, blz.
362.
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wordt elke korte mededeling die een andere mededeling onderbreekt, of die
“tussenmededeling” nu uit een zin bestaat of uit een opeenvolging van samenhangende
zinnen’ (414).
Natuurlijk kent D. het standpunt van Stoett, die in zijn Syntaxis3 (§ 356) aan dit
verschijnsel in het Middelnederlands taalgebruik ruime aandacht heeft besteed. Hij
citeert het, zonder op de talrijke bewijsplaatsen15 in te gaan: ‘Zeer gewoon is [...] het
voorkomen van een of meer tusschenzinnen, waarvan in de Mnl. poëzie een vrijer
gebruik gemaakt werd dan thans’ (414)16. Door deze duidelijke en met overtuigende
bewijsplaatsen gestaafde stelling heeft D. zich niet laten overtuigen. Hiertegenover
plaatst hij slechts een warm pleidooi voor zijn opvatting van de ‘tussenzin’ als geschikt
middel tot correctie. De tekst ervan laten we in zijn geheel volgen: ‘De tussenzin
vormt een geschikt middel om moeilijkheden met het rijmschema op te lossen en zal
om die reden ook wel door auteurs zijn gebruikt. Het is echter duidelijk, dat voor
een corrigerende kopiïst die tot uitbreiding gedwongen is, de toevoeging van een
tussenzin een uitkomst kan zijn. Aan de omringende verzen behoeft niets te worden
veranderd; en omdat de tussenzin een losse opmerking bevat, een “terzijde” of een
aanspreking van het publiek, zijn er ook geen consequenties voor de inhoud. De
context behoeft naar vorm noch inhoud aangepast te worden. Dat maakt deze
toevoeging tot een eenvoudig, maar gelukkig gemakkelijk te herkennen,
correctiemiddel. Het is daarom aan te nemen, dat de grote frequentie van tussenzinnen
in Mnl. berijmde teksten niet is toe te schrijven aan “een vrijer gebruik” van de
auteurs, maar aan de tekstoverlevering: aan de correctie van onvermijdelijke
kopiïsten-fouten. De KE geeft aan dit vermoeden alle steun’ (414-415).
Om dit vermoeden tot waarschijnlijkheid of zekerheid te kunnen opvoeren herinnert
D. aan vijf voorbeelden uit de Karel ende Elegast, die hij reeds in de vorige
hoofdstukken besproken had en waaruit z.i. al is gebleken, ‘dat de tussenzin als
correctiemiddel wordt gebruikt’ (415). Van die vijf plaatsen zijn er slechts twee, nl.
de vv. 732 en 1235, waarin de verteller zich in eigenlijke zin ‘rechtstreeks tot het
publiek richt’.

15

16

Als zodanig gelden een aantal citaten uit allerlei Middelnederlandse dichtwerken die we,
ofschoon de vindplaatsen ontbreken, toch duidelijk herkennen als verzen uit Reynaert, Karel
ende Elegast, Ferguut, enz.
Het ‘thans’ van Stoett past natuurlijk in de opvattingen van de taalgeleerden uit het einde
van de 19de eeuw, die nog grotendeels dachten in kategorieën van de klassicistische
grammatica, zoals die sinds de Renaissance ook op het geschreven Nederlands waren
toegepast. Het is een bekend feit dat de gesproken taal, zeker in Zuid-Nederland, waar het
Mnl. zijn bloeitijd heeft gekend, veel van die ‘losse’ constructies en ‘vrije zinsbouw’ heeft
behouden.
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Laatstgenoemd vers: ‘Nv moechdi horen sine tale’ (A)17 noemt D. ‘in zijn geheel een
stoplap’ en een ‘overbodige aanspreking van het publiek’ (182)18. Nu is het zo dat
dit vers in deze kontext alleen dienst schijnt te doen als gemeenplaats en als passende
rijmregel19. Een werkelijk functionele betekenis kan men er inderdaad bezwaarlijk
aan toekennen. Zulks betekent evenwel niet dat het gewoon als ‘stoplap’ mag
weggecijferd worden onder voorwendsel dat het door een latere kopiïst, die een
corrupte tekst wilde verbeteren, zou zijn ingevoegd. Evenmin mag men dit voorbeeld
veralgemenen en op grond hiervan alle gelijkaardige formule-achtige verzen als
‘onecht’ of ‘overbodig’ veroordelen.
Met v. 732, dat we als uitgangspunt genomen hebben voor ons betoog, staan we
voor een ander geval. De bewijsvoering dat deze regel als tussenzin werkelijk ‘onecht’
of ‘overbodig’ is wordt niet gegeven. D. verwijst alleen, in tegenovergestelde richting
nu, naar § 10.2.2.2. (blz. 347), die we hierboven hebben onderzocht. Behalve het
beroep op de tussenzin als middel ter correctie wordt geen enkel bewijs toegevoegd
aan de zeer zwakke argumenten, waarmee de echtheid van de passage 729-732 in
zijn geheel en van v. 732 in het bijzonder in twijfel wordt getrokken. Dit systeem
van onderlinge verwijzingen kan geen argumenten vervangen en versterkt zeker niet
de overtuigingskracht van het betoog. En zulk een zwakke onderbouw moet dan een
radicale stelling steunen als de reeds geciteerde: ‘En alle tot nu toe behandelde
plaatsen waar de verteller zich rechtstreeks tot het publiek richt zijn corrupt gebleken’
(451).

IV.
Het zal wel voor iedereen duidelijk zijn dat we na wat we hierboven schreven,
onmogelijk een positief antwoord kunnen geven op de vraag, die we als titel boven
dit artikel hebben geplaatst. Deze Bijdragen leggen geen basis voor de reconstructie
van een Karel ende Elegast-tekst die, beter dan de kritische editie van Kuiper en
Bergsma, de ‘oorspronkelijke’ of een ‘oudere’ lezing van het gedicht zou benaderen.

17
18

19

In K: ‘Nw moget ir horen syne zale’.
Het citaat luidt in zijn geheel: ‘Dergelijke overbodige aansprekingen van het publiek komen
in de KE na de inleiding (r. 1-10) slechts op enkele plaatsen voor; ze blijken alle ingevoegd
te zijn’ (182). De bewijsvoering ontbreekt.
Zie hiervoor mijn Karel ende Elegast-editie, 8e druk, 1976, blz. 37, waar dit verschijnsel
gesignaleerd is. Tevens wordt erop gewezen dat een auteur of verteller met dit procédé soms
een verrassend effect weet te bereiken.
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Het moge waar zijn dat er, in de overgeleverde redacties, verzen zijn weggelaten of
toegevoegd, dat andere aan gedeeltelijke wijzigingen hebben blootgestaan. Die
toevoegingen of wijzigingen zijn zeker niet op zulke grote schaal gebeurd als D.
beweert. Zijn stelling dat in de Karel ende Elegast ‘afgezien van bewuste interpolaties,
zeker driehonderd verzen zijn ingevoegd’ (287) kunnen we in geen geval bijtreden.
Zijn systeem van correctietypen en correctietechniek houdt als geheel geen stand,
zeker niet in die paragrafen, waarin gehandeld wordt over het wegwerken van
veronderstelde weesverzen door allerlei vormen van uitbreiding.
Evenmin kunnen we de auteur van de Bijdragen volgen waar hij het in afd. III
heeft over ‘ingrepen’ of ‘vrijwillige veranderingen, aangebracht op grond van
inhoudelijke overwegingen’20. Vooral zijn reserves tegenover tekstgedeelten met
gebeden, die geen bijzondere functie in het verhaal vervullen en gemakkelijk door
een vrome kopiïst kunnen zijn ingevoegd, zijn niet gewettigd. Eens te meer wreekt
zich hier het feit dat de tekstkriticus bij zijn ‘mijnbouw’ het uitzicht heeft prijsgegeven
op het genre, waartoe de Karel ende Elegast ontegensprekelijk behoort. E. Labande,
J. Frappier en tal van anderen naar hun voorbeeld hebben uitvoerig en met veel inzicht
geschreven over wat zij respectievelijk genoemd hebben: ‘le crédo epique’ en ‘la
prière du plus grand péril’ in het Franse chanson de geste21. Zij hebben de aard, de
geest en de structuur van die gebeden ontleed en bepaald en vooral hun functie
vastgelegd in het verhaal. Heel wat van hun beschouwingen is ook toepasselijk op
de gebeden in ons gedicht. Wie er kennis van neemt zal het niet verantwoord vinden
die stukken in de Karel ende Elegast met zoveel wantrouwen te bejegenen als D.
doet; hij zal ze in geen geval willen schrappen onder voorwendsel dat ze, zoals de
passage 169-193, een ‘vrij lange onderbreking van de handeling’ (450) zouden
vormen22. Laten we niet vergeten dat er in de Franse letterkunde een Chanson de
Basin heeft bestaan (einde XIIe eeuw), waarvan de tekst jammer genoeg verloren is
gegaan, maar die toch het uitgangspunt is geweest van de versies, welke in de andere
Westeuropese literaturen, waaronder de Nederlandse, tot stand gekomen zijn23. Langs
die weg blijft ons gedicht

20
21

22
23

Zie hierover het eerste stuk van deze bijdrage in Spl., 1979, blz. 281-282.
Zie o.a. hierover de oriënterende artikelen van J. DE CALUWÉ: L'originalité de quelques
prières épiques in Marche Romane, XX, 1970, blz. 59-74 en Les Prières de ‘Berte aus grans
piés’ dans l'oeuvre d'Adenet le Roi in Mélanges de langue et de littérature médiévale offerts
à Pierre Le Gentil (uitgave S.E.D.E.S.), 1973, blz. 151-160.
Dit gebed lijkt mij een typisch voorbeeld te zijn van een ‘prière du plus grand péril’.
Zie hiervoor mijn bijdrage: Le ‘Karel ende Elegast’ néerlandais et la ‘Chanson de Basin’
in Etudes germaniques, XXXI, 1976, blz. 369-391.
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verbonden met een genre uit de Middeleeuwse literatuur, waarmee het bepaalde
kenmerken, bestanddelen en eigenschappen gemeen heeft.
Nu weet ik wel dat D. zich in dit eerste deel van zijn Bijdragen streng tot het
Nederlandse gedicht heeft beperkt, wat natuurlijk zijn goed recht is. De anderstalige
versies zullen pas in het tweede deel bij het onderzoek worden betrokken. Toch had
de auteur nu reeds in zijn kritische benadering van de Karel ende Elegast-redacties
en vooral bij zijn pogingen tot tekstverbetering en tekstreconstructie ernstig rekening
moeten houden met alles, wat eigen is aan de specifieke vormgeving van de
vóór-hoofse ridderlijke verhaalkunst. Studie van die vormgeving - en daartoe behoren
zeker de stilistische en verhaaltechnische aspecten! - beschouwt hij zelf toch als een
belangrijk onderdeel van de ‘diepgravende filologische tekstinterpretatie’, waarin
hij een middel ziet om de tekstkritiek als wetenschappelijke discipline te vernieuwen.
Hoe D. die tekstinterpretatie opvat en doorvoert is duidelijk geworden in het tweede
stuk van deze bijdrage. Teksten worden, op grond van z.g. ‘onregelmatigheden’
gewantrouwd. Een hyperkritisch betoog is er daarna op gericht om het corrupte
karakter van de verzen en de versgedeelten met de gesignaleerde onregelmatigheden
aan te tonen. Daarna worden deze, in overeenstemming met correctietypen en
correctiepatronen, waarvan de geldigheid zeer betwistbaar is, uitgezuiverd. Veelal
gaat de tekstkriticus hier uit van gissingen, hypothesen of vooropgezette ideeën. Dit
laatste treedt duidelijk aan het licht in die paragrafen, waarin de z.g. ‘inhoudelijke
fouten’ en ‘vrijwillige veranderingen’ onder de loep worden genomen. Het is wel
jammer dat D. zijn degelijke kennis van het Middelnederlands, waarvan we melding
hebben gemaakt, in de dienst heeft gesteld van een methode, die de tekstkritiek op
een dwaalspoor moet leiden. Een aldus opgevatte ‘diepgravende tekstinterpretatie’
kan in geen geval een bijdrage leveren tot een vernieuwing van de tekstkritiek in het
algemeen. De mogelijkheid dat zij een geschikt hulpmiddel zou kunnen worden om
het tekstkritisch bedrijf op te tillen uit de subjectiviteit, die haar in de 19e eeuw zo
noodlottig was, is zo goed als uitgesloten. Veeleer bestaat het gevaar dat zij deze
discipline terugdringt naar de ‘taboe-sfeer’, waarin zij, sinds het begin van deze eeuw,
een verborgen leven leidde en waaruit D. haar heeft willen bevrijden.
***
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Er is, wat de Karel ende Elegast betreft, nog heel wat voorbereidend werk te verrichten
alvorens een begin kan worden gemaakt met een werkelijke ‘vernieuwde’ kritische
editie, die aan de eisen van de tegenwoordige wetenschap voldoet. Dat die er volstrekt
nodig is zal iedereen gaarne beamen. De behoefte daaraan bestaat sinds lang; ze
wordt nog sterker aangevoeld nu we, dank zij D., beschikken over een betrouwbare
uitgave van alle overgeleverde redacties, zowel van de handschriftelijke als de
gedrukte. Op enkele aspecten van dit voorbereidend werk wil ik hier nog even ingaan.
In verband hiermede zou men, net als D., ook over ‘mijnbouw’ kunnen spreken, want
hierop komt dit onderzoek inderdaad neer. Het zal evenwel nodig zijn dat de man,
die dit soort werk in de diepte doorvoert, voldoende kontakt houdt met de bovengrond.
Een van die aspecten is de aard van het Middelnederlandse vers, zoals dat in de
Karel ende Elegast gehanteerd wordt. De maatstaven, die Bergsma en Kuiper
aanlegden om het vers van dit gedicht ‘regelmatig’ te maken waar zij dit nodig
achtten, hebben natuurlijk hun geldigheid verloren. Beiden zitten nog, zoals zovele
geleerden aan het einde van de 19e eeuw, vast in de al te doctrinaire opvattingen van
Jonckbloet en Van Helten. In zijn tekstkritiek heeft D. zich niet speciaal met het
probleem ingelaten, maar het toch hier en daar terloops aangeraakt. Bij de kategorieën
van ‘formele onregelmatigheden’, die signalen kunnen zijn van echt tekstbederf,
rekent hij een ‘onregelmatig versritme’24. Hierop gaat hij nader in en schrijft:
‘Verbetering van ritmisch slecht lopende, te korte of te lange verzen kunnen we in
de overgeleverde redacties waarnemen’ (347). De voorbeelden, die dit moeten
bewijzen, overtuigen niet en roepen alleen maar vragen op. Een paar ervan zullen
we even nader onder ogen nemen. Is de wijziging van v. 230 (lezing van A): ‘Beide
borch ende lant’ in ‘Dat ic hem nam borch ende lant’ (lezing van B en C) als een
verbetering te beschouwen? Ik geloof het niet. Is het vers in A te kort en heeft het
een aanpassing nodig? Dat is helemaal niet zeker. Als tweede voorbeeld worden
twee lezingen uit de redacties A en K tegenover elkaar geplaatst: v. 257 (door D.
terugvertaald in het Mnl.) luidt in K: ‘Hi nemet hem haer paerde’25, in A daarentegen:
‘Hi neemt hem mulen ende peerde’. Is dat een verbetering door verlenging? Nog
eens, ik meen van niet. Ligt hier niet veeleer de veronderstelling voor de hand dat
de Nederrijnse vertaler of de compilator van de Karlmeinet-codex iets heeft uitgelaten?

24
25

Zie § 10.2.2.2. (blz. 347-351) van de Bijdragen.
Werkelijke lezing van K: ‘Hi nemet en ir perde’.
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Een paar keren wekt D. de indruk dat hij op het punt van de versbouw en het versritme
niet genoeg afstand heeft genomen van Kuiper. Bij de bepaling van de waarde van
B voor de tekstoverlevering citeert hij diens oordeel over deze incunabel en hij sluit
er zelfs hij aan: ‘De tekst is veel minder ouderwetsch dan die van A. Met name is er
naar gestreefd, het metrum effen te maken’26. Kuiper (editie, p. 54) heeft hiermee
redactie B goed getypeerd’ (68)27. In de ‘Nabeschouwing’ komt hij daarop terug:
‘"Naar uit de gemeenschappelijke lezing der overgeleverde redacties28 blijkt, is hij
[nl. de dichter van Karel ende Elegast] er ook in het overgrote deel van het werk in
geslaagd zijn verhaal te doen in ritmisch soepel lopende verzen van ongeveer gelijke
lengte, die twee aan twee rijmen. We mogen aannemen, dat het niet de bedoeling
van de dichter is geweest de tekst te larderen met een aantal slecht lopende, te korte
of te lange verzen met kreupel rijm’ (456).
Het past hier de vraag te herhalen die we vroeger terloops al hebben gesteld. Op
welke principiële gronden worden dergelijke uitspraken gedaan? Heeft het zin in de
14de en de 15de eeuw - de tijd van de bewaarde redacties - van een ‘effen metrum’
in het vers te spreken zoals Kuiper doet? Wat zijn in die periode ‘ritmisch soepel
lopende verzen’ of ‘slecht lopende, te korte verzen’? De drukken A, B en C, de enige
welke voor de tekstkritiek bruikbaar materiaal leveren, dagtekenen uit de laatste jaren
van de 15de of misschien de eerste van de 16de eeuw. Dit is de tijd waarin het
rederijkersvers, dat duidelijk gekenmerkt wordt door lange versregels, in opkomst
is of reeds beoefening vindt, althans in Vlaanderen en Brabant. Die achtergrond
mogen we niet uit het oog verliezen. In hoever hebben de bezorgers van die edities,
vooral die van B en C, wanneer ze verzen uit de handschriftelijke redacties of zelfs
uit A verlengden, een tendens van de tijd gevolgd? Wat kan men op dat ogenblik
een te kort of een te lang vers noemen? Elk geval dient hier natuurlijk afzonderlijk
te worden onderzocht, elk vers op zijn ritmische mogelijkheden getest en dat alleen
met behulp van maatstaven, die passen bij het Middelnederlandse episch vers.
Zogenaamde verlengde versregels uit de drukken B en C zullen dan, vergeleken met
de lezing van de handschriftfragmenten of van A, niet altijd

26
27
28

Cursivering van mij.
Op blz. 68-69 wijst D. op het feit dat versregels uit A in B verlengd zijn, waardoor ze in B
ritmisch beter lopen (cursivering van mij).
Met die ‘gemeenschappelijke lezing’ wordt wel de tekst van de editie Kuiper of die van
Bergsma bedoeld.
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verbeteringen blijken te zijn. Er is daarentegen veel kans dat het korte vers het echte
Middelnederlandse het dichtst nabij komt29.
Er is een tweede aspect van de onmisbare voorstudie, die insgelijks tot de fase van
de ‘mijnbouw’ behoort: ik bedoel de onderlinge verhouding van de redacties en hun
dialectische differentiëring. In hun tijd konden Kuiper en Bergsma daar natuurlijk
nog geen inzicht in hebben. Thans evenwel moet de dialectgeografie, in zoverre ze
zich bezighoudt met Middeleeuwse verhoudingen en toestanden, haar woord
meespreken. Ook deze wetenschappelijke discipline kan aan het tekstkritisch werk
dienstbaar worden gemaakt.
De Middeleeuwse tekstoverlevering van de Karel ende Elegast vertoont, in zover
ze uit handschriftfragmenten bestaat (alle uit de 2de helft, het einde van de 14de of
het begin van de 15de eeuw), duidelijk twee richtingen: een Westmiddelnederlandse
en een Oostmiddelnederlandse. M en N behoren tot de eerste30, H, G en Br. tot de
tweede31. Dicht bij de laatste, maar zonder er in feite deel van uit te maken, staat K,
de Nederrijnse omzetting. Alle drukken nu sluiten, zonder enige uitzondering, aan
bij de Westmiddelnederlandse traditie. Naar het oordeel van de meeste
tekstonderzoekers vormen zij een vrij samenhangende groep. Op welke handschriften
ze teruggaan weten we niet, maar er is alle reden te veronderstellen dat ze de
rechtstreekse voortzetting vormen van wat eens de oorspronkelijke tekst moet geweest
zijn, die toch in een Westmiddelnederlands dialect geschreven is. We laten hier de
oude twistvraag rusten of de Karel ende Elegast in Vlaanderen dan wel in Brabant
tot stand is gekomen. Op grond van de taal der Westmiddelnederlandse fragmenten
en de daarbij aansluitende vroege drukken kan die vraag niet afdoende worden
beantwoord. Bedoelde bronnen brengen ons slechts een beeld van het gedicht zoals
het circuleerde en gelezen werd in het cultureel milieu van de late Middeleeuwen en
de Bourgondische tijd. Hoeveel wijzigingen de taal van die redacties ten gevolge
van chronologische en geografische aanpassingen toen al had ondergaan valt natuurlijk
niet meer uit te maken. Vast staat dat het werk geschreven is in de literatuurtaal, die
zich in Vlaanderen en Brabant het eerst heeft ontwikkeld en in de loop van de 14de
en de 15de eeuw in die gewesten

29
30
31

Men leze o.a. in dit verband ‘Enkele opmerkingen over vers en rijm’ bij P.J.J. DIERMANSE,
Renout van Montalbaen. Inleiding en Teksten. Leiden, 1939, blz. 78 e.v.
M is volgens De Vreese ‘Westmiddelnederlands, lichtelijk Oostvlaams gekleurd’; N volgens
Lieftinck ‘Vlaams’.
H is volgens De Vreese ‘Zuidoostlimburgs gekleurd’, G naar Deschamps aanneemt
‘Zuidoostlimburgs’; Br. volgens Lieftinck ‘sterk oostelijk Limburgs’. - Op dit gebied valt
natuurlijk nog nader onderzoek te verrichten.
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vastere vormen heeft aangenomen. Het ligt dus voor de hand dat een nieuwe kritische
editie in de eerste plaats moet steunen op de Westmiddelnederlandse teksttraditie.
Dialectische verschijnselen, die normaal waren in het Middeleeuwse Vlaanderen en
Brabant en in de tekst verantwoord kunnen worden, mogen ander geen beding, zelfs
niet onder voorwendsel dat ze de ‘zuiverheid’ van de lezing zouden schaden,
verwijderd of vervangen worden. Men zal er zich altijd bewust van moeten blijven
dat men het gedicht slechts bezorgt in een laat-middeleeuwse vorm, die
noodzakelijkerwijze in bepaalde opzichten van het origineel zal verschillen. De tekst
willen reconstrueren zoals die uit de pen van de dichter gevloeid is - of eventueel in
een mondelinge overlevering zou hebben geleefd - lijkt mij een niet te verwezenlijken
wetenschappelijk droombeeld.
Aan deze kwestie zit nog een ander aspect vast: de bepaling van de juiste
verhouding van K tot de overige redacties.
Duinhoven legt er - en zeer terecht! - de nadruk op32 dat slechts K als enig volledige
tekst in handschrift in zijn geheel met die van incunabel A kan worden vergeleken.
Dit betekent niet noodzakelijk dat beide bronnen evenwaardige getuigen zouden zijn
inzake de tekstoverlevering. Het zou ook onjuist zijn ze tegenover elkaar te plaatsen
als de respectievelijke topvertegenwoordigers van de Oostmiddelnederlandse en de
Westmiddelnederlandse traditie. Aan A kan men desnoods, wat de laatste richting
betreft, nog zulk een rol toekennen, aan K inzake de eerstvermelde, zeker niet. A is,
naar het getuigenis van D. zelf, een ‘jonge bron’, maar zij lijkt ‘niet minder
betrouwbaar L...) dan de 100 jaar oudere handschriften’ (64); van al de drukken heeft
deze incunabel het minst aan modernisering blootgestaan. Dat verleent hem natuurlijk
een uitzonderlijke waarde.
Van K kan niet hetzelfde worden gezegd. Vooreerst kennen we, zoals boven reeds
vermeld is, deze redactie slechts uit een lijvige Nederrijnse compilatie, de z.g.
Karlmeinet-codex van ca. 147033. Hiervan is slechts étn enkel ex.: het z.g. handschrift
A bewaard gebleven34, waarin K als

32
33

34

Zie hiervoor het eerste stuk van deze bijdrage in Spl., 1979, blz. 272-273.
Er ligt bijgevolg geen al te groot tijdsverschil tussen de totstandkoming van de
Karlmeinet-codex en van incunabel A. Volgens de gegevens van L. en W. Hellinga, die D.
overneemt, wordt incunabel A gedagtekend ‘tussen 29 nov. 1486 en 26 juni 1488’ (61). Is
hij ‘niet minder betrouwbaar dan de 100 jaar oudere handschriften’, dan heeft A in dit opzicht
een voorsprong op K.
Van enkele verhalen uit deze verzamelbundel zijn nog losse fragmentjes ontdekt (vermoedelijk
uit het begin van de 14de eeuw), maar geen enkel daarvan heeft betrekking op de Karel ende
Elegast.
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vierde verhaal in een reeks van zes voorkomt35. Het ligt niet in onze bedoeling alle
problemen te bespreken, die door deze Rijnlandse verhalenbundel worden gesteld
noch de verschillende zienswijzen samen te vatten, die voor de oplossing daarvan
de laatste jaren naar voren zijn gebracht36. We zullen ons beperken tot de vragen, die
voor de compilatie in haar geheel oprijzen, maar ook gelden voor de daarin
opgenomen verhalen, inzonderheid dan het vierde, ons bekend als redactie K.
De compilatie heeft, naar bekend is, een tweevoudige aanpassing ondergaan,
waarvan de tweede belangrijker geacht mag worden dan de eerste. Alvorens in de
bundel te worden opgenomen hebben de zes verhalen een afzonderlijk bestaan geleid.
Wanneer de Nederrijnse versie, die op de Karel ende Elegast teruggaat, tot stand is
gekomen en wie ze heeft samengesteld is ons niet bekend. Er heeft bijgevolg een
omzetting plaats gehad van een Middelnederlandse redactie in een Ripuarisch dialect,
waarbij wijzigingen kunnen zijn aangebracht. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk
dat die omzetting gebeurd is op basis van een legger uit de Oostmiddelnederlandse
tekstoverlevering, maar zekerheid hierover hebben we niet. Toch laat dit feit ruimte
voor de stelling dat K reeds een eind af staat van de Westmiddelnederlandse tak van
de tekstoverlevering, waarvan het origineel het beginpunt moet hebben gevormd.
Maar wat daarna gebeurd is heeft nog grotere gevolgen gehad. Die Nederrijnse
versie is opgenomen in de reeds meermaals vermelde Karlmeinet-compilatie, waarvan
de samensteller niet bekend is. Evenmin is ons bekend wanneer de bundel zelf tot
stand kwam, maar er is reden om aan te nemen dat dit in het begin van de 14de eeuw
te situeren is. Wel weten we dat die anonieme compilator allerlei wijzigingen en
aanpassingen heeft doorgevoerd in de diverse verhalen van zijn bundel o.m. om deze
onderling beter tot overeenstemming te brengen. Het

35

36

Zie hierover het eerste stuk van deze bijdrage in Spl., 1979, blz. 279, vooral dan de n. 9 en
10. - Een goed overzicht van de verschillende fasen in de ontstaansgeschiedenis van de
Karlmeinet-compilatie is te vinden in: Naar de Letter 3. - Karel ende Elegast. De overlevering
van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen ingericht door
Utrechtse neerlandici o.l.v. W.P. GERRITSEN. 1969. Catalogus, blz. 23-26. - Over de wijze,
waarop de zes verhalen min of meer tot eenheid zijn gebracht, schrijft Gerritsen het volgende:
‘De zes delen worden nauwelijks als zodanig aangegeven in het handschrift. De tekst loopt
aan één stuk door en degene die de verschillende verhalen aaneengevoegd heeft, is er op uit
geweest de verbindingen zo onopvallend mogelijk te maken. Daarom bv. laat hij Karel, die
zich aan het eind van het derde deel in Spanje bevindt, een reis naar Inghelheim maken waar
het vierde deel, de Karel ende Elegast, zich afspeelt’ (24).
Gegevens hieromtrent zijn te vinden in COLA MINIS, Bibliographie zum Karlmeinet.
[Beschreibende Bibliographien I]. Amsterdam 1971 en voor de laatste jaren in: ERIK ROOTH,
Zur Sprache des Karlmeinet [Monographien zur Sprachwissenschaft]. Heidelberg, 1976.
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vierde deel, dat aan de basis ligt van redactie K, is natuurlijk niet aan die aanpassing
ontsnapt37. Daarna heeft de gehele bundel de gewone lotgevallen doorgemaakt van
elk handschrift en elke codex: er zijn afschriften van gemaakt, waarbij tijdens het
kopiëren fouten zijn ingeslopen en eventueel ook afwijkingen t.o.v. de legger zijn
aangebracht. Zulk een kopie - wellicht een afschrift van een afschrift! - is dan hs. A,
het enig bewaarde volledig ms. van de compilatie.
Met deze verschillende fasen van de tekstoverlevering dienen we rekening te
houden wanneer we ons een oordeel willen vormen over de waarde van K voor de
tekstkritiek en over de betekenis van de in deze redactie optredende variante lezingen.
Het is duidelijk dat K, alleen al door de ontwikkeling die deze versie heeft
doorgemaakt, minder goede waarborgen biedt voor een gave tekstoverlevering dan
de Westmiddelnederlandse codex-fragmenten en de daarbij aansluitende incunabel
A. Het lag dan ook voor de hand dat Kuiper, en anderen naar zijn voorbeeld, de tekst
van A aan de basis legden van hun kritische edities. Foutloos is deze zeker niet en
hij is op menige plaats vatbaar voor verbetering. Hiervoor kan natuurlijk in de eerste
plaats een beroep worden gedaan op de fragmenten van de Westmiddelnederlandse
traditie en vervolgens op de andere drukken, vooral dan op de incunabels. B en C.
Even belangrijk als de keuze van de legger is de vraag naar de waarde van K voor
de tekstkritiek en zoals D. aanneemt, voor de tekstreconstructie van de Karel ende
Elegast.
De diplomatische en synoptische editie van alle bewaarde redacties, die D. in 1969
bezorgde, stelt de onderzoeker van nu veel beter dan zijn voorganger in staat om op
dit punt klaarheid te brengen. Voortbouwend op de gegevens van vroegere
tekstuitgevers en kritici heeft D. op dit gebied al heel wat werk verricht. Dit gebeurde
in hoofdzaak, zoals we reeds aanstipten, in hfd. III, waarin veel materiaal te vinden
is dat aan

37

Voor de andere delen van de compilatie, inzonderheid voor het eerste verhaal Karl und Galie,
dat de laatste tijd vooral de aandacht van de specialisten heeft getrokken, wordt dit stellig
bevestigd. Men leze bv. wat MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG hierover schrijft in haar
Karlmeinet-Studien (Lund, 1954): ‘Fraglich bleibt aber in welchem Umfang KM I [nl. Karl
und Galie) der uns bekannten Fassung das alte Gedicht wiederspiegelt, da ja das Gedicht,
wie uns die Arbeiten von Bartsch und Akkerman dartun, vom Kompilator eine gründliche
Bearbeitung erfahren hat’ (6) [Cursivering van mij]. - Onder verwijzing naar de dissertatie
van G.J. ZANDT: Die Sprache von ‘Karl und Galie’ (Assen, 1973) schrijft ERIK ROOTH: ‘Schon
G.J. Zandt hat nachgewiesen, dass die Handschrift A oder deren Vorlage viele
mittelniederländische idiomatische Ausdrücke enstellt überliefert hat’ (Zur Sprache des
Karlmeinet. Heidelberg, 1976, blz. 76). - Zie ook DUINHOVEN, Bijdragen, blz. 100: ‘De Karel
ende Elegast is in de compilatie niet alleen van een inleiding voorzien, ook in de tekst zelf
zijn enkele wijzigingen aangebracht’.
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de tekstkritiek dienstbaar kan worden gemaakt. Met betrekking tot K zijn we evenwel
nog lang niet aan het einde van het vergelijkend onderzoek. Wie dat wil doorvoeren
zal, meer dan in het verleden gebeurd is, de speciale situatie van de Rijnlandse redactie
voor ogen moeten houden.
In K zijn tal van verzen, een paar keren ook gehele passages, weggelaten. Kuiper
schatte hun aantal op ‘meer dan honderd’38, wat D. overdreven acht; volgens hem
zijn het er slechts ‘een zestigtal’39. Sommige verzen hebben wijzigingen ondergaan:
soms zijn die zonder veel betekenis, op bepaalde plaatsen daarentegen komen ze
voor als echte ‘afwijkingen’. Hiervoor worden uiteenlopende verklaringen gegeven
waarvan, zoals uit de voorgaande beschouwingen af te leiden valt, de twee
voornaamste zijn: de ‘vertaalmoeilijkheden’40 en de behoefte om de Nederrijnse
versie aan de andere delen van de compilatie aan te passen41. Bovendien dienen we
altijd rekening te houden met mogelijke ingrepen van de compilator, die nog verder
gaan zoals dit o.a. uitgemaakt is voor het eerste verhaal in de codex, de Karl und
Galie.
Het ligt natuurlijk niet in mijn bedoeling de bijzondere waarde van K voor de
tekstkritiek van het Nederlandse gedicht in twijfel te trekken. De Nederrijnse versie
is en blijft een voornaam getuige in de tekstoverlevering. Als hulpmiddel voor de
contrôle van de Middelnederlandse teksttraditie kan zij grote diensten bewijzen. In
gevallen waar die, wegens defecte overlevering of eventueel van lacunes, de
tekstuitgever in de steek laat, is zij gewoon onmisbaar42.
Dit mag ons evenwel bepaalde punten niet uit het oog doen verliezen.
‘Op grond van tekstvergelijking’ meent D. te mogen vaststellen ‘dat K nauw
aansluit bij de bewaarde Mnl. redacties’43. Dit moge waar zijn voor grote delen van
het gedicht, maar er vallen toch tal van opmerkelijke wijzigingen en afwijkingen te
constateren. We laten hier in het midden of die het werk zijn van de ‘vertaler’ of van
de ‘compilator’. Ze wijzen in ieder geval op een zekere zelfstandigheid van de
bewerker

38

39
40
41
42

43

‘K heeft maar weinig noodig om eenige verzen te veroordeelen: meer dan honderd regels
gaan op die wijze verloren’, aldus KUIPER op blz. 147 in de ‘Aanteekeningen’ van zijn Karel
ende Elegast-editie.
Bijdragen..., blz. 429, n. 12. - Voor meer bijzonderheden over K, zie hetzelfde werk op blz.
100-102.
DUINHOVEN, Bijdragen... ‘In K zijn de afwijkingen ten gevolge van vertaalmoeilijkheden
uiteraard het grootst’ (blz. 293).
Zie hierover o.a. DUINHOVEN, Bijdragen..., blz. 100-101.
Een typisch geval van zulk een lacune in de overlevering is bv. de passage 1284-1302,
waarvan geen enkele Middelnederlandse tekst in handschrift voorhanden is en die ook,
wegens een defect in A (en de volgende drukken) ontbreekt. Alleen K heeft de passage
bewaard. Zie hierover: DUINHOVEN, Bijdragen..., blz. 280-281.
Bijdragen..., blz. 101.
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t.o.v. zijn voorbeeld. Het zou interessant zijn eens in bijzonderheden na te gaan of
en zo ja, in welke mate, die afwijkingen de ‘eigenheid’ van de bewerker te voorschijn
laten komen. Met het oog hierop heb ik een aantal steekproeven genomen, waarvan
ik de resultaten niet wil overdrijven en zeker niet zal veralgemenen, maar die toch
toelaten al enkele vragen of twijfels uit te spreken.
Bij het formuleren van die vragen zal ik mij - noodgedwongen! - beperken tot de
verhouding K en A, omdat alleen die twee bronnen ongeveer over de gehele tekst te
vergelijken zijn.
Mag men elke van A afwijkende lezing in K een ‘variant’ noemen?
Gesteld dat het inderdaad om een ‘variant’ gaat kan men daaraan dan, gezien de
speciale situatie van K in de tekstoverlevering, dezelfde waarde toekennen als aan
de lezing van A?
Is men, op grond van welke overweging dan ook, van oordeel dat de lezing van
K de voorkeur verdient boven die van A, mag men dan de eerste als de goede
beschouwen en de andere als twijfelachtig of corrupt?
Is het in dit geval niet aangewezen de beide lezingen elk op hun eigen waarde te
testen en na te gaan of beide niet, in hun eigen kontext, een aanvaardbare, zij het
afwijkende, zin opleveren?
Wanneer zich dan, behalve natuurlijk in het geval van een duidelijke corruptie, in
K afwijkingen voordoen, ligt het dan niet in de lijn van de verwachtingen dat de
lezing van A de meest betrouwbare zal zijn?
Deze vragen gaan over in twijfels wanneer we denken aan de uitzonderlijke positie
die D. aan K in de tekstoverlevering wil toekennen44.
‘Op menige plaats’, zo beweert hij, ‘lijkt K de (resten van een) oudere lezing te
hebben bewaard’45. Als bewijs voor die stelling voert hij dertien voorbeelden aan,
die verder in zijn studie uitvoerig worden besproken.
Van die 13 bewijsplaatsen is er m.i. slechts één enkele als werkelijk overtuigend
te beschouwen, nl. de 10de; hier gaat het inderdaad om de toevoeging in v. 988 van
Tis wonder (hets wonder) in de Westmiddelnederlandse redacties A en N. De andere
twaalf missen de nodige overtuigingskracht. Enkele van die voorbeelden worden
ingeleid op de volgende wijze: ‘r. 590 (in K is laue bewaard t.o. H en a, vlg. p. 365;

44
45

Zie hiervoor het eerste stuk van deze bijdrage in Spl., 1979, blz. 273.
Bijdragen..., blz. 101. Iets positiever luidt die uitspraak op blz. 102: ‘Op enkele plaatsen lijkt
K een oudere lezing te hebben bewaard’ en nog positiever op blz. 125: ‘In § 3.2.10 sub c
hebben we vastgesteld dat K tegenover de Mnl. redacties een aantal (resten van) oudere
lezingen bevat’ (cursivering van mij).
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r. 1086 (in K is de conjunctief queme bewaard t.o. a, vlg. p. 372; r. 1152 (in K is den
konynck gehandhaafd, in G en a > hem, vlg. p. 380; r. 1308 (in K is by myner kronen
bewaard, in a en M > bi miere wet, vgl. p. 312"46. De woorden ‘bewaard’ en
‘gehandhaafd’ wekken onvermijdelijk de indruk dat K werkelijk de ‘oudere’ lezing
of ‘resten daarvan’ heeft behouden en dat zulks in de andere redacties, vooral dan
in A, niet is gebeurd.
Voor een paar gevallen - toevallig de laatste twee - willen we de bewijsgronden
onderzoeken, die deze bewering waar moeten maken. Tevens zal dit ons de
gelegenheid aan de hand doen om in zekere zin een nieuw perspectief te openen voor
het tekstkritisch werk.
Het eerste voorbeeld is v. 1152, waar voor de bewijsvoering verwezen wordt naar
blz. 380 van de Bijdragen47. Bedoeld vers komt voor in de laatste episode van het
gevecht, waarin Karel, na zijn terugkeer te Inghelheim, zijn geheime raad samenroept.
Hij brengt de leden op de hoogte van de samenzwering en vraagt hen op welke wijze
het dreigende gevaar kan worden afgeweerd. In naam van allen ontwikkelt ‘die
hertoghe van bayvier’ een krijgsplan, dat goed bevonden wordt.
De vraag is evenwel: door wie? Het antwoord hangt af van de wijze hoe men v.
1152 leest en interpreteert.
In de bewaarde redacties luidt dit vers als volgt:
A Desen raet dochten wesen goet.
G Dese raet docht horn guet.
K Dys rait duchte den konynck guet.

De drukken B, C, D en E hebben alle een lichtjes gewijzigde, doch gelijkluidende
lezing:
Desen raet docht hem seer goet.
In zijn bewijsvoering op blz. 380 noteert D. hierbij: ‘De varianten in regel 1152
tonen aan, dat dit vers niet helemaal in de haak is. Jonckbloet (editie p. 106) leest
naar A: ‘Die raet dochten wesen goet’. De overeenkomst van b,48 G en K bewijst dat
wesen in A is ingevoegd, waarschijnlijk omdat of doordat het vers, als in G, erg kort
is: ‘Dese raet

46
47

48

Bijdragen..., blz. 101-102.
In XI. Correctietechniek, § 2.4. Grammaticale wijziging. Vs 1152 wordt hier besproken als
onderdeel van de passage 1152-1155. We gaan alleen in op de argumenten, die voor ons
doel van belang zijn.
Zoals vroeger reeds is gesignaleerd betekent b voor D. de gemeenschappelijke lezing van
de drukken B en C.
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docht hom guet’. In b is daarom seer tussengeschoven: ‘Desen raet docht hem seer
goet’ (380).
Er is een andere verklaring mogelijk, maar deze wijst in de tegenovergestelde
richting. Is wesen ingevoegd in A of uitgelaten in de andere bronnen? Om deze vraag
op bevredigende wijze te kunnen beantwoorden is het nodig het tekstkritisch
onderzoek met betrekking tot dit vers aan een nieuwe controle te onderwerpen. Hierbij
zullen we natuurlijk het onderscheid in acht nemen tussen de Westmiddelnederlandse
tekstoverlevering aan de ene zijde en de Oostmiddelnederlandse + K aan de andere.
De eerste is alleen vertegenwoordigd door de drukken. Het is juist dat A hier met
zijn lezing alleen staat en dat wesen in de drukken sinds B niet meer voorkomt. Hierop
heeft Bergsma reeds de aandacht gevestigd. In zijn Bijdrage tot de Tekstcritiek noteert
hij op blz. 40: ‘A 110149 “Desen raet dochten wesen goet”. In b50 K ontbr. wesen’.
Hier wordt bijgevolg geen voorkeur voor de ene of de andere lezing uitgesproken.
Toch stelt hij in de Tekstverbetering op blz. 78 voor, zonder een enkel argument aan
te voeren: ‘... Men schrappe... wesen naar b K (zie blz. 39, 1. 40) en leze dus:
‘Dese raet dochten goet’51

Kuiper heeft hier geen enkel probleem meer gezien. Het vers drukt hij gewoon af
zonder wesen en met de vorm dochtem. Hij heeft het niet nodig geacht daarover in
zijn ‘Aanteekeningen’ een verklaring of een verantwoording af te leggen52. Alle latere
tekstuitgevers, die geen streng diplomatische editie volgens A nastreefden, hebben
die lezing tot de hunne gemaakt53. Uit wat voorafgaat mogen we besluiten dat Bergsma
de lezing van A heeft gewraakt omdat hij die van b als een verbetering beschouwde,
wat door K scheen bevestigd te worden. Of K, met zijn toch licht afwijkende tekst,
werkelijk als steun voor die verbetering kan

49
50
51

52
53

Dit is de nummering van v. 1152 (uitg. Duinhoven) in de edities van Jonckbloet, Kuiper en
Bergsma.
b is voor Bergsma het voorbeeld van druk B en van c (het voorbeeld van druk C). Zie hiervoor
zijn stamboom van de drukken: Bijdrage tot de Tekstcritiek, blz. 40.
Toch doet Bergsma dat zelf niet. In zijn Karel ende Elegast-editie (1e druk 1893) luidt
bedoeld vers als volgt: ‘Dese raet dochtem goet’, wat in de 5de druk (1933) weer is: ‘Desen
raet dochtem goet’ (cursivering van mij).
Wel neemt Kuiper op blz. 126 van zijn uitgave de variante lezingen op: A dochten wesen g;
b: docht hem seer goet; K: den konynck g.
In mijn Karel ende Elegast-uitgave (8e druk 1976, v. 1101) heb ik dan ook deze trend gevolgd;
dochtem is daar op de gebruikelijke wijze als: docht hem verklaard.
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ingeroepen worden, lijkt mij niet zo vanzelfsprekend. We zullen dat verder trachten
uit te maken.
Maar is de lezing van b wel als een verbetering te beschouwen? In deze bron heeft
een dubbele wijziging plaats gehad: wesen is uitgelaten en seer teogevoegd. Het
tweede kan inderdaad, zoals D. waarschijnlijk acht, gebeurd zijn om het vers, dat
zonder wesen vrij kort uitviel, te verlengen. We mogen niet vergeten dat de drukken,
te beginnen met B, aan een moderniseringsproces hebben blootgestaan. Een
soortgelijke aanpassing - in dit geval een verlenging - ligt volkomen in de lijn van
de ontwikkeling, die zich op versgebied van de late Middeleeuwen naar de
Rederijkerstijd toe voltrekt. De schrapping van wesen uit A lijkt tegen die tendens
in te gaan. Moet zij niet gezien worden als een werking van het moderniseringsproces
in een andere richting? Heeft A hier niet een archaïsche lezing bewaard die, zoals
tal van andere, door de bezorgers van B en de daarbij aansluitende drukken, verwijderd
zijn om de tekst begrijpelijker te maken voor de tijdgenoten?54
Naast de Westmiddelnederlandse tak van de tekstoverlevering staat slechts een
enkele getuige van de Oostmiddelnederlandse: handschrift G, waarvan jammer genoeg
slechts twee fragmenten tot ons gekomen zijn. R. 1152 bevindt zich aan het einde
van het eerste stuk van het tweede fragment, dat de vv. 1105 tot 1155 omvat55. Wesen
ontbreekt ook hier en het enclitische pronomen (in zijn Limburgse vorm hom) is van
het werkwoord dochte losgemaakt. Daardoor vertoont G wel enige overeenkomst
met de lezing van de drukken B, C enz.; verschil is er alleen doordat G niet aan een
verlenging van het vers heeft blootgestaan.
Maar betekent dit noodzakelijk dat de lezing van G ouder of oorspronkelijker is
dan bv. die van A?56 Dat valt te bezien. De waarde van G voor de tekstkritiek wordt
doorgaans niet hoog aangeslagen. Kuiper achtte ‘G zo bedorven en door de overzetting
in een ander dialect zo zeer gewijzigd, dat niet valt uit te maken wat in G's voorbeeld
stond’57. Weliswaar oordeelt D. minder ongunstig, maar hij erkent toch

54

55
56

57

Zie voor gelijkaardige constructies Mnl. Wb. II, 465: i.v. dunken b/: met een onbep. wijs
zonder het thans onmisbare te: Elc... dinct mi wesen (Disp. 514); Dit tekin... dochte Tibert
niet wesen goet (Rein. I, 1055), Dat dunct hem clene wesen (Ruusbr. 4, 26).
Zie voor dit fragment D.'s Diplom. uitgave, blz. 57-59. - Voor de beschrijving van G zie D.'s
Bijdragen, blz. 107-114.
Het argument dat G als handschrift meer vertrouwen zou verdienen dan een druk kan niet
ingeroepen worden. G dagtekent, volgens de codicologen, uit het einde der 14de of het begin
van de 15de eeuw, terwijl A, hoewel gedrukt tussen 1486 en 1488, naar het getuigenis van
D. ‘niet minder betrouwbaar lijkt dan de 100 jaar oudere handschriften’ (Bijdragen, blz. 64).
Nieuwe Fragmenten van de Karel ende Elegast in Ts. Leiden, XXXV, 1916, blz. 263.
Geciteerd door D. in Bijdragen..., blz. 43.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

21
ook dat G ‘vele evidente fouten’ bevat58. In de bewaarde fragmenten komen nogal
wat lacunes voor, af en toe ook afwijkende lezingen. Sommige hiervan zijn duidelijk
als corrupties te herkennen, andere kunnen evenwel als het resultaat van een
‘aanpassing’ of ‘een bewerking’ doorgaan.
Een voorbeeld van zulk een ‘aanpassing’ treffen we o.a. aan in de vv. 794-79559,
waar G, in tegenstelling tot A, H en K overgaat van de indirecte naar de directe rede,
wat in de gegeven kontext als volkomen verantwoord overkomt. Om een ‘corruptie’
gaat het zonder enige twijfel in v. 112560.
Met deze ‘corruptie’ komen we in de onmiddellijke omgeving van v. 1152. Hier
vallen andere onregelmatigheden te signaleren, die weinig waarborgen bieden voor
een gave tekstoverlevering. In enkele verzen zijn nl., in vergelijking met de andere
redacties - hier alleen A en K woordjes weggelaten: v. 1140 luidt in G: ‘Hie es
mennijch frantzoes’ tegenover A ‘Hier is menich sterc fransoys’ en K: ‘Hye is mench
stoltz vrantzois’61; v. 1155 in G: ‘Alle die dar tochten’ tegenover A ‘Alle die daertoe
dochten’ en K: ‘Alle de dar zo dochten’62.
Terecht kan men zich dan ook, met betrekking tot v. 1152, afvragen: Is met wesen
niet iets gelijkaardigs gebeurd? Is dit werkwoord hier niet ten onrechte uitgelaten,
zoals in de drukken na A? Dáár heeft zonder enige twijfel het moderniseringsproces
zijn werk gedaan, in G valt alleen te denken aan slordigheid van de kopiïst. M.i. is
de lezing van A op zijn minst evenwaardig aan die van de andere redacties.
Het tweede punt van ons onderzoek: de lezing en de interpretatie van dochten in
A, wijst volgens mij in dezelfde richting.
Eens te meer staat A in het geheel van de tekstoverlevering met die lezing alleen.
Is dat evenwel een voldoende reden om deze te veroordelen en met een meerderheid
van stemmen in het nadeel van A te beslissen? Ik geloof van niet.
Hier heeft Kuiper voor het eerst een keuze gemaakt en dochtem in zijn uitgave
opgenomen, vermoedelijk omdat hij de lezing van B als een verbetering beschouwde.
Enige verantwoording daarover achtte hij in

58
59
60
61
62

Bijdragen..., blz. 113, n. 112.
D., Dipl. uitgave..., blz. 45.
G heeft hier ‘Ende sachte wir sullen hueden die statt’ tegenover A: ‘Ende seide hoet met
hem staet’ en K: ‘Ind sacht id en we id mit eme staet’ (zie D., Dipl. uitgave, blz. 58-59.
Cursivering van mij.
Idem.
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zijn ‘Aanteekeningen’ blijkbaar niet nodig. In feite heeft hij door die keuze de
ontwikkeling een beetje teruggedraaid, want in B staat docht hem en niet de enclitische
vorm dochtem, die inderdaad als een echte Mnl. vorm overkomt. Zijn voorbeeld
heeft haast over de gehele lijn navolging gevonden. Achteraf bracht ook G - met zijn
Limburgse vorm hom - steun voor die lezing.
Maar... we herhalen hier een vroegere vraag: Op wie slaat eigenlijk die ‘hem’?
Het heeft zin die vraag te stellen: het hiernavolgend citaat van D. bewijst dat hierover
inderdaad betwisting kan oprijzen: ‘Waarschijnlijk is hem een onbewuste vervanging
van den coninc, welke lezing we nog in K aantreffen. In de regels 1136-1151 is de
hertog van Beieren aan het woord. Hem in de Mnl. bronnen zou strikt genomen op
de spreker moeten slaan. Een vermelding van de koning is na de lange uiteenzetting
van de raadsman dan ook wel nodig’ (380). Gesteld dat deze ‘waarschijnlijkheid’
tot ‘zekerheid’ kan worden opgevoerd, dan zou dit inderdaad pleiten ten voordele
van een grotere oorspronkelijkheid van K. Maar is het nodig zulk een veronderstelling
te maken? Zijn alle mogelijkheden om de lezing van A in haar echte vorm juist te
interpreteren werkelijk uitgeput? Ik geloof het niet.
Tot dusver heeft iedereen het encliticum -en (in dochten) opgevat als een enkelvoud
(= hem). De terugdraaiing door Kuiper van docht hem uit B tot dochtem heeft deze
opvatting als het ware gesanctioneerd. Bevestiging vond deze interpretatie in de
lezing hom van het later ontdekte fragment G.
Er is evenwel een andere verklaring mogelijk, die de authentieke vorm van A
respecteert.
In de meeste gevallen mag het end. pron. -en inderdaad als een enk. (dat. of acc.
m.) opgevat worden: de omzetting door hem is dan ten volle gerechtvaardigd; het
kan evenwel ook een mv.-vorm (dat mv. in alle genera = hen) zijn63. Deze
mogelijkheid tot tweevoudige interpretatie geeft natuurlijk aanleiding tot misverstand.
Om uit de twijfel te geraken dient in dergelijke gevallen de keuze te gebeuren in
functie van de kontext. Een meervoudsvorm: -en = hen past hier uitstekend in het
zinsverband. Het slaat dus in geen geval op de spreker, zoals men geneigd zou zijn
te denken, maar op de leden van de geheime raad

63

Zie: VAN LOEY, Middeln. Spraakkunst, I Vormleer § 28 (blz. 36) en de daarop volgende
‘Bespreking’: k/ (blz. 39) en J. FRANCK, Mittelniederl. Grammatik, § 210 (blz. 178).
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(aangeduid door si in v. 1133 en het onuitgedrukte pronomen64 in v. 1135), die het
advies van de hertog van Beieren goed vinden en er willen naar handelen. De kans
is bijgevolg reëel dat A met dochten een archaïsche vorm heeft bewaard die, omdat
hij niet meer begrepen werd of aanleiding kon geven tot misverstand, in de overige
redacties of in hun voorbeelden als een enk.-vorm werd opgevat65. Voegt men dit
argument bij ons vroeger betoog over de schrapping van wesen dan wordt daardoor
het vermoeden versterkt dat A een goede, zelfs een oude lezing heeft bewaard, die
geen wijziging of verbetering behoeft. Of het ook de lezing van de auteur geweest
is wil ik hier niet uitmaken.
Met de lezing den konynck i.p.v. hem (hom of -en) neemt K een afzonderlijke
plaats in. Gezien de speciale situatie van K in de tekstoverlevering hebben we alle
reden om te menen dat hier, en niet in de andere redacties, een wijziging heeft plaats
gehad. Een wijziging die de betekenis krijgt van een aanpassing in de zin van een
precisering. Hierin heeft de ‘bewerker’ ongetwijfeld de hand gehad. Wat hij in zijn
legger vond kan natuurlijk niet met zekerheid vastgesteld worden. Door die aanpassing
heeft hij blijkbaar elke twijfel omtrent de juiste interpretatie van de versregel willen
voorkomen. Maar het is zeer de vraag of hij zich hierdoor niet verwijdert van de
geest van het origineel.
Wat hier ook van zij, dit voorbeeld kan in geen geval als bewijs dienen voor de
stelling dat K, door het handhaven van den konynck, een oudere lezing of resten
daarvan zou hebben bewaard. Verdere argumenten voor die opvatting vinden we
niet in de rest van de kommentaar op blz. 380-382. Het tegendeel is veeleer waar.
Op het hierboven behandelde citaat laat D. immers onmiddellijk volgen: ‘Maar ook
in de lezing van K zijn de regels 1152-1155 in verschillende opzichten bevreemdend’
(380). Hij vindt er dan ook ten overvloede stof in om ze

64

65

In tegenstelling tot Kuiper heeft Bergsma dit pronomen si toch in zijn tekst opgenomen [v.
1084]. - Zie voor de weglating van het pronomen, vooral na ende: STOETT, Synatxis § 5, g/
(blz. 6) en Mnl. Wb., II 640-642.
De vraag kan worden gesteld of hem van de drukken B en C ook niet als een mv.-vorm is
op te vatten. Zie hiervoor: VAN LOEY, Middeln. Spraakkunst I, Vormleer § 28 k/ (blz. 39),
die signaleert dat voor Antwerpen (eind 13de of begin 14de eeuw) hem en hen als dat.pl.
naast elkaar voorkomen. - Dezelfde vraag rijst op in verband met het Limburgse hom van
G: in Maaslandse en Nederrijnse Middeleeuwse documenten komt hom (geschreven hom,
ům, ůme, hůme) inderdaad voor als dat. pl. Zie hiervoor: P.G.J. ZELISSEN, Untersuchungen
zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis 1300. Ein Beitrag zu einer
Mittelripuarischen Grammatik. Dissertatie Nijmegen. Helmond, 1969, blz. 177-183. Ik dank
collega Dr. J. Goossens, die mij op deze mogelijkheid wees en mij daarover informatie
bezorgde.
Op deze vragen, die nader onderzoek verdienen, ga ik hier niet in; ik heb ze alleen willen
stellen om duidelijk te maken dat men alle mogelijkheden tot interpretatie moet benutten
alvorens een tekst als onecht of twijfelachtig te beschouwen.
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te verdenken van tekstbederf en probeert dit vervolgens op zijn gewone manier door
tekstreconstructie weg te werken. Ons vertrouwen in de bewijskracht van D.'s
bewering gaat daardoor wel sterk aan het wankelen.
Het tweede voorbeeld is nog van twijfelachtiger aard. ‘In K is (v. 1308) by myner
kronen bewaard, in a en M > bi miere wet’66. Voor de bewijsvoering wordt verwezen
naar blz. 312, waar bedoeld vers opgenomen is in de kritiek op de passage
1307-131267. Het spreekt van zelf dat we uit dit betoog slechts de punten lichten, die
voor ons onderwerp van onmiddellijk belang zijn.
‘In de edities’, zo begint D. zijn bespreking, ‘wordt aan de regels 1307-1312 weinig
aandacht besteed. In alle uitgaven is de tekst aan a ontleend’ (312). Hierop volgt de
weerlegging van een bewering van K. Bartsch, volgens wie naer (in v. 1307) in K
‘terwille van het rijm werd verwijderd’. In aansluiting hierop gaat D. nader in op v.
130768, wat voor ons wel belang heeft omdat die versregel nauw verbonden is met
de hier behandelde. ‘De lezing van a en M, “Die coninc antwoorde” kan de kopiïst
van K of een van zijn voorgangers hebben bevreemd. De koning antwoordt immers
niet op een vraag, hij legt geen rekenschap af, noch pleit hij in rechte (vgl. Mnl. Wb.
I, 427-428). Hij spreekt als rechter op eigen initiatief. De lezing van K is dan ook
juist, die van a/M echter twijfelachtig’ (312).
Deze interpretatie is zeer betwistbaar. De repliek van de koning is wel degelijk
als een antwoord te beschouwen, niet op een vraag, maar op de uitdaging van Elegast.
In het twistgesprek van de verbannen ridder met Eggheric treedt Karel het standpunt
van de eerste bij: ‘ghi segt waer’ en hij laat dit woord gepaard gaan met een zware
dreiging aan het adres van de laatste. Trouwens de vorm van die repliek vertoont
niets ongewoons; in dezelfde episode komt, zowel in A als in K, een gelijkaardige
formule nog een paar keren voor: zo bv. in v. 1254 volgens A: ‘Die coninc antwoerde
daer of’; v. 1286 volgens K: ‘Eckerich antworde na den’. Weliswaar kunnen we,
wegens een defect in A, de juiste lezing uit deze bron hier niet tegenover plaatsen,
maar het behoud van het wkw.

66
67
68

Bijdragen..., blz. 102. - De lezing in M is onvolledig, er staat slechts: bi miere w...’
Correctietypen, 10.2.1.3.5. Uitbreiding van 4 tot 6 verzen (4>6).
In de drie hierboven geciteerde bronnen luidt v. 1307 als volgt:
A Die coninc antwoerde daer na
M Die coninc antw... (onvolledig)
K Karlle sprach do offenbare.
Naer of daer naer, waarop K. Bartsch zinspeelt, komt alleen voor in de lezingen van B en
C.
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‘antworden’ in K laat toch toe een gelijkluidende tekst in de incunabel te
veronderstellen.
M.i. is er geen enkele reden om de lezing van a/M twijfelachtig te noemen en die
van K juist. Wat hier ook van zij, argumenten ten voordele van een grotere ‘oudheid’
van de Nederrijnse versie wil D. hier niet uit afleiden. Immers, deze alinea besluit
hij als volgt: ‘We moeten in het midden laten welke lezing ouder is; K kan een
verbetering van a/M zijn, de lezing van de Mnl. bronnen kan door een vergissing uit
die van K zijn ontstaan’ (312). De zaak blijft dus onbeslist.
Daarna komt v. 1308 - waar het ons in feite om te doen is - aan de beurt. ‘De
varianten in r. 1308 (bi miere of mine wet resp. by myner kronen) lijken naar de
betekenis lood om oud ijzer. Dit soort synonieme krachttermen kunnen gemakkelijk
worden verwisseld (vgl. de wijziging tot bi minder trouwen in D). Het lijkt niet uit
te maken, welke lezing ouder is. In de edities is voor bi miere wet gekozen; maar bij
de reconstructie moeten we de mogelijkheid open houden, dat de lezing van K in de
archetypus stond’ (312). De laatste ‘mogelijkheid’ laten we voor wat ze is, ze valt
gewoon niet te bewijzen of te controleren. Maar waar blijft het bewijs voor de stelling
dat K, door het behoud van by mynder kronen, een oudere lezing of resten daarvan
zou hebben bewaard? Het wordt nergens gegeven. En ook in de verdere kommentaar
op de passage 1307-1312 hebben we er tevergeefs naar gezocht.
Dit alles doet wel sterke twijfels oprijzen aangaande de uitzonderlijke positie, die D.
in de tekstoverlevering aan K wil toekennen. Het is dan ook volstrekt onmogelijk
hem te volgen, waar hij beweert: ‘Het is integendeel duidelijk geworden, dat K niet
teruggaat op de archetypus der Mnl. bronnen (y), maar op een redactie (x) die tussen
0 en y moet worden geplaatst. Dat maakt het mogelijk, dat K tegen alle
Middelnederlandse redacties in de oorspronkelijke lezing heeft bewaard’ (128). Met
K op zulk een bevoorrechte plaats in de tekstoverlevering gaat D.'s stamboom, die
de onderlinge verhouding van de bewaarde redacties in beeld moet brengen, sterk
naar één zijde overhellen. En wanneer dit stemma, zoals de auteur uitdrukkelijk
verklaart, moet ‘dienen als werkhypothese bij verdere tekstreconstructie’ (127), dan
vraagt men zich bezorgd af wat de waarde kan zijn van een dergelijk restauratiewerk!
‘Tekstkritiek moet,’ schrijft D.69. Niemand zal dit in twijfel willen trekken. Allerminst
wanneer het gaat om een gedicht als de Karel ende

69

Tekstreconstructie een abel spel in Spl., XIX, 1977, blz. 193.
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Elegast, dat in een zo laattijdige en deels gebrekkige tekstoverlevering tot ons
gekomen is. De vraag is maar: moet het zoals in deze Bijdragen gebeurt? Zeker niet.
In het tweede deel van zijn studie neemt D. zich voor ‘de relatie tussen tekstkritiek
en tekstinterpretatie op de voorgrond’ te plaatsen en de ‘reconstructies’ bijeen te
brengen ‘die van direct belang zijn voor het herstel van de inhoud’ (11). Als hij
hiervoor de reconstructies van dit eerste deel gebruikt en zijn methode van
tekstinterpretatie handhaaft kan dit onmogelijk tot positieve resultaten leiden. Het is
dan ook te hopen dat de auteur zijn methode zal veranderen of aanpassen. Met dit al
wordt het verder wachten op de zo gewenste nieuwe kritische uitgave van de Karel
ende Elegast. Ik vrees dat we nog geruime tijd vrede zullen moeten nemen met de
edities van Kuiper en Bergsma.
E. ROMBAUTS
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Een post-surrealistisch romantweeluik van W.F. Hermans:
‘De god denkbaar denkbaar de god’ (1956) en ‘Het evangelie van O
Dapper Dapper’ (1973)
Er is in De god Denkbaar Denkbaar de god (1956) voortdurend sprake van het
vruchteloos zoeken naar geheime papieren en van al even vergeefse pogingen om
cryptische, ‘geheime’ boodschappen te decoderen. In zekere zin zal de cynische
Hermans er zich wel over vermaakt hebben dat critici met de interpretatie van zijn
roman evenmin raad wisten - een toestand die hij in Het evangelie van O Dapper
Dapper (1973) overigens niet zonder humor ter sprake bracht1. Het tot het onzinnige
toe vervormde werkelijkheidsbeeld en het grillig, tot nonsens leidend associëren in
Denkbaar weken nu eenmaal té scherp af van de geijkte maatstaven van de traditionele
roman en van de Nederlandse romantraditie; bovendien staken die ook bij het gros
van Hermans' overige werk af. Van Hermans verwacht de lezer romans en verhalen
die, hoewel allesbehalve traditioneel en realistisch, toch hierin van Denkbaar
verschillen dat zij - zodra bepaalde premisses aangaande gezichtspunt en compositie
zijn onderkend - steeds een hechte samenhang vertonen; alles daarin is strikt
functioneel en voor logische verklaring vatbaar. Het zijn namelijk werken ‘waarin
alles wat gebeurt en alles wat beschreven wordt, doelgericht is; waarin bij wijze van
spreken geen mus van het dak valt, zonder dat het een gevolg heeft en waarin dit
alleen geen gevolg mag hebben, wanneer het de bedoeling van de auteur geweest is,
te betogen dát het in zijn wereld geen gevolg heeft als er mussen van daken vallen.
Maar alleen dan’2. Wie nu Denkbaar niet schouderophalend ongelezen liet of niet
minachtend verfoeide als was het een smakeloze farce, speurde dan ook in de richting
die hem door Hermans'

1
2

Het evangelie van O Dapper Dapper, Amsterdam 1973, p. 119-129, 133, 211-212.
W.F. HERMANS: Het sadistische universum, Amsterdam 1964, p. 108.
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minder experimenteel werk werd aangewezen. Zo gebeurde het dat sommigen3 dat
monument van irrationalisme gingen interpreteren als een zorgvuldig berekend
systeem van hermetische zinspelingen, zo o.a. op de alchimie. Het is wel eigenaardig
dat de Hermans-kritiek meestal niet het juiste midden wist te vinden tussen enerzijds
een krampachtig vasthouden aan de bovenbouw, d.i. de inkleding, en anderzijds het
onbekookt uiteenrafelen van de allegorische onderbouw. Bijvoorbeeld leunde men
bij het commentariëren van De donkere kamer van Damocles (1958) herhaaldelijk
tegen een realistische logica aan, terwijl deze roman eigenlijk een ‘psychomachia’
is, waarbij dus het structurerende beginsel en de daaruit voortvloeiende logica in de
ideo- en psychologische onderbouw thuishoren4. Omgekeerd vervielen critici die een
grondige uitleg van Denkbaar waagden, in een teugelloze interpretatiewoede, als
was geen enkel detail uit de roman aan het toeval overgelaten en als school achter
letterlijk alles een zinvolle (‘geheime’) boodschap, d.i. een slechts door toepassing
van ingewikkelde codes te ontdekken allusie.
Maar het gezond verstand leert dat zo'n experimentele roman, die grotendeels op
spel en associatie is gebouwd en bovendien haastig, t.w. in drie maanden tijds
(februari-april 1956) geschreven werd, niet tegelijkertijd een netwerk van wel
doordachte bedoelingen kan zijn - zowat in de trant van De donkere kamer
(1952-1958) of Nooit meer slapen (1962-1965). Om de juiste toon te vinden dient
de lezer dan ook het kaf van het koren te scheiden en zijn gedachten in twee
uiteenlopende richtingen te laten gaan. Wil hij genese en ontwikkeling van de tekst
in details nagaan, dan kan hij uitstekend terecht in bepaalde avantgardistische - in
hoofdzaak surrealistische - werkwijzen zoals die in Frankrijk door R. Roussel, de
jonge L. Aragon, R. Desnos of B. Vian werden toegepast. Wil hij liever achter de
globale betekenis van Denkbaars lotgevallen komen, dan doet hij beter van die
heksenketel van grappen en spelletjes eerst even afstand te nemen. Veeleer dient hij
dan het oog te richten op het geraamte van de roman, d.w.z. het algemene patroon
van Denkbaars ‘quête’. Al gauw stelt hij dan vast dat er van niets anders sprake is
dan van de psycho-filosofische problematiek die hij gewoonlijk in Hermans' werk
aantreft, al is het hier in een vrij losse vorm.

3

4

Zo bijv. F. DE VREE: De God Denkbaar Denkbaar de God, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg.
20, 1967, p. 726-753. Vgl. ook R.A. CORNETS DE GROOT: Denkbaars tautomerie, in: De
zevensprong, Amsterdam 1967, p. 37-85.
Wij verwijzen in dit verband naar ons boek over HERMANS: Eenheid en versplintering van
het ik, Hasselt 1976, p. 176-192.
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Ofschoon wij ons hier voornamelijk met vormen, procédés en compositieproblemen
willen bezighouden, dient toch een en ander i.v.m. die problematiek5 te worden
aangestipt - zij het dan maar om daarmee op het metaforische gebruik te wijzen dat
hier van een ‘fantastische’ handeling wordt gemaakt, een vraagstuk dat op zichzelf
al in de modernistische poëtica thuishoort.
Beperken wij ons tot de hoofdtrekken van Denkbaars handel en wandel, dan valt
het al op dat deze god evenals bijv. Osewoudt uit De donkere kamer van Damocles
een uitgesproken tragische held is, die wel rechtstreeks uit een nachtmerrie lijkt voort
te komen. Het aanzienlijke verschil in werkelijkheidssuggestie tussen de twee romans
daargelaten, maken beide hoofdpersonages ongeveer hetzelfde mee: zij worden om
dubbelzinnige redenen vervolgd, verkeren in een verraderlijk milieu, worden door
anderen nu eens wel dan weer niet geaccepteerd; zij dromen van macht en bereiken
die ook tijdelijk, maar gaan tenslotte weer onherroepelijk ten onder. Verder herinnert
Denkbaar, behalve aan andere romanpersonages bij Hermans, ook aan bepaalde
surrealistische helden met hun streven naar bevrijding en zelfbevestiging, naar
ontdekking van het zelf en van de geheimen des levens. Maar anders dan bijv. Corsaire
Sanglot, die andere superman uit Desnos' La liberté ou l'amour (1929) is Denkbaar
de drager van een negatieve boodschap, waardoor de surrealistische ambities eigenlijk
ondersteboven worden gekeerd. Weliswaar wordt hij in staat gesteld momenteel de
held te spelen, maar zijn speurtocht naar de ‘geheime papieren’ die zijn godwording
zouden waarmaken, loopt steeds weer op een mislukking uit. Zodat hem in plaats
van zich te bevestigen uiteindelijk niets anders rest dan een weinig fleurige regressie
door te maken, en zijn gedaanteverandering in een vleermuis - een symbool van
blindheid en onmacht - te aanvaarden (p. 145-151). Tragisch is dat hij aldus het
onwetende slachtoffer van een waan is geworden: met name van de overtuiging dat
zijn ‘quête’, waarvoor hij wel bergen leek te willen verzetten, een onfeilbaar middel
was om zinvolle informatie over zichzelf en de wereld - die Werkelijkheid die hij
als het vleesgeworden beeld van een immanente god à la Spinoza belichaamt - te
ontdekken. Want het is bij Hermans, anders dan bij Spinoza, idealisten en orthodoxe
surrealisten, niet zo, dat achter de empirische realiteit een opbouwende boodschap
of ook maar een kenbaar systeem zou schuilen. Door zich als toonbeeld van de
levenskracht, de oerwil spontaan uit te drukken - door zodoende zijn echte mogelijk-

5

id., o.m. p. 62-70, 102-104, 217-218.
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heden en grenzen te laten zien - vestigt Denkbaar juist de aandacht op het kunstmatige
karakter van iedere stelselmatige opvatting van de natuur en van het wereldgebeuren.
Alles bij elkaar openbaart hij geen ‘wetmatigheid’ maar wel de ‘chaos’ - een
sleutelgedachte uit Hermans' denk- en romanwereld. En als mens, als personage is
hij niets dan een goedgelovig idealist die er zich op blindstaart dat een of andere
Essentie een zin aan zijn bestaan zou kunnen verlenen - vandaar zijn donquichotteske
vastberadenheid. Uit het oogpunt van de taalfilosofie bekeken ten slotte - een ander
stokpaardje van Hermans - belichaamt deze antiheld een Werkelijkheid die er vergeefs
naar streeft als spiegel te fungeren voor een netwerk van onveranderlijke begrippen,
voor een soort van taalcode die een aantal richtinggevende beginselen zou opleveren6.
Van een metaforisch gehalte getuigt de fantastische wereld uit Denkbaar echter
niet alleen doordat het hoofdgebeuren de kloof tussen wijsbegeerte en feiten
aanschouwelijk maakt. Dat doet het boek ook omdat Hermans er het voorkomen, en
tot op zekere hoogte zelfs de symbolische waarde van een droom aan verleent.
Het behoeft geen betoog dat het werkelijkheidsbeeld in deze roman met de gangbare
mimesis nog maar weinig gemeen heeft. In ieder opzicht druist het tegen logica en
waarnemingswetten in. Van een voor het gezond verstand aanvaardbaar
perspectivisme is hier vrijwel geen sprake. De handeling wordt slechts op een zeer
onduidelijke manier in de ruimte gesitueerd - overigens een zeer discontinue ruimte
die op de koop toe krioelt van absurditeiten: zo bijv. wordt de zwaartekracht wel
eens opgeheven zodat er door de lucht gezweefd wordt (p. 64); in de oceaan zit op
de rug van een walvis een typiste op de machine te tikken (p. 65, 119); dezelfde
muren blijken nu eens niet dan weer wel hol te zijn (p. 61, 84), enz. Ook de
tijdsopvatting wordt door vaagheid en gebrek aan logica gekenmerkt: ook al geeft
Hermans aanvankelijk wel enkele tijdaanduidingen (p. 5, 6), toch blijkt de
chronologie, net zoals in de droomwereld, vatbaar te zijn voor allerhande manipulaties:
rekking, herhalingen, anachronismen; de tijd kan zelfs achteruitgaan, zodat
prehistorische fossielen herboren worden (p. 91-93). En evenmin als voor toelichting
bij de feiten vanuit een auctorieel, objectief standpunt, is er hier plaats voor welke
vorm ook van psychologische ontleding. Dat is geen wonder: immers, de personages
zijn types, karikaturen of personificaties (God, politiemannen, vrouwelijke geleerden,
een diplomaat, clochards, een Volendammer) die slechts ter wille van de
ideoplastische

6

id., p. 102-104.
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opzet bestaan. Psychologisch zijn zij niet tot evolutie in staat, want zij horen
nauwelijks in de tijd maar eerder in de droomwereld thuis: d.i. een wereld die zich
weliswaar als dynamisch voordoet, maar waarvan de diachronische ontwikkeling
slechts bijdraagt tot de uitbeelding van een anders synchronisch opgevatte
zielstoestand. Daarom ook hebben dialogen hoegenaamd geen dramatische functie,
zoals dat in de traditionele roman wel het geval is. Vaak dienen zij slechts tot het
uitwerken van woordenspelen - wanneer zij zich al niet als aaneengeflanste monologen
voordoen.
Maar van een woelige nachtmerrie vertoont Denkbaar niet alleen de uiterlijke
kenmerken. Evenals vele hedendaagse fantastische verhalen heeft het ook, tot op
zekere hoogte althans, de verwijzingswaarde van een droom. De handeling bevat nl.
patronen en bijzondere scènes die de lezer tot een proeve van Traumdeutung nopen.
In aanmerking komt, in dit verband, in de eerste plaats het feit dat de roman op een
afwisseling van machts- en ondergangsfasen is gebouwd. Nu eens neemt Denkbaar
mensen voor zich in (p. 52-53, 55, 73 e.v., 99 e.v.), kan hij als een magiër door de
lucht zweven (p. 64), voert hij heerszuchtig het bevel over machtige onderaardse
legioenen (p. 56) of wekt hij ook nog afgestorvenen (p. 121) en zelfs fossielen (p.
91-93) uit de dood. Dan weer wordt hij als een vege dief door politiemannen op de
hielen gezeten (p. 14, 19, 28), aangehouden (p. 41-43) en als dwangarbeider in een
hondenasiel - eigenlijk een beeld voor een concentratie- en uitroeiingskamp aangesteld (p. 44-51); ten einde raad wordt hij zelfs door een rivaal, de reus
Afschuwelijke Baby, overwonnen (p. 132-137), en ook door zijn eigen trawanten in
de steek gelaten (p. 139-146). Op een onirisch standpunt wijzen verder - behalve die
‘fasen’ - een aantal afzonderlijke taferelen die aan de Oedipussituatie vorm geven.
Zo is de clochard die Denkbaar gebiedend de opdracht geeft steeds verder naar de
papieren te zoeken (p. 13-14, 125-127), duidelijk genoeg een veeleisende vaderfiguur
zoals die in het hele werk van Hermans wordt opgevat7. Zo ook worden met Denkbaars
strijd tegen een politieman om het bezit van een politievrouw, die zich intussen
uitdagend uitkleedt (p. 19-22), vadermoord en verlangen naar de moeder op min of
meer transparante wijze uitgebeeld8.
Van de handeling een reusachtige metafoor maken, aan een aantal elementen
daaruit de waarde van een droom verlenen: dat zijn procédés die gewoonlijk - hoewel
niet noodzakelijkerwijs - met een welbepaald

7
8

id., p. 232-244.
id., p. 217-218. Vgl. ook R.A. CORNETS DE GROOT, op. cit.; zie aantekening 3.
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standpunt bij het vertellen gepaard gaan. Althans is dat bij Hermans dikwijls het
geval. Vanaf Atonale (1942) en Manuscript in een kliniek gevonden (1944) tot en
met De donkere kamer van Damocles gaf Hermans aan veel van zijn verhalen de
vorm van een paranoïde feitenreconstructie; hij schreef bij wijze van spreken onder
dictaat van paranoïde krachten9. Aan dat standpunt gaf hij doelbewust de voorkeur
omdat hij ervan overtuigd is dat een verhaal maken, d.i. een stuk werkelijkheid
(re-)construeren, niet anders kan gebeuren dan via een subjectieve, met paranoïa
verwante vertekening van de wereld - het realisme beschouwt hij daarom als een
mythische leer10. Overeenkomstig deze visie werkte hij dan ook een hele
compositiemethode, een ‘paranoiavorm’ uit. Hoewel hij, als hyperlucide auteur, van
achter de schermen de stof keurt, schikt en stileert, toch laat hij het verhaal fictief
door een paranoïde vertelinstantie structureren - onverschillig of hij hiervoor de
hij-vorm dan wel de ik-vorm gebruikt. Zoals gezegd, brengt dat een verregaande
allegorisering van de beschreven realiteit en een haast volstrekte functionaliteit mee.
Wat echter in Denkbaar lang niet meer honderd procent het geval is. En toch vindt
de schrijver het hier blijkbaar nog nodig om het onirische karakter van de
verhaalwereld te verantwoorden, nl. door aan de bron daarvan een ‘dromer’ of althans
een scheppend optredende instantie voorop te stellen - hoe impliciet dat ook in zijn
werk gaat. Gaan wij op een hypothese van J.J. Oversteegen in11, dan kunnen wij zelfs
stellen dat Hermans aan een welomschreven, concrete basistoestand heeft gedacht
waaraan de roman zowel zijn algemene droomkarakter als bepaalde leidmotieven
en details zou ontlenen. Een man zou uit een hoog raam op straat, vóór de poort van
een garage tegenover het huis te pletter zijn gevallen (vgl. p. 7), en zou in een
halfbewusteloze toestand liggen hallucineren. Dat zou inderdaad de hoge frekwentie
verklaren van een motief als de alomtegenwoordige ‘hoge ramen’ of van
bijzonderheden i.v.m. motoren en motoronderdelen (p. 5, 12, 29, 33, 38, 39 e.v.,
145-146), benzine of benzinegeur (p. 7, 8, 9, 29, 30, 37, 96), uitlaatgassen (p. 5) en
ander gas (p. 44 e.v.), overalls (p. 10, 49), werkbanken (p. 11-13), allerlei machines
(p. 9, 56, 58, 130-131) en tenslotte een geheimzinnige ‘kunstschaatsenrijdster op
haar radiator’ (p. 9, 28, 34) - een miniatuur die inderdaad op de radiator van sommige
vrachtwagens prijkt. Dat zijn dus allemaal details die op een of andere manier met
een garage in verband staan en die,

9
10
11

id., p. 167-192.
W.F. HERMANS: Het sadistische universum, op. cit., p. 114-116.
J.J. OVERSTEEGEN: Chinese wijsheid, in: Merlyn 3, maart 1963, p. 29- 53.
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behalve dat zij als bron fungeren voor de (gedroomde) fictie, hierin ook regelmatig
opduiken hetzij als herinneringen aan, of als flarden, overblijfselen van een echte
waarneming. Men zou zelfs verder kunnen gissen en poneren dat het huis met de
hoge ramen de Nederlandse ambassade in Parijs is - maar misschien betreden wij
hier al het domein van de auctoriële privé-allusies, waarover straks. Dat een en ander
in Parijs speelt, is in elk geval duidelijk door de vermelding van Notre-Dame (p. 10,
37), Rue Soufflot (Blazerijstraat, p. 10), het Hôtel-Dieu (het Godshotel, p. 10), Passy
(p. 13, 28, 58) en La Muette (p. 53, 55). Dat verder het gebouw met hoge ramen een
ambassade is, wordt éénmaal uitdrukkelijk gezegd (p. 107). Tenslotte wordt ergens
smadend van de ‘kleine natie’ gerept die daar haar ‘vlag had uitgehangen’ (p. 58),
wat bij Hermans geen twijfel overlaat omtrent de identiteit van dat land. Het begrip
‘ambassade’ verklaart dan ook de rol die in het boek wordt gespeeld door het zegelen
en stempelen van papieren (p. 28, 29-35), door ambtenaren (p. 29-36), door
politiemannen die controle oefenen (p. 7, 14-22, 41-43, 48, 76, 121-123), door
diplomaten (p. 5, 101-107, 112-118), enz. Vatten wij zulke details i.v.m. garage en
ambassade op als waren die uit een empirische brontoestand afkomstig, dan moeten
wij wel de eerste vier bladzijden uit de roman beschouwen als een reeds - doch slechts
lichtjes - onirische uitbeelding van die toestand zoals deze zich vóór en op het moment
van de val (p. 5-8) voordeed; waarna het hallucineren hoe langer hoe wispelturiger
vormen gaat aannemen.
Toegegeven dient wel te worden dat zo'n opvatting van de romancompositie nog
geen rekenschap geeft van o.m. de al even hoge frekwentie van ándere motieven,
zoals bijv. een boomvaren of een stukje stengel daarvan (p. 17, 23, 28 e.v., 39, 52,
141, 143, 145, 150), of zoals de ‘gietijzeren schelp, een pecten, kleiner dan een
sintjacobsschelp’ (p. 49, 50, 51, 52, 62, 86, 90, 96, 117, 127) - en vele andere. Hier
rijst precies het brandende vraagstuk van de tegenover Denkbaar aan te nemen
leeshouding. Weliswaar zorgt de auteur voor een oersituatie die op logische wijze al is die logica die van de droom - bouwstoffen door het verhaal heen doorgeeft,
‘distribueert’: ten eerste doordat zielsproblemen er een tastbare vorm aannemen (vgl.
de als droombeelden te verklaren fasen en taferelen); en ten tweede door middel van
een gewone overbrenging van elementen uit die oersituatie naar de droomwereld
(vgl. de elementen i.v.m. garage en ambassade). Maar daarmee is de kous nog niet
af, want zoals gezegd, kunnen bepaalde motieven blijkbaar niet in een dergelijk
scheppings- en transpositiesysteem worden

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

34
thuisgebracht. En precies dáár dient het zoeken naar een ‘betekenis’ het te laten
afweten: formeel experiment en zingeving zijn voortaan niet meer overeen te brengen.
Het aanvankelijk tot stand gebrachte verwijzingssysteem wordt door vreemde,
redundante elementen overwoekerd. Zo bijv. door elementen die aan een zelfstandige,
associatieve groei van de tekst hun bestaan te danken hebben. Aan het standpunt van
de vrije verbeelding ontleent Hermans in Denkbaar nl. niet alleen het vermogen tot
symbolische beeldvorming, maar ook - en niet het minst - het vermoegn dat aan
signifiants en oppervlakkige inkledingselementen wordt toegekend om zélf
werkelijkheid te gaan scheppen. Bovendien veroorlooft de auteur zich om, in weerwil
van het voorgenomen systeem, in zijn eigen naam het woord te voeren en
humoristische ingevingen en toespelingen op buiten dat systeem gelegen realiteiten
een plaats in het verhaal te gunnen - een tendens die hij in Het evangelie van O
Dapper Dapper op de spits zou drijven. Hier zou hij een reeks activiteiten ontwikkelen
waarbij de psychologische waarde van de fantastische stof tot een minimum wordt
gereduceerd en waarbij de klemtoon juist op de breuk met de traditionele eenheid
van het referentiesysteem valt. Daarom zijn beide Denkbaar-romans, zodra men de
voor Denkbaar specifieke problemen van metaforisering en droomsymboliek buiten
beschouwing laat, best samen te behandelen.
In Denkbaar en O Dapper Dapper laat Hermans zowel verteller als personages
op grillige en inconsequente wijze met de taal omspringen. Maar die woordenmagie
mag ons niet misleiden: Hermans volgt in geen geval de surrealisten, die erop
vertrouwen dat zij daarmee een alsnog onbekende realiteit onthullen. Integendeel:
als neo-positivistisch denker is hij er veeleer op uit dat goochelen met de taal,
waardoor slechts grater wanbegrip wordt veroorzaakt, aan de kaak te stellen. Herinnert
hij aan de ‘écriture automatique’ van de surrealisten, dan is dat bij hem dus slechts
tot ironie te herleiden t.o.v. een houding die hij eigenlijk ten stelligste afkeurt. Daarom
ook gaat het bij hem niet zo ver dat hij het spel met klanken, lettergrepen en woorden
als hoofdbron van de fictie zou gebruiken. Met zijn woordmanipulaties wil hij niet
veel anders dan dat ze ons hetzij als speelse aanvallen op het experimentalisme, of
gewoon als grapjes bereiken. Het procédé is dan ook, anders dan bij Raymond Roussel
of Claude Simon, steeds duidelijk zichtbaar aan het oppervlak van de tekst. Bovendien
beperkt de schrijver zich meestal tot onschuldige woordspelingen die t.o.v. de fictie
weinig of dikwijls zelfs géén productieve rol spelen. Vruchtbaar zijn die - de
reminiscentie- en herhalingstechniek daargelaten, waarover straks - slechts in het
enge
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raam van een zin of hoogstens een paar alinea's, en dan nog meestal alleen op het
niveau van de verteldaad, de vertelwijze, en niet op dat van de feiten uit de handeling.
Ook in dit opzicht staat Hermans veel dichter bij Queneau, Vian of de Aragon van
Anicet (1921) dan bij Roussel of Simon.
Bijvoorbeeld heeft de schrijver niet veel meer dan een gewone klankassociatie op
het oog wanneer hij het ‘gepeupel’ doet ‘popelen’ (ODD, p. 111) of wanneer hij zegt
dat de biljartballen in Café Verwoest van ‘onverwoestbaar kunstivoor’ zijn gemaakt
(id. p. 135). In dezelfde trant is de suggestie dat een Arabische een ‘vurig oog’ heeft
daar zij uit een land komt waar zovele ‘brandbare oliën’ zijn (id. p. 56), of ook het
feit dat de verteller van een bonte zakdoek als van een boer een ‘boerenbonte zakdoek’
maakt (id. p. 161). Een wat meer uitgewerkte vorm krijgt het woordenspel echter
wanneer het tot een reeks associaties wordt uitgebreid - zij het maar omdat op die
manier een aantal nieuwe begrippen ontstaan, dus nieuwe zaken voor de geest worden
geroepen, ook al hebben die niet veel zin en zijn zij niet bestemd om verder een rol
in decor of handeling te spelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een personage
profetisch verkondigt dat hij ‘niets (ziet) dan automaten en maatverdelingen, matrozen
van het onheil en heilloze bodemlozen. Bodemloos inderdaad en daadwerkelijk
boven. Bovendien (...)’ (Denkbaar, p. 126). Soms wordt dit bandeloos associëren
wel geordend tot een soort van aftelrijmpje, met name als het erop aankomt Professor
Mirabella Bloms ‘logica van het dominospel’ aanschouwelijk te maken. Betoogd
wordt o.a. dat zij op haar kamer ridderorden, médailles en insignes verzamelt, en dat
zijn: ‘edelgesteente, gesteentekenners, kennersblikken, blikkentrommels,
trommelholten, holtedieren, dierenartsen, (...) galgenazen, azentroevers,
troeversschoppen, schoppenazen, azenheren en ander eremetaal’ (id. p. 77). Een
soortgelijke reeks komt eveneens tot stand wanneer, bij het beoordelen van een
natuurkundig probleem, een logische bewijsvoering de plaats moet ruimen voor
benevelend verbalisme: om het feit te loochenen dat een walvis zich op de zee
voortbeweegt, en niet andersom, brengen sommige ‘critici’ in het midden ‘dat
misschien het voortbewegen van deze walvis alleen maar op gezichtsgedrog berustte,
dat hij niet in beweging was, maar in volledige rust, rotsvast verankerd, roestvast
rustend, rustig roestend (...)’ (id. p. 65).
Een bron van woordenspelen waar Hermans rijkelijk uit put, is verder het
welbekende procédé waarbij twee of meer betekenissen van een zelfde woord - bijv.
de letterlijke en de figuurlijke - door elkaar worden
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gehaald: een verwarring waarvan zowel de verteller als sommige personages de
welwillende slachtoffers worden. Zo begrijpt een schrijfmachinemonteur het woord
‘archetypisch’ niet en brengt dat in verband met ‘typen’ (ODD, p. 31); een conciërge
meent ‘vurig’ te kunnen hopen - immers hij is het die in huis de centrale verwarming
stookt (Denkbaar, p. 79); en Duitsers die de naam ‘O Dapper Dapper’ verkeerd
uitspreken als ‘O Tapper Tapper’ worden ertoe gebracht al gauw in ‘tapperijen’ te
verdwijnen (ODD, p. 157). De leuze ‘Solution is de kreet’ doet bij de waarnemer de
vraag rijzen om welke ‘solutie’, d.i. om welk ‘kleverig spulletje’ het hier wel zou
gaan (id., p. 75). Koffiekoppen mogen voor hun part blij zijn dat ‘zij niet (worden)
gesneld’ (Denkbaar, p. 78).
Opvallend is bij dit laatste dat de betekenisverschuiving afhangt van het al dan
niet voorkomen van het betrokken woord in een bepaalde context, hier nl. een geijkte
uitdrukking. Tot zo'n uiteenrijten van zowel woorden en samenstellingen als staande
uitdrukkingen, en wel met het oog op nieuwe zingeving, neemt Hermans voortdurend
zijn toevlucht. Zo kan de nabijheid van een woord als ‘terstond’ in het relaas maken
dat een personage ‘opstond’ (ODD, p. 189). Van Professor Lijmpers (= Gomperts)
zijn door hem ‘aaneengelijmde’ teksten ter ‘perse’ (id., p. 211); een ‘ijzeren’ greep
is ook al ‘ijzig’ (id., p. 86) en ‘evaluaties’ kunnen ‘valide’ zijn maar ook ‘invalide’
(id., p. 77) - en later bovendien aanleiding geven tot het verschijnen van
‘invalidenwagentjes’ (p. 88). ‘Ondergeschikten’ meten na hoe bepaalde zaken het
best ‘gerangschikt’ kunnen worden (Denkbaar, p. 37), en om van ‘schalken’
‘maarschalken’ met ‘vijf sterren op (hun) kraag’ (id., p. 39) te maken is het voldoende
de zin met het voegwoord ‘maar’ aan te vangen. Een mobiele koepelkerk tovert
Anton van Duinkerken te voorschijn (id., p. 94), en het verzoek om een ‘ogenblikje’
aan de telefoon te willen blijven wordt door de spreker gemotiveerd door het feit dat
hijzelf ‘namelijk een sardineblikje’ heeft (id., p. 81). Wie op het nauwe gangpad in
een vliegtuig een zich stapvoets bewegend wagentje volgt, stapt daarmee
noodgedwongen op gelijke voet (ODD, p. 59) - op dezelfde manier worden in Denkbaar
de leden van de samenstelling ‘blindedarm’ uiteengedaan (p. 52). Met geijkte
uitdrukkingen goochelt Hermans ook al vaak. Zo bijvoorbeeld wanneer, in het begin
van Denkbaar, de hoofdpersoon van een politieagente hoort dat zij ‘op zijn hand’
is: meteen voelt hij ‘het binnenste van haar hand op het binnenste van zijn eigen
hand’ (p. 15). Over papieren en zegels kan, beter dan een pas ter aarde bestelde
brigadier van politie, een brievenbesteller meepraten (id., p. 31). Daar het

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

37
verder ‘op heden een en al analytische filosofie (is) wat de klok (slaat)’, is het niet
verwonderlijk dat ‘klokken die elk kwartier (slaan) een veel gevraagd artikel’ worden
(ODD, p. 25). Wanneer bij een leuk schouwspel het publiek ‘zich een aap lacht’, dan
wil die aap ook wel eens op het podium komen (id., p. 159), en bij het uitvoeren van
een opdracht in een ‘verpest milieu’ hoeft men er zich niet over te verbazen dat men
er ‘geen gras over laat groeien’ (id., p. 172). Ziehier, tenslotte, hoe rond de uitdrukking
‘parten spelen’ een paar alinea's worden gesponnen, waarbij wij voor eenmaal toch
wel even moeten denken aan de kunstmatige manier waarop Roussel in Impressions
d'Afrique ‘anecdotische leemten’ aanvulde die tussen zijn voorradig woordenmateriaal
gaapten:
‘Onpartijdige waarnemers zijn dan ook eensluidend in hun oordeel: het
is aanvankelijk zijn ongeduld geweest dat hem parten heeft gespeeld.
Deze parten, in uiterlijk en smaak niet ongelijk aan de parten van zeer
dure sinaasappels, lagen her en der door zijn kamer verspreid. Sommige
droogden in, andere bedekten zich met een iele woekering van schimmels.
Het godsdienstige leven had, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, aan
deze beschimmeling part noch deel’ (ODD, p. 111).
Dit laatste soort woordenspelen roept het idee op van een distributiesysteem dat weliswaar in een veel kleiner bestek - aan de genetische rol herinnert die in Denkbaar
door de ‘oersituatie’ aan de bron van de roman wordt gespeeld. Maar in dit geval
ligt de bron in taalvormen, waaraan een zeker scheppingsvermogen wordt toegekend.
Aan een soortgelijk distributiesysteem moeten wij verder ook denken terwijl wij, in
beide boeken, geconfronteerd worden met talrijke herhalingen - letterlijk of met
variaties, binnen een kort tekstonderdeel maar ook door een hele roman of zelfs door
beide romans heen - van steeds dezelfde woorden, zinsneden, zinnen of hele alinea's.
In Denkbaar wordt dat stelselmatig herhalen structureel verantwoord door het
compositiestramien waar de roman op stoelt: het is volkomen normaal dat, in een
gedroomde wereld, spiegeleffecten zich voordoen en elementen meer dan eens
voorkomen; te meer omdat wij, in zo'n geval, met reminiscenties te maken hebben
die in een betrekeklijk korte droomperiode thuishoren. In O Dapper Dapper wordt,
zoals gezegd, de droomstructuur weliswaar niet meer consequent toegepast, maar
van de gevolgen van zo'n structuur wordt toch nog dankbaar gebruik gemaakt, zodat
herhaling, distributie en reminiscentie ook hier, en zelfs in een verhevigde vorm, de
toon blijven aangeven.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

38
Creatief werkt een herhaling wanneer het aldus weer opgenomen element in een
nieuwe context verzeild raakt en daarbij eventueel van een andere betekenis wordt
voorzien. Dat gebeurt bijv. wanneer, in een nogal lyrische passage, aan de woorden
‘begraven worden als een pop van stro’ (Denkbaar, p. 10) genoeg draagkracht wordt
verleend om daarna, in een ander verband, opnieuw te weerklinken en de spil te
worden van situaties waarin nu eens modepoppen (p. 10 e.v.) dan weer stro (p. 13)
een actieve rol gaan spelen; dorst naar koffie is bij de hoofdfiguur (p. 5-6) zo sterk
dat wat verder, doch weer in een totaal verschillende context, een koffiemachine het
romandecor binnensluipt (p. 9); het eens vermelde getal ‘drie’, dat hier overigens
geen symbolische betekenis krijgt, wordt in het vervolg voortdurend gebruikt, en
wel willekeurig, d.i. uitsluitend ter wille van de herhaling en niet omdat het aantal
daarmee aangeduide voorwerpen enig belang zou hebben (p. 6, 39 (× 3), 49 (× 4),
54 (× 2), 101, 112, 141 enz.). Aan een dergelijke uitbreiding wordt bijv. ook het
woordje ‘sardine’ onderworpen, dat niet alleen als zodanig maar ook als ‘sardineblikje’
of als ‘sardinesleutel’ steeds weer een rol in het verhaal gaat spelen (p. 11, 70, 81,
121, 123, 124).
Maar zo echt functioneel in het kader van de handeling worden de herhaalde
elementen meestal toch niet. Alles wel beschouwd tasten die herhalingen de inhoud
van het verhaal weinig aan en doen zij zich hoogstens op stilistisch niveau gelden:
behalve dat zij, zoals ook wel in een komische sketch gebeurt, wel eens een lacheffect
verwekken, krijgen zij geen andere waarde dan dat zij af en toe de tekst a.h.w. doen
‘stotteren’, een verschijnsel dat verder te vergelijken valt met het toevallig
terugspringen van een grammafoonnaald, waardoor dezelfde muziekflarden steeds
opnieuw worden afgedreund (vgl. bijv. Denkbaar, p. 49-51). Men denke, wat
Denkbaar betreft, aan de regelmaat waarmee - boven reeds vermelde - elementen
zoals een ‘hoog raam’, een ‘stukje stenen stengel’ of een ‘gietijzeren schelp’ steeds
weer opduiken en wel telkens, wat de laatste twee betreft, vergezeld van dezelfde,
steeds eender geformuleerde preciseringen omtrent oorsprong en eigenschappen van
die voorwerpen. In O Dapper Dapper schept Hermans er behagen in te doen alsof
bepaalde woorden en uitdrukkingen hem in de mond bestorven waren, zoals: ‘ergens
zwaar aan tillen’ (p. 19, 20, 50, 53, 91, 97, 162, 167), ‘in het huidige tijdsgewricht’
(p. 24, 31, 32, 39, 65, 74, 79, 88 (× 3), 97 (× 2), 111, 182, 217), ‘een en ander’ (p.
21, 23, 25, 33, 38, 51, 74, 80, 93, 117, 185, 189, 190, 194, 215), ‘aanstonds’ (p. 23,
40 (× 3), 41 (× 3), 44, 47, 62, 83, 129, 141, 179), ‘evalueren’
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(p. 24, 31, 57, 58, 62, 63, 74, 77, 78, 88, 92, 117, 184) of ‘waarnemen’ (p. 36, 56 57,
67, 69, 85, 111, 117, 141, 171, 172, 210) - alsmede een paar andere, die echter minder
vaak, en meestal binnen een minder omvangrijk tekstbestek voorkomen. Aan zulke
stilistische leidmotieven kan de lezer niet voorbijgaan, zeker niet als het passages
geldt waarin, met enkele variaties, hele zinnen en zelfs hele fragmenten (bijna)
letterlijk worden herhaald. In Denkbaar worden twee kroegen beschreven, een ‘witte
bar’ en een ‘zwarte bar’, en op dat kleuronderscheid na wordt dat in precies dezelfde
bewoordingen gedaan (p. 16, 18); hetzelfde gebeurt wanneer over de ‘weningen’
van Denkbaar wordt verteld (p. 86, 88), of wanneer een vrouwelijk personage er
herhaaldelijk over klaagt dat ‘haar borsten appelzwaar (zijn) en (dat) niemand ze
nog geplukt’ heeft, wat zij ‘heel treurig vindt’ (p. 39, 40, 41). Die borstjes zijn
bovendien, zo zegt zij, ‘als die perziken die maar bij één tegelijk verkocht worden
in doosjes met groene papierwol en cellofaan eromheen, erg duur’ (p. 39): een formule
die elders woord voor woord wordt herhaald (p. 41) en verder ook nog gebruikt wordt
om de verpakking aan te duiden waarin een naar het model van de politievrouw
gemaakte pop wordt afgeleverd (p. 100), en zelfs die waarin, in O Dapper Dapper
nu, de Volendammer zelf weer thuis bezorgd wordt nadat hij door derden is misbruikt
(p. 160-161). Het betreft hier een van de vele ‘reminiscenties’ die van beide delen
van het Denkbaar-tweeluik een hechte eenheid maken. Nemen wij verder een slagzin
als die van Monique Santiago, met name ‘Ik heb messen, grote en kleine (...), er zijn
ook vergiftige messen bij’ (Denkbaar, p. 36, 38, vgl. p. 140): die komt in O Dapper
Dapper weer voor, nu eens letterlijk (p. 29), dan weer als ‘(...) ik draag messen bij
mij vele vele, het zijn scherpe messen en pennemesjes en er zijn zelfs vergiftige
messen bij’ (p. 74). Later duikt hij opnieuw op als model voor de zin: ‘Er waren
motoren bij die knarsten, piepten en knerpten. Er waren ook geruisloze motoren bij’
(p. 88). De ‘pecten kleiner dan een sintjacobsschelp’ waarvan in Denkbaar ontelbare
malen wordt gewaagd, treffen wij in O Dapper Dapper weer een paar keer aan (p.
26, 158-159), al valt die in het laatste geval wel ‘groter (uit) dan een sintjacobsschelp’.
Zelfs een hele passage uit Kassaars dagboek (Denkbaar, p. 71) wordt letterlijk weer
opgenomen in de tweede roman, maar de tekst die toen diende om een
jeugdherinnering te evoceren, wordt nu aangepast aan een geheel andere situatie
(ODD, p. 99).
Al deze voorbeelden geven maar een klein staaltje van de welhaast ontelbare
herhalingsspelen die in beide romans tot een reusachtig organisme uitgroeien. Maar
van belang is voor ons in de eerste plaats opzet
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en gevolgen daarvan na te gaan. Aan die herhalingen ligt ongetwijfeld Hermans'
verlangen ten grondslag om zijn roman grotendeels te doen ontstaan uit losse invallen
en ludieke werkzaamheden. Waarmee de schrijver echter geenszins bedoelt een meer
verhelderende visie op zijn onderwerp tot stand te brengen: hij is er eerder op uit
deze wensdroom van vele experimentelen te ontmaskeren, en het door spel verkregen
taalgoed, zoals zijn heldin Mirabella Blom ook doet, ‘van zijn betekenis los te zingen’.
Dit is inderdaad de algemene indruk die verwekt wordt door het voornamelijk ironisch
bedoelde, op spoteffecten ingerichte herhalingsapparaat. Maar uit bepaalde passages
blijkt werkelijk hoe Hermans er zich doelbewust op toelegt, de bij herhaling
opgeroepen voorwerpen (onderwerpen) van alle betekenis, ja zelfs van hun bestaan
in de romanwereld te beroven. Men leze er het fragment uit Denkbaar op na (p.
30-32), waarin woorden als ‘pen’, ‘inkt’ en ‘papier’ - allemaal voorwerpen die moeten
dienen om Denkbaars razende behoefte om te schrijven te bevredigen - door herhaald
gebruik meebrengen dat die voorwerpen tenslotte hun normale functie kwijtraken
en slechts nog tot ‘zegelen’ kunnen dienen. Met zijn herhalingen vervangt Hermans
de traditionele, op continuïteit gebaseerde romanlogica door een nieuwe orde die
veeleer op ritmen, t.w. op recurrentie ván en variaties óp een aantal vaste onderwerpen
berust. Maar wel verre van daardoor het inzicht in die onderwerpen te verscherpen,
zoals in Bordewijks Blokken of bij Gertrude Stein gebeurt, beschouwt Hermans dat
als een middel tot ontbinding van iedere samenhang. Weliswaar verleent herhaling
ipso facto samenhang aan het vrij verwarrende geheel, maar deze samenhang is
slechts schijnbaar, staat op losse schroeven, en is, alles wel overwogen, slechts van
formele, oppervlakkige aard. Muzikalisering gaat hier gepaard met een onherroepelijk
vervagen en zelfs met verdwijning van de verwijzingsfunctie van de tekst. Bij dit
soort muzikalisering denkt men overigens minder aan een ernstig, zingevend
structureringswerk, dat zoals bij Gide of Huxley verhoging van het betekenisgehalte
van het vertelde mee zou brengen, dan wel aan het ongebreideld improviseren en het
helse, snelle en hortende ritme van de moderne jazz. Een algemeen thema blijft wel
steeds voorhanden, bij flarden worden fragmentjes daaruit duidelijk of slechts in een
verhulde, haast onherkenbare vorm weer opgenomen; maar al met al krijgt het louter
formele improvisatiespel de bovenhand op welke zinvolle uitwerking van het thema
dan ook. Als instrument doet bij Hermans de schrijfmachine dienst: door het aan
Nietzsche ontleende motto bij O Dapper Dapper alsook door bepaalde situaties uit
de roman wordt de schrijfmachine als een relevant beeld
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voor de opzet van het experiment naar voren gebracht - waarover straks meer. Evenals
muziekinstrumenten bevat die weliswaar de mogelijkheden tot (muziek- of
taal-)schepping, maar niet de muziekstukken zelf, de partituren: net zoals een
jazzmusicus bij een jam-session doet, hanteert Hermans het op het toetsenbord
klaarliggende alfabet a.h.w. zonder model, of althans met een minimum aan
voorafbestaande plannen.
Ook al gaat Hermans in Denkbaar achter een hallucinerende verteller schuil,
intussen wenst hij als technicus, als maker en dirigent van het experiment niet
onopgemerkt te blijven - een neiging die hij in O Dapper Dapper, waar hij aan de
in dit opzicht remmende metaforische samenhang vaarwel heeft gezegd, bot zal
kunnen vieren. Alleen al met het voorwoord bij O Dapper Dapper (‘Zal het geheim
ontsluierd worden?’) schijnt hij er de lezer mee te plagen dat achter zijn roman een
‘geheim’ steekt dat hem, de lezer, nog eens parten zal spelen - het gaat hier evenwel
niet meer om het geheim i.v.m. Denkbaars zoekgeraakte papieren, maar om het
geheim dat het verhaal zelf, de opzet en samenstelling ervan omhult. Technisch
bekeken, houdt dat speels optreden verband met Hermans' verlangen om literaire
conventies te slopen en om met lezers en eventuele critici een fictieve dialoog aan
te knopen: een avantgardistisch stokpaardje dat ook op diverse manieren wordt
bereden door Aragon (Anicet, 1921), Desnos (La liberté ou l'amour, 1927), Queneau
(Le chiendent, 1933), Vian (L'automne à Pékin, 1947) en Campert (Liefdes
schijnbewegingen, 1963).
Het optreden van de auctoriële verteller is, zoals gezegd, vooral in O Dapper
Dapper opmerkelijk - onze voorbeelden halen wij daar dan ook uit. Willekeurig doet
deze verteller zich in zijn relaas gelden door tal van rhetorische vragen te stellen (p.
9, 160, 165, 223 e.a.), of liever nog vragen die, samen met de antwoorden die hij er
zelf op geeft, als vertelprocédé eigenlijk de plaats van een directe beschrijving van
feiten innemen - een omslachtige werkwijze die wij ook bij Queneau en Campert
aantreffen en die duidelijk genoeg alleen dient om de lezer op de vertelactiviteit te
attenderen. Zo wordt een uitspraak die hoorde te luiden: ‘het was niet verwonderlijk’
vervangen door: ‘Valt het te verwonderen? Neen’ (p. 68). Dat procédé wordt ook
gebruikt bij het weergeven van het gebeuren: ‘En wat had de taxichauffeur gezien?
Een heel gezelschap mensen, (...)’ (p. 71); of: ‘Wat gebeurde er met zijn tanden? Zij
klapperden’ (p. 87); of: ‘Wat zagen zij? Een vliegend voorwerp (...)’ (p. 87). Een
bewering die allicht verwondering zou kunnen baren, zet de verteller kracht bij met
een zelfverzekerd ‘Jawel!’ (p. 174). Soms schept hij er behagen in, vragen te stellen
en
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daarbij plagend de lezer in het ongewisse te laten rondtasten: hij maakt een zin niet
af onder voorwendsel dat ‘iedereen dat kan begrijpen’ (p. 15; vgl. p. 9), ontwijkt
vragen met de belofte dat hij die ‘straks (zal) beantwoorden’ (p. 186) of dat hij ‘daar
straks nog wel op terug’ zal komen (p. 184); hij bekent dat een naam hem ontschoten
is (p. 217), relativeert de juiste toedracht van een feit door te waarschuwen dat
‘daarover de meningen uiteenlopen’ (p. 188) of verzoekt de lezer hem voorlopig om
geen uitleg te vragen, nu niet en later eigenlijk liever ook niet (p. 169). Hij heeft
immers ‘belangrijker dingen te doen dan hem (u) uit de droom te helpen’ (p. 222).
Ook verdenkt hij de lezer ervan dat hij op een bepaalde vraag zeker een verkeerd
antwoord zal hebben: ‘En waardoor werd deze moeilijkheid veroorzaakt? U denkt
misschien (...), maar dat is niet het geval’ (p. 71). Als een plaagal stelt hij zich zo
mogelijk nog meer aan wanneer hij, na zelf een reeks vragen te hebben uitgelokt,
geen enkele commentaar geeft en de lezer zonder omhaal van woorden verwijst naar
een voorgaande, niet eens nader bepaalde passage, en wel met de anmaning:
‘(Terugbladeren)’ (p. 134). Tussen haakjes plaatst hij overigens méér van die
auctoriële grapjes of gekke preciseringen (vgl. p. 161, 165, 167-168, 180 e.a.), zo
bijv. wanneer hij naslaan van een voorgaande bladzijde aanbeveelt: ‘(vgl. p. 92)’ (p.
152), of wanneer hij na een wiskundige berekening gebiedt: ‘(Narekenen!)’ (p. 172).
Van soortgelijke procédés bedient Hermans zich verder wanneer hij zijn relaas maar
liever niet voortzet en met een weinig zeggend ‘enzovoorts’ genoegen neemt (p. 110,
161, 170, 207). Eens vraagt hij zelfs de lezer een zin af te maken, en wil hem daarbij
helpen: ‘(...) dit kan iedereen verzinnen. Trefwoorden: verheffen, luchtruim’ (p. 72).
Op dat gebied gaat Hermans onmiskenbaar verder dan Aragon, Desnos, Vian of
Campert. Agressief gaat hij er zelfs toe over de lezer om zijn vermoedelijk onbegrip
uit te schelden. Het is of hij hier geamuseerd een image van zichzelf waarmaakt dat
hem door sommigen aangewreven werd. Verwijtend, geringschattend of
schoolmeesterachtig berispt hij ‘wijsneuzen’ (p. 86), ‘stomme klootzakken’ (p. 99)
of ‘ellendelingen die tegenovergestelde meningen aanhangen’ (p. 109). Wie iets niet
op staande voet begrijpt, is een ‘hele domme’ (p. 159) of een ‘onnozele hals’ (p.
170), en teveel willen weten is een gebrek van die ‘gladakkers van de pers, die niet
genoeg uitgescholden kunnen worden. Inktloontrekkers, knechten van Wall Street,
handlangers van de Ge Pe Oe, hielenlikkers van Voorzitter Mao’ (p. 178). Het felst
gaat hij tenslotte tekeer als hij zich geërgerd laat ontvallen: ‘Jawel, (...),
verdoemelingen en verdorvenen die gij zijt,
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die dit relaas onderbreekt met uw oerstomme vragen’ (p. 222; vgl. ook p. 191). Zelfs
personages vallen als ‘imbecielen’ door de mand (p. 221).
Het verbaast ons dan ook helemaal niet dat zo'n verteller, die zich van de
traditionele normen van de hij-roman niets aantrekt, herhaaldelijk het woord voert
in de eerste persoonsvorm: zo wanneer hij een personage interpelleert (p. 46, 91,
136-137), of wanneer hij een en ander over de gang van zijn eigen verhaal wenst aan
te stippen, of ook nog als hij toegeeft iets niet nauwkeurig onder woorden te kunnen
brengen (p. 61, 99, 112, 129, 165, 166, 174). Wij hebben hier dus te maken met een
hij-verteller die, op nog meer ostentatieve wijze dan Campert in Liefdes
schijnbewegingen, tot elke prijs als partner mee wil tellen. Hij waakt zo zelfbewust
over wording en eventueel onthaal van zijn eigen roman dat hij niet alleen met lezers
en personages ruzie krijgt, maar zich ook in bepaalde scènes lijfelijke aanwezigheid
gunt (o.m. p. 129 e.v.). Trouwens, hij duidt zichzelf uitdrukkelijk aan als de ‘schrijver
dezes’, de ‘schrijver van deze regelen’ (p. 9, 125, 170, 180, 184) of ook nog “uw
verslaggever” (p. 153): ‘Welnu, sukkelachtige citatenpikker, ik, ik, schrijver dezes.
Ik, de schrijver van deze regelen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u (...)’ (p. 170). Op
blz. 208 gaat Hermans zo ver dat hij zichzelf bij de naam noemt, en op twee andere
plaatsen last hij humoristische gedichtjes in het Frans in, waaronder zijn schuilnaam
‘Pater A. Prudhomme’ staat (p. 98, 113). De kroon op dit alles wordt tenslotte gezet
wanneer in O Dapper Dapper een ‘mise en abyme’ van Denkbaar tot stand wordt
gebracht (p. 12, 119-120, 133, 211-212): er worden in een café lezingen over
gehouden en debatten over gevoerd (p. 119 e.v.), waarbij de visie van Hermans zelf
blijkbaar nu en dan doorschemert (p. 126, 127); en er wordt verder ook gezinspeeld
op critici die erover schreven, met name Gomperts en Oversteegen (p. 128, 211-212).
Van een fantastische verhaalwereld verwacht men gewoonlijk dat die in tweeërlei
opzicht ‘hermetisch’ zou zijn. Ten eerste in die zin dat het metaforische gehalte
daarvan verhoogd zou zijn. Ten tweede in die zin dat die wereld, meer dan welke
andere ook, zelfstandig en ondoordringbaar zou zijn, d.i. voltsrekt naar binnen gekeerd
en niet gemakkelijk vatbaar voor vermenging met buiten het eigen referentiekader
gelegen, redundante zaken. Maar dat Denkbaar en O Dapper Dapper geen potdichte
verbeeldingsreservaten zijn, is al gebleken uit het feit dat de schrijf- en vertelakte
midden in het verhaal meer dan eens zichtbaar wordt. Bovendien wordt aan de
traditionele beslotenheid en samenhang van de fictie ook nog door andere, zo mogelijk
nog méér in het oog
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lopende verschijnselen afbreuk gedaan. Uit dat ‘reservaat’ schieten nl. voortdurend
pijlen naar allerlei domeinen uit de extra-literaire realiteit: naar de letterkundige
wereld in Nederland en elders, alsook naar de cultuur en de actualiteit. Deze diverse
mikpunten kunnen wij vergelijken met satellieten die om de oorspronkelijke,
authentieke kern van de verhaalwereld heen cirkelen om die als het ware uit zijn tent
te lokken. In Denkbaar gebeurt dit uitschieten van de fantastische fictie naar de
werkelijkheid nog maar zelden, en blijft dat bovendien steeds aan de bescheiden
kant. Hermans beperkt er zich meestal toe ramen open te gooien naar de hoofdzakelijke literaire - realiteit in eigen land. Daarbij wordt deze niet naar het
leven getekend: van de personen op wie Hermans het heeft gemunt, worden bijv.
geen portretten gemaakt, laat staan dat die echte personages zouden worden, zoals
dat in Aragons Anicet of in R. Camperts Tjeempie! Liesje in luiletterland (1968) wel
gebeurt. Soms komen ze niet eens als mensen, maar wel in de vorm van voorwerpen
op de proppen. Zo gaat Donkersloot hier achter een muziekinstrument (de
‘donkersloot’) schuil dat zinledige taalmuziek voortbrengt en ‘eenmaal aangeblazen,
vanzelf spelen’ blijft (p. 77, 78). ‘Schierbeek’ is hier niet de naam van een schrijver,
maar wel die van een klein elektrisch apparaatje dat op radiotoestellen ‘de afstemknop
voortdurend in ronddraaiende beweging’ houdt (p. 78). J. Perk, J. Bloem en J. Gans
steken de kop op onder de gedaante van ‘onderwerpen die op aanleg en onderhoud
van het keurige centrale plantsoen (nl. van een concentratiekamp) betrekking (hebben):
perk, bloem en gans, dat was altijd jacques’ (p. 78). Wel wordt Anton van Duinkerken
ons als ‘hoogleraar te Nijmegen’ voorgesteld, maar zijn plaatsje in de romanwereld
heeft hij intussen alleen maar te danken aan Denkbaars wonderlijke gave,
voorwereldlijke fossielen weer tot leven te wekken (p. 94, 134). En A. Blamans
roman Eenzaam avontuur wordt inzoverre vermeld dat hij het voorbeeld is van een
tekst die de ‘vrouwelijke geleerde’ Monique Santiago ‘regelrecht dubbelgecodeerd
in het Oegaritisch zou kunnen tatoueren, of van het Lolo in het Otji Herero en van
het Palaeosinaïtisch in het Kwakiutl, desnoods in het Kutenai’ (p. 34). Behalve nog
terloopse zinspelingen op de rederijkers (p. 78), op de uitgevers Lubberhuizen (p.
97) en Van Oorschot (p. 144), op de Nieuwe Rotterdamsche Courant (p. 95, 104,
113), op Marken en Volendam (o.a. p. 99, 101) en op het Koninklijk Gezin in Den
Haag (p. 128), zijn dat vrijwel de enige ‘verwijzingen naar buiten’ die Hermans in
Denkbaar maakt. In O Dapper Dapper daarentegen wordt dat bijna zijn
hoofdbezigheid. Aan de beurt komen, wat de Nederlandse literatuur betreft:
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alweer Donkersloot (p. 25, 140-142) en Van Oorschot (p. 119), en verder Rudy
Kousbroek (Rusy en kousbroek, p. 54), R. Campert (‘vurrukkuluk’, p. 106), Vestdijk
(‘ivoren wachters’, p. 137), Gomperts (p. 128, 211), Oversteegen (p. 211, 212) en
vooral L.-P. Boon, die hier voortdurend als personage optreedt - als kandidaat voor
de Nobelprijs maar ook als een louche politieagent (o.m. op p. 17, 21, 34, 85, 88,
156, 163, 215). Daar de handeling zich ditmaal niet in Parijs maar in Amsterdam
afspeelt, klinken de verwijzingen naar Nederlandse aangelegenheden minder
bevreemdend dan in Denkbaar - dat zijn o.a. ook het woordenboek Van Dale (p.
100-101, 113, 182-183, 214), het Algemeen Handelsblad (p. 54), de Nieuwe
Rotterdamse Courant (p. 114) en Baarle Hertog (p. 131). Maar ook buiten die op
‘dit kleine landje van ons’ (p. 166) zijn de allusies op cultuur en geschiedenis hier
haast niet meer te tellen: vermeld worden Marie Bonaparte (p. 144), E.A. Poe (p.
144), Mark Twain (p. 150), L. Tolstoj (p. 150), Ernst Jünger (p. 161), Paul Valéry
(p. 211), de surrealisten (p. 38); Carlyle (p. 170), Nietzsche (p. 11, 12, 30, 33, 79,
150, 161), Marx (p. 24, 38, 203), Marcuse (p. 25), Freud (p. 144), M. Foucault (p.
113); Beethoven (p. 217); Lenin (p. 12, 38), Mao (p. 38, 178), Fidel Castro (p. 38);
de oorlog in Vietnam (p. 35), het kapen van vliegtuigen door Palestijnse
bevrijdingsstrijders (p. 62, 65 e.v.), Angela Davis (p. 118), Wall Street (p. 178), het
Zen-Boeddhisme (p. 38), hippies (p. 36 e.v.) enzovoorts.
Al die verwijzingen ervaren wij - overigens ten onrechte - als anachronismen, of
althans als voor het verhaal storende, a.h.w. misplaatste toevoegsels. In feite zijn die
het gevolg van het aanhoudend boven elkaar plaatsen van twee uiteenlopende
ervaringsniveaus: over de oppervlakte van een van binnen gave verbeeldingswereld
die, logisch bekeken, aan zichzelf genoeg zou moeten hebben, schuiven herhaaldelijk
elementen waarvan de levensechtheid met de oorspronkelijke fantastische samenhang
contrasteren - een Mexicaanse hond in een radioluidspreker. Dat die woekerlementen
in de wereld van de ‘maker’ buiten het verhaal thuishoren, is wel duidelijk: zulks
hangt samen met de andere grillen van de auteur om als speelse, al te luidruchtige
verteller zijn eigen verhaal binnen te stappen. En dat die superpositietechniek hier
de waarde van een echt systeem krijgt, komt verder goed tot uiting door het regelmatig
toepassen, in beide boeken, van allerlei vormen van parodie. Dat is een vorm van
superpositie die, wel verre van realiteit en verbeelding tot een semantisch geheel te
doen samensmelten, beide eerder op elkaar laat inwerken met het oog op kritiek en
spot. Eens te
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meer kan men Hermans in dit opzicht beter met Desnos, Queneau of Vian vergelijken
dan met Joyce, Kafka, Bordewijk of de schrijver van De donkere kamer en Nooit
meer slapen. Kenmerkend voor deze parodie is nl. dat het doublerende materiaal,
dat a.h.w. als een stempel op een romantoestand wordt gedrukt, door dit contact tot
een waardeloos cliché wordt. Dat contact blijft overigens erg los en ook kortstondig:
in tegenstelling tot wat bij het metaforiseren van de roman gebeurt, wordt met het
parodiëren, althans hier, hoogstens een terloopse grap beoogd die voor de diepere
zin van het verhaal geen vérstrekkende gevolgen heeft. Dat efemere aspect wordt
alleen al hierdoor onderstreept dat Hermans van parodiemateriaal rijkelijk gebruik
maakt en het naar wilekeur diversifieert - daarover straks. Wat nu de humoristische
bedoelingen betreft: die drijft Hermans werkelijk op de spits. Evenmin als Aragon,
Queneau en Vian deinst hij ervoor terug, een beroep te doen op clichés waarbij de
humor er even dik op ligt als in de klucht of de burleske comedie. Men leze er, in O
Dapper Dapper, scènes op na zoals de biljartscène waarin o Dapper Dapper, door
een biljartbal in de mond te krijgen, ‘onmondig’ wordt als evangelist (p. 129-136),
of zoals die over de vliegtuigkaping (p. 61-69). Aldus blijkt het burleske, het
‘boertige’, zich best met het surrealisme te verzoenen: een tendens die ook in de
hedendaagse film vaste voet heeft gekregen, zo o.m. bij de latere Buñuel la liberté,
1974). Vergelijking dringt zich n.a.v. de Denkbaar-romans overigens niet alleen met
surrealisten en postsurrealisten in literatuur en filmkunst op. Onverwachte uitbreiding
van het verhaalregister naar diverse, daaraan ‘vreemde’ realiteiten, én komische
parodie doen zich tegenwoordig ook voor in de pop-art, in het tekenverhaal en, wat
de film betreft, bijv. bij Mell Brooks. Deze heeft zich in dit genre zodanig
gespecialiseerd dat Frankenstein Junior, Blazing Saddles en Silent Movies
ongetwijfeld als prototypes kunnen worden beschouwd voor niet onbelangrijke
tendensen uit de hedendaagse kunst, zoals die ook in Denkbaar en vooral in O Dapper
Dapper hoogtij vieren.
Onder de omvangrijke stof tot parodie zijn er een aantal elementen die wij als
sporadische aanvallen op allerlei instellingen onder één noemer kunnen brengen.
Mikpunten zijn bijv. de advertentie (Denkbaar, p. 9, 10-12, 74-75; ODD, p. 28, 40),
diplomatie (Denkbaar, p. 103-107), administratie (id., p. 80-82). Het toersime komt
aan de beurt wanneer in Denkbaar een paar bladzijden uit de Guide Bleu - ook
typografisch - worden gepasticheerd (p. 96-98). Ook de folklore moet het hier
ontgelden, nl. met O Dapper Dappers optreden in Volendamse klederdracht
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(Denkbaar, p. 99; ODD, p. 13-14). Maar vooral de academische wereld krijgt het in
dit verhaal hard te verduren. Dat is o.a. het geval door het potsierlijk optreden - vrij
voortdurend in beide romans - van ‘vrouwelijke geleerden’: de langs twijfelachtige
weg gearriveerde Mirabella Blom, een onbeschaamde ‘verbaliste’ nl. die de ‘woorden
loszingt van hun betekenis’ (vgl. o.m. Denkbaar, p. 77-79, 85), en een oude vrijster
die er graag met een jeugdige hippie vandoor gaat (ODD, p. 47 e.v.); en voorts de
dogmatische spinoziste Monique Santiago, de boekenwurm die zich in het Verzameld
Werk van Theodoor Jorissen verdiept (Denkbaar, p. 61, 63, 87) en wel eens door de
grond zakt onder het gewicht van 23 delen van de ‘Revue Internationale de
Paléographie Tartare’ (ODD, p. 18 e.v.). In dit verband wordt een toppunt bereikt
wanneer een meesterlijke pastiche van een promotie wordt gemaakt (p. 72-77),
waarbij o.m. een ogenschijnlijk in twee toga's gehulde professor - het proefschrift is
getiteld ‘The Rising Question’ - ineens de hoogte in-zweeft: die blijkt niemand anders
te zijn dan de ‘vleermuis’ Denkbaar de god. Dezelfde burleske kant gaat het relaas
van een andere bijeenkomst op, waarbij over de betekenis van Denkbaar wordt
geredekaveld (ODD, p. 116-128): beurtelings worden hier theologische, literaire en
parlementaire debatten door Hermans nagebootst (vgl. vooral p. 125128). Tenslotte
wordt als instelling ook de politie onder vuur genomen (Denkbaar, p. 7, 28, 37, 48,
53-54, 76, 122-123; ODD, p. 14, 16, 21-22, 35, 156, 177). Dit gebeurt meestal n.a.v.
korte dialogen tussen politieman en verdachte, waarin woordenspelen verwarring
stichten en waarbij de rollen wel eens totaal omgekeerd worden - een procédé dat
ook bij Buñuel, met name in Le fantôme de la liberté, in trek is. Bijv. stempelt de
aangehouden persoon zijn eigen arrestatiebevel, waarvoor hij door de rechercheur
beleefd bedankt wordt, en waarna hij dan gerust door mag gaan (Denkbaar, p. 28).
Met dit laatste raken wij aan een andere soort van parodie, met name die op literaire
genres of strekkingen. In een roman waarin politie zo veelvuldig optreedt, is het geen
wonder dat ook het detective-verhaal een mikpunt is. Komisch is, in dit verband,
reeds een scène waarin politiecommissaris Kassaar aan zijn adjunct en aan de door
beiden gearresteerde Denkbaar een politioneel verhaal opdist, waarbij de twee
toehoorders de stereotiepe nieuwsgierigheid naapen, waardoor de meegaande lezer
van een detectiveverhaal wel eens bevangen wordt: zo bijv. wanneer agent Lausig
met gapende mond vraagt naar het adembenemende vervolg (Denkbaar, p. 42). Elders
maakt de verteller zelf een echte pastiche van het politionele genre als hij beschrijft
hoe Denk-
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baar vakkundig een kamer doorzoekt om er papieren te ontdekken. De eerste keer
doet Denkbaar dat zonder resultaat (p. 61), maar de tweede keer lijkt alles als
gesmeerd te lopen, en wel met een werktuiglijkheid die Hermans op groteske wijze
overdrijft (p. 83-84). Van deze passage halen wij een flink stuk aan omdat hier
procédés worden toegepast, die voor heel wat andere gevallen van parodie kenmerkend
zijn:
‘De vloer, de stoelen en de schrijftafel zelf, lagen vol papieren, er zaten
sloten in de schrijftafel en een grote sleutelbos lag op de schoorsteenmantel.
De muren maakten holle geluiden wanneer hij erop klopte (...) de
boekenkast wentelde zich een kwartslag om en toonde de ingang van een
kluis; het luik van de haard schoot omhoog en grote pakken papier kwamen
door de schoorsteen, nauwelijks verbrand. Wat hij ook aanraakte, het was
de drukknop van een geheim mechanisme. De hele kamer keerde zich
binnenste buiten. De schilderijen en plattegronden aan de muren klapten
automatisch op en vertoonden aan hun achterzijde zwaar gezegelde en
gewaarmerkte fotocopieën en aan snippers gescheurde brieven (...)’ (p.
83-84).
Het hier gebruikte systeem herinnert, aan de ene kant, aan een onirische, ook wel
voor het kinderspel karakteristieke verbeeldingslogica waarbij graag gefabuleerd
wordt en alles als door een deus ex machina wordt geregeld: een logica die Hermans
wel méér nadoet, ook in andere verbanden (Denkbaar, p. 38; ODD, p. 12, 13, 23,
32, 33, 35, 65, 76, 84: herhaling, als schakel tussen de feiten, van de stoplap: ‘Juist
op dat ogenblik...’). Aan de andere kant komt in het aangehaalde fragment een neiging
tot ‘vergroting’ of ‘amplificatie’ tot uiting die elders herhaaldelijk de staf zwaait. Zo
o.a. wanneer Hermans de overbevolking in een uitroeiingskamp (voor honden)
oproept (Denkbaar, p. 45-47), of wanneer hij het op hol geraken van een automaat
met bouillon tot een echte overstroming laat uitgroeien (id., p. 126-128), of ook nog
wanneer hij beschrijft hoe de door Denkbaar tot leven gewekte fossielen weer uit de
grond kruipen (p. 92). Zo'n verheviging of opschroeving van een gebeurtenis is,
terloops gezegd, typisch voor het melodrama, een genre dat Hermans hier evenals
de griezelliteratuur (ODD, p. 208-210; vgl. Denkbaar, p. 116-117), doelbewust imiteert
(ODD, p. 219-200). Voorts ontleent hij een en ander aan de stijl van het toneelscenario
(Denkbaar, p. 105, 115). Maar vooral de poëzie wordt hier veelvuldig geparodieerd
- wat niet verwonderlijk is als men bedenkt dat zoveel in deze roman op
woordmanipulatie is gebaseerd, en dat de laatste zelfs een belangrijke thematische
waarde krijgt. Een enkele keer gaat het om
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een soort van pastorale poëzie met alle zoetsappige natuurbeelden en andere idyllische
rekwisieten vandien (Denkbaar, p. 135); veel vaker echter hangt Hermans een
karikaturaal beeld op van de experimentele poëzie, in het bijzonder wanneer hij de
associatietechniek en de ‘écriture automatique’ toepast (id., p. 15, 21, 37, 38, 65, 77,
79, 86, 114, 126, 128).
Evenmin verwonderlijk is dat in een boek dat zich als een godsverhaal aandient,
bijbel en godsdienst als achtergrond voor talrijke scènes fungeren. De hele roman
Denkbaar is al als zodanig een enorme parodie op een poging van een god zich in
de realiteit waar te maken. Vandaar het zinspelen op Spinoza's God alsook op Christus'
leven. Zo wekt Denkbaar, zoals reeds gezegd, afgestorvenen uit de dood (p. 121) en
doet hij andere wonderen (p. 35 e.a.); ook mediteert hij wel eens drie dagen lang (p.
52, 75; vgl. p. 107, 112) en verricht hij drie ‘grote weningen’ (p. 86-93). Maar uit
het oogpunt van de parodie bekeken, trekken vooral twee scènes over de geboorte
van een messias de aandacht (Denkbaar, p. 128-134; ODD, p. 221-223). In Denkbaar
wordt, vermoedelijk uit het huwelijk van Faroek met Marie-Antoinette, die samen
in Den Haag het kerstfeest vieren (p. 128-129), een nieuwe messias geboren, ‘en zij
die in hem geloofden, noemden hem Afschuwelijke Baby’ (p. 131). Deze god =
wellicht een reminiscentie aan Desnos' heiland ‘Bébécadum’ in La liberté ou l'amour12
- is een gedrochtelijke reus die zeven armslengten groot is, die uit zuigflessen ‘met
methylalcohol, rozewater en aceton gevuld’ drinkt en een rammelaar zwaait ‘die van
een stel oude locomotieven is gemaakt’ (p. 132); hij zal Denkbaar verslaan (p. 134
e.v.). Duidelijk genoeg openbaart deze messias niets anders dan satanisme; hij
herinnert, behalve aan Desnos, ook aan een novelle van Hermans zelf, met name
Glas (1953), waarin uit de paring van het halfverbrande lichaam van Hitler met een
verpleegster ook een kind wordt geboren dat door de geestelijkheid als goddelijk
wordt beschouwd en in een klooster wordt vertroeteld; niet onwaarschijnlijk is
trouwens dat Hermans daar in Denkbaar speciaal op alludeert (p. 132). En op grond
van Nietzsches - hier veelvuldig aangehaald - principe van de ‘Ewige Wiederkehr
des Gleichen’ herhaalt zich de geschiedenis, in het bijzonder de goddelijke: in O
Dapper Dapper verwekt de tot vleermuis geworden Denkbaar een kind bij een door
hem ontvoerde Palestijnse, zelf een kruising tussen een dromedaris en een SS-officier
(p. 65), die eerst tot het rooms-katholicisme bekeerd diende te worden (p. 140,

12

R. DESNOS:

La liberté ou l'amour, Gallimard, Paris 1962, p. 32-36.
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194). De geboorte vindt plaats in een grot waar dichte wierookdampen uit komen
(eigenlijk hasjisj, p. 194), en onder het weerklinken van het Ave Maria: ‘En zij zagen
dat het kind geboren was uit de authentieke paring van een rooms-katholieke
Arabische en een vleermuis. En zij noemden hem Afschuwelijke Baby’ (p. 222-223).
Zoals uit enkele, hierboven aangehaalde citaten blijkt, parodieert Hermans daarbij
niet alleen toestanden uit maar ook de taal van de bijbel. Dat gebeurt trouwens ook
elders (p. 91, 112 in Denkbaar):
‘Alles wat gestorven is of nooit geboren, alles wat vergeten is of nagelaten,
alles wat (...) elke microbe, iedere cel, ieder virus. Ik zeg u aan: zij zullen
gestalte krijgen door mij en hun stem zal worden gehoord (...)’ (P. 91).
En waar het niet om bijbel- of profetentaal gaat, dan wordt wel eens een andere vorm
van godsdienstige overlevering tot voorbeeld genomen, met name de catechismus.
Helemaal op het einde van Denkbaar, na Denkbaars openbaring dus, worden in
padvinderskringen antwoorden afgedreund op vragen betreffende de god en zijn
discipelen, waarna een gebed wordt opgezegd, dat eigenlijk uit losse zinnen uit de
roman zelf bestaat (p. 149).
Een van de vele vrijheden die Desnos zich veroorloofde t.a.v. de eenheid van
onderwerp, was dat hij met Corsaire Sanglots avonturen beschouwingen vermengde
over zijn eigen persoon, althans over zijn lyrische, scheppende ik. Hij deed daar geen
doeken om en bracht aldus twee volslagen ongelijksoortige realiteiten op één enkel
verhaalniveau, als was er van een zelfstandige fictie geen sprake meer. Van zijn kant
ziet Hermans ook de kans schoon om zijn eigen ik te laten optreden. Ook bij hem
vindt zulks plaats te midden van de lotgevallen van helden, die in een zeer kunstmatige
verbeeldingswereld rondlopen. Maar het valt veel minder spectaculair uit dan bij
Desnos. Verre van zijn intieme wereld met de fictie over één kam te scheren, eigent
hij zich liever een welbepaald domein uit de romanwereld toe waarin hij, in een
bijzonder discrete vorm, daarop kan zinspelen. Terwijl hij zich als verteller luidruchtig
manifesteert, laat hij zich als denkend en scheppend mens daarentegen slechts
spaarzaam uit; maar dat hij het doet, is op zichzelf al een eigenaardigheid. Het masker
waarachter hij de romanwereld binnensluipt, is dat van een personage, Kassaar komisch genoeg een hoofdcommissaris van de geheime politie. Weliswaar
vereenzelvigt hij zich niet met Kassaar door hem bijv. in de loop van de handeling
als
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spreekbuis of als zelfportret te gebruiken. Maar hij laat hem wel een eigenardig
dagboek schrijven, waarvan hij enkele losse fragmenten weergeeft (Denkbaar, p.
67-72, 108-110; ODD, p. 102-108, 196-204). Deze tekstjes staan, telkens onder de
titel GEHEIM, typografisch apart, wat aan Vians PASSAGES in L'automne à Pékin
(1947) herinnert. Maar anders dan Vian gebruikt Hermans zulke gapingen in het
verhaal niet om daarin grappige commentaar op handeling en structuur van het boek
ten beste te geven. Het betreft veeleer vertrouwelijke mededelingen van Kassaar over
privé-zaken, die echter met een vergrootglas of microscoop bezien iets over de auteur,
Hermans, de scheppende bron buiten het boek openbaren. Deze vergelijking met
vergrootglas of microscoop is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want waarom
anders dragen de personages uit deze GEHEIM-fragmenten namen van lensen (m.n.
Kassaar, Focaly en Xenon)13? In elk geval krijgen wij te doen met raadselachtige
teksten die zich als in het feitenrelaas gemonteerde ‘enklaves’ voordoen en die de
lezer om een aantal redenen gaan boeien. Dat doen zij niet alleen door hun
afgezonderde positie, maar ook door hun gemeenschappelijke titel GEHEIM die als
vanzelf tot nader onderzoek prikkelt, voorts door de ook al intrigerende dagboekvorm
ervan en, tenslotte, door het schrille contrast dat toon, schrijftrant en onderwerp ervan
met die van het hoofdverhaal vormen. De toon is ernstig en bedaard, de zinnen zijn
nu vrij van woordenspel, de opeenvolging van feiten en gedachten is logisch, en aan
het woord komt hier een tot introspectie en bespiegeling geneigd individu. De lezer
wordt aldus onverwachts geconfronteerd met aparte verhaaltjes die in menig opzicht
doen denken aan sommige ikverhalen van Hermans, en sterker nog aan korte essays
van hem in de trant van die in Het sadistische universum (1964) en Preambule (1953,
in: Paranoia, 1953). Die passages zijn nu eens meer verhalend dan weer eerder
beschouwelijk (ODD, p. 196-204) van aard, maar steeds ressorteren zij duidelijk onder
een graag door Hermans beoefend genre, waarbij een soort van confidentie over
eigen hebbelijkheden een springplank wordt naar meer algemene onderwerpen.
Bovendien zijn de hier behandelde situaties en thema's typisch voor Hermans.
Bijvoorbeeld lijkt het laatste GEHEIM-fragment uit O Dapper Dapper - een soort
van geestelijk testament van Kassaar - verrassend veel op een essay warm, in Hermans'
gebruikelijke stijl, smadend of bitter wordt verhandeld over de nietigheid van de
mens (p. 196-198), diens eeuwige slavernij (p. 200), de schijnorde die hij in de wereld
aanbrengt (p. 199, 203);

13

Vgl. DE VREE, op. cit., p. 734.
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verder over Marx en andere ‘revolutiemakers’ (p. 201-204), over verkwisting (p.
203) enz. Ook handelt het eerste GEHEIM-fragment uit Denkbaar, doch nu in de vorm
van een verhaal, over Kassaars dubbelzinnige verhouding tot zijn zuster (p. 62-72):
een thema dat als een rode draad door Hermans' werk heen loopt, en dat bij nader
onderzoek zelfs als de bakermat van zijn problematiek kan worden beschouwd14.
Kenmerkend is verder Kassaars idee om alle gebeurtenissen uit zijn leven haarfijn
te registreren (Denkbaar, p. 70-71; ODD, p. 104) opdat niets aan zijn aandacht zou
ontsnappen en verloren gaan. Men vergelijke dit met de denkbeelden die Hermans
in Preambule (p. 8, 9, 10) uiteenzet; zelfs een detail daaruit heeft hij hier letterlijk
overgenomen, met name het fotograferen van de eigen maaltijden - ook al schrijft
Hermans dat in Preambule niet aan zichzelf maar aan een kennis van hem toe (p.
10). Daarenboven wordt dat probleem in beide stukken met dat van de tijd en vooral
met dat van de taal in verband gebracht. Kassaar besluit nl. op zekere dag zijn intrek
te nemen in zijn eigen mond om aldaar toezicht te kunnen houden op alle woorden
die hij uitspreekt (p. 109).
Alles bewust registreren, op zijn woorden en gedachten toezicht houden: dat
betekent het denken en spreken aan de realiteit aanpassen, positivistisch-lucide zijn,
‘nooit meer slapen’. Een regel waar Kassaar zich wel eens een uitzondering op
veroorlooft, want het overkomt hem dat hij drie maanden achter elkaar slaapt (p. 67):
een periode die misschien - al is dit slechts een gissing - niet toevallig met de
tijdsspanne overeenkomt waarin Hermans de roman Denkbaar schreef (vgl. p. 151),
drie maanden namelijk toen door hem evenmin als door Kassaar controle op de
woorden werd geoefend en, integendeel, de vrije teugel werd gelaten aan de niet
lucide, mythescheppende, paranoïde aspecten van zijn geestesleven. In dit verband
vertrouwt Kassaar ons in O Dapper Dapper zijn voornemen toe om zich voortaan
met behulp van een schrijfmachine uit te drukken. Hiervoor gaat hij bij een handelaar
snuffelen, waar hij zich over alle mogelijke modellen laat inlichten (p. 102-108). Dit
herinnert aan Hermans' bekende manie om schrijfmachines te verzamelen. Maar wat
meer is: de schrijfmachine speelt in èn rond de roman zelf een belangrijke rol. Voor
O Dapper Dapper, evangelist en hagiograaf van de - tot blinde vleermuis
gedegradeerde - god Denkbaar, wordt een machine van reusachtige afmetingen
gebouwd, eigenlijk nog groter dan naar de maatstaven van zijn ernorme duim
behoorde (p. 166-183 e.a.). Hijzelf kan die niet hanteren, evenmin als hij Denkbaars
waarheid

14

Vgl. Eenheid en versplintering van het ik, op. cit., p. 246 e.v.
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mondeling kan verkondigen - immers, er zit een biljartbal tussen zijn kaken klem (p.
132 e.v.). Maar een andere ‘hagiograaf’, zich uit een verlangen naar depersonalisatie
noemende ‘schrijver dezes’, d.i. Hermans, kan met de schrijfmachine wèl overweg,
ook al is deze ‘afmattender dan welke manier van schrijven, hoe dan ook’, zoals dat
in het door Hermans vertaalde motto van Nietzsche staat. Hij kan die zelfs als een
muziekinstrument bespelen, zo zeiden wij reeds, ook in de slaap of de halfslaap - in
het inleidende hoofdstukje respectievelijk ‘de grote verleider’ en ‘de grote souteneur
van het onderbewustzijn’ genoemd (ODD, p. 9). De schrijfmachine wordt aldus een
vaag symbool voor de ongecontroleerbare, halfonirische, associatieve manier waarop
Hermans zijn Denkbaar-experimenten improviseert en aan het papier toevertrouwt.
Niet als neo-empirisch denker (= W.F. Hermans), maar als dromer (= ‘schrijver
dezes’), of liever nog als een op hol geslagen schrijfmachine laat Hermans zich in
beide boeken ‘verleiden’ tot de waanzinnigste schepping ooit door hem bedacht.
Samen met O Dapper Dapper, die als romanpersonage letterlijk ‘uit een elektrische
schrijfmachine voortkomt’ (ODD, p. 9), ziet het experiment het daglicht, waarbij W.F.
Hermans zijn dubbelganger ‘Schrijver Dezes’ zal vereren met een ‘Voorwoord’, dat
luidt: ‘Zal het geheim ontsluierd worden?’
MICHEL DUPUIS
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In margine
Weiland en Southey?
Een kanttekening bij Zijderveld
Bij het nageslacht staat de remonstrantse predikant Pieter Weiland (1754-1842) meer
als taalkundige bekend dan als theoloog. Niet zonder grond overigens: men kan
zeggen dat de taalbeschouwing van Weiland (en Siegenbeek) de eerste helft van de
negentiende eeuw heeft gedomineerd. Dat Weiland ook op bescheiden wijze heeft
bijgedragen aan de Nederlandse poëzieproductie van de achttiende en negentiende
eeuw, is een gegeven dat minder de aandacht heeft getrokken.
In dit tijdschrift is er al eerder op gewezen, dat Weiland in 1783 bij het Rotterdamse
genootschap Studium Scientiarum Genitrix een zilveren penning wist te behalen
voor zijn gedicht ‘De weg tot het ware geluk in dit leven’. Dat dichtstuk had hij
ingezonden onder de aan Pope's Essay on Man ontleende zinspreuk: ‘virtus alone is
happiness below’. In ieder geval vanaf 1779 was hij lid van genoemd genootschap;
nadat hij in 1786 predikant te Rotterdam was geworden, vervulde hij er diverse
bestuursfuncties, die aanleiding vormden tot het schrijven van allerlei
gelegenheidsgedichten. Een aantal daarvan kan men vinden in de werken van het
genootschap, waar hij verscheidene van die verzen ondertekende met ‘P.W.’1.
Ook A. Zijderveld komt in zijn studie De romance poëzie in Noord-Nederland
van 1780 tot 1830 te spreken over een aspect van de dichterlijke activiteit van Pieter
Weiland Naar aanleiding van de romance ‘De Rots der Gelieven’, in 1803 opgenomen
in de Almanak van Vernuft en Smaak2 en eveneens afgedrukt in de Almanak der
Musen en Gratiën van 18163, merkt hij op: ‘De dichter teekent zich in 1803 P.W. en
in 1816 enkel W. Misschien is dit PIETER WEILAND’.4 Ik meen, dat Zijderveld gelijk
heeft. Deze zelfde romance is namelijk ook te vinden in het vierde deel van de Werken
van Studium Scientiarum

1
2
3
4

Zie mijn ‘Pieter Weiland (1754-1842) en de dichtgenootschappen’. SpL 20 (1978), 64-66.
Almanak van Vernuft en Smaak. Amsterdam 1803, p. 99-102.
Almanak der Musen en Gratiën, aan Vriendschap, Liefde en Kunst gewijd. Amsterdam 1816,
p. 63-67.
A. ZIJDERVELD, De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830. Amsterdam 1915,
p. 250.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

55
Genitrix, dat in 1796 te Rotterdam verscheen5. Ook daar is de ondertekening:
‘P.W.’.
Zijderveld vervolgt dan met een opmerking over de oorspronkelijkheid van de
romance: ‘In geen van beide gevallen wordt het oorspronkelijke vermeld en toch is
deze romance een bewerking van The Lover's Rock van SOUTHEY’. Deze verwijzing
naar het Engels kwam me interessant voor, temeer daar ik ook in grammaticis een
dergelijke afhankelijkheid van een Engelstalig origineel heb kunnen aantonen6.
Een bewerking, en geen vertaling, zo noemt Zijderveld deze Nederlandse versie,
want hij signaleert opvallende verschillen. Als men die verschillen wat nader gaat
bekijken, blijkt evenwel dat ‘The Lover's Rock’ in 1798 voor het eerst werd
gepubliceerd7, terwijl de ‘bewerking’ van Weiland al in 1796 vetscheen. Een
verklaring ligt voor de hand. Bij de herpublicatie van de romance in 1816 tekent
Weiland aan, dat hij St. Florians Gonsalva van Cordova ‘vrij gevolgd’ heeft8.
Jean Pierre Claris de Florian (1755-1794) publiceerde in 1791 zijn Gonsalve de
Cordoue, een verhaal dat speelt rond het beleg van Granada (1492). De jonge Spaanse
held Gonsalvo, gewond bij het redden van de Moorse prinses Zulema - ik geef de
namen volgens de Nederlandse versie - is vervoerd naar het door de Spanjaarden
belegerde Granada. Wie hij werkelijk is, houdt hij voor de Moren geheim. Tijdens
één van hun idyllische uitstapjes zingt de schone Zulema voor hem een nu wel zeer
toepasselijke oude romance, die gaat over de liefde tussen een Spaanse
krijgsgevangene en een Moorse prinses. En het is deze romance, bij Florian ‘le rother
des deux amans’ geheten, die Weiland in vertaling vrij trouw volgt9. De strekking
die Weiland naar het inzicht van Zijderveld in de eerste strofe brengt met de vraag
‘Hebben niet der vorsten dochters ook een hart’, is dan ook niet meer dan de vertaling
van de zinsnede: ‘Filles de roi n'ont-elles pas un coeur?’10.
‘De rots, van welke de twee gelieven zich nederstortten, wordt nog la Pena de los
ènamorados genoemd’ staat bij een Nederlandse vertaling van de Gonsalve

5
6

7

8
9
10

Werken van het Dicht- en Letterlievend Genootschap, onder de spreuk: Studium Scientiarum
Genitrix. Vierde deel. Rotterdam 1796, p. 175-179.
Zie mijn ‘Schotse Verlichting en Nederlandse grammatica: Weiland en Blair’. In: Voortgang
van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit. I. Amsterdam
1980, p. 46-52.
In de Oxford edition van de gedichten van Robert Southey (1774-1843) staat aangetekend:
‘First published in The Morning Post, April 18, 1798’. Zie MAURICE H. FITZGERALD, ed.,
Poems of Robert Southey. London etc. 1909, p. 629.
Zijderveld vermeldt deze aantekening overigens niet.
Men kan Weilands weergave vergelijken met de versie die te vinden is in de Nederlandse
vertaling van FLORIANS werk, nl. Gonsalvo van Cordova. Leiden 1821, p. 319-320.
Ik citeer hier naar Gonsalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. Tome troisième. Paris, An
VII, p. 12 (= Oeuvres de Florian, 12).
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de Cordoue te lezen11. Southey laat aan ‘The Lover's Rock’ een in het Spaans gesteld
stuk tekst voorafgaan, dat hem als bron heeft gediend12. Het is getiteld ‘De la Pena
de los Enamorados’ en hij ontleent het aan de Spaanse geschiedschrijver Juan de
Mariana (1536-1624). Dat ook Florian Mariana's werk kende, is wel zeker; dat hij
ook nog andere bronnen gebruikte, is een kwestie die ik thans laat rusten.
De conclusie kan zijn, dat niet Southey's ‘The Lover's Rock’ model heeft gestaan
voor Weilands ‘De Rots der Gelieven’, zoals Zijderveld stelde, maar Florians ‘Le
rocher des deux amans’. Southey en Florian maken beiden gebruik van eenzelfde
bron. En voor wie het interesseert: in tegenstelling tot de droeve afloop in de romance
heeft Florians Gonsalve wél een ‘happy end’ meegekregen.
J. NOORDEGRAAF

11

12

Gonsalvo van Cordova, of de herovering van Granada... Uit het Fransch van den Heere de
Florian. Leiden 1821, p. 320n. Weiland neemt deze aantekening van Florian pas in 1816
gedeeltelijk over.
Opgenomen in The Poetical Works of Robert Southey. Complete in one volume. Paris [s.d.],
p. 651.
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Boekbeoordelingen
Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch, 1381-1603,
transcriptie, annotatie en inleiding van H. HENS (†), H. VAN BAVEL, DR.
G.C.M. VAN DIJCK en DRS. J.H.M. FRANTZEN. Serie geschiedkundige
monografieën ‘Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van
Nederland’, XLII. Uitgegeven door de stichting Zuidelijk Historisch
Contact te Tilburg, 1978 (XXIII-726 blz.; abonnementsprijs f 62,50 per
jaar, inclusief linnen band, verzendkosten en B.T.W., waarvoor men alle
in een jaar uitgegeven publikaties ontvangt; het boek is afzonderlijk
verkrijgbaar, prijs f 125).
‘Ut ne exterae quidem nationes aut posteri res publica orbis terrarum luce
dignissimas ignorarent’
(Otho Zylius over het Mirakelboek, 1632)
Het van omstreeks 1400 daterend Mirakelboek dat bewaard wordt in een schrijn voor
het Mariabeeld in de kapel van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch en dat
een van de kostbaarste kleinoden is die er aanwezig zijn, was tot voor kort nog niet
het voorwerp geweest van een wetenschappelijke studie. Een fotokopie of film van
het boek bestond evenmin, zodat bij eventuele beschadiging deze unieke bron, een
kultureel monument voor 's-Hertogenbosch en regio, die zoveel boeiende informatie
verschaft over de mentaliteit en het dagelijks leven van de middeleeuwse mens, totaal
uit de geschiedenis weggewist zou zijn. Met het oog op de viering in 1978 van de
125e verjaardag der terugkeer naar 's-Hertogenbosch van het wonderbeeld dat in
1630 naar Brussel was overgebracht, werd door het bestuur van de stichting Zuidelijk
Historisch Contact een team van deskundigen bijeengebracht dat aan de uitgave van
het Mirakelboek zou beginnen. Het resultaat van twee en een half jaar monnikenwerk
ligt hier in verzorgde grijslinnen band met goudopdruk voor ons.
De uitvoerige Inleiding die aan de eigenlijke bronnenpublikatie voorafgaat wil
enkel een technische handleiding bij deze laatste zijn. De bewerkers hebben zich bij
de behandeling van een zo veelzij dig onderwerp als het hunne deze duidelijke
beperking gesteld. De Inleiding is daarom ook slechts bedoeld om datgene wat
rechtstreeks met het Mirakelboek te maken heeft, toe te lichten. Een
kultuur-historische analyse van de tijd waarop het Mirakelboek betrekking heeft,
wordt niet gegeven en de theologische achtergrond werd eveneens zeer bewust buiten
beschouwing gelaten. Dit geldt zowel voor het fenomeen ‘wonder’ als voor het
gegeven van de opkomst en de betekenis van de Mariale devotie in de Middel-
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eeuwen. In de zeven hoofdstukken die de Inleiding uitmaken worden dan wel
toegelicht: I. de uiterlijke vorm van het handschrift; II. de geschiedenis van de Lieve
Vrouw te 's-Hertogenbosch; III. de Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch tegen de
achtergrond van de literaire traditie; IV. het fenomeen bedevaart voorzover in het
Mirakelboek aanwezig; V. de medische aspekten van de wonderverhalen in het
Mirakelboek; VI. de literaire en taalkundige aspekten van het Mirakelboek; VII. de
wijze van uitgave ervan. Aan het slot, voordat de eigenlijke tekst van het Mirakelboek
begint, is een stuk over het Middelnederlands geplaatst en een algemeen verklarende
woordenlijst van ongeveer 120 lemmata, dit met de duidelijke bedoeling de uitgave
ook voor niet-specialisten toegankelijk te maken. Genoemde lijst is overigens ook
nog eens als inlegvel in de boekuitgave opgenomen.
Op deze meer dan 120 bladzijden beslaande Inleiding volgt dan de Tekst van het
Mirakelboek zelf, uitvoerig geannoteerd. Een totaal van 350 tekstkritische noten,
een tot het meest wezenlijke beperkte historische annotatie en een eigen, voldoende
reeks woordverklarende noten (samen zowat 3000) werd aan elk protocol toegevoegd.
De tekst van het handschrift valt in drie delen uiteen: I. Het Mariagedicht van 594
versregels, dat aan de twee boeken met wonderverhalen voorafgaat en waarin o.m.
zeer uitvoerig de oorsprong van het beeld wordt verhaald: ‘Dit is dat beghinsel van
Onser Vrouwen hoe sij Tsertoghenbossche is verheven’; II. Tweede Boek: ‘Dit sijn
die mirakelen die doet onse vrouwe tot Tsertoghenbosche. Dit is die ander boec
vanden mirakelen ten Bosche’ (Protocol nr. 1-234); III. Derde Boek: ‘Dit sijn die
mirakelen die onse Boete vrouwe tsertoghenbosch doet. Dit is derde boec vanden
mirakelen ten Bosche’ (Protocol nr. 235-481). Aan de letterlijke weergave van de
481 in ambtelijke taal gestelde wonderverhalen of protocollen, die globaal genomen
chronologisch geordend zijn, gaat telkens een korte samenvatting of regest vooraf,
opgesteld door de bewerkers en kursief gezet om duidelijk onderscheid te maken
met de tekst van het Mirakelboek.
In de zeven Bijlagen volgen dan respektievelijk de concordantie van de nummers
van de protocollen in deze uitgave met de nummers ervan in het manuscript; de
concordantie van het Mirakelboek met Otho Zylius' Historia miraculorum B. Mariae
Silvaducensis, iam ad D. Gaugerici Bruxellam translatae, Antverpia 1632; de
concordantie van het Mirakelboek met Thomas Bernarts' Doux tronc de vigne distillant
les miracles de N. Dame la Mere de Douceur premierement exposée à Bois-le-Ducq,
dans l'Eglise Cathedrale de Saint Jean, et maintenant refugee à Bruxelles en l'Eglise
des Chanoines Reguliers de Coberges, Brussel 1665; een lijst van de handen en een
van de watermerken; een lijst van de plaatsen van herkomst, met verspreidingskaart;
en tenslotte een lijst van de ziekten en ongelukken. Informatie betreffende archivalia
resp. bronnenpublikaties en literatuur gaat in onderhavige editie de Inleiding vooraf
in twee gelijknamige rubrieken. Een Index van geografische namen en persoonsnamen
(nog gevolgd door de curricula vitae van de samenstellers dezer uitgave) sluit het
geheel af,
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dat bovendien met een twintigtal foto's van het Mirakelboek, tekstfragmenten en
watermerken eruit, een zeventiende-eeuwse gravure en het beeld van Onze Lieve
Vrouw van Den Bosch werd geïllustreerd.
De nu tot stand gekomen integrale uitgave van het Mirakelboek, een basisstuk,
bewaart en beveiligt de inhoud van een erfgoed uit het verleden, brengt dit bezit naar
de uitdrukkelijke wens van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw in het bereik
van de talrijke geïnteresseerden en opent de toegang tot nader gespecificeerd
onderzoek in de vorm van monografieën op velerlei terrein (historisch, taalkundig,
codicologisch, literair, lexicologisch, dialektisch, filologisch, paleografisch,
protocollair, topografisch, genealogisch en medisch). Daarnaast is een grote
vergelijkende studie betreffende mirakelboeken die elders in West-Europa in de
Middeleeuwen zijn opgesteld, zeer gewenst.
INGRID VAN DE WIJER

Aspirante N.F.W.O. (Afdeling Nederlandse Literatuur - K.U. Leuven)
en P. VRIESEMA, Het
zal koud zijn in 't water als 't vriest, Den Haag, M. Nijhoff, 1980, 240 blz.
Prijs: 375 BF.
H. VAN KAMPEN, H. PLEIJ, B. STUMPEL, A. VENMANS

In deze technisch goed verzorgde en verluchte uitgave worden zeven
spotprognosticaties uitgegeven die in de zestiende eeuw voor het eerst werden gedrukt.
Ze werd tot stand gebracht door een twaalf leden tellende werkgroep van de
Amsterdamse universiteit. Uit deze groep werd de eindredactie gevormd, waarvan
de leden op het titelblad bij name genoemd zijn.
De hier uitgegeven teksten behoren tot een genre van vroege, populaire literatuur,
waaraan tot op heden, geheel ten onrechte, zogoed als geen aandacht werd besteed.
Deze prognosticaties worden hier voor het eerst gemakkelijk toegankelijk gemaakt
en uitvoerig toegelicht. Het zijn: Een schoone ende wonderlijcke prognosticatie van
sloctoors Ulenspieghels calculatie... (1560), de Pronstelcatie... van meester Mal fus
Knollebol... (1560 of 61), de Vremde prenosticatiën door Herry Aelwarich Voirstel
(1527 of 28), Die seer vreemde... prognosticatie... by mi, heer Sorgheloos van
Kommerkercke (ca. 1540?), de Pronosticaties... by Tugrobel (1543 of 44), de Nieuwe
prognosticatie... Ghecalculeert by m. Lieripe alias Gheldeloos (1561), en de
Prognosticatie... by meester Hongherenborcht van Commerkerken (ca. 1562?). De
eerste twee zijn op rijm, de overige in proza, wat de afwijking van de chronologische
volgorde verklaart, waarin de teksten geschikt werden.
Aan elke afzonderlijke tekst gaat een korte inleiding vooraf, waarin wordt ingegaan
op materiële en inhoudelijke kenmerken, voor zover die niet in de algemene inleiding
of in de uitvoerige aantekeningen ter sprake worden gebracht.
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In de algemene inleiding, waarmee het boek aanvangt, vragen de auteurs
achtereenvolgens de aandacht voor de astrologie als koopwaar en voor de
spotprognosticatie als een literair genre.
Volgens de auteur ontstond een grote verscheidenheid aan voorspeltechnieken als
gevolg van de in de twaalfde eeuw te situeren statusverheffing van de astrologie.
Deze astrologie of astronomie - het huidig onderscheid maakte men nog niet - werd
toen een eerbiedwaardige wetenschap, wat een sterke professionalisering tot gevolg
had. Pas met de uitvinding van de drukkunst zullen de astrologen zich weer tot een
breder publiek richten.
Ondertussen waren talloze volkse voorspeltechnieken ontstaan, waarvan hier een
beknopt overzicht wordt gegeven. Ze werden ontwikkeld, zo lezen we, om het ‘gat’
te vullen dat door het wegvallen van de populaire astrologische voorspellingen was
ontstaan. Deze simplistische voorstelling van zaken houdt echter geen rekening met
het feit dat de meeste van deze technieken reeds uit de Oudheid bekend zijn, zodat
in vele gevallen een ononderbroken traditie moet worden aangenomen.
Wanneer in de zestiende eeuw de populariteit van de astrologie toeneemt, verhoogt
ook de kritiek die resulteert in weinig hoogstaande polemieken onder vakgenoten.
Deze twisten gelden echter niet de basisprincipes van de astrologie, het zijn veeleer
scheldpartijen tussen collega's, waarbij ze elkaar van onbekwaamheid of foute
vakbeoefening beschuldigen. De ‘serieuze’ prognosticaties, die vooral te Antwerpen
voor de binnenlandse, maar ook, in vertaling dan, voor de buitenlandse markt werden
gedrukt, worden, in structuur en opzet, in de parodieën getrouw nagevolgd.
De vorm waarin de spotprognosticaties in druk, d.i. als ‘leesboekjes’, worden
gepresenteerd, zo wordt in het tweede deel van de inleiding betoogd, laat niet toe op
het eerste gezicht te vermoeden dat de oorsprong van het genre in komische orale
voordrachten of dramatische voorstellingen bij middeleeuwse volksfeesten te zoeken
is. Toch herinneren de teksten en de houtsneden daaraan: ‘Sommige tekstgedeelten
zijn alleen te begrijpen in het licht daarvan’ (p. 34, cursivering van mij).
Dit is een hypothese die echter niet als dusdanig, met de nodige wetenschappelijke
omzichtigheid, wordt voorgesteld, maar als een zekerheid, een onontkoombaar feit,
wordt geponeerd, niet eenmaal maar steeds weer opnieuw. Noch de handige
presentatie noch de herhaalde affirmatie hebben mij echter kunnen overtuigen van
de juistheid van deze stelling.
Op de titelpagina van een van de hier uitgegeven spotprognosticaties leest men
dat die werd ‘Ghecalculeert op eenen rooster’. Een rooster is een vastenavond
attribuut, zo heet het, dus hebben we hier een verwijzing naar de oorsprang van deze
tekst, de vastenavondfeesten. Er wordt niet bijgezegd dat een rooster ook buiten de
karnavaltijd een gewoon alledaags voorwerp is. Ook niet, en dat is wel belangrijker,
dat de rooster hier kan gekozen zijn omdat zijn vorm herinnert aan de tabellen (cf.
uurrooster, en dgl.) waarmee ‘serieuze’ astrologen hun prognosticaties berekenen
(als niet deze roosters, deze efemeriden, zélf (cf.
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p. 19) bedoeld zijn). Ten slotte blijkt dat de geciteerde vier woorden van de titelpagina
eigenlijk behoren tot een zin die als volgt verder gaat: ‘... rooster in die langhe weke
voor Sinxten’, wat het van buiten af geponeerde verband tussen rooster en
vastenavondfeesten, in de tekst zelf tegenspreekt, maar waarover met geen woord
wordt gerept.
Daar de houtsneden alle ontleend zijn aan oudere werken, is aan het verband met
de tekst niet zo zwaar te tillen. Ze zijn immers, zoals in vele populaire drukjes, uit
dezelfde tijd, in de eerste plaats als decoratie bedoeld. Als dus op een titelpagina van
een spotprognosticatie een nar wordt afgebeeld, stelt die niet noodzakelijk de
quasi-astroloog zélf voor, aan wie de spottekst in de titel wordt toegeschreven. Zo
staat op de titelpagina van de reeds vermelde tekst ‘ghecalculeert op eenen rooster’
deze houtsnede: een nar zit aan tafel met een kan en een bord, maar... zonder rooster.
Toch lezen we op p. 34: ‘wanneer de quasi-astroloog op de plaatjes in de teksten
wordt gerepresenteerd als een zot...’.
Enkele bladzijden verder wordt nog eens duidelijk de hoek aangegeven van waaruit
deze teksten hier belicht worden: de gedrukte boekjes, ‘bevatten een adaptatie van
gespeelde of voorgedragen teksten voor een leespubliek...’ (p. 37). Na een boeiende,
maar alleen in het kader van de gestelde hypothese ook relevante verkenning van
dramatische monologen in allerlei hier niet uitgegeven teksten, wordt geconcludeerd
dat de zot met zijn marot de centrale figuur van het middeleeuws volksfeest is geweest.
En dan wordt zonder meer overgestapt naar de teksten. Zelfs in hun geadapteerde
vorm als gedrukt leesboek, zo wordt daar aan toegevoegd, ‘kunnen we de
spotprognistaties... slechts begrijpen uit déze zot als quasi-astroloog’ (p. 43).
De ‘hamvraag’ is natuurlijk: welke sporen zijn er in de teksten zelf die deze
hypothese staven? Ze ‘blijken’ alvast slechts in een paar van de zeven teksten
voorhanden, nl. vooral in de twee berijmde. De reden is, steeds volgens de auteurs,
dat de rijmvorm ‘ze dichter bij de oorspronkelijke spelsituatie brengt’ (p. 43), iets
wat mij ook al niet zo zeker lijkt (vgl. volgende alinea). De passages die worden
aangehaald kunnen mijns inziens echter alle even goed verklaard worden als pogingen
van de auteur om zijn tekst te verlevendigen, door een gefingeerd gesprek aan te
gaan met zijn lezer, hem schertsend een veronderstelde reactie of antwoord in de
mond te leggen en dan, weer in zijn eigen rol als auteur, daarop commentaar te geven,
te beamen of af te keuren.
De vele stoplappen in een passage uit Knollebol (vr. 67-81) lijken mij in de eerste
plaats aan rijmdwang toe te schrijven te zijn (En te Paesschen, seg ick ronder duchten
/ Sullen veel calveren sterven in alle ghehuchten!). Als men bedenkt hoe talrijk dgl.
stoplappen in gedichten van allerlei aard sinds van Maerlant zijn en hoe frekwent er
door de rederijkers een beroep wordt op gedaan, kan men moeilijk anders dan zich
‘af te vragen of de acteur niet direct in contact treedt met het publiek’ (p. 44). Men
leest hierbij ‘auteur’ i.pl.v. acteur en interpreteert ‘publiek’ als lezer(spubliek) en de
zg. referentie aan de ‘oorspronkelijke spelsituatie’ is verdwenen. En wanneer op
vragen een antwoord volgt, dat door de auteur aan zijn lezer in de mond wordt gelegd,
lijkt mij dat
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zeker geen aanvaardbare reden om, zonder enige verdere argumentatie, kloek te
affirmeren: ‘maar deze mogelijkheid moet verworpen worden’ (cursivering van mij).
Is het niet veeleer de hypothese die moet verworpen worden, als die alleen maar met
dergelijke, niet of toch alleszins totaal onvoldoende, objectief gefundeerde
argumentatie uit de teksten zelf kan gered worden?
Laten we echter even deze teksten van wat naderbij bekijken. Ze zijn stuk voor
stuk bijzonder interessant, maar ook zeer moeilijk. Hier volgen enkele op- en
aanmerkingen, waarbij ik mij wegens plaatsgebrek in hoofdzaak tot de eerste twee
heb beperkt.

Ulenspieghel
25. Variant op een nog heden in Vlaanderen bekend gezegde: ‘onkruid vergaat niet’.
97. 't Ware al lecker dinck betekent niet: ‘het zou al te mooi zijn’, maar: het zou
allemaal heel fijn zijn. 1.04. niet om verroecken betekent niet ‘allergekst (?)’, maar:
‘om niet (te) verroecken’, d.i. om niet (van minnepijn) gek te worden. Zie mijn
opmerking bij Knollebol 285 hieronder. 112. Ick wou dattet ware d'laetste betekent
niet: ‘ik eis dat het de laatste keer geweest is (?)’, maar: ik wou dat het hierbij bleef,
nl. bij het ‘segghen’, bij woorden, maar, zoals uit 113 blijkt, is dat niet het geval,
daarop volgen nog ‘de slaghen’! 125. thiende gheven van d'elfste schoven: ‘wsch.
een verwijzing naar het ontduiken van de schoofrechten’: is veeleer een aanduiding
van een onmogelijk iets, een interne tegenspraak, zoals in 117: smorgens naer de
noene, of Tugrobel 38-39. 130-31. In den herfst sal men de welgheleerde seere
soecken / Om appelen te leren in allen hoecken: alleen ‘lesen’ wordt verklaard;
welgheleerde is hier te begrijpen als ‘zij die een goede (wel) leere’ (d.i. ladder)
bezitten; hoecken zijn dan de verre uithoeken van de boomkruin, waar men alleen
met een goede ladder bij kan komen. 133. most is geen ‘appelwijn’ maar ongegist
druivensap (vgl. Knollebol 176 en vooral de aantek. bij 289). 133-5. De verkoper
roept: Hoort... most!; 134 wordt aan iemand die dit hoort, in de mond gelegd; 135
is de kommentaar van de auteur: wie de most koopt, wetende dat dit vrouwenlost is,
werpt graag een spiering in het water om een kabeljauw te vangen, m.a.w. spendeert
graag een paar centen in de hoop daarmee van vrouwen ruime vergoeding in natura
te krijgen. 148-49. Deze regels behoren ook tot het recept: daarop wijzen de inhoud,
de binnenrijmen (nere / were en Alexander / ander) en vooral het toch wel opvallende
niet-rijmen van were met ander in de vorm waarin de verzen nu gedrukt staan. Het
nep-recept zou dan uit 8 vv. bestaan, waarvan de eerste vier omarmend, de laatste
vier paarsgewijs rijm hebben. De leere van Alexander lijkt mij een mogelijke
verwijzing naar de gezondheidsleer voor de vier seizoenen die door Aristoteles voor
Alexander de Grote zou zijn opgesteld (zie mijn ‘Berijmde Middelnederlandse
Gezondheidleer “alsoet Aris toteles Alexander oversonde”’ Versl. en Med. Kon.
Acad. Ned. Taal- en Lett.
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(1975), 75). 151. hinckelen wordt verklaard als ‘hinken, mank lopen; hier ook in
zedelijke zin’; maar dit doet Jan Pockaert zó al, ook in zedelijke zin, daartoe heeft
hij het wonderlijk nep-recept niet nodig. Bedoeld is dat de uitwerking van dit recept
zó groot zal zijn, dat de zich met moeite voortbewegende Jan, door het gebruik ervan
nog zou kunnen gaan hinkelen, d.w.z. met de kinderen aan het hinkelspel deelnemen,
waarbij men, zoals bekend, op één been moeiteloos rondhuppelt (WNT). 172.
ghedrays: wellicht zetfout voor ghedruys, d.i. (oorlogs)gedruis, rumoer, een bet, die
uitstekend past bij Martis' oppositie (Mars, de oorlogsgod) in dezelfde regel en bij
de pays, waarvan, als tegenstelling, in de volgende sprake is. 179-80. 't Is
tweeëndertich jaer leden... / sal nemen...: de onmogelijke combinatie van verleden
(leden) en het op de toekomst wijzende sal is een persiflage van de in ‘serieuze’
prognosticaties veel voorkomende voorspellingen van op komst zijnde oorlogen.
182. byloge: eigenlijk bij St.-Elooi; nauwe: nauwlettend, zorgvuldig. 191. maken
goey chiere: lekker smullen (Fr. faire bonne chère); het ganse vers drukt dan een
evidentie uit, zoals b.v. 190, 192 e.a. 231. Of deze regel terugslaat op die welke er
onmiddellijk aan voorafgaat, lijkt twijfelachtig: 210 sluit ook niet aan bij 209, 168
niet bij 167, enz. 239. die vrouwe: dit is niet ‘de hoerenwaardin’, maar de vrouw des
huizes bij wie het meysken als meid in dienst is; pas nadat ze weggestuurd wordt en
daarbij haar laatste loon ontvangt (Meysken, daer is u ghelt), komt ze aan lager wal,
bij een ‘hoerenwaardin’ terecht. 244. Elkeen geraakt uiteindelijk in 't armenhuis,
maer 't wort in 't drinken goet bescheet: het gecursiveerde wordt verklaard als: ‘maar
het is zeker dat ze er flink zullen drinken...’. Dat zal wel niet: in het armenhuis zal
daarvoor wel geen geld zijn! Bedoeld is: het drinken is alvast een stap in de goede
richting, het leidt (bescheet: recht, voorwaarde) daarheen. 267. den Hoyaert: is te
Gent gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Gras- en de Koornlei, waar de
met binnenschepen tot daar gebrachte vrachten inderdaad op wagens werden
overgeladen. De gesuggereerde bijgedachte aan het hooiwagen-motief lijkt mij dan
ook vergezocht. 282. cloeckelijck betekent hier wel ‘moedig’ (cf. hoe dat u wijf kijft
oft bast in 284) en niet ‘verstandig’; hanssen: cf. domme Hans, of hansworst.

Knollebol
99-100. En, als ander doen om een verschoonen, / Hant van den teerlinick, oft hi sal
u hoonen! Of hi de marot is ‘die hier door de zot wordt aangewezen’, lijkt mij niet
zo zeker als de auteurs menen. Is hi niet den teerlinck zelf? Volgens Kiliaen kan dit
woord inderdaad het ‘mannelijk lid’ aanduiden, maar levert de gewone bet. de teerling
uit en als symbool van het ernaar genoemde spel geen goede zin op? De waarschuwing
is dan zeker niet ‘tegen onanie’, maar tegen het kansspel. Zelfs als anderen het als
vermaak, ‘voor de lol’ spelen, voor jou geldt de regel: begin er niet aan, zoniet kom
je erdoor in schade en schande.
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131. sullenten: zonderlinge gesyncopeerde vorm, maar er is geen aantekening: men
verwacht sullent. 191. Sodat hi in d'ambacht moeten tomen sal. Volgens de aantek.
bij 190 zou ‘oude vrouwen’ onderwerp zijn: hoe verklaart men dan hi en het enk.
sal? Mij lijkt de plaats corrupt voor: Sodat si... comen al; zonder emendering kan hi
alleen ‘den edelen Heyn’ uit v. 188 zijn, maar dan wordt de verklaring van 189
moeilijk. 252. ontbijten: niet verklaard; het is een spellingvariant van ontbeiden,
vertoeven, zich ophouden. 255. soetmelck met wittebrood... slabben: een verklaring
die uitsluitend ‘overdrachtelijk’ is en dan nog alleen maar - het zoeken naar
sex-verbanden lijkt soms een obsessie - als ‘het minnespel bedrijven’, is zeker op
zijn minst eenzijdig: de ‘nichtkens’ lopen ‘na den Rolwagen’ die gelegen blijkt te
zijn achter ‘Spaengjens Hof’. De R. en S.H. zijn wellicht twee herbergen, één ervan
kan ook een bordeel zijn, maar zeker niet beide. Trouwens het copuleren komt immers
pas na het slabben (het Trijntje na het wijntje) en gebeurt op andere plaatsen (cf.
257). 285. niet om verfraeyen: verklaard als ‘de allerfraaiste’ (zonder vraagteken),
met verwijzing naar Ulenspieghel 104, waar echter wel een vraagteken toegevoegd
wordt. Uit de kontekst blijkt deze verklaring helemaal onjuist te zijn: niet om
verfraeyen / En is 't dat den wijngaert wel is ghelaeyen betekent natuurlijk: niet om
er fraaier uit te zien is het dat de wijngaard zo (met druiventrossen) is beladen. 289.
leckeren most: dit is geen ‘appelwijn’, maar ongegist druivensap, zoals hier uit de
kontekst duidelijk blijkt (zie ook 298 en vgl. Ulenspieghel 133). 296. (met eten en
drinken) maect men dan oock moet: de verklaring ‘spant men zich dan ook in’ is niet
overtuigend (ook al wegens het voorz. met i.pl.v. om); is moet corrupt voor bloet of
betekent moet maken niet veeleer sterkte, kracht vergaren (om de winter door te
komen)? 297. mispelen... over den balck worpen: de gegeven verklaring ‘er kwistig
mee omspringen, er veel van eten’ lijkt mogelijk, maar de verwijzing naar de Cock
en Teirlinck, Kinderspel en Kinderlust... is misleidend, daar hier wél van mispelen,
maar niét van ‘werpen’ of van een ‘balk’ gesproken wordt. 309-10. Een variant van
het bekende gezegde: ‘de ledigheid is het oorkussen van de duivel’. 311. al is 't
slecht: 't (het) refereert aan het niet uitgedrukte, maar logisch wel onderverstane
woord ‘boekje’ of ‘drukwerkje’. 313. gheraect: verklaard als ‘getroffen’; hier wel
‘voor mekaar gebracht, tot een goed einde gebracht’.
Voor de overige teksten beperk ik mij tot een minimum.

Aelwarich
8. Hennen Carley: ‘Hennen’ wordt ‘wrsch. verwijzing naar de figuur van de
hennentaster’ genoemd. Toch is Hennen een gewone Brabantse voornaam (zoals
b.v. in Hennen van Merchtenen, de auteur van de Brabantse kroniek; ook al een
hennentaster?). 148. rapen: hout rapen, sprokkelen.
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Sorgheloos
42. uut dye wege: niet ‘uit het raam, op straat’, maar: uit de weg, buiten handbereik,
vermits buiten gebruik in de zomertijd. 51-2 waarom er hier ‘blijkbaar’ (?) weer
‘erotische implicaties’ bijhoren en waarom men in de Antwerpse openbare
weeginstelling ‘blijkbaar terecht kon voor sex’ is mij helaas niet gebleken. Dat Wage
weeginstelling betekent en niet alleen maar het zodiakteken Libra is, zou af te leiden
zijn uit 173; bij het opslaan van dit vers echter ziet men dat Wage daar toch als
aanduiding van Libra wordt verklaard, zij het dan met de heel vaag gehouden, niet
geëxpliciteerde ‘erotische implicaties’. 52-3. Als die planeten alle... geselscap houden
wordt dit, ik zou haast zeggen, onvermijdelijk, een ‘toespeling op sex’ genoemd.
Maar als men in 54-55 echt in actie treedt en veel sonen met eenre dochter maken
gaat, is dit gewoon... een ‘uitdr. met onzekere betekenis’! 135. Dasaert komt als
pseudo-autoriteit ook voor in Dat Huys der Fortunen (1531).

Lieripe
72. Borsbeke: gezien de Gentse oorsprong van deze tekst is hier wel niet een plaats
‘bij Antwerpen’, maar de aldus genoemde gemeente in Oost-Vlaanderen bedoeld.
186. mesrapers zijn geen ‘beerputruimers’ maar mestrapers (vgl. Sorgheloos aantek.
bij 193). De bekendheid van de auteur met Gentse toponiemen (Muyepoorte,
Gentbrugge) en toestanden (swaendragers) blijkt ook uit 245-48: hier wordt St.
Niclaes genoemd in verband met maechden die, liever dan tot deze heilige hun
toevlucht te nemen, in de doncker steke, bij haerlieder nichte om raad gaan. Bij
doncker steke wordt emendering tot steken gesuggereerd met ‘wsch. dubbelzinnige
referentie aan sexuele activiteiten’. Bedoeld is de Donkerstege, (steke = stege), een
smal straatje dat te Gent in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Niklaaskerk
gelegen is. Deze buurt was trouwens in de zestiende eeuw wegens de talrijke
ontuchthuizen berucht (A. Van Werveke, ‘De lichte Vrouwen en hunne woonplaats
te Gent’, Volkskunde 13 (1900-01), 100). Ik heb sterk de indruk dat over de Gentse
oorsprong van deze tekst en over de mogelijke implicaties daarvan, het laatste woord
nog niet is gezegd.
Vermelden we nog dat het werk wordt afgerond met een aantal bijvoegsels, een
algemene bibliografie, een lijst van termen en een uitgebreid en zeer nuttig glossarium.
Besluit: de hier herdrukte teksten en de uitvoerige, maar toch kritisch te gebruiken
aantekeningen, zijn het waardevolle deel van dit werk. Wat hun vermeende functie
en oorsprong betreft, worden deze echter gesitueerd en geïnterpreteerd binnen een
a priori geponeerde relatie. Hoe boeiend en handig die ook gepresenteerd wordt, de
wetenschappelijke ernst van het boek als geheel, wordt er niet minder door geschaad.
W.L. BRAEKMAN
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LIEVEN RENS, Genres in het ernstige Renaissance-toneel der Nederlanden

tot 1625. Verslag van een onderzoek, met medewerking van G. VAN
EEMEREN. Uitg. Heideland-Orbis n.v., Hasselt 1977. - 237 blz. Prijs: 450
BF.
Op 13 januari 1964 voerde W.A.P. Smit in de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen het woord over het Nederlandse Renaissance-toneel, dat hij zag
als een uitdaging aan onze litteratuurhistorici. Hij zette uiteen hoeveel er nog
onderzocht moet worden ondanks Worp en Te Winkel, en stelde een lijstje op van
14 vragen, die voor ieder in aanmerking komend toneelstuk (‘tot 1620’) beantwoord
zouden moeten worden ten einde inzicht te geven in hetgeen ons Renaissancedrama
kenmerkt. Voor 5 stukken uit deze periode en 4 latere beantwoordde hij de vragen
alvast zelf, en hij besloot met het pium votum, dat een onderzoeker ‘in de gelegenheid
(zou) worden gesteld zich gedurende enkele jaren, liefst met een tweetal medewerkers,
volledig aan de ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandse Renaissancetoneel
te wijden’1.
We weten allen dat het wonder zich, mede dank zij de Belgische Universitaire
Stichting en de UFSIA, heeft kunnen voltrekken, en dat professor Rens en drs. van
Eemeren al meermalen in lezing of artikel getuigd hebben van de voortgang van het
onderzoek. In hun eerste verslag in boekvorm, - hun studie wordt voortgezet, - zetten
zij uiteen hoe zij het speurwerk hebben ingericht en wat hun bevindingen waren.
Hun verantwoording is heel nauwgezet, en bij de gewichtige opdracht zo noodzakelijk,
dat de recensent bladzij na bladzij van sommige hoofdstukken zou willen aanhalen
om te laten zien hoe konsciëntieus de zaak is aangepakt. Ik zal pogen, zo beknopt
mogelijk een indruk te geven van het werk.
Hoofdstuk 1 zet uiteen, op welke gronden die 116 ‘ernstige dramatische teksten’
van voor 1625 (inplaats van 1620) zijn gekozen. Om het ouderwetse rederijkersdrama
uit te sluiten, hebben de onderzoekers zeven voorwaarden gesteld, zoals indeling in
bedrijven, koor, alexandrijnen; stukken van voor 1601 moeten aan twee van de
voorwaarden voldoen, jongere aan drie. De chronologische lijst van behandelde
stukken, die volgt, introduceert de kade waarmee elk drama verder wordt aangeduid
inplaats van met zijn titel: achter de kursieve naam van de auteur wordt - tenzij van
hem maar één stuk behandeld wordt -het rangnummer toegevoegd dat aan het drama
toekomt in de chronologische orde van zijn opgenomen werken. De Comedie van
Lief en Leedt heet dusdoende Coornhert 2, de Battaefsche Vriendenspieghel wordt
Kolm 1, Reden-vreucht der Wijsen in haer Wel-lust kortweg Venator. Hierom zal
zelfs wie redelijk in de stof thuis is, het boek niet met genoegen kunnen bestuderen
zonder b.v. een kopie van het alfabetische register op blz. 227-234.
Hoofdstuk 2 verfijnt en verlengt de vragenlijst van prof. Smit enigszins, op grond
van de toepassing van zijn werkprogram op zo uiteenlopende teksten.

1

Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de
literatuur-historie (Med. KA, Lett., N.R. XXVII, nr. 4, pp. 167-210), Amst. 1964. Herdrukt
in W.A.P. SMIT, Twaalf studies, Zwolle 1968; de aanhaling aldaar op blz. 39.
W.A.P. SMIT,
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Het is boeiend, zo als de onderzoekers geworsteld hebben met eenvoudig schijnende
keuzen en vragen: exitus felix of infelix? wanneer is iets een koor? zijn bepaalde
hoofdpersonen ‘reges, principes’? is de gekozen dichtvorm, of afwisseling daarin,
van belang? wanneer is iets een ‘bijmengsel van andere aard’? De stoftypen van
Smit's vraag A2, zoals ‘klassiek(-mythologisch), (legendarisch-) historisch, bijbels’,
dienen wegens het voorkomen van enkele Elckerlyc-achtige stukken te worden
aangevuld met wat nu ‘algemeen-menselijk’ genoemd wordt. De vraag C3 ‘treden
er allegorische figuren op?’ blijkt niet afdoende te zijn, aangezien dat het geval kan
zijn zonder dat, zoals het in een nu toegevoegde vraag heet, ‘de stof geheel of
gedeeltelijk allegorisch voorgesteld’ wordt. In hoofdstuk 3 vinden we nog veel meer
over die worstelingen. Moet iedere fabula die bij Ovidius terug te vinden is, tot de
klassiek-mythologische stof gerekend worden? En een anekdote uit Valerius Maximus
tot de historische? Het neemt 5 1/2 pagina om een gedragslijn te bepalen voor de
keus tussen ‘ab ovo’ en ‘mediis in rebus’ (39-44), en evenveel waar het over
aanwezigheid of ontbreken van eenheid van handeling gaat (52-58).
Hoofdstuk 4 geeft de ‘indelingskarakteristieken’ van alle 116 stukken. (Gelukkig
staat deze keer achter de kode van elk stuk de titel, met het jaartal van eerste vertoning
of verschijning of beide.) Van de 5 drama's uit de behandelde periode die ook door
Smit zijn geanalyzeerd, kunnen we zijn karakteristieken dus vergelijken met de
nieuwe. Dan blijken de pastorale scènes van Granida verhuisd van de rubriek A
(‘stof en algemene opzet’) naar B (‘uitwerking’), met verwijzing naar de paragraaf
van hoofdstuk 3 waarin ‘sinnekensscènes’, ‘minderemanstonelen’ en ook ‘pastorale
gedeelten’ gerekend worden tot ‘afwijkingen van eenheid van toon’ (50); anders dan
Smit, kennen de Schr. het stuk eenheid van plaats toe, aangezien ‘nadat Tisiphernes
de gelieven gered heeft, het hele gezelschap spoedig bij de koning (is)’ (59-60). In
Achilles en Polyxena, Roddrick ende Alphonsus en Rodenburg's Rodomont en Isabella
heet het begin nu niet, zoals bij Smit, ‘ab ovo’, maar ‘vatbaar voor verschillende
interpretatie’ (toegelicht op blz. 42-43). In het laatste stuk trof Smit ‘geen eigenlijke
komische scènes’ aan, en hij verantwoordde dat aan de voet van de bladzij; de nieuwe
onderzoekers kunnen voor dit geval op grond van blz. 50-52 gebruik maken van de
rubriek ‘minderemanstonelen’ (90).
In hoofdstuk 5 schetsen de Schr. een chronologische ontwikkeling. Ze verdelen
het onderzochte tijdvak in vier ‘subperioden’: I vóór 1600, II 1600-1609, III
1610-1619, IV 1620-1625. (In een boek over spelen moet de lezer aan de afkorting
Sp voor ‘subperiode’ wel even wennen.) Uit de statistische gegevens is allerlei te
halen. B.v. dat de aanduiding van deze ernstige spelen op het titelblad of in de
voorrede als ‘treurspel’ toeneemt van 10% in II tot 66,6% in IV, terwijl ‘comedie’
daarentegen in I begint met 57,2% en in III en IV niet meer voorkomt. In de vruchtbare
subperiode III (61 bewaard gebleven drama's, tegen 14 uit I, 20 uit II en 21 uit IV)
zijn alle ‘stoffen’ vertegenwoordigd, maar in I ontbreken b.v. ‘romanesk’ (dat bij
Smit ‘novellistisch’ heet), het type dat in II-IV de hoogste percentages oplevert, en
‘klassiek-mythologisch’, dat in de
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andere redelijk tot goed vertegenwoordigd is. De (slechts) 16 stukken die ‘mediis in
rebus’ beginnen, horen op Numa ofte Amptsweijgeringhe na tot III en IV. De beide
door de Schr. onderscheiden typen ‘exitus infelix’ nemen toe van 7,1% in I (dat is
één stuk, namelijk Troerspel van Coornhert) tot 71,5% in IV. Het vijftal bedrijven
neemt onregelmatig toe, de keuze van ‘reges, principes’ als hoofdpersonen in II-IV
regelmatig. ‘Allegorische figuren’ in de hoofdrollen nemen af van 64,3% (vooral
bijgedragen door Coornhert) in 1 tot 0 in IV. ‘Sinnekensscènes’ ontbreken in IV,
‘pastorale scènes’ verschijnen pas met Granida. De drie eenheden komen niet mooi
uit de bus: ‘de tenvolle gerealiseerde eenheid van handeling’ (145) levert een oogst
van 2 stukken op, namelijk de Iphigenia van Coster en de Amsteldamsche Hecuba
(waarvoor de verdienste Seneca en niet zozeer Vondel toekomt); eenheid van tijd,
met een tolerantie tot drie etmalen (zie blz. 58), vertonen 25 stukken (21,5%); het
aantal van 37 met eenheid van plaats wordt alleen bereikt als men in aansluiting bij
Smit genoegen neemt met ‘betrekkelijke eenheid’ (zie blz. 59). Als er (min of meer)
eenheid van handeling is, gaat die ‘nagenoeg altijd gepaard met beide andere
eenheden’ (150). Niet verbazend is de uitkomst dat de alexandrijn als voornaamste
versvorm in het stuk ontbreekt in I en toeneemt tot 81% in IV, terwijl het ‘vrije
heffingsvers’ afneemt van I naar II en ontbreekt in III en IV. Ook het gebruik van
koren (met een belangwekkende excursus op blz. 135-138), ‘geweld op de scène’,
‘bovennatuurlijke elementen’, ‘allegorische figuren’ en ‘vertoningen’ (men denke
b.v. aan de Mis in Griane IV) wordt stelselmatig geanalyzeerd. Opvallend is de
toeneming van geweldscènes: in I in 35,7%, in II in 70%, in III in 72,1%, in IV in
85,7% van de drama's; de Schr. zoeken een verklaring in ‘de verslechtering van het
binnenlandse politieke klimaat’, maar verwachten meer zekerheid daarover ‘wanneer
ook het drama uit de eerste bewindsjaren van Frederik Hendrik onderzocht zal zijn’
(155).
In hoofdstuk 6 tenslotte doen de Schr. de stap ‘naar een nieuwe genologische
indeling’. Ze voorzien elk van de 17 kenmerken, die de antwoorden vormen op de
gewijzigde vragenlijst, van een cijfer, ‘waarbij in principe 1 het meest archaïsche en
9 het meest klassieke (classiciserende) verschijnsel aanduidt’ (166). Vervolgens
worden de kenmerken ‘in historisch-genologisch perspectief’ nog eens geordend in
7 graden van ‘archaïsch’ via ‘proto-’ en ‘lgemeen-renaissancistisch’ tot ‘klassiek of
classiciserend’ (168-169). Dit levert voor elk stuk dus bovendien 17 maal een van
de cijfers 1-7 op. Van deze worden er 4 als ‘renaissancistisch’ samengenomen en
tegenover de ‘archaïstische’ gesteld. Dan blijkt b.v. het Loterijspel van Van Hout 2
renaissancistische kenmerken te hebben en 6 archaïstische, het krijgt daarom als
‘index van moderniteit’ 2/6, terwijl Achilles en Polyxena het tot 11/0 brengt, en
Palamedes en de Amsteldamsche Hecuba beide tot 13/0. Een oppositie ‘vrij’ tegenover
‘klassiek’ ten slotte berust op de af- dan wel aanwezigheid van de ‘eenheden’, het
aantal bedrijven, koor e.d. De vier zojuist genoemde spelen blijken een hieruit
afgeleide ‘beregelingsindex’ te hebben van resp. 1/1, 4/0, 7/0 en nogmaals 7/0. Een
‘chronologische lijst van de spelen’ (177-180) geeft in tabellen de tweemaal 17 cijfers
(van 1-9 en van
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1-7) voor de antwoorden op de vragenlijst en voorts de beide indices: van
‘moderniteit’ en van ‘beregeling’. Vervolgens worden de spelen gerangschikt volgens
de index van moderniteit, van 14/0 tot 2/6, en binnen dezelfde index weer volgens
die van beregeling. In een grafische voorstelling worden de indices resp. op de y-as
en op de x-as uitgezet en op de snijpunten de drama's aangegeven met tekentjes die
de exitus en de stof beduiden. Het is niet verrassend dat men twee stukken van
Coornhert links beneden terugvindt, wel boeiend dat vier treurspelen van Samuel
Coster de rechter bovenhoek vormen, waar ze naar de kroon worden gestoken door
de Sophonisba van Van der Eembd, de Aiax en de Procris van Snouckaert van
Schauwenburg, drie stukken van Vondel en twee van Hooft (181-186).
Uit dit alles volgt de ‘nieuwe genologische indeling’ (187-196), die 14 genres
onderscheidt. Hiervan worden er 2 vertegenwoordigd door één stuk, 2 door twee, en
1 door drie van de 116 bewaard geblevene. Vruchtbaarder genres zijn - ik verwaarloos
overzienbaarheidshalve de splitsing in subgenres - ‘renaissancistische, maar
niet-klassieke romaneske spelen’ (24, vooral van Rodenburg), ‘klassieke treurspelen
zonder de eenheden’ (17, waaronder 5 van Van Nieuwelandt, 3 van Duym, en 3 van
Hooft, Granida inkluis), ‘archaïsche allegorische spelen’ (16, de helft geleverd door
Coornhert), ‘aristotelisch-klassieke treurspelen’ (13, waarbij 4 van Coster, 3 van
Vondel, 2 van Hooft) en ‘exemplarischanecdotische spelen met klassieke tendens’
(11, bijna de helft afkomstig van Duym). (Voor didaktische doeleinden zou het
praktisch zijn, die lange en abstrakte benamingen te vervangen door zulke als
‘Rodenburg-stukken’ of ‘type Ariadne’ of ‘Spiegelboeckspelen’).
Een slotparagraaf, de voorlopige konkluzies uit het onderzoek trekkend, verschilt
bijna schokkend van wat vooraf is gegaan. Nu geen getallen meer, op één geval na.
Op een alinea over het zinnespel, een over het schooldrama en een over de
buitenlandse voorbeelden, volgt een overzicht van de ontwikkelingsstadia van ons
Renaissance-drama. De lezer voelt zich in een ander klimaat, er worden lijnen
getrokken, invloeden aangenomen, waarderingen uitgesproken. Anderhalve pagina
over Duym, die met zijn bewerking van de Troades een beslissende stap heet te
hebben gezet. Pascha en Roddrick ende Alphonsus vormen ‘Hoofts eerste oogst’.
Coster is misschien ‘een enigszins verscheurde natuur’, theoretisch verdediger van
de klassicistische eisen, maar met zijn ‘ongebreidelde, volkse, barokke
verbeeldingskracht’ telkens daartegen zondigend. In het ‘onbetwistbaar theatraal
vakmanschap’ van Rodenburg ‘zat weinig diepte’, en zijn Nederlands is zo
‘ongrammaticaal’, dat je ‘voor heruitgave van gelijk welk van zijn werken
terugschrikt’. ‘Alles samen geloven we toch dat er een grens rond 1620 ligt. De
verschijnselen die we tot 1625 kunnen waarnemen, lijken verder door te lopen, we
weten nog niet tot hoever in de eeuw.’
In het laatste citaat schuilt een stilzwijgend saluut aan de scherpe blik van de
Utrechtse initiator van het onderzoek, voor wie het een unieke voldoening moet zijn
dat zijn plan niet alleen gehoor heeft gevonden, maar zo voorbeeldig is uitgevoerd:
indrukwekkend door de bibliografische voorbereiding, het denkwerk
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en de punktuele verantwoording. Een grote geruststelling is het, dat nu de volgende
periode onder handen is genomen. ‘Misschien’, zo besluiten de onderzoekers met
het oog daarop, ‘komt er toch wat meer reliëf in de maanvlakte die totnogtoe de
eenzame toppen van Vondels drama lijkt te omringen.
C.A. ZAALBERG
DOMIEN TEN BERGHE,

De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob

Cats.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979, 279 blz. Prijs: f 35.
Voortgaand op de wat archaïsche titel - kennelijk is die geïnspireerd door een lofdicht
van de Vlaamse dichter Jan Lambrecht (1626-1690) -, denkt de lezer in dit boek een
studie te vinden over de grondslagen en de ontwikkelingsgang van Cats' dichterschap,
waarvan geleerdheid, helderheid en vlotheid inderdaad de constante idealen zijn
geweest. Maar al op blz. 11 zag ik deze verwachtingshorizont vervagen achter een
mistige intentieverklaring. Wat Ten Berge daar allemaal verklaart te willen doen,
zet ik even op een rijtje. Schrijver wil een vernieuwde visie geven op de ‘historische
werkelijkheid van Jacob Cats en zijn omgeving’ en dat vooral ‘aan de hand van de
autobiografie, Twee-en-tachtigjarig leven’. Dat is een respectabel en, gezien de
situatie van de Catsstudie, zelfs zeer aanbevelenswaardig uitgangspunt, al past het
ambitieuze epitheton ‘vernieuwd’ beter in een conclusie. Benevens de autobiografie
is de auteur uiteraard ook van plan de andere werken te bekijken ‘om te zien wat er
in... staat en... ons af te vragen wat Cats ermee wil, welk persoonlijk belang er achter
zou kunnen schuilen’. Lijkt het tweede lid van de vraagstelling een peiling van Cats'
didactisch-moraliserend schrijverschap, voor het derde - of is dat een explicatie van
het tweede? - stond ik even perplex: hoe moet men dat verstaan, dat ‘persoonlijk
belang’? Even denkt men aan Huets ‘godvreezenden moneymaker’, maar onmiddellijk
blijkt dat het om psychologische belangen zal gaan. Ten Berge reconstrueert immers
drie ‘krisisperioden’ in het leven van Cats, met de nadrukkelijke restrictie dat zijn
interpretatie het resultaat is van ‘een persoonlijke leeservaring... zeker... wat de
seksuele problemen van Cats betreft’. Hij hoopt dat zijn boek ‘bij velen de ogen (zal)
openen voor de intrigerende persoonlijkheid die Vader Cats in werkelijkheid moet
geweest zijn’.
Mijn leeservaring werd door deze introductie in elk geval danig in de war gebracht
en ongunstig geconditioneerd. Verwarrend is inderdaad het gemak waarmee de
autobiografie en de andere werken in hun biografisch belang worden gelijkgeschakeld,
verwarrend ook de dooreenhaspeling van historische werkelijkheid, persoonlijke
leeservaringen en auteursbedoelingen (‘wat Cats ermee wil’) die bovendien kennelijk
samenhangen met drie gereconstrueerde crisissen welke men zelfs niet in de flink
gelede inhoudsopgave met zekerheid kan terugvinden. Anderzijds wekt een dergelijk
opzet ook een behoorlijke dosis (sceptische) nieuwsgierigheid: hoe krijg je zoiets
gedaan vanuit een oeuvre dat haast in alle
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opzichten didactisch-moraliserend is en overvloeit van intellectueel altruïsme? Zelfs
van zijn autobiografie, die men uiteraard met het oog op 's dichters persoonlijkheid
moet lezen, heeft Cats een soort emblema gemaakt: ze is meer geschreven met de
wijsvinger in de lucht dan met de hand op het hart. Maar ook deze bedenking zal
wel uit een persoonlijke leeservaring zijn voortgevloeid. Dit schrijvend ervaar ik
meteen weer hoe moeilijk het is onbevangen over Cats en diens werk te spreken. Dat
Ten Berge, die zich al eerder als een gedegen Cats-specialist heeft leren kennen, deze
historisch gegroeide belasting heeft willen doorbreken, is zonder meer een verdienste.
Dat hij zich hierbij evenwel begeeft op de paden die zijn voorgangers hebben betreden,
wekt een groot wantrouwen: het gemak waarmee in de Catsstudie van werk naar
leven en van leven naar werk wordt overgestapt, is hier zelfs méér dan
vanzelfsprekend geworden.
Tegen dit Catsboek rijzen enkele ernstige bezwaren: ze richten zich tegen de
zoëven vermelde vermenging van werk en leven, tegen de wijze waarop het zich op
zijn wetenschappelijkheid laat controleren, tegen de vaak tendentieuze voorstelling
van zaken en tegen zijn slordigheid. Het werk heeft beslist ook een aantal goede
kanten. Ik zal die aan het einde van deze bespreking met nadruk signaleren.
Van de overijlde interpretaties waarin, vaak zelfs zonder enige grond, van het werk
naar het leven wordt gesprongen, volgen nu een reeks welsprekende voorbeelden.
Veronderstellingen zijn er soms als feiten voorgesteld. Cats' drieledige
embieemduiding zou wijzen op innerlijke contrasten bij de dichter zelf (een concreet
voorbeeld op blz. 43). Dat éénelfde gegeven tegelijk positief (in bonam partem) en
negatief (in malam partem) kan worden uitgelegd, is een techniek uit de middeleeuwse
exegese die vele emblematici als een bijzonder prikkelende, nuttige en geestige vorm
van didaxis hebben aangewend en die niets met enige psychologische gespletenheid
heeft te maken. Dat een 17e-eeuws dichter voor de vertolking van zijn persoonlijke
situatie het embleemgenre zou kiezen, is bovendien erg onwaarschijnlijk. Aan een
speels en minziek versje aan Catharina van Muylwijck (bovendien een familielid
van Cats!) tilt onze biograaf bijzonder zwaar: ‘hoe luider (de dichter) verkondigt dat
het huwelijk alle problemen oplost, des te moeilijker lijkt hij hetzelf te krijgen (blz.
55)! Het al even speelse leugentje in de voorrede van Proteus - een manier waarop
ook andere auteurs het luchtige karakter van de liefdesemblematiek signaleerden wordt een ‘verguizing van de eigen jeugd’ genoemd (blz. 56). In de inleiding op
Self-strijt, waarin Cats aan het geval Jozef-Sefyra een algemeen menselijke betekenis
geeft, zou Jacob laten zien ‘hoe zijn houding tegenover de seksualiteit zich gewijzigd
heeft’ (blz. 58). Dat zondebesef en schuldgevoelens in dit inderdaad vrijmoedige
boek de sexualiteit sterk komen beladen, valt m.i. in eerste instantie toe te schrijven
aan het onderwerp: overspel en ontrouw. Maar Ten Berge lijkt nu eenmaal meer oog
te hebben voor de sexuele dan voor de didactische impulsen van Cats (blz. 60). Op
blz. 63 wordt het met evenveel woorden gezegd: Cats schrijft om zijn innerlijke
conflicten ‘tot een wankel evenwicht op te lossen’. Eén bladzijde verder komt dan
het toppunt: het vonnis
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van Ahasverus - een toemaatje bij het Tooneel der mannelicke achtbaerheyt - waarin
de vrouw gehoorzaamheid aan de man is bevolen, wordt haast als een stille wraak
van Cats tegen zijn (blijkbaar bazige) vrouw Elisabeth geïnterpreteerd! Ook de
Houwelycks-fuyck beschouwt schrijver even probleemloos als een persoonlijke
afrekening (p. 136). Dat dergelijke overstapjes echter niet altijd in de richting van
Cats' intiem erotisch leven geschieden, bewijst ten slotte een alinea waarin boudweg
wordt beweerd dat de dichter met Spiegel en Klagende Maeghden wou laten zien
dat híj de aangewezen figuur was voor de post van raadpensionaris (blz. 114)! Ten
Berge heeft dus kennelijk niet alleen in Cats' intieme huwelijkskeuken verbleven,
maar zelfs de geur opgevangen van de Haagse binnenkamers waarin ambitieuze
politieke dromen werden gekoesterd.
Wat menig lezer en vakgenoot in dit boek zal dwarszitten, is het ontbreken van
een voetnotenapparaat. Deze afwezigheid wordt door de rijk gestoffeerde
bronvermeldingen achter ieder hoofdstuk niet goedgemaakt. Voortdurend vraagt
men zich af wie wat heeft gezegd, of krijgen citaten een waarde die ze niet bezitten.
Men weet vaak niet waar de andere ophoudt en Ten Berge begint. Ook hiervan weer
enkele frappante voorbeelden. Over de gevierde jonge advocaat Cats die in Den Haag
een loopbaan poogt op te bouwen zegt Ten Berge: ‘Hij is een galant riddertje voor
huwbare meisjes, dat niet alleen zelf snel verliefd raakt, maar ook de kunst verstaat
een maagdehart sneller te doen kloppen’. Dan volgt ter adstructie een citaat: ‘Hij
was een man van kloeke en schone gestalte; wel gemaakt en rijzig van lichaam;
vrolijk en vriendelijk in de omgang, sierlijk en vaardig van taal..., vertelt ons de jurist
Sandelin’ (p. 23). Wie denkt - en wie zou dat niet? - dat deze Sandelin een tijdgenoot
van Cats is geweest, komt bedrogen uit: de ‘ooggetuige’ blijkt een Brugse bloemlezer
te zijn uit 1822! Op dezelfde wijze wordt ook een citaat van de nu volslagen
onbekende F. Nachtglas (1890!) aangebracht (p. 40). Accurate verwijzingen ontbreken
voortdurend. Op dit punt is in dit boek vrijwel niets controleerbaar. Zelfs van de
illustraties moet de lezer de herkomst raden. Schrijver voorziet ze liever van summiere
bijschriften, waarvan er ten minste één gewoon misleidend is. Zo is er geen enkele
reden om aan te nemen dat de op blz. 220 afgedrukte prent een portret van Cats zou
zijn. Niets wijst er zelfs op dat het hier om de afbeelding van een dichter zou gaan.
Kan men het boek al tendentieus noemen om zijn vaak ongefundeerde
psychologische aanpak, ook de 20e-eeuwse journalistieke schrijftrant, waarmee Ten
Berge de 17e eeuw meent te kunnen actualiseren - Cats is immers een persoon in
wie hij actuele levensproblemen herkent (blz. 221-22) -, dreigt de historische waarheid
te caricaturiseren. De ondernemende dienstmeiden uit Zierikzee en Leiden zijn
‘animeermeisjes’ (blz. 18-19), Self-stryt wordt behandeld in een paragraaf met de
titel Erotiek op drift (blz. 57) en de gewetensvolle en preciese ambtenaar Cats is ‘een
pietepeut (die) tot de laatste cent gelijk wilde hebben’ (blz. 160). En nu een bijzonder
sterk staaltje: ‘In zijn emblemata blijkt (Jacob) veel plezier te hebben in vertalingen
van de werkelijkheid, zoals in onze eeuw veel voorwerpen en gedragingen Freudiaans
vertaald worden, dat wil zeggen in seksuele

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

73
symboliek omgezet’ (blz. 52). Even dacht ik dat het hier om een analogie in de
literaire techniek van de verhulling ging, maar neen hoar: ‘De Proteus is een
Freudiaanse bundel met klasse’ (blz. 53). Wie de zeer relatieve oorspronkelijkheid
van deze bundel kent, ziet met Cats meteen een flinke groep emblematici tot
onbewuste en - wat pertinent onjuist is - zelfs tot bewuste verhullers van sexuele
symbolen ‘gepromoveerd’. Tendentieus vind ik ook de geschiedenis over de lofdichten
en Gats' vermeende reactie daarop (blz. 46). De serieuze argumenten waarmee Mevr.
Schenkeveld-van der Dussen Ten Berges Aspasiathesis heeft weerlegd, worden niet
eens vermeld! Waarom, ten slotte, heeft de auteur de beschrijving van de Grote
Vergadering aan iemand als Bilderdijk overgelaten (blz. 152-)?
Slordigheden en materiële onjuistheden zijn meestal te vinden in de weergave van
feiten en toestanden die niet direct met Cats in verband staan. Op blz. 35 worden
Heinsius' Emblemata amatoria in 1607 gedateerd, op blz. 45 in 1604, terwijl de
eerste editie in 1601 verscheen en de titel Afbeeldingen van minne in 1604 zeker niet
voorkomt. Alciato is geen ‘vroege’ renaissancist (blz. 44). Het verschil tussen de
1600 ponden van blz. 74 en de 900 van blz. 69 zou 600 zijn. Een ‘pietepeut’ als Cats
zal de stijging van zijn jaarwedde wel beter hebben berekend. De voorstelling dat
de Zeeusche Nachtegael, dat manifest van Zeeuwse cultuur, als een afscheidsgeschenk
aan Cats is bedoeld, is lichtelijk overdreven (blz. 74); Johanna Coomans' Apollo-Feest
het hoogtepunt van deze bundel noemen (blz. 75), is misplaatst. Dat Cats' het beeld
van het Papiere-Kint aan Havius zou hebben te danken (blz. 122), is de secretaris te
veel eer aandoen: de voorstelling van de dichter die papieren kinderen voortbrengt
komt al bij Plato voor en was o.m. bij de dichters van de Pléiade erg geliefd. En
verklaarde ook Ovidius niet dat zijn zangen geen moeder, maar enkel een vader
hadden (Tristia III, 14, 13)? Op blz. 126, r. 9 moet ‘aansloot’ vervangen worden
door ‘zou aansluiten’: toen Trou-ringh verscheen, was Schuermans nog lang geen
volgelinge van de Labadie. Als Cats Hoofts Brief van Menelaus pas in 1636 heeft
leren kennen (blz. 135), was hij als kenner van de hem omringende Nederlandse
literatuur in elk geval fel achterop geraakt. De brief verscheen voor het eerst in 1615.
Op blz. 132 is spraak over brieven van Cats aan Frederik van Marselaar, op blz. 161
worden dezelfde stukken brieven van F. van Marselaar genoemd.
Tot de positieve resultaten acht ik op de eerste plaats de massa gegevens die in
deze studie over Cats zijn bijeengebracht. Zoals dat achter elk hoofdstuk geschiedt,
werd nergens meer literatuur over en in verband met de dichtende pensionaris
afgedrukt. Dat hier en daar een naam ontbreekt, zoals die van de Franse
Erasmusspecialist J.C. Margolin, die over Cats als Erasmiaan heeft geschreven
(Handelingen Nationale Erasmus-Herdenking, Brussel 1970) is bij zulke
indrukwekkende verzameling van bibliografisch materiaal onvermijdelijk. Ook
Bornemann had er nog bij gekund. De bibliografie van Cats' oeuvre die het
slothoofdstuk van het boek uitmaakt, kan eveneens, zij het dan voorlopig, goede
diensten bewijzen. Aan de hand van de in 1976 fotomechanische her-
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drukte uitgave van 1712 geeft schrijver een beschrijving van de titel en de inhoud
van alle z.g. eerste drukken. Voor de oplagen van die eerste drukken en de onderlinge
verschillen in de exemplaren heeft hij daarentegen geen oog. Het ook door bibliofielen
zeer gezochte werk van Cats wacht hunkerend op een biblioloog. Goede momenten
zijn verder: de bladzijden over de debuterende Cats met de accentuering van zijn
geleerd renaissancistisch dichterschap dat zich met Heinsius en Hooft wil meten, de
beoordeling van Houwelyck met de wijze, maar wat defaitistische woorden over een
genologische benadering (die we bij Ten Beige erg missen!) (blz. 94-95), de
beschrijving van 's dichters laatste jaren (blz. 183-) en de verantwoorde evaluatie
van de autobiografie, inderdaad een uniek werk in onze 17e-eeuwse letterkunde (blz.
213).
Wellicht was een degelijk geannoteerde editie van dat Twee-en-tachtig-jarig leven
voor het Cats-boek van Ten Berge een goed alternatief geweest. De afzonderlijke
werken zijn inderdaad nog niet grondig genoeg onderzocht en bestudeerd om een
globale interpretatie als die welke ons hier wordt geboden, met enig uitzicht op succes
mogelijk te maken. Tot de dringendste desiderata van de Catsstudie behoren: goede
edities, een genologische aanpak en een stevig bronnenonderzoek. De
Cats-bewonderaar Ten Berge heeft daar helaas niet op kunnen rekenen. Daarom ook
is zijn visie op Cats eigenlijk helemaal niet vernieuwend. De hoop is gerechtvaardigd
dat zijn ‘worsteling met de vele problemen’ bij de vakgenoten meer de ogen zal
openen voor de noden van een ernstige studie over het werk van de Zeeuw, dan voor
diens echte of vermeende intrigerende persoonlijkheid.
K. PORTEMAN
HANS-JÜRGEN SCHLÜTTER, Sonett. Mit Beiträgen von Raimund Borgmeier

und Heinz Willi Wittschier. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart 1979. 159 blz.
Deze zoveelste publikatie over het sonnet bestaat uit vier hoofdstukken: I. Theorie
des Sonetts, II. Das Sonett als kontroverse Form, III. Europäische Sonett-klassik,
IV. Das Sonett in der deutschen Dichtung. I, II en IV zijn van de hand van de
redacteur. In III behandelt Wittschier de romaanse literaturen, d.w.z. voornamelijk
Petrarca, Lope de Vega, Camoës en de Pléiade, en Borgmeier de Engelse literatuur,
d.w.z. voornamelijk Shakespeare. Alle hoofdstukken zijn van indrukwekkende
literatuurlijsten voorzien. Ze zijn met kennis van zaken en in een heldere stijl
geschreven. Desondanks heeft het boek als totaliteit gezien iets onbevredigends. Ook
is, o.a. wat de ‘theorie’ betreft, kritiek op een aantal details mogelijk.
De titel van III maakt, in verband met die van IV, een zonderlinge indruk. Duitsland
komt op deze wijze buiten Europa te liggen. Voorts is Europa minus Duitsland toch
wel groter dan Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland, hoe belangrijk de
sonnetliteratuur in die landen ook moge zijn. Veel is als quantité négligeable en als
qualité négligeable beschouwd. Alleen over het Letse

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

75
sonnet (één zin, blz. 12) en over het Nederlandse wordt tenminste nog iets gezegd.
‘Klinggedicht’ gaat op een Nederlandse term terug (blz. 1); invloed van Nederlandse
sonnetten (blz. 6), speciaal van Jan van der Noot (blz. 74) wordt vermeld en de
vertalingen van Opitz uit Den Bloemhof krijgen enige aandacht (blz. 76). Er is zelfs
sprake van ‘die klare Struktur der niederländischen Sonette’ (sc. uit de genoemde
bundel). Tenslotte (blz. 121): George heeft sonnetten van Kloos en Verwey vertaald.
Dit alles (dit weinige) staat, zoals duidelijk is, geheel in dienst van een beschouwing
over het Duitse sonnet. Aan het laatste is trouwens een onevenredig grote aandacht
besteed en dit maakt het boek met zijn lapidaire titel onevenwichtig. IV (één literatuur)
is twintig bladzijden groter dan III (vijf literaturen), terwijl ook II behoudens een
enkele alinea op Duitsland betrekking heeft. Waarom de kundige medewerkers zich
in principe tot het ‘klassieke’ sonnet in de door hen besproken literaturen hebben
moeten beperken, is en blijft een raadsel. De enige legitieme reden voor het genoemde
kwantitatieve verschil zou kunnen zijn: in het Duits zijn meer sonnetten van de
allereerste orde geschreven dan in het Italiaans, Spaans, Portugees, Frans en Engels
tezamen. Maar deze stelling zal niemand willen verdedigen.
Interessant zijn in I de opmerkingen over de superioriteit van het ene rijmschema
t.o.v. het andere en over de graden van ‘hoorbaarheid’ van de sonnet-structuur (blz.
5). Wat daar over het vers wordt gezegd, is voor aanvulling en verbetering vatbaar.
Gewezen had moeten worden op het principiële verschil tussen de Franse en de
Duitse ‘alexandrijn’. Ten onrechte wordt An die Geliebte van Mórike een ‘Sonett im
jambischen elfsilber’ genoemd (blz. 7). ‘Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn’
en ‘Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin’ tellen tien lettergrepen. Waren alle
verzen van dat gedicht 11-lettergrepig geweest, dan nog zou het vormprincipe niet
primair met een term voor een syllabair vers aangeduid mogen worden. In IV zijn
aanvullingen op de theorie in I te vinden. Daar lezen we (blz. 104): ‘dem italienischen
endecasillabo entspricht der auftaktisch alternierende, gereimte elfsilbige Vers’
(cursivering van mij). Dit is juister, al is daarmee nog niet alles gezegd. Een alinea
over de regels, die gelden voor het tellen der lettergrepen in syllabaire (isosyllabische)
verzen, zou niet overbodig zijn geweest. Zonder toelichting zal niet iedere lezer b.v.
in ‘No hallar fuera del bien centra, y reposo, // mostrarse alegre, triste, humilde,
altivo’ (blz. 41) tweemaal het getal elf ontdekken.
Is het zogenaamde Shakespeare-sonnet een sonnet of is het dit niet? Volgens
Schlütter (blz. 4) is het misschien door een misverstand ontstaan. (Jammer genoeg
krijgen we over het eventuele misverstand verder niets te horen.) Voorts citeert hij
Mónch - ‘Diese Form noch als Sonett anzusprechen, ist fragwürdig’ - en voegt daaraan
toe: ‘In dieser Auffassung hat Mënch in zwischen von englischer Seite Unterstiitzung
bekommen’. De Engelse steun is niet voldoende om twijfel tot zekerheid te maken.
Zelf twijfelt Schlütter niet. Hij beantwoordt de vraag juist in positieve zin, zonder
echter voor zijn mening argumenten aan te voeren. Aan de problematiek achter de
controverse is m.i. te weinig aandacht besteed.
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Over het ‘wezen’ van ‘het’ sonnet zijn meermalen uitspraken gedaan, die tot een
bedenkelijk soort metafysica behoren. Schlütter houdt beide voeten vrij stevig op de
grond. ‘Fraglich erscheint aber, ob es so etwas wie die innere Form des Sonetts
schlechthin, als Entsprechung seiner ‘äusseren’ Gestalt, gibt’ (blz. 10). Bij zijn
behandeling van de sonnet-structuren heeft hij geen rekening gehouden met de aan
Friedrich ontleende terminologie van Wittschier (blz. 26). Het ‘Bühnensonett’ had
in I vermeld kunnen worden, met een verwijzing naar blz. 16 en 41.
(Merkwaardigerwijze fungeert nog in 1906 een sonnet in een Nederlands toneelstuk:
De Stamhouder (tweede bedrijf) van Van Eeden.)
Het tweede hoofdstuk is het goed vertelde verhaal van pro en contra. Soms gaan
de strijdenden (vooral de anti's) tekeer op het niveau van politieke en godsdienstige
fanatici. De kwestie heeft trouwens aspecten, die met literatuur niets meer te maken
hebben (blz. 19). Terecht heeft Schlütter de gegevens voor zijn overzicht niet
uitsluitend ontleend aan polemische geschriften; vgl. een opmerking als ‘Klopstock,
Schiller und Hölderlin haben keine Sonette geschrieben’ (blz. 15). Maar ten onrechte
noemt hij op grond van één Engelse zin de sonnettencrisis in de 18de eeuw
‘westeuropees’ (blz. 19 v.). Hier wordt tweemaal (temporeel en ruimtelijk) tegen het
principe van de toereikende grond gezondigd. Bovendien is de bedoelde zin - ‘Het
strengste parlementsdecreet zou de sonnetten van Shakespeare geen lezerskring
kunnen bezorgen"’- niet eens duidelijk tegen het sonnet, hier dus: het Engelse sonnet,
als vorm gericht. Vormkritiek op het Engelse sonnet bestaat wel, maar wordt door
Schlütter niet behandeld. In deze kritiek speelt de afkeer van het moeizame gerijm
(Goethe: ‘leimen’) natuurlijk geen rol.
Wittschier heeft zich van zijn zware taak (vier literaturen), wat de ‘klassieke’
periode betreft, op waardeerbare wijze gekweten. Ik bepaal me tot zijn eerste bijdrage:
rake typeringen van Petrarca's poëzie, van petrarquisme en anti-petrarquisme; een
analyse van no. 90 der Canzoniere en een critisch-esthetische vergelijking van dit
gedicht en een sonnet van Bembo. Van de formuleringen die me bijzonder hebben
getroffen, citeer ik slechts: ‘Man vergisst leicht, dass die Dichter, wenn sie
‘petrarkisierten’ nicht ihrem eigenen Dichtungstrieb, sondern den Zwängen einer
sonettbesessenen Gesellschaft gehorchten’ (blz. 34 v.). Wat (blz. 35) over
Michelangelo wordt gezegd, heeft mijn volledige instemming. Maar hadden niet
enkele van zijn sonnetten zo niet geciteerd en besproken dan toch genoemd kunnen
worden? Ik denk hier aan het beroemde nachtsonnet en aan het aangrijpende ‘Giunta
è già'l corso della mia vita’ (dat door Keuls voortreffelijk in het Nederlands is
vertaald). Weliswaar komt het eerste in IV ter sprake (blz. 134), maar daar staat het
in dienst van de Duitse literatuur (Weinheber). Misschien had er ook (na Belli) een
plaatsje ingeruimd kunnen worden voor Carducci, de dichter van een vermaard, in
verscheidene talen vertaald sonnet (in het Nederlands, onder de titel De Ploegos,
door Koster). Ten slotte: niet Petrarca, maar Dante markeert ‘den eersten H6hepunkt
in der eurapaischen Sonettdichtung’ (blz. 23).
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Borgmeiers bijdrage is een heldere beschouwing over de problematiek en de aard
van Shakespeare's sonnetten. Een parafrase van sonnet 116 geeft hem gelegenheid,
op de beeldspraak van de dichter in te gaan. (Studies over dit onderwerp worden in
de literatuurlijst niet vermeld.) Een alinea op blz. 71 geeft welkome aanvullingen op
hetgeen in I over de ‘Engelse vorm’ is gezegd. Wat daarop volgt, is teleurstellend.
Tien dichters - o.a. Donne, Milton, Wordsworth, Keats, Rossetti - worden samen op
één bladzij afgehandeld. Dit is te wijten aan de, niet in een Voorwoord verantwoorde,
opzet van het geheel. Een pendant hiervan is: de historiografie van het Franse sonnet
in later tijden is ineengeschrompeld tot een alinea over Baudelaire. Waar is Gérard
de Nerval met zijn Le Christ aux oliviers, waarvoor ik honderden sonnetten over het
gouden haar van een of andere dame gaarne geef? Waar is Rimbaud, waar zijn zovele
anderen?
De redacteur heeft zichzelf geen beperkingen opgelegd. Hij bespreekt uitvoerig
en indringend de Duitse sonnet-literatuur van vóór Opitz tot na Brecht. Wie met deze
enorme (voor zover dit mogelijk is) gestructureerde hoeveelheid informatie niet
tevreden is, is nooit tevreden.
Oegstgeest
C.F.P. STUTTERHEIM

Verder ontvingen wij:
Van De Nederlandsche Boekhandel / Antwerpen:
GUIDO GEZELLE,

Verzameld dichtwerk. Deel 2, 1980. 440 blz. Gebonden 1250 F.

In jaargang XXII (1980), nrs. 3-4 hebben wij bij het verschijnen van het eerste deel
de algemene opzet van deze nieuwe uitgave van Gezelles verzamelde gedichten
uiteengezet.
Deel 2 bevat Gedichten, Gezangen en Gebeden, Kleengedichtjes en Liederen,
Eerdichten et Reliqua.
Bij het doorbladeren van dit tweede deel valt het ons nogmaals op dat hier een
gelukkige combinatie van wetenschap en vulgarisatie (in de goede zin van het woord)
werd gevonden, zodat zowel de ‘gewone’ lezer als de geïnteresseerde filoloog hier
zijn gading kan vinden. De laatste zal helemaal tevreden gesteld worden in de 4 delen
die buiten de eerste (afzonderlijk te kopen) volumes in het vooruitzicht zijn gesteld.
Wat de doorsneelezer betreft: die wordt beter tot Gezelle gebracht met een werk dat
zich in mooi gepresenteerde boekdelen als volledig aandient, dan door een eenvoudige
selectie, zoals er reeds zovele voorhanden zijn, maar ook meestal dezelfde teksten
brengen. De Vlamingen hebben destijds meer over hun verleden geleerd door het
zich aanschaffen van die royaal uitgegeven zesdelige Geschiedenis van Vlaanderen
(nog steeds een sieraad en tevens een verdienstelijk werkinstrument in de boekenkast)
dan door de goedkope beknopte overzichten die tegelijkertijd te koop waren. De in
deel 2 uitgegeven Gezelle-teksten worden (zoals in deel I) in hun ontstaan en
verspreidingswijze
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beknopt beschreven door J. Boets die ook voor de algemene leiding van deze editie
instaat. Een sober-gehouden tekstverklaring maakt de gedichten voor eenieder
begrijpelijk, terwijl de verschillende lezers door verschillend-geïnspireerde
commentatoren in het werk ingeleid worden.
Voor dit tweede (binnen de aangekondigde termijn verschenen!) deel behandelt
J.J.M. WESTENBROEK Gedichten, Gezangen en Gebeden 1983. Iets over de bundel en
de lezer, B.F. VAN VLIERDEN Guido Gezelles Kleengedichtjes en de hoofdredacteur
zelf Liederen, eerdichten et reliqua. Een aparte bundel.
HUGO ROEFFAERS: Bij wijze van dichten. Essays over T.S. Eliot, W.H. Auden, Dylan

Thomas, Sylvia Plath en Philip Larkin. 1980. 115 blz. Prijs: 295 F.
Van Martinus Nijhoff / Den Haag (verdeler voor België: Kluwer N.V., Deurne) de
volgende herdrukken, waarvan sommige nog de vroegere uitgeefster(s) op de
titelpagina vermelden:
Joseph in Dothan. Treurspel met een inleiding en aantekeningen door L.
STRENGHOLT. Vijfde druk. 1978. 127 blz. f 14.75 / 235 F.
VONDEL,

N. BEETS, Kuser. Met inleiding en aantekeningen door DR. MARG. H. SCHENKEVELD.

Tweede druk. 1979. 99 blz. f 19,90 / 315 F.
De Boekanier. Met inleiding en aantekeningen door DR. W. DROP.
Tweede druk. 1980. 130 blz. f 19,50 / 310 F.
H.A. MEIJER,

De verheerlyckte schoenlapper of De gecroonde leersse tot een
vastenvont-spel tooneelsgewijs opgestelt. Met inleiding en aantekeningen van J.H.
CARTENS. Tweede druk / derde oplage. s.d. 107 blz. f 7,40 / 115 F.
M. DE SWAEN,

Die eerste bliscap van Maria en Die Sevenste bliscap van onser vrouwen. Ingeleid
en van aantekeningen voorzien door DR. W.H. BEUKEN. Tweede druk. 1978. 222 blz.
f 29,50 / 465 F.
Van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel:
De medaille in België van 1951 tot 1976. Catalogus door JAN LIPPENS en ANDRÉ VAN
KEYMEULEN. Brussel 1980. 247 blz. waaronder register en geïllustreerd met 802
reproducties. Brussel, 1980.
Fernand Crommelynck 1886-1970. Catalogue rédige par CHARLES DIERICK.
Avant-propos par JEANINE MOULIN. Chronologie établie par LINDA VIDTS. Brussel
1980. 175 blz. + 8 fotografische reproducties buiten de tekst en 1 gekleurde
reproductie van het portret van de schrijver door Albert Crommelynck.
Van andere uitgevers:
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Ten huize van.... Zeventiende reeks. Davidsfonds, Leuven 1981.
359 blz. Geïllustreerd. Handelsprijs: 385 F ingen., 435 F geb.
JOOS FLORQUIN,
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Van de 222 door Joos Florquin gemaakte interviews zijn met dit 17de deel 165
gesprekken gepubliceerd. Geleidelijk aan vermindert het aandeel der literatoren,
omdat de interviewer destijds zelf voor de publicatie van hun ‘levensverhaal’ een
voorkeur had. Toch mogen de namen der prominenten die in Ten huize van... een
plaats kregen en krijgen de lezer niet misleiden. Ook personen die niet direkt met
literatuur te maken hebben blijken in de interviews soms heel interessante, niet
uitsluitend anecdotische, gegevens van literair belang te verstrekken. En in het
algemeen is ook het omgekeerde waar. Een aantrekkelijke naam staat niet altijd borg
voor een belangrijke inhoud, terwijl ook een personage met een schijnbaar minder
‘grote’ naam een boeiend gesprek kan voeren. We hopen dan ook, dat bij de
voortzetting van de reeks - de belangstelling voor deze serie schijnt nog helemaal
niet verminderd - men zich niet alleen door namen maar door de inhoud van het
script zal laten leiden. Het is onze overtuiging dat er onder de nog niet-gepubliceerde
interviews, ook voor de letterkunde, nog belangrijk materiaal voorhanden is.
Deel 17 van Ten huize van... bevat gesprekken met Paul Haesaerts, Marie Gevers,
Leo Picard, Marcel Poot, Jan Cox, René Victor, Constant Boon, P.W. Segers, Richard
Declerck, Emiel van Cauwelaert de Wyels en Louis de Raeymaeker.
Karel van de Woestijne herdacht. Overdruk uit ‘Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde’, jg. 1979, afl. 2’ Gent.
61 blz. Prijs: 100 F.
(Te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de Academie, Koningstraat 18,
9000 Gent).
Deze publicatie die tegen een redelijke prijs verkrijgbaar is bevat, buiten een
inleiding door M. HOEBEKE, de teksten der toespraken die tijdens het
Van-de-Woestijne-jaar (1978) op door de Gentse Academie georganiseerde of
medegeorganiseerde herdenkingen gehouden werden. Sprekers waren E. WILLEKENS,
L. DETIÈGE, M. RUTTEN (over Karel van de Woestijne en het Gentse genie),
P.G. BUCKINX, A. VAN ELSLANDER, J. AERTS, R. VAN DEN ABEELE, K. JONCKHEERE
(over Latem en het tedere hart van Karel en Gustave), R. DE KINDER en C. COUPÉ
(over Karel van de Woestijne vandaag).
Een Wett-steen van de Ieught. Verzamelde artikelen van DR. S.F. WITSTEIN...
bijeengebracht door TOM GROOTES. Wolters-Noordhoff, Groningen 1980. 162 blz.
(De Nieuwe Taalgids Cahiers, 7). Prijs: f 30.
Na een bewonderenswaardige inleiding van E.K. Grootes waarin het wetenschappelijk
werk van de al te vroeg overleden hoogleraar oudere Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Leiden grondig in zijn evolutie ontleed wordt volgen twaalf
opstellen van S.F. Witstein, waarvan de betekenis niet hoeft onderstreept te worden.
De keuze beperkt zich tot die studies die niet in boekvorm verschenen zijn. De titels
luiden (op een paar plaatsen ingekort) als volgt: De rei van
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Batavische vrouwen..., De waerschouwing van Curtius, Vondel, Barlaeus en de
‘weduw’ van Brandt, Menanders Pleidooi, Portret van de dichter bij Cats, De
Coninghs drama over Hendrik de Vierde, Aandacht voor de Aenleidinge, Huygens
en Petrarca, Het erotisch-ethische referentiekader in Bredero's ‘Stommen Ridder’,
Hoofts ‘Achilles ende Polyxena’, Het Frans-classicisme in Huydecopers ‘Achilles’,
Lucas wist nog meer (over Lucas d'Heere). De samenstellers van deze bundel hebben
het prijzenswaardige idee gehad bij de opstellen een personenen zakenregister te
voegen. Dat dit laatste hoofdzakelijk termen uit de retorica bevat is bijna
vanzelfsprekend voor wie met Witsteins voornaamste benaderingswijze van literatuur
vertrouwd is.
Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van DR. G. KAZEMIER. Tweede druk.
B.V.W.J. Thieme & Cie, Zutphen s.d. 116 blz. (Klass. Lett. Pantheon).
In zijn verantwoording ‘Bij de tweede druk’ verwijst Dr. Kazemier zelf naar de
uitvoerige recensie van de eerste druk in ons tijdschrift door Dr. W.E. Hegman (jg.
15, blz. 268), van wiens op- en aanmerkingen hij dankbaar gebruik gemaakt heeft.
In bedoelde recensie noemde Dr. Hegman deze Beatrijs-uitgave een ‘degelijke editie’,
waarvan de kwaliteit nu nog verbeterd werd.
Excursiones mediaevales. Opstellen aangeboden aan PROF. DR. A.G. JONGKEES door
zijn leerlingen met een woord vooraf door PROF. DR. H. SCHULTE NORDHOLT.
Uitgegeven onder auspiciën van en verkrijgbaar bij de Vakgroep Middeleeuwse
Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen, Heresingel, 13, 9711 ER
Groningen.
Van de in deze bundel opgenomen opstellen die door enkele van Prof. Jonkees'
oud-leerlingen geschreven werden hebben voor de literairhistoricus van de
Middeleeuwen twee opstellen direkt belang. Het eerste door G.C. HUISMAN handelt
over Problemen rond een Nijmeegs ‘Mengboek’ en beschrijft een ‘convoluut’ die
een met houtsneden versierde incunabel, LUDOLPHUS VAN SAKSEN, Tboec van ons
Heeren Jesu Christi (1488) bevat en een handschrift met het Oerloy der Ewigher
Wijsheit (de vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae). Het tweede
opstel, van MARJOKE DE ROOS draagt als titel Hee, Feminin sexe! Christine de Pisan
en de vrouwenopvoeding. Maar wie zal uitmaken waar de belangstelling van een
filoloog-mediëvist eindigt? Daarom raden we wie zich als dusdanig beschouwt aan
met de inhoud van de hele bundel kennis te maken.
L.R.
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[Nummer 2]
Toneel in Vlaanderen in 1797
De redevoering van de Fonteinisten uit Gent ter gelegenheid van de
Kortrijkse toneelwedstrijd
Oud en nieuw
Tot de merkwaardigste uitingen van de kulturele heropstanding der achttiende eeuw
in de Zuidelijke Nederlanden behoort de reeks toneelwedstrij den, die was gestart te
Belle (Frans-Vlaanderen) in 1769, om via tientallen steden en dorpen door te werken
tot 1808.
Uit de tornooien die aldus tegen een gemiddelde van meer dan één per jaar te
noteren vallen, vermelden we losweg: Belle 1769 (Mithridates door Racine), Kortrijk
1770 (Alzire door Voltaire), Belle 1772 (Polyeucte door Corneille), Kortrijk 1775
(Olympia door Voltaire), Kortrijk 1784 (Mahomet door Voltaire), Gent 1785 (De
weduwe van Malabar door Lemierre), Sint-Winoksbergen 1786 (Tancrède door
Voltaire), Menen 1786 (Pyrrhus door Crébillon), Roeselare 1789 (Pedro de Wrede
door Du Belloy), Zeveneken 1798 (Mahomet door Voltaire)...
Er is omtrent die toneelwedstrijden nog veel opzoekingswerk te verrichten1. Toch
kan al worden gezegd dat het repertorium fel kontrasteert met wat het traditionele
Vlaamse theater in die tijd te bieden had. Niet alleen in de dorpen, maar veelal ook
in de steden2 ging doorheen de achttiende eeuw een uitgesproken voorkeur naar
stukken over de marteldood van tientallen heiligen zoals Genoveva, Godelieve,
Laurentius, Thomas Moms of Johannes de Doper. Even suksesrijk waren de niet
minder

1

2

Het uitvoerigst komen de tornooien aan bod in: F. VANDEN HENDE, Rederijkersgenootschappen
in Vlaanderen gedurende de tweede helft der achttiende eeuw werkzaam, - Jaarboek de
Fonteine, Gent, dl. IX (2e reeks, dl. I), 1959, p. 105-137. Deze studie is uitsluitend gebaseerd
op gegevens over de toneelwedstrijden. Zie ook J. SMEYERS, De Nederlandse Letterkunde
in het Zuiden, in deel VI van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, 1975,
p. 343-346.
Het plattelandsrepertorium is grondig bestudeerd in: E. VAN DER STRAFTEN, Le théâtre
villageois en Flandre, 2 dln., Brussel, 1874-1880. Overzichten met aanvullingen: bij J.
SMEYERS, o.c., p. 333-349 en 355-370.
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bloedige oorlogsdrama's over Godefridus van Bouillon, Diederik van den Elzas (die
van een kruistocht terugkeert met het Heilig Bloed), Prins Eugenius van Savoye (die
de Turken verslaat), de Heilige Rozenkrans (waarin de nederlaag der ketterse
Albigenzen werd verheerlijkt) en vele andere. Bijna geen van die bloederige gevallen
stond buiten het godsdienstig kader waarin het geestesleven van boer en burger zich
nagenoeg exclusief voltrok.
Zoals men al kon vaststellen, gaf in de reeks toneelwedstrijden een heel ander
genre de toon aan. De om prijs te spelen werken waren in overgrote meerderheid
vertalingen naar de grote buitenlandse auteurs: van 1769 tot 1790 bijna steeds Fransen
(met de verlichte filosoof Voltaire torenhoog boven iedereen uit), en na de ongeveer
zesjarige onderbreking tijdens de woelige overgangsjaren van Oostenrijks bewind
naar Franse annexatie kwam vanaf 1796, tussen de nog steeds dominerende Franse
auteurs, ook een aantal Duitsers hun plaats opeisen, met Kotzebue aan het hoofd.
Die tornooien waren dus het resultaat van een stroming die het eigentijdse Europese
repertorium zocht te propageren binnen een gebied dat ongeveer overeenkwam met
het aloude graafschap Vlaanderen. De initiatiefnemers vonden hun land op
toneelgebied erg achterlijk, een mening die duidelijk naar voren treedt uit de toespraak
die in het kader van zo'n prijskamp te Kortrijk in de winter van 1796-1797 werd
gehouden.

Kortrijk 1796-1797
De Kortrijkse wedstrijd is de vroegste waarvan men na de genoemde onderbreking
van 1790-1796 weet heeft. De Kruisbroeders3 hadden op 26 juni 1796 besloten tot
het inrichten van een tornooi. De deelnemende groepen dienden, naar oud gebruik,
om beurten een treurspel op te voeren dat door de organiserende kamer zou worden
aangeduid (en dat ook speciaal voor deze gelegenheid gedrukt zou worden), alsook
een blij- of zangspel naar eigen keuze. De beurten zouden door loting worden

3

De Kortrijkse kamer blijkt in 1797 geen merkbare gevolgen te ondervinden van de afschaffing
der gilden die, op 7 februari 1796 door de Franse overheid in de geannexeerde Nederlanden
uitgevaardigd, volgens bepaalde auteurs een weerslag had op de rederijkerskamers (zie E.
VAN DER STRAETEN, o.c., dl. I, p. 243; PR. CLAEYS, Histoire du théâtre à Gand, dl. II, p. 213).
Enkele jaren later zal nochtans de aloude benaming Kruisbroeders achterwege blijven, om
in 1814 weer in gebruik te komen. Een min of meer parallelle evolutie noteert men op vele
andere plaatsen in Vlaanderen.
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bepaald op 24 juli en de eerste opvoering was voorzien op de eerste zondag van
november4.
Snellaert stipte aan dat men bij deze wedstrijd voor het eerst was afgeweken van
de traditie die wilde dat elke deelnemende gilde hetzelfde stuk speelde5. De inrichters
waren aanvankelijk zeker niet van plan met die traditie te breken - zie hun besluit
van 26 juni -, maar om ons niet bekende redenen zouden ze inderdaad de deelnemende
groepen vrij laten kiezen. Dat wordt gestaafd door een mededeling ter gelegenheid
van de herdruk van Elfride, door de Nederlander P.J. Kasteleyn vertaald naar het
Duits van F.J. Bertuch (1737-1822): deze herdruk verscheen in augustus 1796 bij
J.F. van der Schueren te Gent, die het werkje aankondigde als zijnde het keurstuk
van de Fonteinisten uit zijn stad, bestemd om door hen te Kortrijk op de planken te
worden gebracht op 11 december6.
Dat de groep uit Gent op 11 december aan de beurt zou komen, was dus in augustus
al geweten, waaruit mag worden afgeleid dat de loting wel, zoals voorzien, te Kortrijk
heeft plaatsgehad op 24 juli. We kennen nog slechts één andere deelnemende groep,
namelijk een kamer uit Deinze, die op 4 februari 1797 aan de beurt was (met inderdaad
een ander stuk dan de groep uit Gent)7.

4

5

6
7

Gazette van Gend, 18 juli 1796.
Er zij opgemerkt dat de rederijkerskamer van Middelburg-in-Vlaanderen enkele maanden
vroeger al een dergelijke prijskamp had uitgeschreven (Gazette van Gend, 28 maart 1796),
maar de uitvoering der plannen zou hier vertraging kennen, zodat de eerste beurt pas op 7
mei 1797 viel, na afloop van de Kortrijkse wedstrijd. Eén detail is het vermelden waard: op
5 juni 1797, wanneer te Kortrijk de proclamatieplechtigheid plaatsgrijpt, is de gilde Jong en
Yverig uit Wakken in het Vlaamse Middelburg aan de beurt (Gazette van Gend, 24 april
1797).
F.A. SNELLAERT, Over de Kamers van Rhetorica te Kortrijk. - Belgisch Museum, III, 1839,
p. 23-24. Snellaert onderstreept dat de keuze van het treurspel aan de deelnemers werd
overgelaten, en laat zich over die innovatie lovend uit. Hij kende blijkbaar de titels der
opgevoerde stukken, want hij schrijft: ‘De bedoelde treurspelen, waeruit men eene keus
mocht doen, waren deels oorspronglyke, deels vertaelde, thans nog algemeen gekend.’
Snellaert meende overigens ten onrechte dat deze Kortrijkse wedstrijd bij een onuitgevoerd
plan was gebleven (hierin nagevolgd door o.m. F. DE POTTER, Geschiedenis der stad Kortrijk,
dl. II, p. 58).
In de Gazette van Gend van 15 aug. 1796 en de Sysse-panne van 21 aug. 1796.
Zie H. VAN DEN ABEELE, Geschiedenis der Rederijkerskamer met zinspreuk Geen Konst
zonder Nijd opgeregt door de Leerzugtige Iveraeren binnen de stede van ‘Deynsse’ 1789-1858,
- Bijdragen tot de Geschied. der stad Deinze, XII, 1945, p. 33: ‘Op 4 februari 1797 namen
de Rhetoriekers [van Deinze] in de stad Kortrijk hunne toneelbedrijvigheid moedig op met
de opvoering van het treurspel De dood van Cesar van Tollens en het zangspel De deserteur
uit Kinderliefde van Rulofs.’ Het genoemde treurspel was een vertaling naar Voltaire.
In zijn Geschiedenis der stad Deinze (1865, p. 209) had A. VAN DEN ABEELE verkeerdelijk
medegedeeld dat het genootschap op die 4e februari 1797 pas de beslissing nam, aan de
Kortrijkse wedstrijd deel te nemen.
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De proclamatie geschiedde op 5 juni 1797. Blijkbaar was het tornooi toen toch al
een tijdje voorbij, want in april van dat jaar wisten de Fonteinisten uit Gent reeds dat
ze de eerste prijs hadden gewonnen: ze kondigden tegen 23 april in hun eigen stad
een vertoning aan van Elfride ‘met welk Stuk zy onlangs in den Tooneelstryd te
Cortryk den eersten Lauwerkrans hebben weggedraegen’8. Toen op de genoemde
maandag 5 juni de plechtigheid te Kortrijk plaatshad, maakte een Gents blad bekend
dat een opera van Cimarosa in de zaal der Fonteinisten zou worden verschoven van
woensdag 7 juni naar dinsdag 6 juni, teneinde de zaal vrij te hebben voor het
overwinningsfeest9.

Nieuwe geluiden
Een lid van de delegatie der Gentse Fonteinisten sprak ter gelegenheid van de
prijsuitdeling op 5 juni 1797 een rede uit, die in druk is verschenen bij de reeds
genoemde Jan Frans van der Schueren, drukker te Gent. De auteur is niet vermeld,
maar de mening werd geopperd dat hij dezelfde persoon zou kunnen zijn als de
drukker10.
Van der Schueren greep inderdaad wel meer naar de pen. Hij had een dichtwedstrijd
gewonnen te Wakken in 1781, hij vertaalde De weduwe van Malabar van Lemierre,
en hij schreef de redevoering Over de Oudheyd, Nutheyd en Heerlykheyd der zoo
van ouds genaemde Rederykers in de Nederlanden, op 6 juni 1785 uitgesproken door
Van Beesen uit Sint-Niklaas ter gelegenheid van de prijsuitreiking na de
toneelprijskamp te Gent11.
8
9

10

11

Gazette van Gend, 20 april 1797.
Franstalige mededeling in de Gazette van Gend, 5 juni 1797. Blijkbaar in het Frans omdat
men zich richtte tot het operapubliek dat omtrent de vervroeging van Cimarosa's stuk diende
te worden ingelicht.
F. VANDERHAEGHEN, Bibliographie gantoise, dl. IV, p. 218, nr. 6567. (‘Discours... dont
l'auteur est très-probablement J. van der Schueren.’); P. ALLOSSERY, Geschiedkundige
Boekenschouw over het huidig West-Vlaanderen, Brugge, 1913, dl. II, p. 190, nr. 407. Het
dokument wordt met enkele regels vermeld in: J. SMEYERS, o.c., p. 390.
F. VANDERHAEGHEN, o.c., p. 205-206. Van der Schueren (Gent 1751-1804) was ook de
drukker van Den Vlaemschen Indicateur (1779-1787), van de Gazette van Gend (vanaf 1
oktober 1794 tot zijn dood), en zijn betekenis als stimulator van de (moderne)
toneelbeoefening in Vlaanderen was erg groot. Zie over hem ook J. SMEYERS, o.c., p. 389-390
en 551-552.
De redevoering Over de Oudheyd... verscheen in Den Vlaemschen Indicateur, dl. XIV,
juli-dec. 1785, p. 10-12, 21-24 en 37-39. Hierna bezorgde Van der Schueren een overdruk.
Fragmenten werden aangehaald in: PH. BLOMMAERT, Geschiedenis der Rhetorykkamer De
Fonteine, te Gent, Gent, 1847, p. 69; E. VAN DER STRAETEN, o.c., dl. I, p. 214-215 en p.
249-250; P. VAN DUYSE, De Rederijkerskamers in Nederland. Hun invloed op letterkundig,
politiek en zedelijk gebied, ed. F. de Potter en Fl. van Duyse, Gent, 1900, dl. II, p. 220-222;
H. VAN OVERBEKE, Een woord ter inleiding, - Jaarboek de Fonteine, dl. III, Gent, 1945, p.
9; J. SMEYERS, o.c., p. 355.
Bij zijn eerstgenoemd citaat, geput uit Den Vl. Indicateur, schrijft Van der Straeten de tekst
in kwestie toe aan de dichter P.J. de Borchgrave; zijn tweede citaat (p. 249-250) komt uit
het werk van Blommaert en hier heet Van Beesen de auteur. De beide citaten betreffen
dezelfde passus, niet zonder allerlei varianten in het Frans vertaald.
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Wanneer we deze rede van 1785 naast die van 1797 leggen, zijn we geneigd om ons
aan te sluiten bij de mening dat ze van eenzelfde auteur zijn.
De eerstgenoemde rede ging ervan uit dat de achttiende-eeuwse rederijkerij - en
de spreker bedoelde op de eerste plaats de toneelwedstrij den zoals ze sedert 1769
weer in zwang waren - geen nieuwigheid was, doch het herstel betekende van een
eeuwenoude traditie. Zij onderstreepte het feit dat de rederijkers in die vroegere
eeuwen om reden van hun theateraktiviteit zowel door de kerkelijke als door de
politieke overheid als nuttige instellingen erkend, beschermd en zelfs begunstigd
waren. Een hierbij te pas gebrachte bedenking als de hier volgende wijkt niet ver af
van wat in de rede van twaalf jaar later zou worden gezegd: de rederijkers wensen
‘door Tooneelspelen de Zeden te verbeteren, en de reden te beschaeven, met een
ider, nu boertiglyk, dan ernstig, zyne pligten voor te houden, de deugd te pryzen en
het kwaed te berispen’. De spreker beschouwde Jozef II als de reïncarnatie van de
toneelgezinde overheid van vroeger, en als de verlichte beschermheer tegen drie
kategorieën van vijanden: de ‘trotsche Voorstaenders van het Fransch Tooneel’, de
‘laetdunkende, die de welsprekenheyd veragten’ en de geestelijkheid die het toneel
blijft wantrouwen (‘die eygenzinnige Mymeraers, die alleen wys willen zyn, of voor
zulkdaenig willen doorgaen, om by het gemeene Volk als halve Goden het hoofd te
konnen verheffen, [zullen] de oogen openen en zien dat zy zig zelven en de hunne
verleyd hebben’).
Die redevoering van 1785 blijft één der basisdokumenten voor de studie van het
Vlaams toneel in de tweede helft der achttiende eeuw. Zulke inlichtingsbronnen zijn
niet zeer talrijk. Onmisbaar is alleszins de tekst van de toespraak waarmee de
Kortrijkse dichter en toneelschrijver J.B.J. Hofman op 16 oktober 1814 de eminente
acteur Pieter Generé (1749-1814), lid der Kruisbroeders te Kortrijk, heeft herdacht.
Hij roemde diens bijdrage om de Vlaamse theaterkunst ‘eene gansch nieuwe en goede
richting’ te wijzen door zijn op ‘natuurlykheid en waarheid’ gesteund spel12.

12

(J.B.J. HOFMAN), Korte schets een'er schuldige pligtkwyting der Kruis-broeders... ter
gedagtenis van hunnen beroemden en afgestorven Medebroeder en Jubelaris Petrus Generé:
Uitgewerkt door de gemelde Maatschappy, op den 16 October 1814,... Kortrijk, L. Blanchet,
8 p.
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De band tussen de Kortrijkse groep en de Gentse Fonteinisten was in de laatste jaren
der achttiende eeuw erg nauw, en we denken onwillekeurig aan Generé wanneer we
in de Gazette van Gend van 21 september 1797, enkele maanden slechts nadat te
Kortrijk het gezelschap van Gent was bekroond, lezen dat een speler uit de Leiestad,
winnaar van verscheidene medailles, als gastacteur zou optreden met de lokale
Fonteinisten13. Het jaar tevoren, in 1796, was het stuk Clarinde van Hofman te Gent
bekroond14; een Kortrijkenaar was het overigens ook, met name Charles Bataille, die
tien jaar vroeger aan de basis had gelegen van de heropleving der theateraktiviteit
in de aloude Gentse kamer15.
De door Generé gedemonstreerde natuurlijke speelwijze zou in Vlaanderen
ingebracht zijn door de gilde der Royaerts te Sint-Winoksbergen (Frans-Vlaanderen).
Een belangrijk dokument, uitgegeven door Maurits Sabbe, laat blijken dat de
genoemde theatervernieuwing in het Frans-Vlaamse stadje eigenlijk geïnspireerd
was door voorbeelden uit de toonaangevende centra Londen en Parijs16.
We sommen dit alles hier op om meer dan één reden. Vooreerst moeten de
mededelingen over Generé en de Winoksbergse gilde duidelijk maken dat de
geschiedenis van de vernieuwing die in de tweede helft der achttiende eeuw in het
Vlaams toneel heeft plaats gehad, terzelfdertijd de speelwijze en het repertorium
betrof17. Slechts aan dit laatste, het repertorium, wordt in de toespraak van 5 juni
1797 te Kortrijk aandacht besteed. In de tweede plaats is het nuttig, de tekst van die
redevoering van 1797 thuis te brengen in de kleine collectie dokumenten die ons
enig beeld geven van de situatie op toneelgebied in de Oostenrijkse en Franse
Nederlanden, en inzonderheid in het toenmalige Vlaanderen. Deze Kortrijkse
redevoering door een Gentse Fon-

13

14
15

16

17

Nl. in de rol van Orosman en Lusignan in Zaïre van Voltaire, en in de rol van Seïd in Mahomet
van dezelfde. In zijn bovengemelde herdenkingsrede haalt Hofman enkele rollen aan, door
Generé vertolkt. Daartoe behoort die van Seïd.
J. SIMAEY, De bewaarde toneelstukken van Jan Hofman, - De Leiegouw, XI, 1969, p. 239.
Charles Bataille, die te Kortrijk aan de leiding had gestaan van de Kruisbroeders, was naar
Gent verhuisd. Zie over zijn betekenis: P. DE KEYSER, Een onbekende bladzijde uit de
geschiedenis van de Fonteinisten te Gent, - Oostvlaamsche Zanten, III, 1928, p. 81-87; F.
VAN DEN HENDE, o.c., p. 126.
M. SABBE, Fransch-Vlaamsche Rederijkerskunst in de 18e eeuw, in: Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1923, p.
210. Een goede schets van die vernieuwingsbeweging in de kamers van Sint-Winoksbergen,
Kortrijk en Gent in: W. SIMAEY, Leven en tijd van Jan Hofman, Kortrijks toneeldichter, - De
Leiegouw, VII, 1965, p. 136-137.
Hofman ging in zijn hulde ter nagedachtenis van Generé zowel in op het repertorium als op
de speelwijze: ‘... Zulks heeft hy zyne kunstvrienden doen kennen, en allengskens zooveel
bewerkt, dat hy hunne wyze van vertoonen heeft hervormd en de misgeboorten van
tooneelstukken heeft doen verwerpen, om deze te vervangen door meesterstukken van de
grootste kunstenaars zyner eeuw’.
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teinist - wellicht Van der Schueren - was tot nog toe alleen met haar titel bekend.
Diverse onderzoekers hebben vruchteloos getracht het dokument te raadplegen in
de Universiteitsbibliotheek van Gent, waar het pas onlangs weer opgedoken is.

Pleidooi voor het burgerlijk drama
De tekst klinkt, afgezien van de eerder gezwollen hulde- en dankformuleringen van
de aanhef, merkwaardig zakelijk, gesteld in een spelling die door haar soberheid
gunstig kontrasteert met vele geschriften uit die tijd.
De aanhef is vrij conventioneel: de Kortrijkse jury krijgt een dankwoord
toegezwaaid en de andere deelnemende groepen, die het meesterschap van de
Gentenaren hebben moeten erkennen, horen een woord van aanmoediging. Bij het
citaat uit Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) valt op te merken dat het afkomstig
was uit zijn dichtwerk L' Art poétique (1674), dat ook in de Nederlanden veel sukses
heeft gekend. Eén van de vele vertalingen was overigens, zonder naam van de vertaler,
in 1791 verschenen bij de vermoedelijke auteur van de Kortrijkse redevoering, drukker
Van der Schueren.
Van blz. 4 tot halfweg blz. 6 wordt vooral geargumenteerd tegen de vijanden der
toneelbeoefening, met ondermeer een zinspeling op de afkeer van de verlichte filosoof
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) voor het theater. Van deze afkeer getuigde diens
Lettre à d'Alembert sur les spectacles (1758), waarin het toneel als immoreel en
onnatuurlijk werd afgeschilderd. Dit standpunt haalde de auteur protesten van Voltaire
op de hals.
Het nut van het toneel wordt aangetoond met een verwijzing naar de Franse markies
Jean Baptiste de Boyer d'Argens (1704-1771), die lange tijd in Nederland en in het
Berlijn van Frederik II had verbleven. Ook op het gezag van Joseph Addison
(1672-1719) wordt een beroep gedaan, niet zonder verkeerde schrijfwijze van zijn
naam. Deze Engelse auteur had samengewerkt met Steele in het tijdschrift The
Spectator en zijn toneelstuk Cato was ook in Vlaanderen bekend18.

18

Rond 1785 dichtte iemand van de Royaertsgilde te Sint-Winoksbergen:
O Addisson! gy hebt door Cato's dood te schryven
De min des vaederlands ten vollen afgebeeld [.]
Vier, réde, trant [,] vernuft [,] beleiding der bedryven,
Het alles in uw werk het hert en geest zoo streelt
Dat men aen Shakespaer en al wat England baerde
U vóren stellen mag in Melpomena's konst...
- Verzaemeling der Prys-vraegen, uyt-gegéven in de réden-rycke Baptisten royaerts G'hulde,
gezeyd Rhétorica... binnen Bergen-St. Winocx..., Sint-Winoksbergen, Barbez, 1810, p. 150.
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Interessant wordt de tekst vooral vanaf blz. 6, waar duidelijk wordt gemaakt wat er
in het traditionele Vlaamse toneel fout liep, en waar op even duidelijke wijze
geformuleerd wordt wat er in de plaats moest komen. Halfweg deze zesde bladzijde
wordt de desbetreffende passus als een slotbeschouwing aangekondigd, maar gelukkig
beslaat deze wel nog ongeveer veertig procent van de tekst.
Het toneel blijkt in Vlaanderen gedomineerd te worden door stukken waarin
moorden, martelingen en echtschendingen aan de orde zijn. Dat moord en marteling
op de scène inderdaad populair sukses garandeerden hebben we boven al vastgesteld
bij een vluchtig overschouwen van de courante vertoningen.
Iets verder brandmerkt de Gentse zegsman de traditionele tragedies met de woorden
moord en wraak. Ze heten ook woest en regelloos, en verrassend klinkt hier zeker
de parallel met toneelwerk van de dertiende eeuw dat toen de kruistochtgedachte zou
hebben gepropageerd. Deze laatste formulering houdt ongetwijfeld verband met de
hoge frekwentie van drama's die, de ene of de andere veldtocht tegen Muzelmannen
of Turken behandelend, nog tot in de negentiende eeuw op de planken zouden blijven.
Tot deze hele dweperij der barbaarse eeuwen behoorden natuurlijk de vele
tragedies die zich afspeelden aan het hof van de ene of andere vorst. Men verneemt
hier een republikeins geluid dat niet zo vreemd klinkt in de jaren der Franse Republiek,
waartoe onze gewesten behoorden. Vier jaar na de moord op de Franse koning
Lodewijk XVI wordt als argument naar voren gehaald dat het verkeerd is naar het
volk toe te gaan met koningsdrama's, daar waar het lot van eenvoudige burgers nooit
de belangstelling van vorsten heeft gewekt. Dit standpunt neemt niet weg dat een
koninklijk schelmstuk af en toe met nut kan worden vertoond.
Tot zover de kritiek op wat in de ogen van de verlichte spreker verkeerd was in
het Vlaamse toneel. Dit alles moest worden weggeveegd en vervangen door een
geheel nieuw repertorium, vooral nu de toneelbeoefening op het platteland weer
toenam. Deze laatste opmerking gold de onveilige jaren 1789-1795 waarin het
theaterleven bijna stil had gelegen. De spreker kan zeker niet hebben gedacht aan
het tijdvak vóór de Brabantse Omwenteling, aangezien toen in de landelijke dorpen
het toneel opvallend druk was beoefend.
De gezelschappen van steden en belangrijke gemeenten dienden nu huiselijke en
leerzame stukken te propageren. Het betreft hier het genre dat in de
literatuurgeschiedenis bekend staat als het burgerlijke drama:
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eigentijdse onderwerpen op een natuurlijke manier voorgesteld, en vaak moraliserend.
Naast de term huiselijk, die blijkbaar verwijst naar de domestic tragedy waarvan
Richard Steele een voorloper was (met zijn stuk The funeral, or Grief-à-la-mode van
1701), gebruikte de spreker ook de uitdrukking burgerlijk treurgeval, en de vier door
hem aangehaalde voorbeelden geven duidelijk genoeg te kennen waarover het ging:
men diende werk op te voeren waarin huiselijke belangen werden behartigd, de
toeschouwer moest aangespoord worden tot het getrouw onderhouden van de
huwelijksplicht, men moest het loon der kinderliefde voor ogen stellen en men moest
tenslotte de mensen hun vaderland leren beminnen.
De werken van Kotzebue, Nomsz, Mercier en de spectatoriale Schouwburg stonden
voor het aangeprezen genre model. Dank zij deze verwijzingen kan men zich een
konkreet beeld vormen van wat de Vlaamse theatervernieuwers in de tijd van het
Directoire als het ideaal voor ogen zweef de.
August von Kotzebue (1761-1819) genoot rond de wisseling der achttiende en
negentiende eeuw een Europese vermaardheid met zijn tientallen op de smaak van
een groot publiek afgestemde Sitten und Familiendramen, handige cocktails van
humor en sentiment. De vroegst bekende opvoering van één van zijn werken in
Vlaanderen had plaats te Gent en te Brugge in 1793, in beide gevallen door een
gezelschap uit Rotterdam19. Een Gentse groep vertoonde De Onechte Zoon op 22
juni 179520; in de loop van het volgende jaar startte een drukker uit dezelfde stad de
uitgave van een reeks vertaalde stukken van de Duitse auteur21.
Johannes Nomsz (1738-1803) was de Nederlandse veelschrijver die onder andere
gespecialiseerd was in vertalingen of bewerkingen van Voltaires tragedies.
Het verzameld toneelwerk van Louis Sébastien Mercier (1740-1814) was in
1778-1784 te Parijs verschenen. Hij had samen met Diderot het

19

20
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De Nederduitsche Tooneelisten van Rotterdam in de Brugsche Schouwburg,
1793, - Biekorf, 1965, p. 126; J.M. SCHRANT, Hulde aan de nagedachtenis van wijlen...
Joannes Baptista Hellebaut..., Gent, 1819, p. 47. Zie over Kotbezue in Vlaanderen ook: J.
SMEYERS, o.c., p. 337-338.
Gazette van Gend, 18 juni 1795. Opgevoerd door het Genootschap ter bevoorderinge der
Nederduytsche Letterkunde te Gent. Een genootschap van die naam wordt bij zijn stichting
vermeld in Den Vlaemschen Indicateur, XVII, 1787, p. 46-48.
De drukker was Pieter Frans de Goesin. - Gazette van Gend, 6 en 9 juni en 13 oktober 1796.
F. VANDERHAEGHEN in Bibliographie gantoise, IV, p. 273-274 (nrs. 6936 en 6943-6953)
situeert één door De Goesin gedrukt stuk van Kotzebue in 1797 en een tiental andere ‘rond
1798’. De begindatum van de reeks mag dus vervroegd worden tot 1796 (op 6 juni van dit
jaar was de drukker klaar met de uitgave van De Zonnemaagden).
A. V(IAENE),
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burgerlijke drama in Frankrijk gepropageerd. Op het tijdstip van de Kortrijkse
redevoering van 5 juni 1797 was hij lid van de Raad der Vijfhonderd van waaruit
het Directoire, de uitvoerende macht van de Franse Republiek, werd aangeduid22
Sinds 1775 verscheen te Amsterdam ongeveer jaarlijks een aflevering van de
Spectatoriaale Schouwburg. Deze reeks, gesticht en tot 1791 geleid door de gewezen
predikant Cornelius van Engelen, bracht in hoofdzaak vertalingen van buitenlandse
toneelwerken, met een uitgesproken voorkeur voor de nieuwe strekking van het
burgerlijk drama. De inleidende Wysgeertige Verhandeling over den schouwburg in
't algemeen van de stichter bevatte onder andere argumenten ten gunste van het
patriotisch treurspel en ze pleitte voor republikynsche of demokratische geest in het
toneel.
Het werk werd na Van Engelens dood een tiental jaren voortgezet. In 1797 waren
al vijfentwintig delen verschenen, met stukken van L.S. Mercier (acht), D. Diderot,
P.A.C. de Beaumarchais, Falbaire, G.E. Lessing (vier), C.F. Weisse (drie), J.C.
Brandes, J.J. Engel, J.H.F. Müller, J.W. Goethe (Clavigo in 1781 en Egmont in 1790),
Fr. Schiller (Fiesko in 1792), A.F. Kotzebue (Het Speelkind in 1791), E. Moore,
Tillo, Helcroft23.
Waar men op blz. 7 leest dat het aanschouwen van de moraliserende werken uit
het nieuwe repertorium onze landaard een vaste plooi zal doen nemen - iets verder
bevestigd en verduidelijkt door een gelijkaardige uitdrukking (onze pogingen zullen
de landaard verbeteren) -, hoort men een echo van Addisons bewering in The
Spectator dat hij met zijn bijdragen zonde en onwetendheid uit zijn land hoopte te
bannen, een wens die doorheen de hele eeuw der Verlichting in vele talen en varianten
was doorgegeven tot bij de drijvers der Franse Revolutie. Aan zulke taak van
volksopvoeding schijnen mensen als de Gentse spreker niet te hebben getwijfeld en
het engagement in dienst van het republikeinse burger-ideaal haalde heel zeker de
bovenhand op zuiver artistieke

22
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Op 24 febr. 1800 werd in de zaal der Fonteinisten (Parnassusberg) Den Inwooner van de
Guadeloupe, naar L.S. Mercier, vertoond. - Gazette van Gend. 1 Ventose VIII / 20 febr.
1800. Bij de toneelwedstrijd van 1801 te Geraardsbergen stond naast Nathan de Wijze
(Lessing) en vele stukken van Kotzebue ook Zoé van Mercier op de lijst der toegelaten
stukken. - E. VAN DER STRAETEN, o.c., dl. II, p. 293. De Fonteinisten van Gent namen aan
deze wedstrijd deel met het genoemde stuk van Mercier. - Gazette van Gend, 13 Messidor
IX / 2 juli 1801.
Spectatoriaale Schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke Tooneelstukken,
byeen gebragt uyt alle de verscheiden taalen van Europa. Amsterdam, 1775-1801, 28 delen.
Zie ook Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793). Keuze, inleiding
en aantekeningen door N.C.H. WIJNGAARDS, - Klassiek Letterkundig Pantheon, nr. 193,
Zutphen, s.d. (vooral p. 87).
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objectieven. Misschien mag in dit kader verwezen worden naar de Gentse volksschool
waarvoor de Fonteinistenkamer zich in die jaren inzette24.
Dat in die republikeinse tijd het burgerlijke drama als alternatief werd gesteld
tegenover toneelwerken die tot de hofliteratuur behoorden, klinkt vrij evident. De
behandeling van dit punt inspireerde de woordvoerder der Fonteinisten tot de
welsprekendste passages uit zijn rede. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen
dat hij hiermee zeer nauwkeurig het standpunt van de bewindslieden vertolkte, hoezeer
hij ook, als aanhanger der republikeinse vrijheids- en gelijkheidsgedachte, zal geméénd
hebben wat hij zegde. Zijn woorden klinken alleszins niet minder oprecht dan Van
der Schuerens verlichte en keizersgezinde rede van 1785.
Wat de overheid van het Scheldedepartement, waarvan Gent de hoofdstad was,
een half jaar later uitvaardigde, zou door onze spreker kunnen zijn geschreven. Alleen
het antigodsdienstige element klinkt bij hem niet zo sterk. Het bedoelde decreet van
13 december 1797 (23 Frimaire VI) luidde dat het theater geen andere taak had dan
republikeinse idealen te propageren zoals vaderlandsliefde en eerbied voor de wetten.
Voor stukken, gewijd aan het verwerpelijke bijgeloof van (religieus) fanatisme en
koningsgezindheid, mocht er geen plaats zijn. Deze maatregel gold zowel de kleinste
dorpen als de steden. Gedurende het afgelopen jaar 1797 hadden allerlei
amateursgezelschappen nog fanatieke en koningsgezinde stukken vertoond, met
onderwerpen als de Kruistochten, het Laatste Oordeel of de Passie van Jezus Kristus...
Hoog tijd was het thans om dit wangebruik een krachtig halt toe te roepen25.

24

25

Geschiedenis der Rhetorykkamer De Fonteine, te Gent, 1847, p. 70. In de
Gazette van Gend van 11 aug. 1796 maakt schoolmeester P.B. van Ghelder uit de Savaanstraat
bekend dat hij al verscheidene jaren onderwijs verstrekt o.a. aan ‘de behoeftige kinderen,
die ten koste van het Genootschap van Rhetorica geleerd worden’.
‘Les Théâtres, Citoyen, quand ils ne s'écartent point du but de leur institution, sont l'Ecole
des Moeurs; ils doivent l'être aussi du Républicanisme. La scène ne doit offrir au peuple que
l'expression des sentimens généreux du coeur humain, de l'amour de la Patrie, du respect
pour les Lois et de l'obéissance aux Magistrats, qui en sont les organes; on doit en bannir
tout ce qui pourrait tendre à avilir le Gouvernement ou les Institutions républicaines. Les
pièces propres à troubler la tranquillité, à corrompre l'esprit public, à reveiller la honteuse
superstition du fanatisme et de la royauté doivent être sévèrement proscrites. - Ces principes,
Citoyen, ne sont pas seulement applicables aux Théâtres des grandes Communes; il faut que
par-tout la scène soit épurée, qu'elle soit par-tout digne du peuple. Nous savons que dans
plusieurs Cantons, des théâtres d'amateurs ont joué l'année dernière des pièces fanatiques et
royales, que la raison et la philosophie doivent condamner à jamais, telles que les Croisades,
le Jugement dernier, la Passion du Christ, etc...’ . - H. VAN DEN ABEELE, o.c., p. 38-39. Zie
ook het antwoord uit Deinze op p. 40141: het gezelschap Geen koest zonder nyd (deelnemer
aan de Kortrijkse wedstrijd) had niets dan republikeinse stukken vertoond, of dan toch stukken
zonder spoor van ‘fanatisme’ en ‘royalisme’...
PH. BLOMMAERT,
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Met zulk overheidsstandpunt zal de Gentse groep rond drukker Van der Schueren
en de Fonteine weinig last hebben gehad. Tot die republikeinse kern behoorden onder
andere ook de publicisten Karel Broeckaert, J.J. Antheunis en Pieter Johan Robyn.
Er waren in hun republikanisme echter toch wel nuanceverschillen die maakten dat
ze elkaar in hun blaadjes (De Sysse-panne, de Protocole Jacobs e.a.) niet spaarden.

Hofman
Op blz. 8 boeit vooral het eresaluut voor de toneelschrijver Jan Baptist Jozef Hofman,
een 39-jarige schoenmaker uit Kortrijk, nog ongehuwd, en lid van de Kruisbroeders26.
Hij wordt beschouwd als de grondlegger van het burgerlijke drama in de Zuidelijke
Nederlanden, ook al was zijn streek- en generatiegenoot Pieter Joost de Borchgrave
hem één jaar voor geweest27.
Hofman was in 1797 een erkend toneelschrijver. De ware Vaderlanders dateert
van 1788 en Justina of de onderwerping van Namen van 1791, twee stukken in het
teken van de politieke aktualiteit, namelijk de opstand tegen keizer Jozef II en de
restauratie van het Oostenrijkse Huis (waarvan Hofman een trouw aanhanger was
gebleven).
Den onbermhertigen Schuld-eisscher ofte de Deugdzaeme in Armoede was
aangekondigd in de door Van der Schueren gedrukte Gazette van Gend op 7 april
1796. Hetzelfde blad vermeldde de uitgave van Clarinde of de rampzalige door de
Liefde op 28 juli van hetzelfde jaar, achttien dagen na de eerste opvoering te Kortrijk.
We hebben reeds aangestipt dat de auteur voor het laatstgenoemde stuk te Gent een
medaille kreeg28.
Een nieuw werk, De onverwachte Redding, was in 1797 gereed, en interessant is
wel dat het op 5 juni van dat jaar ter gelegenheid van de prijsuitreiking te Kortrijk
werd vertoond, en dat Hofman hiervoor van

26
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Zie over Hofman de reeds aangehaalde bijdragen van W. SIMAEY (zie voetn. 14 en 16), aan
te vullen met: ID., Jan J.B. Hofman 1758-1835, - De Leiegouw, IX, 1967, p. 231-246; ID.,
art. in Nationaal Biografisch Woordenboek, III, 1968, k. 395-400; J. SMEYERS, o.c., p. 381-383.
Wat we verder over Hofmans werk mededelen is, tenzij anders vermeld, afkomstig uit de
genoemde studies van Simaey.
Het stuk Den Schildwacht Nelzon of de beproefde Liefde van De Borchgrave verscheen
zonder auteursnaam in 1787 in Den Vlaemschen Indicateur. Hofman had toen zijn eerste
stuk nog niet geschreven. Zie ADA DEPREZ, art. in Nationaal Biografisch Woordenboek, III,
1968, k. 101.
Den onbermhertigen Schuld-eischer en Clarinde werden gedrukt door R. Gambar, zoon, te
Kortrijk, in 1796.
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het stadsbestuur een erepenning ontving29. De Gentse zegsman der Fonteinisten had
Hofmans stuk dus zien opvoeren juist vooraleer hijzelf de tekst uitsprak die we hier
bestuderen. Hij sloot zich blijkbaar aan bij de hulde die de Kortrijkse auteur vanwege
zijn stadsbestuur in ontvangst mocht nemen.

Gent 1797
Nog één element vraagt om aandacht, namelijk de op blz. 4 aangekondigde
toneelwedstrijd die de Gentenaren op hun beurt wensten te organiseren. Reeds op
15 december 1796 - herhaald op 12 maart 1797 - was in de Gazette van Gend een
tornooi aangekondigd, maar niet de Fonteinisten noemden zich de organisatoren,
doch ‘de Liefhebbers der Tooneel- en Digtkunde, onder kenmerk Jong en Leerzugtig,
hun Schouwburg hebbende in de Herberge de bonne Avanture’. De loting was al
achter de rug (12 maart, om reden van een te geringe opkomst herhaald op 2 april),
terwijl men voor de eerste opvoering nog diende te wachten tot 29 oktober. Meer
gegevens over deze prijskamp ontbreken. Blijkens de Kortrijkse redevoering van 5
juni, waar op geen andere wedstrijd gezinspeeld kan zijn dan op deze van ‘Jong en
Leerzugtig’, was men in het begin van juni duidelijk van plan om de organisatie ten
uitvoer te brengen.
In de herberg de Bonne Avanture was het gezelschap thuis geweest dat in 1785
de eerste Gentse wedstrijd van de late achttiende eeuw had ingericht30. Van 1786 tot
1789 zou ook de Fonteine, in wier rangen het toneel een sterke bloei kende, in de
genoemde herberg haar lokaal hebben31. In 1789 zien we voor het eerst de groep Jong
en Leerzugtig aantreden, en wel aan de zijde van de Fonteine in de toneelprijskamp
van Lokeren32. Ter aanvulling weze vermeld dat in 1797 weer de beide genoemde
Gentse maatschappijen deelnamen aan het tornooi van Middelburg-in-Vlaanderen,
ook al een organisatie die de steun genoot van

29

30
31
32

Zie W. SIMAEY, Leven en tijd van Jan Hofman, - De Leiegouw, VII, 1965, p. 140. Hier wordt
uit een lokale Kortrijkse kroniek aangehaald: ‘5 Juni / 18 praireal: hebben onze tonneel
Konstminnaers een stuk van Eere vertoont op stadstheater waer naer pligtig de uytdeeling
der pryzen geschied is aen de liefhebbers der andere steden en plaetsen die hier in den winter
hadden kommen de vereyschte tonneel spéelen verthoonen, den eersten prys wierd aen die
van gendt toegewéesen.’
Den Vlaemschen Indicateur, 20 november 1784, 2 en 9 april, 25 juni 1785. Zie o.m. ook
Gedichten van De Borchgrave, - ed. J. de Borchgrave, Gent, 1861, p. XXXIV; 21-25, 26-27.
P. CLAEYS, Histoire du théâtre à Gand, dl. I, p. 110-111.
A. DE VLAEMINCK, Jaerboeken der aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen,... te Thielt,
Gent, 1862, p. 186. Zie ook F. VAN DEN HENDE, o.c., p. 128-129.
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J.F. van der Schueren. Jong en Leerzugtig was er aan de beurt op 28 mei, de
Fonteinisten speelden er op 15 juni33. Uit de Kortrijkse redevoering van 5 juni kan
worden afgeleid dat de banden tussen de beide toneelgenootschappen uit Gent vrij
nauw waren.
REDENVOERING,
uytgesproken
Op het Tooneel der KRUYS-BROEDERS binnen
CORTRYK, den 5 Juny 1797 (17 Prairial 5 jaer),
DOOR
Het Genootschap ter bevoorderinge der Letter- en Tooneel-kunde,
voorheén gekend onder den naem van
FONTEYNISTEN, IN GEND,
TER GELEGENHEYD
Der Prysbehaeling in den Tooneel-stryd door
eerstgemelde Genootschap uytgeschreven.
(p. 3) Achtbare Kunstbeminners!
Doordrongen van uwe voortreffelyke en minzaeme onthaeling, en trots op uwe
bekrooning, is het zeker aen ons niet te zeggen dat gy ervaeren Kunstkenners en
onzydige Regters zyt. Wy laeten andere zeggen dat gy in de beslissing der
Tooneel-kampen zoo ervaeren zyt als zy, onder wie in Athenen de wetten van
Melpomene geboren en ten toppunt gebragt wierden. - Wy weten dat overtolligen of
misplaetsten lof, zoo hy voor geen spotterny, ten minsten altoos voor een satyre
gehouden word. Ook zoude onze bekentenis uwen roem weynig vermeerderen; de
toejuychingen van een heel Publiek, die zonder verdiensten niet te winnen zyn, en
de toestemming onzer mededingers, die wy meynen verdient te hebben, moeten
grooter en vlyender voor uwe ooren zyn, dan alle de eerbetuygingen die van onze
dankende lippen zouden konnen rollen; - en zoo uw harte dan daer by nog zegt: WY
VOELEN DAT WY GOED GEVONNIST HEBBEN, ô! dan waer het zeker uwe
lagchende denkbeelden met duystere schaduwen overnevelen, van een gevoelen te
verheffen welkers waerde en verdiensten alleen door u, in zynen waeren graed van
hoogte gevoelt word.
En gy, waerde en achtbaere Kampgenooten, met wie wy nu verscheydemael in de
Tooneelperken den prys betwist hebben, hoe groots wy, om den voorrang die wy
hier verdienen, zyn
(p. 4) mogen, denkt niet dat de hoovaerdy nog de laetdunkendheyd oyt ons hart zal
overmeesteren; wy doen hulde aen uwen yver, en welhaest, mogelyks nog voor
weynige maenden, word ons Tooneel een Strydperk, waer nieuwe Lauwren zullen
te behaelen zyn, op dat de Vriendschap de neêrlandsche Tooneel-

33

Gazette van Gend, 24 april 1797.
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Yveraeren meer en meer door haere streelende banden vervoege; ja, welhaest,. hopen
wy, zullen de belgische Kunstminnaers maer eene eenige keten van Boezemvrienden
meer uytmaeken, die eenpaerig de Grondspreuk van Boileau op hunne Schilden
zullen voeren:
Qu'il est doux, qu'il est beau, de se dire à soi-même,
Je n'ai point d'ennemis, j'ai des rivaux que j'aime.

En waerlyk waerom zouden wy wapens van afgunst tegen elkanderen slypen? Het
Tooneel is genoeg met stronkelsteenen bestroyt, om, zoo den na-yver ons niet van
tyd tot tyd opbeurde, ons van stap tot stap in die moeyelyke loopbaen te doen vallen.
- Scherpt den onkundigen laster niet dagelyks zyne tanden en klouwen om, in zyne
woede, den Tooneelist te vernielen?
Haeters der Tooneelen zyn hier niet tegenwoordig, en al waeren zy'er tegenwoordig,
hunne vergezogte dwaelstelzels tegen de Schouwburgen, waer van Rousseau de
vremdste voorbeelden gaf, zyn ligt te wederleggen. Het is algemeen bewezen, dat
de Tooneelen van nut zyn, doordien zy de zeden beschaeven. En al hadden zy geen
ander voordeel, zegt d'Argens, dan dat zy, ten minsten voor eenigen tyd, het Publiek
eene
(p. 5) aengenaeme uytspanning verschaffen, eene verlusting zyn voor de Geleerde,
en de beurzen der gretige Tuyschspeelders, voor al den tyd dat zy dueren, gesloten
houden, nog zouden zy om die reden alle de bezorgtheyd van een wys en voorzigtig
Gouvernement verdienen.
Ook hebben zy sints vele eeuwen door onze Regenten aengemoedigt en met pryzen
beloont geweest; onze Jaer-boeken zyn vol van de eerlyke onthaelingen, die de
Tooneelisten van 's Lands Voogden verkregen hebben; en vrugteloos zoude men,
zulks voor eene verkwisting of barbarsche gewoonte willen uytkryten: oud Roomen
zelve, dat, als het nog woest en onbeschaeft was, de Tooneelisten verfoeyde, verbande
en eenen familie-naem onwaerdig agtte, maekte laeter, in 't midden van zynen
grootsten luyster, glorie van zyne hooge Amptenaeren om Tooneel-pryzen te zien
kampen: Julius Cesar deed een geschenk, wel thienduyzend kroonen waerdig, aen
Liberius, om dat hy in een Tooneelstuk, van hem gemaekt, zoo uytmuntende, boven
andere, gespeelt had; en - al moeten thans de onderlinge belooningen uyt 's
Konstenaers eygen beurs betaeld worden, die gunst is nog, om des vriendschaps
wille, aenlokkende genoeg om ons de van ouds gewoone begiftingen van Staet en
Grooten te doen vergeten.
De Tooneelen hebben groote voordeelen boven alle andere tydkortingen. 'T zyn
onder alle de verlustigingen die den mensch nemen kan, zekerlyk zy, die een sterken
indruk van eer
(p. 6) en menschlievendheyd in ons laeten overblyven.
‘In die voortreffelyke Spelen, zegt Addisson, word de ramp ons vertoont met ‘alle
haere oorzaeken en gevolgen, en onze gevoeligheyd altoos geschikt naer de
‘verdiensten der rampspoedige.’
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Toch, om die deugden in 's menschens hart op-te-wekken, kan men zeker niet te
omzigtig zyn in den keur der TooneeLstukken, en men moet inderdaad bekennen,
dat de beschaefdheyd der nederduytsche Tooneelen tot op den dag van heden nog
zeer ongemeen is. Het grootste deel onzer Theaters vertoonen niet dan moorden,
martelingen en egtschendingen, en myn dunkens, zyn deze de naeste wegen niet om
de overblyfzels onzer ruwe zeden te verbannen.
Duld, Kunstkenners, die hier vergaederd zyt, dat wy sluyten met u vrypostig onze
wenschen ter bevoorderinge van Tooneel- en Dichtkunde voor-te-draegen. 'T is in
eenen tyd als dezen, wanneer de Tooneelkunst van dag tot dag ten platten Lande
toeneemt, dat wy in de Steden en groote Plaetsen waer gestaedig gespeelt word, door
het vertoonen van huyselyke en leerzaeme Tooneelen moeten betragten, om de woeste
en regellooze Spelen, met welke men in de derthiende eeuw onze Voorvaderen tot
de Kruysvaerden aenstuwde, en die nog alom in deze gewesten met geenen minderen
yver als voor twee honderd jaeren vertoont worden, uyt-te-roeyen. 'T hangt zekerlyk
voor een groot deel van ons af, om onze Landgenooten in weynigen
(p. 7) tyd de dry eeuwen die zy in de Tooneelkunst nog ten agteren zyn, te doen
overstappen, en onze Schouwburgen aen die onzer Nabueren gelyk te brengen.
En waertoe dienen alle die stukken, die maer moord en vraek zugten; alle die
hof-listen, alle die gevallen die vremd zyn aen den Burgerstand, voor ons, die tot
geene Princen opgekweekt worden, ten Tooneele gebragt? - Ontbreekt het ons aen
stukken die onze huyslyke belangens aengaen; die ons de huwelykspligt doen eeren;
die ons den loon der kinder-liefde voor oogen stellen; die ons het Vaderland doen
beminnen? Ontbreekt het ons aen burgerlyke Treurgevallen? of hebben wy dan geene
traenen van gevoeligheyd meer, dan om deel te nemen in de ongevallen der Vorsten,
die, helaes! meest alle zoo weynig belang stellen in den ondergang van een deugdzaem
Burger? - Het betaemt zekerlyk, het is zelfs goed, dat men nu en dan de
schelmstukken, die in de Paleyzen gesmeed worden, onder de oogen van 't volk
brenge; maer laet ons dit voor geen voorwendsel dienen, om den grooten Kotzebue,
den vermaerden Nomsz, den herttreffenden Mercier, het spectatoriale Schouwburg,
en zoo vele andere voortreffelyke Dram- en Comedie-Schryvers te verzuymen, wiens
Stukken meest bekwaem zyn om onzen landaert een vaste ploy te doen nemen. Laet
ons, zeg ik nog eens, gezaementlyk in de Steden en groote Dorpen den eersten stap
doen, om het Schouwburg vermae(p. 8) kelyk en stigtende te maeken, en alle de overblyfsels die de dweepery der
barbaersche eeuwen ons heeft naegelaeten, zullen in stof verkeeren.
Wy weten, Kunstminnaers, dat gy met den zelven geest bezield zyt; wy weten dat
gy aen dit groot Gebouw reeds verscheyde grondsteenen gelegt hebt; wy weten dat
HOFMAN, die uw Tooneel met zoo vele nieuwigheden vereerd, steeds als Dichter
dit groot Doelwit beoogt heeft, en wy hopen dat dus onze
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vereenigde poogingen dit luysterlyk eynde welhaest zullen bereyken: ja, onze
betragtingen zullen zelfs dobbel aen onze wenschen voldoen; zy zullen den Landaerd
verbeteren, en de jonge Dichters aenporren om de Meesterstukken die zy zien
vertoonen na te volgen. - Het zien vertoonen van welgeschreven en uytgekozen
Stukken, heeft 'er menig een tot grooten Dichter gemaekt. - Onze Jongelingschap is
zekerlyk niet min dan dat van andere Landen vatbaer, om eene voordbrengende
Genie te koesteren. Men moet maer de eerste glinsters van goed oordeel in hunnen
borst doen ontvonken, om hun in yver tot schoone Kunsten te doen gloeyen, om
hunne ruwe en nietsbeduydende rymery te beschaeven, om hunne pen tot het
schilderen van streelende tafereelen te gewennen; en dan, zullen wy Tooneelisten,
wel te moede van zoo vele voordeelen die uyt onze Vertooningen gesproten zyn,
hunne Stukken by die van de grootste Meesters vergelyken, by voorkeur spelen, en
tot onze Nabueren mogen roepen: zie, dit vrogten de Dichters van Belgis!
J. HUYGHEBAERT
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Psychomachie bij J. van Oudshoorn:
een onderzoek naar structuuraspecten in ‘De tweede fluit’ (1917)
J. Van Oudshoorn (eig. Jan Koos Feylbrief / 1876-1951) werd lang als een epigoon
beschouwd van de traditie die in Nederland met de beweging van Tachtig een aanloop
had genomen. Hij werd aldus samen met Emants en Couperus tot de ‘realistische’
en ‘naturalistische’ prozaschrijvers gerekend. Deze zienswijze vloeit o.i. grotendeels
voort uit een wat eenzijdige aanpak van zijn romans en novellen. Immers, door zich
al te halsstarrig blind te staren op de thematische aspecten van het oeuvre en zonder
zich daarbij in te laten met vorm- en compositieproblemen, zijn de Van
Oudshoorn-exegeten al gauw in een impasse geraakt. Hoe uiteenlopend hun
benaderingsmethoden ook mogen zijn (psychoanalytische kritiek bij Kaleis1 versus
‘close reading’ bij Fens2), duidelijk is dat de hoofdpunten van de analyse over het
algemeen weinig van elkaar verschillen. De pathologische, schizofreen getinte neiging
tot afzondering, de idealiserende levensbeschouwing, de volstrekte machteloosheid
tegenover het lot die voor nagenoeg alle romanhelden kenschetsend zijn, geven
telkens de toon aan.
Terecht tekent P.H. Dubois protest aan tegen een al te systematische toepassing
van geijkte formules op het werk van Van Oudshoorn3: volgens hem zou de auteur
zijn eigen weg zijn gegaan zonder ooit bewust aansluiting te zoeken bij deze of gene
literaire stroming. Een term als ‘realisme’, waarvan het gebruik in een
literair-historisch of vergelijkend perspectief volkomen verantwoord is, dient sterk
gerelativeerd te worden

1
2
3

Van Oudshoorn, de zelfmoord en het vrouwelijk geslacht, in: Schrijvers
binnenste buiten, A'dam, Van Oorschot, 1969, pp. 121-145.
KEES FENS: In de spiegels van het noodlot, in: De gevestigde Chaos, A'dam, Van Oorschot,
1975 (3), pp. 9-31.
P.H. DUBOIS: Van Oudshoorn, Emants en het pessimisme, in: Kritisch Akkoord, 1977, pp.
65-75, zie in verband hiermee p. 65.
HUUG KALEIS:
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zodra hij op afzonderlijke werken wordt betrokken. Om dit standpunt te
verduidelijken, zouden wij kunnen zeggen dat het al dan niet realistische karakter
van een prozastuk afhangt van het geheel van de betrekkingen die de bestanddelen
van de fictie tot het gangbare, algemeen erkende werkelijkheidsbeeld onderhouden.
Om na te gaan in hoeverre een tekst al dan niet realistisch is en waarom dat zo is,
dient de voorkeur te worden gegeven aan een intern, zo dicht mogelijk bij de tekst
blijvend onderzoek. Uit een dergelijke benadering blijkt dat Van Oudshoorn, met
name in De tweede fluit4, een merkwaardig verhaal uit 1917, aanzienlijk afwijkt van
de maatstaven van de negentiende-eeuwse, mimetische vertelkunst. Dit verhaal staat
in alle opzichten veel dichter bij de modernistische esthetica dan bij de traditie die
tot na de eeuwwisseling in onze letteren hoogtij vierde.
Een eerste opmerking in verband met De tweede fluit betreft de daarin toegepaste
vertelwijze, namelijk het gebruik van de eerste persoonsvorm. Inderdaad, het optreden
van een ik-verteller brengt mee dat de fictieve werkelijkheid niet van buitenaf ‘belicht’
wordt - zoals dat in hij-verhalen theoretisch het geval is5 - doch van binnenuit door
de bril van één van de personages dat dan ook als structurerend beginsel daarvoor
fungeert. Een van de premissen van onze analyse is dus dat hier uiting wordt gegeven
aan een standpunt binnen de verhaalwereld. Daarenboven is De tweede fluit
hoofdzakelijk gewijd aan de uitbeelding van een droom die de ik-persoon tijdens
zijn studententijd had. Bijna het geheel van dit intro- en retrospectief verhaal verwijst
rechtstreeks naar een droomtoestand die tot op zekere hoogte de leidraad van de
handeling bepaalt. Hoofdzaak is, met andere woorden, het verglijden van de
hoofdpersoon in een onbewuste toestand én het uitbeelden van deze toestand.
Theoretisch impliceert zulks dat de uitgebeelde ruimte, de personages die daarin
voorkomen alsook de gebeurtenissen die er plaatsvinden, aan de psyche van de
verteller ontspruiten. Decor, personages en gebeurtenissen zouden dan om zo te
zeggen de plastische en dynamische veruiterlijking van zijn innerlijk zijn.
Hiermee raken wij aan het probleem van de functie die de vertelinstantie - de ik
- toebedeeld krijgt alsmede aan dat van de psychomachische interpretatie van een
dergelijk verhaal. Uit een strikt literair-wetenschappelijk oogpunt bekeken, wordt
de uitbeelding van de droomwereld pas de ‘gestileerde’ dramatisering van een
diep-subjectieve inhoud

4
5

Verwezen wordt naar de Verzamelde Werken, uitgegeven en ingeleid door W.A.M. DE MOOR,
Deel I (novellen en schetsen), A'dam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1968, pp. 99-121.
Vgl. Stanzels onderscheid tussen ‘auctoriales’ en ‘personales Erzählen’.
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op het ogenblik dat een ‘psychische kern’ binnen de fictieve werkelijkheid met een
genetische kracht is begiftigd en hierdoor als scheppende bron voor het verhaal
fungeert. Bij de psychomachische compositie wordt de waarneembare werkelijkheid
als substraat van de fictie zoniet uitgeschakeld dan toch in hoge mate op de
achtergrond geschoven. De pas vermelde psychische kern - hier de innerlijke
problematiek van de verteller - vormt het referentiekader naar de maatstaven waarvan
de verhaalsituaties dienen te worden geïnterpreteerd. Het probleem waar wij ons in
de volgende bladzijden mee zullen bezighouden, is precies dat van de ‘metaforisering’,
de ‘mise en abyme’ van de verhalafeiten in De tweede fluit. Hierbij zal worden
nagegaan in hoeverre deze een psychologische verwijzingswaarde krijgen, in welke
mate de verhaalwereld - als ingewikkelde structuur en de psyche van de ik tot één
homogene stroom samenvloeien.
Zoals aangestipt, is De tweede fluit een retrospectief verhaal waarin het relaas van
een droom - een echte nachtmerrie - centraal staat. Oorzaak van die nachtmerrie
blijkt een vergiftiging te zijn geweest. Uit de eerste bladzijde vernemen we dat de
hoofdpersoon als student geregeld levensmiddelen van zijn ouders kreeg: ‘Een dezer
zendingen bestond uit een geweldige leverworst. Ik had mij er de beide eerste dagen
reeds meer dan te goed aan gedaan en de rest van de worst, niet zonder tegenzin, in
mijn lessenaar weggesloten’ (99). De worst gaat in de lessenaar langzamerhand tot
ontbinding over tot de ik-figuur eindelijk besluit ze op te eten. Het duurt niet lang
eer de eerste symptomen van de vergiftiging zich voordoen: de held kan zich
‘nauwelijks meer bewegen’, voelt zich ‘uiterst onbehaaglijk’ (99). In het vooruitzicht
van een drinkpartij die hij een paar uren later moet meemaken, gaat hij op een sofa
uitrusten, maar daar verandert zijn onbehaaglijkheid aldra in een brandende koorts,
gevolgd door volstrekte verlamming. Na enkele vergeefse pogingen om op te staan
verliest de ik-persoon het bewustzijn.
In deze expositie treden twee belangrijke zaken naar voren: aan de ene kant, de
leverworst als oorzaak van de vergiftiging; aan de andere kant, een vrij nauwkeurige,
klinische, ‘realistisch’ aandoende beschrijving van de symptomen van deze
vergiftiging (vgl. p. 100). Van meet af aan wordt dus een duidelijk verband gelegd
tussen de leverworst, de vergiftiging en het intreden van de droomtoestand. Wat
hierbij van belang is, is dat zowel het beeld van de worst als het begrip ‘vergiftiging’
verder in het verhaal een belangrijke rol spelen. Het beklemtonen van een nauwe
verwantschap tussen beide elementen in het inleidende gedeelte van de novelle d.i.
in de ‘objectieve werkelijkheid’ - wordt een eerste
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sleutel voor het interpreteren van de (metaforische) situaties die de ik tijdens zijn
droom zal meemaken.
Veelzeggend is reeds de toestand waarin hij onmiddellijk voor het intreden van
de droomsituatie verkeert. Hoewel hij het bewustzijn heeft verloren, toch blijft hij
‘ontvankelijk voor ruimtegevoel’ (101); hij is zich nog bewust van de ruimte die hem
omringt:
‘Dit verschafte mij aanvankelijk een innige bevrediging (...). Ook merkte
ik hoe er een langzaam schommelende beweging in gang kwam. Nu hier,
dan daar, nu hier, dan daar. Met immer grootere zwaaiïngen, die mij ten
slotte angst inboezemden en waaraan ik mij dan ook trachtte te onttrekken
(...)’ (101)
Wij worden hier getroffen door de spanning tussen genot (vgl. ‘innige bevrediging’)
en angst; binnen een uiterst korte tijdsspanne wordt de aanvankelijke stemming van
de held in haar tegendeel omgezet. Bij de overgang van genot naar angst doet zich
een opmerkelijke schommelbeweging voor, die tot nadere analyse noopt. Jammer
genoeg verschaft de tekst geen verdere inlichtingen die een nauwkeurige omschrijving
van de aard van deze beweging mogelijk zouden maken. De meest voor de hand
liggende interpretatie zou er weliswaar in bestaan die plotselinge wending toe te
schrijven aan de toenemende duizeligheid van de hoofdpersoon tijdens zijn halfslaap.
Maar het lijkt ook niet uitgesloten dat achter de woorden ‘nu hier, dan daar, nu hier,
dan daar’ een seksuele connotatie schuilgaat. De ‘immer grootere zwaaiingen’ zouden
dan een aangedikte voorstelling van het orgasme zijn. Deze tweede interpretatie hoe hypothetisch die ook moet blijven - heeft het voordeel de spanning tussen
‘bevrediging’ en ‘angst’, de abrupte overgang van de ene stemming naar de andere
te verklaren. Trouwens, de aantrekkingskracht die de lichamelijke liefde op Van
Oudshoorns helden uitoefent, gaat bijna steeds gepaard met een gevoel van weerzin
en van angst - en dat is zeker ook het geval in De tweede fluit6. Deze ambivalentie
van de liefdesbetrekkingen heeft Huug Kaleis goed in het licht gesteld, zo bijv.
wanneer hij i.v.m. Eduard Verkoren, de held uit Louteringen, beweert dat ‘het
bedrijven van erotiek en de omgang met de dood één en dezelfde grensoverschrijding
(betekenen) die hem tegelijkertijd magisch aantrekt en panische angst inboezemt:
een vreemde ambivalentie die niet alleen Verkoren karakteriseert maar alle personages
van Van Oudshoorn’7.

6
7

Vgl. infra.
KALEIS, H., op. cit., p. 131.
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De angstaanjagende ‘schommelbeweging’ waaraan de held zich onttrokken heeft,
wordt opnieuw gevolgd door een gevoel van bevrediging: het wordt een ‘aangename
gewaarwording’ (101). De ik-figuur voelt zich ‘naakt en met de vlakke handen als
een wig voor (zich) uitgestrekt door lauw warm water schieten’ (10):
‘Ik hoorde! Maar ik wilde ook zien. Ik buitelde daartoe door het lauwe
water om en om, maar ik zonk steeds dieper zonder iets te zien. Ook hoorde
ik het kletteren van het water thans niet meer. Ik dreigde te stikken, mijn
hartslag werd al zwakker, maar toen voelde ik dat ik zag. Ik voelde het,
want het was een ondoordringbaar zwart dat mij omhulde. Een fluwelige
duisternis, die de oogen drenkte, zooals een zachte regen bloemen doet
ontluiken. Een alle angst terugdringend jeugdgevoel doorstroomde mij’
(101; wij cursiveren).
In deze passage komt nog duidelijker tot uiting dat de beschrijving van de toestand
waarin de ik verkeert een dubbele bodem bezit; wij worden aldus op het bestaan van
een metaforisch plan attent gemaakt. Zo zouden de naaktheid van de held en het
‘lauw warme water’ waarin hij zich beweegt, kunnen verwijzen naar diens regressie
naar de foetale staat, of althans naar een primitieve levensvorm. De toenemende rol
die hier door de zintuigen wordt gespeeld (vgl. de frekwentie van werkwoorden als
‘zien’, ‘horen’ of ‘voelen’) zou dan een soort van wedergeboorte suggereren. Immers,
de ‘fluwelige duisternis’ waarin de hoofdfiguur omsloten ligt, wordt vergeleken met
een ‘zachte regen’ die ‘bloemen doet ontluiken’. Daarenboven ondervindt hij een
‘alle angst terugdringend jeugdgevoel’.
Hoofdzaak blijft dat de overgang van angst naar bevrediging, van onbehagen naar
welbehagen teweeggebracht wordt door een terugkeer naar de toestand van het kind,
d.i. door een heilzame regressie naar de moederwereld - vgl. in dit verband de
gelijkstelling van het lauwe water met de moederschoot. Samenvattend: uit de
hallucinatorische gewaarwordingen waaraan de held voor de eigenlijke droom ten
prooi is, blijkt dat deze heen en weer geslingerd wordt tussen angst en bevrediging.
Deze spanning weerspiegelt o.i. zijn ambivalente verhouding tot de vrouw. De droom
zal zich precies voordoen als de dramatisering daarvan. Alleen al het feit dat
vrouwenfiguren daarin een centrale plaats innemen, brengt ons op die gedachte.
Hier rijst een probleem dat kenmerkend is niet alleen voor de thematiek die in De
tweede fluit wordt ontwikkeld, maar ook voor het hele oeuvre. De dubbelzinnige
houding die de romanhelden ten opzichte van de lichamelijke liefde aannemen,
ontspruit rechtstreeks aan het ambiva-
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lente karakter van de moederfiguur. De moeder treedt meestal als een overweldigende,
fnuikende beschermster op: zij ontpopt zich weliswaar als een ‘veilig toevluchtsoord’
waar het kind geborgenheid zoekt8, maar per slot van rekening ook als een castrerende
figuur. De invloed die de moeder op de zoon uitoefent, is inderdaad zo groot dat
zelfstandigheid, psychologische volwassenheid hem wordt ontzegd. Hij blijft een
integrerend deel uitmaken van zijn moeder, blijft met haar geïdentificeerd zodat hij
volledig onder haar plak zit. Dat verklaart al grotendeels de
minderwaardigheidsgevoelens die de romanhelden - door overdracht - ten opzichte
van de vrouw aankweken. Van Oudshoorns personages erkennen deze als hun
meerdere - een goed voorbeeld hiervan is de complexe verhouding tussen Willem
Mertens en Helene9.
Wat meer is, het geslachtelijk verkeer of, om met Kaleis te spreken, het
overschrijden van de ‘drempel der oneindigheid’ onderstelt de zelfbevestiging van
het personage; maar de overgave aan de lichamelijke liefde wordt belemmerd door
de verhouding tot de moeder. Het bedrijven van de seksuele daad wordt synoniem
met overtreding van het moederlijk gezag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
minderwaardigheidscomplex dat de helden t.o.v. de vrouw koesteren, vermengd is
met hevige schuldgevoelens jegens de moeder. Precies daaruit ontstaat de
bovenvermelde spanning: minderwaardigheids- en schuldgevoelens, het verlangen
naar geslachtelijk verkeer, de afkeer hiervan, de aantrekking tot de moeder, het
verlangen om zich van deze te distantiëren, vloeien in en door elkaar. Daarbij moeten
wij ook niet uit het oog verliezen dat de ik die in de droom optreedt een jonge student
is die in de seksualiteit nog niet - of pas - is ingewijd en bijgevolg deze conflict,
situatie bijzonder scherp aanvoelt.
Nu dient te worden nagegaan in welke mate de structuur van de droom, de
verhoudingen tussen de verschillende personages, het decor en de gebeurtenissen
zelf onderling een functionele waarde krijgen, zodanig dat zij de pas omschreven
toestand aanschouwelijk maken. Wat dat betreft, valt vooreerst de discontinuïteit op
bij de uitbeelding van de droomwereld waarin de hoofdpersoon rondloopt: de
gedroomde werkelijkheid wordt inderdaad niet als een samenhangende, homogene
ruimte beschreven. De ‘handeling’ berust niet op één welomschreven referentiekader
maar verloopt hoofdzakelijk op twee werkelijkheidsniveaus Immers, de ‘hoofddroom’
wordt wel eens onderbroken door

8
9

In verband met de innige, ja onverbrekelijke band tussen moeder en zoon, zie de novelle
Afscheid, V.W., deel I, pp. 73-98.
Vgl. Willem Mertens' levensspiegel, V.W., deel II, pp. 13-123.
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fragmenten uit een tweede droom die zich aanvankelijk als een ‘droom in de droom’
voordoet - op de factoren die de overgang van het ene element tot het andere bepalen,
komen wij straks terug. Van belang is voorlopig te onderstrepen dat beide
ervaringsvlakken binnen de droomwereld nogal schril met elkaar contrasteren: zowel
de ruimteuitbeelding als de gebeurtenissen en de personages verschillen. Laten wij
bij wijze van uitgangspunt de twee dromen uit het oogpunt van de ruimteuitbeelding
van naderbij bekijken. Ziehier de eerste droombeelden van de hallucinatie:
‘Het mij omringende donker werd asch-grauw en voor mijn verwonderde
blikken vulden zich de vage omtrekken van een schier eindelooze straat,
waarover een droefgeestige regenhemel bedrukkend neergezonken was.’
(102; wij cursiveren).
De hoofdpersoon vervolgt zijn weg en bereikt weldra het ouderlijke huis waar moeder
en vader op hem staan te wachten:
‘Ik rukte een kleine vervelooze glasdeur open, en begon een vervallen
houten trap te beklimmen. Het bevreemdde mij weer dat ik mij in de lange
jaren nog immer niet met de korte wendingen had vertrouwd gemaakt, mij
immer nog aan het ijzeren hekje dat als leuning dienst deed vast moest
houden en tevens onbeholpen met de voeten in de te smalle treden stompte’
(102/103; wij cursiveren).
In beide fragmenten komt het psychografische karakter van de ruimteschepping reeds
tot uiting. Dat de romanwerkelijkheid hier een sterk vervormd karakter vertoont, is
duidelijk. Het ik van het personage is een objectief waarneembare
werkelijkheidsinhoud aan het vertekenen; innerlijke gewaarwordingen en
waarneembare indrukken lopen in en door elkaar. Inderdaad, zowel in letterlijke zin
als op een metaforisch plan blijken uitdijing van de ruimte (vgl. ‘schier eindelooze
straat’) en vernauwing daarvan (vgl. ‘(...) bedrukkend neergezonken was’, ‘kleine
glasdeur’, ‘te smalle treden’) nauw verbonden te zijn, ja te ontstaan uit de
wanverhouding tussen de ik en zijn omgeving (vgl. ‘de vage omtrekken’, ‘het
bevreemdde mij weer... stompte’, vgl. ook de berisping door de vader op p. 102).
Het vernauwen van de verhaalruimte gaat verder - zoals dat bij Van Oudshoorn
heel vaak het geval is - met een gevoel van benauwdheid, beklemming gepaard.
Zulks blijkt bijv. uit de beschrijving van het ouderlijke huis. De levensruimte daarin
is tot één enkele kamer beperkt, met name ‘de woonkamer’. Zelfs de slaapkamer,
die overdag als werkplaats dient, is slechts door een dun gordijn van deze kamer
gescheiden (vgl.
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p. 108). In De tweede fluit krioelt het van toespelingen op de woonkamer, en telkens
doet deze zich a.h.w. als een plastisch verlengstuk van een stemming voor, nl. een
sfeer van benauwenis, verstikking en verveling waarin de hoofdpersoon tijdens zijn
‘eerste droom’ opgaat: ‘De bedompte woonkamer, met uitzicht op het verregende
binnenhof’ (103; id.) / ‘En waarom zat ik hier in deze vale woonkamer met mijn
keurig in de plooi gestreken kleren tusschen armoedige luitjes.’ (109; id.) / Hoe
verlokkend doemde reeds de schitterende aanblik van het overvolle koffiehuis door
de bedompte schemering dezer vergeten woonkamer; weg van hier uit deze grauwe
verveling’ (110; id.).
‘De schitterende aanblik van het overvolle koffiehuis’ die de ikfiguur hier tegenover
de ‘bedompte schemering’ van de woonkamer stelt, verwijst precies naar diens
‘tweede droom’. Dat deze qua ruimte-uitbeelding aanzienlijk verschilt van de eerste
moge uit de volgende beschrijving van het pasvermelde café blijken:
‘Ik bevond mij weer in het met grooten pronk ingerichte koffiehuis. (...)
(Ik) keek naar beneden in de eigenlijke zaal, waar bijna geen plaats meer
onbezet was en nog telkens nieuwe gasten binnenstroomden. (...) het
glaswerk flonkerde in het weelderige licht van tallooze in de zoldering
aangebrachte gloeilampen. Recht tegenover den ingang, ter hoogte van
de overvolle galerij, weerkaatst in hooge geslepen wandspiegels, speelde
en dubbelbezet orkest. (...) Toen nam de dwarsfluit zuiver en zwellend de
melodie over en leek de geschilderde hemelkoepel in een wezenlaken
zomernacht diep-blauw open te staan’ (pp. 104/105; wij cursiveren).
Als louter zintuiglijk waarneembare ruimte contrasteert het café sterk met het
ouderlijke huis, met de woonkamer, d.i. het decor van de ‘eerste droom’. Hier wordt
de klemtoon ogenschijnlijk gelegd op de ‘driedimensionale verbreding’ van de ruimte:
zowel horizontaal als vertikaal blijken de grenzen daarvan tot in het oneindige te
worden verlegd (vgl. ‘weerkaatst in hooge geslepen wandspiegels’ / ‘(...) en leek de
geschilderde hemelkoepel in een wezenlijken zomernach diep-blauw open te staan’)
Maar laten wij hierbij de nauwe verwantschap tussen empirische ruimte en denkruimte
niet uit het oog verliezen. Alleen al het afwisselen, binnen de droomwereld, van twee
met elkaar contrasterende realiteiten lijkt ertoe te dienen een conlfictsituatie bij de
hoofdpersoon aanschouwelijk te maken. De slingerbeweging tussen beide
‘werkelijkheidsplannen’ zou een tastbare vorm geven aan de spanning tussen
tegenovergestelde krachten in zijn psyche.
Dat moet nu evenwel worden aangetoond door een onderzoek naar de situaties
die in beide dromen voorkomen, en naar hun psychologische
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verwijzingswaarde. Met het oog daarop dient eerst de structuur van de droom in zijn
geheel te worden gepreciseerd. Deze valt uiteen in vier ‘panelen’. Zoals gezien, is
het eerste onderdeel (pp. 101-106) gewijd aan de terugkeer van de hoofdpersoon
naar het ouderlijke huis en aan het intreden van de ‘tweede droom’. Na een vrij korte
confrontatie met zijn ouders gaat de ik op zijn bed liggen en daar komen hem
‘allerhande verlokkelijke beelden voor den geest’ (104). Opvallend is hier de
symmetrische voorstelling van beide ‘werkelijkheidsplannen’ (droom 1, 101 § 3-104
§ 2 / droom 2, 104 § 3-106 § 1 dan opnieuw droom 1, 106 § 2 / droom 2, 106 § 3).
Het tweede onderdeel van de droom, pp. 107-111) speelt zich uitsluitend in het huis
van de ouders af - d.i. in ‘droom 1’: het verhaalt namelijk het bezoek van een oom
en een tante en de impact van dat bezoek op het hoofdpersonage. In dit tweede
gedeelte blijkt de moederfiguur een centrale plaats in te nemen. Het derde paneel
(pp. 112-114) opent met het kortstondig optreden van een onbekend meisje tot wie
de ik-persoon zich lichamelijk aangetrokken voelt. Onmiddellijk daarop vlucht hij
uit het ouderlijke huis, na een deel van de spaarpenningen van het gezin te hebben
gestolen. Op p. 114 wordt de droom onderbroken: de held wordt wakker in een ‘schier
ongemeubeld vertrek op een lage sofa’. Hiermee wordt de lezer herinnerd aan de
expositie van de novelle10 maar in feite verkeert de held nog steeds in de
droomtoestand: dit is het begin van het vierde en laatste paneel. De handeling speelt
hier in een zaaltje waarin een feest wordt gegeven, d.i. in een derde ruimte De
hoofdfiguur mijmert over de gebeurtenissen die dezelfde dag hebben plaatsgevonden:
‘De diefstal en de vlucht uit de ouderlijke woning’ (vgl. droom 1) ‘tot de schemering
doelloos ten onder in den stuwenden menschenvloed. De vanzelfsprekende ontmoeting
in het groote koffiehuis’ (vgl. droom 2). ‘Dan, onttrokken aan de verdoovende
bekoring van weelderig licht en levensvolheid, in een vale avondkamer het evenzeer
al van tevoren geweten samenzijn’ (115). In de laatste scènes uit de droom vermoordt
de ik zijn partner en wordt hij tenslotte door een agent - hier de ‘handlanger der wet’
genoemd - aangehouden. Dat is dan een bondige schets van deze qua structuur uiterst ingewikkelde droom. Deze samenvatting vormt, zoals gezegd, het uitgangspunt
van een onderzoek naar de metaforische draagwijdte van de situaties die in het geheel
van de droom voorkomen.

10

Vgl. p. 100 ‘(...) besloot ik mij eerst nog door een hazenslaapje op de sofa wat te verkwikken’.
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Naar aanleiding van de ruimte-uitbeelding werd reeds gewezen op sommige gevoelens
die de ik tijdens zijn ‘eerste droom’ beheersen, met name beklemming, verveling en
vervreemding. Doorslaggevend is hierbij het bijzijn van de ouders en in het bijzonder
van de moeder. Dat met deze gemeodstoestand seksuele problemen gemoeid zijn,
komt in het eerste ‘paneel’ al lichtjes tot uiting. Zo bijv. wanneer de held in de
uitstalkast van een winkel zijn spiegelbeeld ontwaart ‘als een uit zijn krachten
gegroeide jongen, die zijn nuchtere jeugd door een opvallend fattige kleedij tevergeefs
de loef (tracht) af te steken’ (102). Drie alinea's verder wordt zijn gevoel van
‘onvoldaanheid’ toegeschreven aan het feit dat hij slechts ‘de tweede fluit mag blazen’
en ‘daarbij de helft van zijn verdiensten voor kostgeld moet afgeven’ (102; wij
cursiveren). De ontevredenheid, de onvoldaanheid van de ik worden dus geassocieerd
met zijn jeugd - en, bij uitbreiding, met zijn onervarenheid (op seksueel gebied).
Deze interpretatie wordt bovendien gestaafd door het beeld van de fluit. Dat de fluit
in de literatuur wel eens als fallisch symbool voorkomt, behoeft zeker geen betoog.
Maar de seksuele connotatie hiervan komt in deze novelle volkomen tot haar recht:
‘De kamer rondblikkend prikkelde het tot verzet er met mijn onervarenheid
nog immer alleen te wezen. (...) en de huisdeur openend kwam ik voor een
roodharig dienstmeisje te staan. (...) Maar zelfs mijn fluitspel kon haar
niet verleiden’ (113; wij cursiveren).
Het feit dat de hoofdpersoon erover klaagt slechts de tweede fluit te mogen blazen,
openbaart een zinvolle situatie in het licht van diens psychische problematiek: het
verwijst metaforisch naar het gevoel van onmacht dat hij ten opzichte van de vrouw
en van de seksualiteit aankweekt, en tegelijkertijd naar zijn drang om zich aan deze
toestand te onttrekken. Maar, zoals wij boven zeiden, onderstelt de seksuele daad bij
Van Oudshoorn de zelfbevestiging van het personage; daarenboven gaat hij ook
gepaard met hevige schuldgevoelens t.o.v. de moeder. In dit verband is het zeker
niet toevallig dat de moeder in de onmiddellijk hierop volgende scène optreedt, en
evenmin dat er sprake is van een diefstal die door de hoofdpersoon zou zijn begaan.
Stelen is immers een situatie die zelfbevestiging betekent en schuld meebrengt. In
die zin zou ‘de diefstal’ - die in de novelle als leidmotief wordt gebruikt en pas op
het einde van de droom ‘feitelijk’ wordt begaan - kunnen worden opgevat als een
middel tot veraanschouwelijking van de schuldgevoelens die bij de hoofdpersoon
met het verlangen naar geslachtelijk verkeer gepaard gaan.
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In het eerste ‘paneel’ wint de aantrekkingskracht die de moeder op haar zoon uitoefent,
het van diens ‘slechte voornemens’: de ik heeft berouw over de diefstal: ‘Toen zag
ik mijn moeder boven aan de deur staan en voelde mijn verstoktheid deerlijk wijken’
(103). Na een kortstondige confrontatie tussen de held en de ouders blijven moeder
en zoon alleen. Op het ogenblik dat de oude vrouw hem wat ‘zilvergeld’ wil geven,
maakt hij zich los uit haar ‘stomme omhelzing’ (104) en werpt hij zich op zijn bed.
Deze reactie luidt het begin van de ‘tweede droom’ in. Nu bevindt hij zich in het
reeds vermelde ‘koffiehuis’. Hij maakt aldaar kennis met een jonge vrouw en koestert
de hoop zó gauw mogelijk zijn ‘onervarenheid’ te boven te komen. De wijziging van
zijn houding tegenover de moeder veroorzaakt het overgaan van de ene werkelijkheid
naar de andere als het ware op organische wijze. Het verwondert ons dan ook
geenszins dat de moeder bij de overgang van droom 2 naar droom 1 op p. 106 ook
een functionele rol speelt:
‘Oorverdovend sloeg de Turkse trom het gelal weer dood’ /droom 2/. ‘Van
schrik schokte ik tezamen. Mijn moeder had een ketel van het fornuis laten
vallen’ /droom 1/ (105, 106).
De conflictsituatie waarin de ik-persoon verkeert, neemt hier een tastbare vorm aan.
De taferelen, de concrete toestanden die in dit eerste paneel van de droom voorkomen,
zijn de omzetting in beelden van zijn innerlijke spanning. Beide dromen verwijzen
- zowel door hun inhoud als door hun onderlinge betrekkingen - naar een wezenlijk
aspect van de psychologische problematiek van de verteller, met name de hechte
samenhang tussen de ambivalente verhouding tot de moeder enerzijds en de
tweeledige visie op de lichamelijke liefde anderzijds. Met andere woorden:
aantrekking en afstoting roepen elkaar in leven11.
Deze polariteit wordt voor de lezer bovendien een ‘sleutel’ om de soms onlogische
aaneenschakeling van toestanden in de droom in een ‘rationeel’ schema te doen
passen. Bestuderen wij het tweede paneel van de droom, dan treedt dat goed op de
voorgrond. Het gezin krijgt het bezoek van een oom. De hoofdpersoon wordt verzocht
thuis te blijven om ‘het gezelschap met (zijn) fluitspel te vermaken’ (108). Meteen
wordt de nadruk gelegd op zijn beklemming en zijn vervreemdingsgevoel: de maaltijd
verloopt onder ‘drukkend zwijgen’ (108) in het ‘halfdonker van de woonkamer’
(id.)12. De ik geeft dan verslag van een voordelig

11
12

Op de ambivalente opvatting van de liefdesbetrekkingen wordt in de tweede droom expliciet
gewezen, vgl. p. 105 (‘voorlopig had ik... - haar spottende blikken tijdens de betaling’).
i.v.m. de woonkamer, zie supra.
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aanbod dat hem onlangs door de directeur van het ‘koffiehuis’ werd gedaan: ‘De
eerste fluit en daarbij solo's extra’ (109). De moeder kan haar ontroering niet
verbergen en berispt haar zoon omdat hij haar het nieuws heeft verzwegen. Uit de
volgende alinea blijkt evenwel dat zijn gemoedstoestand geheel en al veranderd is.
Hij voelt zich ‘thans niet langer van hen gescheiden’: ‘Hoe had ik mij kunnen laten
verleiden zoo schandelijk te liegen’ (id.). Opmerkelijk is dat deze plotselinge kentering
precies plaatsgrijpt op het ogenblik dat de oom het voor de ouders bestemde geschenk
te voorschijn haalt, namelijk een ‘enorme leverworst’. Deze maakt op de held een
nogal sterke indruk:
‘(...) terwijl mijn oom zijn feestgave tot het onderwerp eener dubbelzinnige
toespraak manakte, bleef ik in ademlooze spanning luisteren als kon van
ieder volgend woord mijn leven afhangen’ (110; wij cursiveren).
De leverworst krijgt ongetwijfeld een psychologische betekenis: de held wordt zich
hier op beslissende wijze bewust van zijn minderwaardigheid op seksueel gebied.
De poging van de ik om zijn gevoel van onvoldaanheid te sublimeren (vgl. de leugen
i.v.m. zijn bevordering in het café) en zijn verlangen naar zelfbevestiging worden
teniet gedaan door de angst die de seksualiteit hem inboezemt. Zulks verklaart waarom
hij in de daarbij ansluitende scène aan een hallucinatie ten prooi valt waarin de
moederfiguur een hoofdrol speelt (vgl. p. 110).
Nu rest ons de gebeurtenissen die zich in de laatste twee onderdelen van de droom
afspelen, te interpreteren, met name de diefstal, de vlucht uit het huis van de ouders,
de moord op de partner en de uiteindelijke aanhouding van de hoofdfiguur. In
aanmerking komt vooreerst het feit dat de diefstal samenvalt met het optreden van
het ‘roodharig dienstmeisje’. Pas na haar bezoek slaagt de ik erin de schuilhoek te
vinden warin de spaarpenningen van het gezin verborgen liggen. Het zielsconflict
van de held wordt hier aanschouwelijk gemaakt, wel niet meer uit het oogpunt van
zijn verhouding tot de moeder, maar eerder uit dat van zijn verhouding tot de vrouw
als middel tot verwezenlijking van zijn seksuele verlangens. In dit verband zijn het
optreden van een jonge vrouw in de ouderlijke woning - en wel terwijl de moeder
er niet is - alsook de diefstal en de vlucht functioneel en metaforisch op te vatten.
Openbarend is eveneens de ontmoeting met de moeder op het binnenhof van het
huis:
‘Zo kwam het mij (...) geen ogenblik in de gedachten, dat het nog mogelijk
was met haar naar huis terug te keren en den diefstal ongedaan te maken’
(113).
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De zin van deze situaties bestaat hierin dat zij als zodanig reeds kunnen worden
gelijkgesteld met het opdoen van ervaring op seksueel gebied. Zo bijv. de vlucht:
‘Zoo zwierf ik doelloos door de schier eindelooze overvolle straten (...). De dichte
sluiers van het ondoorgrondelijke werden uiteen gedaan’ (114; wij cursiveren). De
ik, die enkele ogenblikken vroeger nog ‘halfbesluiteloos (was) of (hij) de fluit zou
blazen’ (112), weet nu met zekerheid dat ‘de scheiding onherroepelijk voltrokken
(is)’ (114).
Geen wonder dan dat de seksuele begeerte die de hoofdpersoon sedert het bezoek
van het het dienstmeisje bijzonder sterk heeft aangevoeld, gauw angst en afkeer gaat
verwekken. Inderdaad, terwijl de pasvermelde gebeurtenissen rechtstreeks ontstaan
uit zijn drang om ‘het verborgene’ te ontsluieren, wordt in de slottaferelen de nadruk
gelegd op het berouw, de walging en de schuldgevoelens die hem achteraf bekruipen
(vgl. pp. 114-115). De moord op de partner in het feestzaaltje - dat symptomatisch
genoeg als een veel minder weelderige versie van het ‘grote koffiehuis’ wordt
voorgesteld - en de aanhouding van de ikfiguur zouden wij derhalve kunnen
interpreteren als de veruiterlijking resp. van zijn afschuw van de ‘zondige begeerte’
waaraan hij zich heeft overgeleverd en van de hieruit voortvloeiende schuld- en
schaamtegevoelens. Hiervoor is het feit dat de held de stem van de ‘handlanger der
wet’ ‘nauwelijks meer van zijn innerlijke stem kan onderscheiden’ (118) een bewijs
te meer.
Verwarrend is echter de laatste alinea uit de novelle. De ik komt in zijn kamer
weer tot bewustzijn en verneemt hoe, enkele huizen verder, een hoer door een
zeventienjarige jongen vermoord is, waarna deze zich ‘nog tijdens het voorlopig
onderzoek door ophanging aan de kruk van de deur zijner cel van het leven (heeft)
beroofd’ (121). Het is duidelijk dat Van Oudshoorn hiermee een parallellisme in het
licht wil stellen met de gebeurtenissen die in het laatste gedeelte van de droom
plaatsvinden - de zelfmoord daargelaten. Onmiddellijk na zijn arrestatie beleeft de
hoofdpersoon de moord die hij begaan heeft opnieuw en denkt: ‘Ontkennen zou niet
baten, want ik herleefde den aanslag op de argeloos slapende vrouw (...) ontstellend
duidelijk’ (118; wij cursiveren). De moord waarop hier wordt gezinspeeld, is dus
niet die welke in de kleine feestzaal heeft plaatsgevonden: vgl. ‘die laaiende uitspraak
tussen ons’, ‘(...) en dreven haar mijn striemende slagen zonder genade in den dood’
(p. 117). Twee moorden worden hier dus met elkaar verward, wat vergeleken kan
worden met de onzekerheid van de ik-figuur wat zijn eigen identiteit betreft: in deze
slotscène wordt hij inderdaad
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achtereenvolgens ‘Stangenhuis’ en ‘Jan Boltens’ genoemd. Tijdens zijn droom zou
hij een gedaanteverwisseling hebben ondergaan; hij zou zich in de zeventienjarige
jongen a.h.w. geïncarneerd hebben. Zulks verwijst o.i. naar Van Oudshoorns
essentialistische en idealistische visie op mens en werkelijkheid, en meer bepaald
naar een redevoering die de ik midden in het relaas van zijn droom houdt omtrent
begrippen als ‘zuivere ikheid’, ‘eenheid der herinnering’ en ‘eenheid van
verwachting’13. Hoofdzaak is hierbij dat de ‘zuivere ikheid’ - die evenals de twee
deelaspecten ervan’ bij alle mensen één en dezelfde is’ - als een soort van
onveranderlijke realiteit wordt beschouwd die het empirische ik transcendeert, die
a.h.w. als vast substraat fungeert voor de verschillende toevalligheden die het
empirische ik uitmaken. Hoe dan ook, dit sluit de psychomachische interpretatie van
de droom geenszins uit. Het lijdt immers geen twijfel dat de bestanddelen van de
droomwereld in De tweede fluit - d.w.z. decor, feiten, personages, aaneenschakeling
van de episodes - ondanks hun schijnbare heterogeniteit één organisch geheel vormen
waardoor zichtbaarheid verleend wordt aan de psychische problemen van de
hoofdpersoon.

Psychomachie, automatisme en ‘hasard objectif’
Uit een theoretisch oogpunt bekeken, doet deze novelle het probleem van het
scheppingsproces rijzen, en in het bijzonder dat van de relaties tussen de
psychomachie als compositiebeginsel enerzijds en de surrealistische esthetica
anderzijds - onder ‘surrealistische esthetica’ verstaan wij hier zowel de door Breton
verkondigde beginselen inzake kunstschepping, alsook de ‘stream of
consciousness’-techniek zoals die door V. Woolf, J. Joyce, D. Richardson, W.
Faulkner e.a. werd ontwikkeld.
Centraal staat in het surrealistische manifest uit 1924 het scheppingsvermogen
van het onbewuste. Het komt erop aan, aldus Breton, schoon schip te maken met de
gangbare logica in al haar uitingen, zo o.m. de ‘langue’, het gecodificeerde
taalgebruik. Het sleutelbegrip is hierbij het ‘automatisme’ - d.i. de ongebreidelde
uitdrukking van willekeurige opwellingen uit het onbewuste. Breton hecht zoveel
belang aan het psychische automatisme - waarvan het ‘automatisch schrijven’ slechts
één aspect is - dat hij dit scheppings- en ontdekkingsproces, althans omstreeks 1924,
beschouwt als onafscheidelijk verbonden met het surrealisme14.

13
14

Vgl. pp. 106-107.
Vgl. de omschrijving van deze kunstrichting in het eerste manifest.
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In verband met het automatisch schrijven gewagen Durozoi en Lecher-bonnier15 van
een ‘dé-réalisation’, van een systematische ontwerkelijking van de kunst, waarbij
het primaat uitsluitend aan de innerlijkheid zou worden verleend. Maar zoals dat met
de avant-garde zo vaak het geval is, stemmen de beginselverklaringen niet steeds
met de resultaten overeen - vooral dan op literair gebied. Zelfs het automatisch
schrijven ontkomt niet aan een bepaalde ‘rationalisering’.
Van groter belang voor ons is echter de toepassing van het automatisme op de
romankunst - d.i. ‘het mimetische genre’ bij uitstek. Weliswaar wordt in de zgn.
‘stream of consciousness’-roman vaak van elke logische ordening afgezien, maar
deze kunstvorm heeft tevens aanleiding gegeven tot de uitwerking van soms
gesofisticeerde procédés. Men denke hierbij aan het toepassen van stijlprocédés zoals
de anakoloet, de brachylogie, de parenthesis, de ellips enz. met het oog op het
suggeren van de discontinuïteit bij Faulkner. Vermeldenswaardig zijn verder de
poëtisering en metaforisering van het verhaalplan bij Joyce, het multiperspectivisme
bij V. Woolf en Faulkner, het gebruik van leidmotieven, symbolische structuren,
cyclische schema's enz.16. Kortom: deze werken missen elke logische structuur slechts
voor zover de term ‘logisch’ op onze gangbare werkelijkheidsaanpak blijft betrokken.
Ontwerkelijking, ‘dé-réalisation’ enerzijds en rationalisering, systematisering
anderzijds zijn begrippen die bij de psychomaschische compositie elkaar niet
uitsluiten. Integendeel, zij zijn nauw met elkaar verbonden. Het komt er nu dan ook
op aan, nader te bepalen hoe het in de boven behandelde novelle met het probleem
van het automatisme is gesteld, en meer bepaald bij de voorstelling van de
droomwereld. De tweede fluit is een moeilijk toegankelijk verhaal, na een eerste
lektuur springt geen ogenschijnlijke leidraad in het oog. De lezer volgt met moeite
de kronkelende (onder) bewustzijnsstroom van de verteller en raakt al gauw verstrikt
in een net van situaties waarvan hij de betekenis en de onderlinge relaties niet
onmiddellijk inziet. Kenschetsend voor dit schijnbare gebrek aan samenhang is de
volgende opmerking van de ik tijdens de hallucinatie die onmiddellijk aan de droom
voorafgaat: ‘Maar ook het ontspringen mijner gedachten gebeurde als iets
bloot-werktuigelijks, waarmede ik zelf weinig of niets had uit te staan’ (100; wij
cursiveren). Met een paar woorden wordt de kern van de droom aangegeven. Het
rationeeel, discursief denken wijkt hier voor de onbewuste ervaring.

15
16

Le surréalisme; théories, thèmes, techniques, Paris, Larousse,
1972, p. 98.
Vgl R. HUMPHREY, Stream of Consciousness in the Modern Novel, University of California
Press, 1972 (8), pp. 62-112.
DUROZOI, LECHERBONNIER,
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Daarenboven gaat het ik van het personage fungeren als een soort van ‘drijfkracht’
bij het verloop van de gebeurtenissen. Dat is dan één aspect van de ontwerkelijking:
de opeenvolging van de feiten gehoorzaamt minder aan de maatstaven van de
empirisch waarneembare werkelijkheid dan aan een ‘innerlijke noodzaak’ bij het
personage. Met de ‘objectieve’ chronologie en de daaraan verbonden
causaliteitsbetrekking wordt hier zo goed als geen rekening gehouden. Wij beroepen
ons opzettelijk op de terminologie van Kandinsky, want naast de ‘innere
Notwendigkeit’ van het subject bestaat er ook een ‘innere Notwendigkeit’ van het
object en, in ruimere zin, van het verhaal zelf. Hoe paradoxaal het op het eerste
gezicht ook moge lijken, het ‘ontwerkelijkingsproces’ wordt in de hand gewerkt door
een diepgaande rationalisering van de compositie en de uitbeelding van de fictieve
wereld. Wij raken hier in feite aan datgene wat in een psychomachisch verhaal de
‘mise en abyme’ van de werkelijkheid mogelijk maakt. Men verlieze hierbij niet uit
het oog dat de psychomachie als compositiebeginsel de plastische en dramatische
veraanschouwelijking van een psychologisch conflict is: zij verheft de
verhaalelementen op een volstrekt a-mimetisch niveau en verleent daaraan een
psychologische verwijzingswaarde - vandaar de ‘dé-réalisation’ die ze meebrengt.
Maar een dergelijke veraanschouwelijking onderstelt uiteraard het berekend
construeren van een fictieve wereld waarvan de bestanddelen ‘gestileerd’ worden in
functie van het gemoedsleven van iemand die daarin optreedt. Onder ‘innere
Notwendigkeit’ van het verhaal verstaan wij precies de ‘stilering’ die bij de
psychomachische - of psychografische - schepping zo doorslaggevend is. De fictie
vormt in die zin een samenhangend systeem dat niet noodzakelijkerwijs naar het
algemeen aanvaarde werkelijkheidsbeeld verwijst: het systeem is hoogstens nog
functioneel ten opzichte van een psychische kern. Zo ook in De tweede fluit. Daar
wordt de surrealistisch aandoende wanorde van de episodes, die aan de ‘innere
Notwendigkeit’ van het personage ontspruit, tot een zinvol systeem door de ‘innere
Notwendigkeit’ van het verhaal.
Het functionele karakter van de bestanddelen die de fictieve wereld uitmaken, stelt
een belangrijk probleem in verband met de verhaallogica, namelijk dat van het toeval.
Daar de causaliteit als leidraad voor de handeling op de achtergrond wordt geschoven,
is de lezer geneigd het verhaal te beschouwen als een opeenvolging van
toevalligheden. Zo'n interpretatie zou echter steunen op een louter mimetische aanpak
van de feiten. Toeval onderstelt onberekenbaarheid, afwezigheid van elk
voorafbepaald logisch patroon. Maar dat is in De tweede fluit niet het geval. Het ik
van de held fungeert hier als een principe dat de fictie schept
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en structureert. De avonturen die hij beleeft - alsook de ruimten waarin hij die
avonturen beleeft, de mensen die hij ontmoet - kunnen dan ook niet worden opgevat
als gewone toevalligheden maar veeleer als het resultaat van een ‘toeval’ dat in zijn
psyche een logische verklaring vindt. Op het ‘voorafbepaalde’ karakter van
gebeurtenissen die wij anders als toevallig zou bestempelen, wordt in de droom van
de ik-figuur juist gezinspeeld ‘De vanzelfsprekende ontmoeting in het groote
koffiehuis. Dan onttrokken aan de verdoovende bekoring van weelderig licht en
levensvolheid, in een vale avondkamer het evenzeer al van tevoren geweten samenzijn’
(115; wij cursiveren).
Hierin zouden wij een uitbreiding kunnen zien van het ‘objectieve toeval’ (hasard
objectif) van de surrealisten. Strikt genomen, gaat het bij hen - en meer bepaald bij
Breton - om de subjectieve interpretatie van objectieve feiten, gebeurtenissen die
aldus de waarde van een signaal krijgen zonder dat het subject in staat is om de
betekenis daarvan te bepalen. ‘Il s'agit,’ zo schrijft Breton in Nadja, ‘de faits de valeur
intrinsèque peu contrôlable mais qui, par leur caractère absolument inattendu,
violemment incident, et le genre d'associations d'idées suspectes qu'ils éveillent, une
façon de vous faire passer du fil de la Vierge à la toile d'araignée (...); it s'agit de
faits qui, fussent-ils de l'ordre de la constatation pure, présentent chaque fois toutes
les apparences d'un signal, sans qu'on puisse dire au juste de quel signal (...)’17. Tussen
het psychische leven van het subject Breton heeft het in dit verband over zijn leven
‘telle que je peux la concevoir en dehors de son plan organique’18 - en de feiten die
zich in de ‘objectieve’ werkelijkheid afspelen, ontstaat er een relatie die slechts op
een niet empirisch niveau kan worden verklaard. Zo beschouwen de surrealisten het
automatisme en de droom als bevoorrechte aktiviteiten waarbij de gangbare logica
die op de empirie berust, verdrongen wordt door de buiten-zintuiglijke logica van
het objectieve toeval. Wat hier vooral van belang is, is dat de contingentie door het
ik zelf als het ware opnieuw ongedaan wordt gemaakt: het ‘hasard objectif’ maakt
aldus een synthese van het objectieve en het subjectieve mogelijk’19. Dit sluit bij
uitbreiding goed aan

17

18
19

ANDRÉ BRETON, Nadja, Paris, NRF Gallimard, 1963, pp. 19-20. Vgl. ook L'amour fou, Paris,

NRF, 1945, p. 35: ‘Le hasard serait la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui
se fraie un chemin dans l'inconscient humain’.
Vgl. Nadja, p. 18.
Vgl. in dit verband WIM MEEUWIS: Het toeval in de surrealistische sfeer, in: N.V.T., jg. 30,
nr. 7, 1977, pp. 564-599.
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bij het begrip ‘objective correlative’ zoals dat in 1919 door T.S. Eliot20 werd
omschreven, en verder bij de uitwerking daarvan op het gebied van het proza - zo
bijv. in psychomachische en psychografische verhalen. Immers, het verdwijnen van
de gewone toevalligheid versterkt de ‘stelselmatigheid’ die voor dergelijke verhalen
kenmerkend is: alle bestanddelen van de fictie hangen hier nauw samen.
Samenvattend: de veralgemeende toepassing van het ‘hasard objectif’ - d.i. het
aaneenrijgen van innerlijke en uiterlijke belevingsgebieden - draagt aanzienlijk bij
tot de interpreteerbaarheid van de psychomachische taferelen en noopt de lezer tot
een actieve, ‘psychokritische’ leeshouding - een leeshouding die zich eveneens
opdringt bij de lektuur van latere psychomachische verhalen zoals bepaalde novellen
uit Bordewijks De wingerdrank (1937)21 alsook een aantal verhalen van W.F.
Hermans22, Daisne, Lampo e.a.. Van Oudshoorns De tweede fluit hoort derhalve
alleszins in de modernistische literatuur thuis.
PASCAL TASIAUX

20

21
22

Hamlet (1919) in: Selected Prose, Harmondsworth, Penguin Books, 1953, pp.
107-108: ‘The only way of expressing emotion in the work of art is by finding an objective
correlative, in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the
formula of that particular emotion, such that when the external facts, which must terminate
in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.
MICHEL DUPUIS, Magisch-realisme en psychomachie bij Ferdinand Bordewijk, in: Impuls,
1975, niet gepagineerd.
MICHEL DUPUIS, Eenheid en versplintering van het ik, Hasselt, Heideland-Orbis, 1976. Zie
in het bijzonder het hoofdstuk ‘Paranoia-vorm’, pp. 167-192.
T.S. ELIOT,
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In margine
Petrarca in het Nederlands
Naar aanleiding van de publicatie van vijfentwintig sonnetten van Petrarca, vertaald
door Frans van Dooren1, ontstond er een briefwisseling tussen de auteur en
ondergetekende over een aantal lacunes in het nawoord. De auteur wenste de
gelegenheid te baat te nemen om de volgende tekst te publiceren.

Rectificatie
‘............. io mossi indi i piedi,
non altrui incolpando che me stesso’.
(Petrarca, Rime XXIII 87-88)

Kort geleden zag ik in een antiquariaatscatalogus staan aangeboden: Madonna Laura:
verzen van Petrarca (vert. D. Tol), Stols, Rijswijk 1941. Bij het zien van die titel
klopte het hart me in de keel: enerzijds onderging ik de plezierige spanning van
iemand die iets kostbaars op de kop denkt te kunnen tikken, anderzijds de
onaangename verrassing van iemand die wordt geconfronteerd met iets waarvan hij
het bestaan min of meer had ontkend. Ik bestelde het boek onmiddellijk, en toen ik
het na twee weken thuis kreeg, werd ik tegelijkertijd een gelukkig en een ongelukkig
man o gelukkig, omdat ik de hand had weten te leggen op een zeldzame Stols-editie
die bovendien nog op mijn vakgebied betrekking had; ongelukkig, omdat ik besefte
dat ik in mijn eigen boekje met Petrarca-vertalingen nogal wat onjuiste informatie
had verstrekt.
Nu ik Tols vertalingen heb gelezen, haast ik me dan ook om enkele van de door
mij in mijn nawoord gedane beweringen te corrigeren. In wezen gaat het om twee
onjuistheden, waaruit dan nog wat kleinere foutjes voortvloeien. In de eerste plaats
is mijn opmerking: ‘Deze bundel is bij mijn weten de eerste uitgave in boekvorm
die er tot nu toe van Petrarca's sonnetten in het Nederlands is verschenen’ ondanks
het aangebrachte voorbehoud door de suggestie die ervan uitgaat onjuist, want het
boek met Petrarca-vertalingen van Tol verscheen al in 1941. Ook mijn uitspraak dat
er ‘tot voor kort alles bij elkaar niet meer dan een kleine 50 sonnetten van de Italiaan
waren vertaald en daarnaast nog wat madrigalen, canzonen en sestinen’, is in strijd
met de waarheid, want Tols boek bevat de vertaling van niet minder dan 100
sonnetten, 2 canzonen, de volledige Trionfo della Morte en een gedeelte van de
Trionfo dell'Amore.
Het zal duidelijk zijn dat ik deze rechtzetting schrijf met het schaamrood op de
wangen: ik had Tols boek moeten kennen en moeten vermelden. Het feit dat het een
bibliofiele uitgave betreft in een oplaag van slechts 500 exemplaren, mag dan de
reden zijn dat de bundel aan mijn aandacht is ontsnapt, ik wil het niet als
verontschuldiging aanvoeren. Helaas kan ik mijn verzuim, hoe graag ik

1

Sonnetten. Uit het Italiaans vertaald door FRANS VAN DOOREN. Athenaeum Polak & Van Gennep, Amsterdam 1979. 108 blz. Geb. f 22,50.
PETRARCA,
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dat ook zou willen, nu niet meer herstellen. Vandaar dat ik met beide handen de
gelegenheid aangrijp om via deze (op zichzelf schamele) rectificatie Tol alsnog de
eer te geven die hem toekomt. Tol heeft immers van Petrarca meer in het Nederlands
vertaald dan iemand voor hem of na hem, ja hij heeft kwantitatief zelfs het totaal van
alle andere Petrarca-vertalingen overtroffen. Het feit dat zijn omzettingen ook
kwalitatief een hoog niveau bereiken, maakt zijn prestatie nog indrukwekkender.
Het vertalen van grote poëzie mag dan onmogelijk zijn, Tol heeft door zijn
Petrarca-weergaven bewezen dat het toch ook weer niet zó onmogelijk is dat elk
resultaat op dit gebied bij voorbaat uitgesloten moet worden geacht. Dit lijkt mij de
grootste hulde die ik Tol als Petrarcaverbaler kan brengen.
FRANS VAN DOOREN

We menen dat na deze rectificatie de taak van de recensent zich kan beperken tot
een korte bespreking van de inleiding en de vertalingen zelf. De inleiding bevat geen
nieuwe gegevens maar biedt toch een overzichtelijke en evenwichtige kennismaking
met het leven en het werk van de dichter en humanist Petrarca. Van Dooren beëindigt
zijn inleiding met de opmerking dat Petrarca in Nederland nooit de aandacht heeft
gekregen die de omliggende landen hem hebben geschonken. Kijken we naar de
dichters die zich wel intensief met Petrarca hebben beziggehouden: Van der Noot,
Hooft, Huyghens, Bilderdijk, Verwey, Van Suchtelen, e.a., dan mogen we wel zeggen
dat hun belangstelling voor deze invloedrijke dichter, die niet weg te denken valt uit
het beeld van zeven eeuwen Europese letterkunde, ongetwijfeld vruchtbaar is geweest
voor hun persoonlijke ontwikkeling. Een klein taalgebied als het onze kan het zich
niet veroorloven om geen intens contact met de gehele Europese letterkunde te
onderhouden.
Al schrijft de auteur dat hij hoopt dat zijn vertalingen ‘als autonome creatie’ moeten
beschouwd en gewaardeerd worden, toch menen we dat de uitgave van een
dubbeltekst, met de Italiaanse naast de Nederlandse versie, er op wijst dat de eerste
bedoeling van de vertaler niet lag in het brengen van een adequaat poëtisch equivalent
in de doeltaal voor het oorspronkelijk gedicht in de brontaal. Van Dooren beseft wel
dat zijn arbeid meer filologisch dan poëtisch is. Hij schrijft dat hij hoopt dat de lezer
langs zijn tekst om de schoonheid van het origineel zal kunnen smaken, zodat hij
zijn tekst toch in dienst van het origineel plaatst.
De aanwezigheid van het origineel verplicht hem ertoe om dicht bij de vormgeving
en de betekenis van de brontaal-tekst te blijven. De lezer beschikt immers over een
controle-mogelijkheid om de exactheid van de vertaling te evalueren. Tenslotte
maakte de vertaler het zich niet gemakkelijk door te opteren voor een omzetting van
Petrarca's endecasyllabe (die zeker niet altijd overeenkomt met de hypercatalectische
vijfvoetige jambe!) door een vijfvoetige jambe, een welluidende en dankbare poëtische
vorm, die ook bij de tachtigers de voorkeur genoot boven de alexandrijn, maar die
vrij hoge metrische eisen stelt.
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Principieel kunnen we de opties die de vertaler nam volledig onderschrijven en we
beseffen voldoende hoe lastig hij het zich hiermee als vertaler heeft gemaakt. Dat
het eindresultaat in de meeste gevallen bevredigend tot zeer goed kan genoemd
worden is geen geringe verdienste. Toch moeten we hierbij vermelden dat bijna
overal de lichte glans, de gevoeligheid voor stemmingen en beelden, de kleine vonken
van de poëtische spanning, de zachte weemoed en de liefelijke welluidendheid
ontbreken die de lectuur van de oorspronkelijke sonnetten van Petrarca tot zo'n
adembenemende poëtische ervaring maken. Al heeft het Petrarkisme onze waardering
voor Petrarca ongetwijfeld negatief beïnvloed, toch kan men niet ontkennen dat hij
een geniaal dichter was. Alleen een ander geniaal dichter als een Ronsard of een
Hooft hebben in hun vertalingen of adaptaties de meester geëvenaard al is het zonder
meer duidelijk dat Hooft dit slechts kon door vrij ver van de oorspronkelijke tekst
af te wijken.
Binnen de limieten die Van Dooren zichzelf stelde, heeft hij voortreffelijk werk
geleverd en we hopen dat hij niet zal versagen om op de ingeslagen weg door te gaan
zodat we - wie weet - toch nog eens ooit tot een volledige Nederlandse vertaling van
de Canzoniere zouden mogen komen.
KAREL HELLEMANS

- K.U. Leuven

Mnl. reusch ( = riesch, ries)?
In mijn uitgave van de Fragmenten van een zogen. ‘Roman van Caesar’ (SpL. 18,
1976, 81-131) komt vs. 394 het woord reusch voor, waarvoor ik toen geen
bevredigende verklaring kon geven. Ik heb onlangs de plaats opnieuw bekeken en
heb geconstateerd dat er ook riesch kan gestaan hebben (zoals men weet zijn de
fragmenten zeer gehavend tot ons gekomen). Is dit riesch dan hetzelfde woord als
mnl. ries ‘onbezonnen, lichtzinnig’ (Mnl. Wdb. 6, 1372)? In elk geval laat deze
veronderstelling een aanvaardbare interpretatie toe van vss. 394 e.v.: ‘ik was toen
jong en onbezonnen, derhalve stelde ik vertrouwen in Pompeius met wie ik etc.’
Ik geef graag toe, dat de spelling met -sch problemen stelt. Maar kan de
middeleeuwse kopiïst geen fout hebben gemaakt, vooral omdat hij meer dan eens de
indruk wekt een vrij slordig werkstuk te hebben afgeleverd?
DR. W.E. HEGMAN
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Boekbeoordelingen
De Guldensporenslag, Een fragment uit de
Voortzetting van de Spiegel Historiael, uitgegeven met een inleiding en
aantekeningen door W. WATERSCHOOT (ISBN 90 247 2185 7). Den
HaagNoorduijn, Martinus Nijhoff & Tjeenk Willink, z.j. [1979], 108 blzz.
Klassieken Nederlandse Letterkunde, uitgeg. in samenwerking met de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde [te Leiden]. Prijs: BF 450.
LODEWIJK VAN VELTHEM,

Als ‘een bijna onmogelijke gebeurtenis’ beschrijft de Florentijn Giovanni Villani
(Istorie Fiorentine, in: Rerum Italicarum Scriptores, ed. L.A. Muratori, t. XIII, 388)
de heuglijke overwinning die de Vlaamse opstandelingen, eenvoudige arbeiders en
boeren, op 11 juli 1302 op de bloem van de Franse adel wisten te behalen. Amper
zeven dagen later zou paus Bonifacius VIII midden in de nacht opstaan, om zich het
pas in Rome aangekomen bericht over de slag te laten voorlezen (Gilles le Muisit,
Chronique et annales, ed. H. Lemaître, Soc. de l'histoire de France, Paris 1905, 68).
In Engeland werd het prachtig wapenfeit bezongen in een volkslied (herdrukt door
F. Liebermann in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, ed. G.H. Pertz, t.
XXVIII, 496-99) en de uitmuntende Luikse geschiedschrijver Jehan le Bel (Les
vrayes chroniques de messire..., ed. L. Polain, Acad. royale de Belgique, t. II, Brussel
1863, 93) plaatst Bouvines 1214, Kortrijk 1302 en Crécy 1346 op éénzelfde lijn, als
beslissende veldslagen. In de 19e eeuw zou de Guldensporenslag opnieuw worden
ontdekt en vooral door toedoen van Hendrik Conscience, wiens Leeuw van Vlaenderen
(1838) zoveel generaties fascineerde, tot nationale wedergeboorte opwekken, al werd
daarbij niet zelden de historische werkelijkheid geweld aangedaan ten voordele van
een romantische visie die voor de ontwikkeling van het Vlaams nationalisme van
ontzaglijk belang is geweest, maar het inzicht in de politieke, sociale en militaire
betekenis van de slag erg heeft vertroebeld1. Het mag daarom een gelukkig initiatief
worden genoemd, dat de redactieraad van Klassieken [der] Nederlandse Letterkunde
heeft gemeend een deeltje te moeten wijden aan de heruitgave van Velthems relaas
van dit gebeuren, dat reeds eerder door H. vander Linden, W. de Vreese, P. de Keyser
en A. van Loey was uitgegeven

1

Als exces kan hier misschien worden vermeld dat de te Antwerpen opgerichte vereniging
De Toekomst (1845), met haar mysterieuze allures, waartoe o.m. Jan van Beers, Hendrik
Conscience en F.A. Snellaert behoorden, de jaartelling liet beginnen met 1302 (J. HARDY in:
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, t. I, Tielt-Utrecht z.j. [1973], 630).
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(Voortzetting van de Spiegel Historiael 1248-1316, Publications de la Commission
royale d'histoire, 3 dln., Brussel 1906-38).
Lodewijk van Velthem, die na Maerlants dood omstreeks 1300 in opdracht van
Maria van Berlaer de Spiegel Historiael voltooide, ook voor de eigen tijd, behandelt
in de Vijfde Partie, d.w.z. het door hem bewerkte gedeelte, de geschiedenis van de
laatste zestig jaar, de periode die loopt van 1256 tot 1316, waardoor de gebeurtenissen
van 1280-1305, van de ‘Kokerulle’ te Ieper en de ‘Moerlemaaie’ te Brugge tot het
verdrag van Athis-sur-Orge, nog net in dit kader verhaald konden worden. Aangezien
Maerlants voorbeeld, het Speculum Historiale van Vincent de Beauvais echter
eindigde in 1250, moest Velthem een beroep doen op andere bronnen: Latijnse en
Franse geschriften, maar vooral berichten van ooggetuigen. Daarom is zijn relaas
van de Guldensporenslag niet alleen het uitvoerigste dat wij bezitten, maar ook, zoals
Verbruggen2 heeft bewezen, het beste. Ondanks zijn geloof aan wondertekenen en
bovennatuurlijke profetieën (inherent aan de middeleeuwse historiografie) is Velthem
uitstekend ingelicht over de gevechten die op de Groeningekouter hebben plaatsgehad
en hij kent uitstekend het slagveld en de omgeving van Kortrijk. Al kan men hem
soms van partijdigheid ten gunste van de Vlamingen beschuldigen, toch heeft hij tijd
noch moeite gespaard om ook over het Franse leger betrouwbare informaties in te
winnen en hij aarzelt niet om de vrees te beschrijven van de Vlamingen vóór de slag
en hun inbreuken tegen de ridderlijke oorlogvoering, zoals het doden van paarden
en het verminken van lijken, aan de kaak te stellen. Het waarheidsgehalte van zijn
verhaal, dat de hoofdstukken 22 tot 40 uit het Vierde Boek van de Voortzetting van
de Spiegel Historiael beslaat, ligt over het algemeen zeer hoog. Daarom alleen al
was een voor de belangstellende leek gemakkelijk toegankelijke heruitgave ervan
sedert lang gewenst.
Waterschoot, die die taak op zich heeft genomen, heeft zich behoorlijk van zijn
opdracht gekweten. In een uitvoerige inleiding, die vooral steunt op het werk van
J.F. Verbruggen, gaat hij nader in op de strijd tussen Vlaanderen en Frankrijk in de
dertiende eeuw en de bronnen van de Guldensporenslag, waarbij hij terecht een
onderscheid maakt tussen de vertegenwoordigers van de Franse en de Vlaamse versie.
Voorts schrijft hij over de uitrusting van de troepen en de gevolgde tactiek en over
de betekenis van Velthem als historiograaf. Wel niet door Verbruggen geïnspireerd
zijn de bladzijden die hij wijdt aan Lodewijk van Velthem als literator. Hierin toont
hij aan, hoe deze de voorschriften van de retorica nauwkeurig in acht heeft genomen
en daarbij gebruik heeft gemaakt van de verschillende stijlprocédés en topoi die de
middeleeuwse auteur ter beschikking stonden. Dat wij die vooral kennen uit de
Poetria Nova van Geoffroi de Vinsauf (ca. 1210) had m.i. hier niet mogen verzwegen
worden, vooral nu

2

J.F. VERBRUGGENT, De slag der Guldensporen, Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens

vrijheidsoorlog 1297-1305, Antwerpen-Amsterdam 1952, pp. 167 e.v. (Waterschoot citeert
ten onrechte Gulden Sporen).
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dit werk beschikbaar is in een voortreffelijke Engelse vertaling van Margaret F.
Nims3. De aantekeningen, meestal van historische aard, die onderaan op de bladzijden
zijn ondergebracht, zijn dan weer ingegeven door de studies van Verbruggen, maar
ook door het werk van zijn voorgangers, inzonderheid Funck-Brentano (Philippe le
Bel en Flandre, Paris 1897) en V. Fris (De slag bij Kortrijk, Kon. Vlaamsche Acad.,
Gent 1902), al wordt dit niet altijd expliciet vermeld: zo ontbreekt bijv. in de noot
bij vs. 43, waar er sprake is van Jean de Lens, een verwijzing naar Verbruggen, De
slag..., p. 67. Op te merken valt, dat S. voor de opstelling van de Ieperlingen op het
slagveld op grond van de betekenis van het mnl. adv. binnen ‘in de stad’ (MnlW. 1,
1265) een nieuwe oplossing voorstelt, die logischer lijkt dan de tot nu toe gangbare.
De woordverklaringen, die rechts van de kolommen zijn afgedrukt, zijn
overvloedig, zoals dat hoort in een editie die voor niet ingewijden is bedoeld.
Bovendien voldoen ze meestal ook, al zijn het soms zeer vrije vertalingen, zelfs
interpretaties van het origineel. Slechts enkele keren voelde ik neiging om de
wenkbrauwen te fronsen: 519 ter yard bet. ‘in de aanval’, van de ruiterij nl. (niet ‘in
de strijd’); 604 pressen (hs. perssen) is ‘gedrang, strijdgewoel’ (niet ‘het heetst van
de strijd’; cfr. MnlW. 6, 287); 626 van den irsten bet. ‘onder de eersten’ (wat heel
iets anders is als van irsten ‘al dadelijk’, dat blijkens MnlW. 2, 571 steeds voorkomt
zonder lidwoord); 652 in menigen wegen ‘in veel opzichten’ (niet ‘in menige aanval’;
cfr. MnlW. 9, 1850 en vgl. mnd. veler wegen ‘multis modis’); 688 opbreken
‘doorbraak’ (niet ‘aanval’). Waarom wordt gebodelt vs. 950 vertaald door ‘doorstoken’
en vs. 1044 door ‘gedood’ en wat betekent nu eigenlijk anguisse, dat vs. 1052 wordt
vertaald door ‘angst’ en vs. 1072 door ‘benarde situatie’? Hier en daar ontbreekt wel
eens een verklaring. Dit is naar mijn gevoelen het geval op de volgende plaatsen: 12
gescalle ‘lawaai, rumoer’; 23 teken ‘voortekens’ (meerv. met apocope van de -e; zie
Van Loey, Mnl. Spraakk. I, § 12a); 79 som adv. ‘deels, voor een deel’; 206 wige
‘veldslagen’ (uit de aant. onderaan de bladzijde zou men kunnen opmaken dat
‘overwinningen’ zijn bedoeld); 291 vrese ‘gevaar’; 375 moet ‘gemoed’; 463 rouwe
‘droefheid, smart’; 503 twist ‘gevecht, slag’ 523 menichfout ‘menigmaal’; 541 moet
‘hachelijke omstandigheden’; 600 achter trac ‘zich terugtrok’; 708 deisden
‘terugweken, achteruitdeinsden’; 853 te wige ‘bij de strijd aanwezig’. Een enkele
maal aarzelt de uitgever om zelf een keuze te doen en maakt hij het zijn lezers onnodig
moeilijk: zo zal vs. 4 ene grote daet wel antecedent zijn van si (vs. 6). Dat is de
eenvoudigste oplossing en die is (zoals wij hebben geleerd) over het algemeen de
beste. Dubbelzinnig zijn de vss. 84-86, waar niet duidelijk is wat het antecedent is
van die (den voet of den doren; MnlW. 5, 2312); hier heeft Waterschoot wel een

3

Poetria Nova of Geoffroy of Vinsauf, translated by MARGARET F. NIMS, Pontifical Institute
of Mediaeval Studies, Toronto 1967. De oorspr. Latijnse tekst is uitgegeven door E. FARAL,
Les arts poétiques du XIIθ et du XIIIθ siècle, Paris 1924, pp. 194-262.
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keuze gedaan, maar hij had m.i. op de twee mogelijkheden moeten wijzen1.. Al te
vrij vertaald is vs. 605; ik zou hier de voorkeur geven aan de omschrijving ‘en kwam
van achteraan met zijn troepen aanstormen’ (MnIW. 9, 2139).
Wij weten dat het verhaal van Velthem corrupt is overgeleverd. Het handschrift,
waarin het tot ons is gekomen, is van inferieure kwaliteit en verraadt een slordig
kopiïst. Op tal van plaatsen komen fouten voor, die door de uitgever moeten worden
hersteld. Daarmee is Waterschoot zeer karig geweest, al had hij zijn voordeel kunnen
doen met de ca. honderd emendaties die J. Verdam in het MnlW. heeft voorgesteld,
al zijn ze ook weer niet allemaal acceptabel. M.i. hadden in de tekst moeten worden
gehonoreerd (ik noem lukraak): 29 allene (hs. alomme; geen van de betekenissen
van omme past hier goed en het vers is trouwens strijdig met hetgeen wordt
medegedeeld in vs. 733); 343 dit (hs. die; ontmoet is onz.); 628 ende (hs. entie; zie
MnlW. 1, 1386); 808 helmb(a)erdieren (hs. helmewieren); 883 tscerpe vanden scilde
(hs. scerpe); cfr. evenwel Sp. Hist. III3, 2, 60); 936 dorecroet (hs. dore croep; rijmt
op doet); 944 met enen prieme (hs. met ere pinnen; rijmt op broecriemen); 1137 op
hoor ‘op de achtergrond’ (hs. op hoef); 1377 souw(en)ieren (hs. scuwieren; MnlW.
7, 1605, 1617). Een te vergaande ingreep lijkt mij de wijziging van het vs. 65
handschriftelijk geattesteerde nodinge in nederinge ‘moerassig land’; ik voel meer
voor de oplossing die Verdam MnlW. 4, 2479 heeft voorgesteld, nl. rodinge ‘pas
gerooid stuk land’, een woord dat ook in het mnd. voorkomt. Die oplossing acht ik
op paleografische gronden beter aanvaardbaar. Tenslotte is er

1.

Ofwel:
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geen enkele reden om 338 hortewi en 410 selewi te wijzigen in horten wi, selen wi;
de eerstgenoemde vormen komen toch herhaaldelijk voor in het middelnederlands!
Niet erg opgetogen ben ik over het hoofdstukje ‘Verantwoording’, waarin een
beschrijving wordt gegeven van het enig bekende manuscript waarin de tekst is
overgeleverd, U.B. Leiden, B.P.L. 14E (f. 47roa-f. 52roa) en waarin de wijze van
uitgeven wordt uiteengezet. S. heeft er zich hier nogal gemakkelijk vanaf gemaakt
met een verwijzing naar De Vreeses Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (in
handschrift ter Leidse Universiteitsbibliotheek) en naar Deschamps
tentoonstellingscatalogus van Middelnederlandse handschriften uit Europese en
Amerikaanse bibliotheken, Leiden 19722. En wat betekent de vermelding van de
abbreviatuur qam voor quam onder de rubriek ‘bovengeschreven klinkers duiden op
de weglating van r’? Dat de punt midden in vs. 625 en vs. 1113 functionele betekenis
heeft, namelijk aanduiding van het zinseinde na een enjambement, had uitdrukkelijk
mogen worden vermeld. De door S. aangebrachte (moderne) interpunctie vss. 1111-13
is trouwens daarmee in strijd; men leze:
Noch was een ander scare,
Bi tSiexmans waren si bestaen
Ende uutward op. Si ne conden ontgaen.

Over de ‘Tekstkritische commentaar’ kan ik kort zijn: zij ontbreekt in het exemplaar
dat ons ter recensie werd aangeboden.
Herinner ik er tenslotte nog aan, dat het aardige boekje met zorg is uitgegeven en
prettig is geïllustreerd.
Contern
W.E. HEGMAN
Het leven van P.C. Hooft. 's-Gravenhage (Martinus
Nijhoff) 1980. 279 pp. 22 afbn. f 35, -.
H.W. VAN TRICHT,

Het is verheugend dat de uitgeverij Martinus Nijhoff in één jaar tijds drie biografieën
van belangrijke zeventiende-eeuwse dichters op de markt heeft kunnen brengen. Zijn
Ten Berge's boek over Cats en de Huygens-biografie van Jacob Smit geheel nieuw,
Het leven van P.C. Hooft is een oude bekende: Van Trichts P.C. Hooft uit 1951, in
een nieuwe jas gestoken na door de auteur op tal van punten te zijn herzien. De drie
boeken zijn ondanks hun overeenkomstig uiterlijk niet goed vergelijkbaar. Smits
werk is blijkens het woord vooraf niet bedoeld voor de vakman, maar voor de
belangstellende leek. De auteur heeft deze laatste niet willen belasten met een
notenapparaat of bibliografie. Kennelijk heeft de uitgever ook een register als iets
geleerds gezien. Naar mijn idee zal dit echter in een boek met zoveel namen en titels
ook door de leek node gemist worden. Ten Berge en Van Tricht geven wel de
gebruikelijke wetenschappelijke parafernalia, en in sommige opzichten méér dan
gebruikelijk is. Ik begrijp alleen niet waarom auteurs en uitgever de wetenschapsman
niet hebben willen
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gerieven met een complete alfabetische lijst van aangehaalde literatuur. Dat zou de
omvangrijke aantekeningen hebben ontlast en de waarde als naslagwerk hebben
verhoogd. Het notenapparaat van Van Tricht is ten opzichte van de eerste druk flink
uitgebreid en geeft nu een goede entree tot de discussie over de verschillende aspecten
van Hoofts leven en werken. Ook het register is, vooral wat de zaken betreft,
aangevuld. De gebruiker van het boek zij echter gewaarschuwd dat het bepaald niet
volledig is. Van Tricht deelt mee dat uit de Aantekeningen niet alles is opgenomen.
Maar dat blijkt ook voor de eigenlijke tekst het geval te zijn. Ik doe een paar
willekeurige grepen. Molière en Tengnagel, op blz. 88 genoemd, ontbreken in het
register, evenals Ten Grotenhuis, van blz. 75. Als iemand via Geldenhauer of Junius
wil kijken waar precies de bronnen van Baeto worden besproken, helpt het register
hem niet (de beide auteurs komen voor op blz. 82-83). Op blz. 185 staat dat noch
Heinsius, noch Cats, noch Revius of Simon van Beaumont ooit het Muiderslot bezocht
lijken te hebben. Het register vermeldt deze bladzij wel bij Cats en Van Beaumont,
maar niet bij de andere twee. Hoe vervelend dit kan zijn heb ik ondervonden toen ik
voor een artikel over de relaties tussen Hooft en Heinsius de desbetreffende passages
bij Van Tricht via het register verzamelde. De mededeling op blz. 185 met de
bijbehorende voetnoot vond ik pas - te laat - toen ik voor deze recensie het gehele
boek nog eens doorlas. Maar dit zijn slechts schoonheidsfoutjes in een werk van
grote waarde. De twee nieuwe boeken over Cats en Huygens slagen er m.i. niet in
Van Tricht naar de kroon te steken. Het blijft één van de beste biografieën waarover
we in het Nederlandse taalgebied beschikken. Ten Berge doet voor een deel belangrijk
pionierswerk, maar hij veroorlooft zich teveel onbekookte en onhistorische uitspraken
over Cats om partij te zijn voor zowel Smit als Van Tricht. Smit heeft het leven van
Huygens voortreffelijk verteld, in een lichte en levendige stijl met goed gekozen
voorbeelden uit het onafzienbare materiaal, maar tegenover deze op zichzelf welkome
aanwinst bezit Het leven van P.C. Hooft meer diepgang, meer eenheid van visie,
meer allure qua stijl. Waarschijnlijk leende de figuur van P.C. Hooft zich wel meer
voor een boek uit-één-stuk dan de duivelskunstenaar Huygens met zijn langer en
vooral gevarieerder leven. Toch zouden juist in de verderreikende pretenties van Van
Tricht, zijn streven naar een grote greep op het materiaal en naar stilistische
geacheveerdheid, zekere gevaren kunnen schuilen. Zal deze aanpak niet een potentiële
belangstelling voor Hooft in het bijzonder onder jongere lezers fnuiken en daarmee
dit werk snel doen verouderen? Van Tricht doet geen moeite om een populair boek
te schrijven; hij is niet bang voor het fraaie woord, voor soms wat archaïsche
constructies, voor vertoon van eruditie. In dat opzicht is hij een kenmerkend
vertegenwoordiger van wat men tegenwoordig enigszins depreciërend de
gymnasium-kultuur pleegt te noemen. Qua stilering en ritmiek doet zijn proza soms
denken aan dat van Huizinga. Wendt Van Tricht zich niet tot een te select
lezerspubliek? Ik geloof niet dat we daarvoor bezorgd moeten zijn. Wie zich de
moeite wil getroosten om werkelijk tot Hooft door te dringen, zal zich niet laten
weerhouden door een gebrek aan gemakkelijke
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populariteit dat Hooft en zijn biograaf beiden kenmerkt. Het werk van Van Tricht is
in dit opzicht zijn onderwerp waardig. En wie het gaat lezen, wordt al spoedig
gewonnen door de oprechte bewondering voor Hooft, door het vermogen om het
leven van Hooft en zijn tijdgenoten in pakkende beelden neer te zetten, door de lichte
toets van Van Trichts humor en door de persoonlijke geladenheid van zijn
waarde-oordelen. Wat het laatste aangaat: die oordelen komen soms méér voort uit
een huidig, dan uit een toenmalig waardenpatroon. Ik denk aan het feit dat Van Tricht
telkens weer valt over de gebreken in de karaktertekening van Hoofts drama's.
Aanvechtbaar is ook zijn uitspraak (blz. 70-71) dat de aantrekkelijkheid van Hoofts
emblemata berust op ‘de romantische zucht aller tijden’. En het scherpe oordeel over
Hoofts brief aan Barlaeus op blz. 181 (‘ontstellend naïef’) vind ik eveneens riskant,
al moeten we Van Tricht op grond van òns psychologisch inzicht wel gelijk geven
.Het presenteren van een eigen waardering is echter het goed recht van de biograaf
en zonder de persoonlijke toon zou het boek zeker wat van zijn aantrekkelijkheid
hebben verloren.
Een belangrijker vraag is of het werk voldoende ‘up to date’ is gebracht. Heeft de
auteur de publikaties over Hooft sinds 1951 in voldoende mate verwerkt? Over het
algemeen is dat zeker het geval. Belangrijke winst kon hij al boeken door zijn eigen
onderzoek, dat geresulteerd heeft in de monumentale uitgave van Hoofts
Briefwisseling. De liefdesgeschiedenis in Venetië (blz. 29) en de figuur van Badovere
(blz. 32-33) komen pas in deze tweede druk goed uit de verf. Van Tricht betrekt
Hoofts liefde voor Isabelle ook bij zijn interpretatie van de Ariadne (blz. 40). Ook
op andere plekken (blz. 38-39; blz. 140: de Italiaanse brieven aan Suzanne van Baerle)
leverde de briefwisseling nieuw materiaal op. Sporen van onderzoek van anderen
vinden we op vele plaatsen, zowel in het notenapparaat als in de hoofdtekst. Zo heeft
de bespreking van de Ariadne duidelijk geprofiteerd van Kazemiers artikel in TNTL
1974. Op blz. 85 en in diverse noten zijn nieuwe gegevens opgenomen uit de
dissertatie van Tuynman (1973). Op blz. 88 heeft Van Tricht tot mijn genoegen zijn
kritiek op de ‘warrige intrige’ van Schijnheiligh laten vallen. De Hollandsche Groet
krijgt een geheel nieuwe behandeling (en waardering) op grond van Veenstra's oratie
uit 1970. Het boek van Blok over Barlaeus' ziektegeschiedenis (1976) brengt Van
Tricht tot een andere visie op de persoonlijkheid van deze vriend van Hooft (blz.
180-181). Ten gevolge daarvan wijzigt zijn karakteristiek van de ter plaatse geciteerde
brief zich van ‘Hooft plaagt hem gezellig’ (eerste druk, blz. 161) tot ‘Ontstellend
naïef is dit’! Elders geeft hij zijn oorspronkelijk oordeel niet zo snel prijs. Dat blijkt
uit zijn reactie op Noskes kritiek inzake Hooft kennismaking met Rinuccini's Euridice
te Florence (blz. 32 en noot 29 van blz. 234) en in zijn oordeel over W.A.P. Smits
interpretatie van de psalmberijmingen (noot 20 op blz. 247). Het sterkst spreekt zijn
onafhankelijkheid uit de afwijzing van Smits hypothese inzake de identiteit van DIA
(blz. 58-59). Of Van Trichts mening juist is dat een overspelige relatie Hooft
maatschappelijk geschaad zou hebben, kan ik niet beoordelen. Het klinkt wel
aannemelijk, maar op de keper beschouwd weten we niet veel van de feitelijke

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

126
huwelijksmoraal in deze kringen. Volledig gerechtvaardigd is echter zijn uitspraak
dat Smit iets onmogelijks heeft willen ondernemen. Het beschikbare materiaal moest
wel tot een twijfelachtig resultaat leiden.
Op een enkel punt doet Van Tricht minder met de beschikbare Hooft-literatuur
dan men had kunnen verwachten. Bij de behandeling van Achilles en Polyxena (blz.
26-27) verwijst hij niet naar de studie van Witstein uit 1975, ofschoon deze zich
inzake de eenheid van handeling afzet tegen Van Trichts oordeel in zijn eerste druk
(zie S.F. Witstein, Een Wett-steen vande Ieught, 1980, blz. 128). Van Trichts
samenvatting van de ideeën in het spel is in vergelijking met Witstein niet onjuist,
maar houdt minder rekening met het historische kader ervan. Ik miste eveneens een
verwijzing naar Witstein bij de bespreking van het lijkdicht over Hasselaer en de
grafschriften voor Brechje Spiegel (vgl. Funeraire poëzie, 1969, blz. 162-203).
Veenstra's Ethiek en moraal bij P.C. Hooft wordt wel gebruikt bij Dankbaer genoegen,
maar nauwelijks bij de Geeraerdt van Velsen. Heinsius' Emblemata amatoria worden
nog op 1605 gedateerd ondanks het artikel van Breugelmans in Quaerendo 1973.
En opvallend is ook dat Strengholts conclusies over Huygens' bezoeken aan de
Muiderkring (Huygens-studies, 1976, blz. 127-140) niet verwerkt zijn. Van Tricht
vermeldt nog zonder meer het bezoek in 1620 als een feit (blz. 107). Er zijn nog een
paar zwakheden uit de eerste druk blijven staan. Op blz. 33 staat de juiste datum van
Hoofts terugkeer uit het buitenband: 8 mei 1601, maar op blz. 37 lezen we ‘Veertien
dagen voordat hij 20 wordt komt Pieter Hooft uit Italië thuis’, wat ons naar begin
maart brengt. (Op deze fout maakte dr. P.E.L. Verkuyl mij attent.) Op blz. 61 wordt
zonder grond aangenomen dat de Granida al voor 1609 veel gespeeld is. Het
voornaamste argument waarop dit kan steunen is het gebruik van Windeken daer het
bosch af drilt (Granida vs. 39 e.v.) als wijs-aanduiding vóór 1609. Dit wijst m.i.
echter eerder op handschriftelijke verspreiding van het lied (en eventueel ook van
het gehele spel) dan op opvoeringen. Bovendien is juist van Windeken een
(ongedateerde, maar waarschijnlijk vroege) plano-druk overgeleverd (zie Tuynman
1973).
De herziening van de tekst heeft een enkele keer tot verlies geleid. De bespreking
van Hoofts ‘overgang’ in 1618 is iets verkort. De passage over Maurits' bezoek aan
Amsterdam in mei 1618 verviel daarbij om voor mij onduidelijke redenen. Daarmee
kwam echter de eerste zin van hoofdstuk 4 in de lucht te hangen. De vermelding van
Descartes (eerste druk, blz. 204-205) verdween, terwijl de aanbieding van het Discours
de la Méthode aan Hooft toch een opmerkelijk gegeven is. De winst aan nieuwe
details en aan verbeteringen in de tekst is echter veel groter. Behalve de reeds
vermelde verwerking van recente literatuur stip ik nog het een en ander aan. In noot
25 op blz. 234 verrast ons het vermoeden van de auteur dat Hooft niet slechts bijziend,
maar ook kleurenblind geweest zou zijn. Voor het inzicht in Hoofts intellectuele
ontwikkeling zijn de suggesties over Hoofts studieverloop (ook een privatissimum
te Leiden?) op blz. 37-38 van belang. De bespreking van de Ariadne en de tafelspelen
is beter in overeenstemming met de chronologie gebracht (blz. 43). De wat boude
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bewering in de eerste druk (blz. 42) dat in 1609 ‘Hooft's wereldbeschouwing is
afgerond’ is in de nieuwe druk (blz. 61) terecht weggelaten. Hoofts geloofsleven
krijgt trouwens een aanmerkelijk gewijzigde en genuanceerder bespreking op blz.
222-226 van deze nieuwe uitgave. Vernieuwd is ook de behandeling van de vierde
rei uit Geeraerdt van Velsen (blz. 74); een toevoeging vormt de vermelding van de
Muidense kerkborden op blz. 222. Te prijzen is voorts een grotere voorzichtigheid
in de formulering van verschillende passages. Aardige voorbeelden van 's schrijvers
zorgvuldigheid in dezen tot in kleine details trof ik aan op blz. 57 en 153. In de eerste
druk (blz. 39) had Van Tricht geschreven: ‘In de eerste helft van 1608 schijnt Hooft
in Parijs te zijn geweest, ongetwijfeld om zich politiek en intellectueel te ontwikkelen’,
in de herziening wordt dit: ‘In de eerste helft van 1608 schijnt Hooft in Parijs geweest
te zijn, waarom weten wij niet.’ En de guldens van de zeventiende eeuw worden in
1951 (blz. 135) nog geschat op ‘tien-, twaalfmaal de koopkracht van tegenwoordig’,
terwijl de nieuwe druk (gezien de inflatie?) wijselijk een slag om de arm houdt met
‘vele malen de koopkracht van tegenwoordig’.
Het samengaan van wetenschappelijke nauwkeurigheid en literair
vormgevingsvermogen maakt deze biografie tot een voortreffelijk vertegenwoordiger
van dit genre, waarin de wijzer zo vaak òf naar de ene òf naar de andere kant uitslaat.
Eigenlijk zouden we moeten hopen dat het Hooft-jaar 1981 tot zoveel nieuw
onderzoek stimuleert dat Van Trichts samenvattende werk in wetenschappelijk opzicht
snel aanvulling zou behoeven. Ik geloof echter dat de kern ervan zo deugdelijk is,
dat het hoe dan ook zijn waarde lang zal behouden. Het boek is goed verzorgd
uitgegeven. De typografie is moderner dan die uit 1951 - wat niet meteen wil zeggen
dat ze ook mooier is. Ik vind het jammer dat men voor een zo brede bladspiegel heeft
gekozen. De pagina's 144 en 145 zijn verwisseld. De afbeeldingen zijn voor een deel
nieuw. Het ‘portret van Tesselschade’ is gezien de (in de eerste druk al vermelde)
zeer onzekere toeschrijving nu maar wegeglaten. Dat ook facsimilés van de
handtekeningen van Hooft c.s. zijn gesneuveld, spijt me. Ze vormden voor mij altijd
een van de charmes van de eerste uitgave.
Universiteit van Amsterdam
E.K. GROOTES
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Brieven aan P.N. van Eyck, uitgegeven, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door G.J. DORLEIJN, A.L. SÖTEMANN en H.T.M.
VAN VLIET. Deel I: 1910-1916. Deel II: 1917-1962. Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1980.
[Achter het boek, zestiende jaargang, afl. 1-3]. Samen 468 blz. geïllustreerd,
f 44, -.
J.C. BLOEM,

Een leven lang ‘eindelijk toch eens een begin maken met je te schrijven’ (20.8.1914)
kan op den duur een correspondentie van enige omvang opleveren. Dat is al gebleken
uit de hier eerder besproken Brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, het
blijkt nog eens uit de nu ook gereedgekomen uitgave van zijn brieven aan P.N. van
Eyck, waaraan het bovenstaande citaat ontleend is. In beide gevallen gaat het om
‘brieven aan’, niet om ‘briefwisseling tussen’, want Bloem had in het geheel geen
liefhebberij in het bewaren van de brieven die hij kreeg. Wat in de hier te bespreken
verzameling afkomstig is van de ander - een concept van einde september '16 en een
complete doorslag van een brief 19.10.25 - werd gevonden in de nalatenschap van
Van Eyck zelf. Het belangstellende nageslacht moge het jammer vinden dat de rest
zoek is geraakt, het hoort nu eenmaal bij de aard van de man die zijn eigen gedichten
niet terug kon vinden, evengoed als het Van Eyck karakteriseert dat hij zijn dossiers
zo zorgvuldig bijhield.
Bloem en Van Eyck waren op enige maanden na even oud (resp. geboren op 10
mei en 1 oktober 1887), maar als ze elkaar voor het eerst ontmoeten en vrij kort
daarop (eind 1910) beginnen te corresponderen is de jongste van beiden literair gezien
al verreweg de oudste. Bloem heeft later meer dan eens - net zoals Greshoff die het
contact tot stand heeft gebracht - getuigd van de grote bewondering die hij en anderen
in die jaren koesterden voor de jonge Van Eyck. De bewondering gold niet alleen
diens belezenheid maar ook - wat wij ons nu niet zonder veel moeite en
inlevingsvermogen voor kunnen stellen als we De getooide doolhof of Getijden
trachten te lezen - zijn prestaties als dichter. Bloem stond op dat moment nog vrijwel
nergens. Terwijl Van Eyck al zijn tweede en zijn derde bundel ter perse had en in
allerlei tijdschriften werd aanvaard, zat híj nog te wachten op het nummer van De
beweging waarin eindelijk twee gedichten van hem zouden staan. Van Eyck, kan
men zeggen, was al lid van het ‘gilde’, zo niet als meester (dat was voor beiden
onbetwist Verwey), dan toch als gezel. Bloem voelde zich nog volop ‘leerling’.
In die situatie wordt het verklaarbaar dat de jonge vriendschap - die ‘met de
litteratuur begonnen’ is (20.12.20) - spoedig zo evolueert dat Bloem Van Eyck als
mentor voor zijn dichtproeven aanvaardt. In de brief (20.12.10) waarin voor het eerst
sprake is van een meegedeeld of voorgelezen vers (het niet gebundelde ‘Aan het
Strand’), komt ‘beoordelen’ door Van Eyck nog niet aan de orde. Evenmin in de
brief van de dag daarop, waarbij een gedicht (‘Aan een verloren vriend’) wordt
ingesloten omdat Van Eyck ‘belangstelling’ getoond had ‘voor mijn werk, hoe
médiocre dit overigens zijn moge’ (21.12.10). Van nu af aan
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zal Bloem geregeld manscripten aan Van Eyck sturen en bij de derde zending, het
vers ‘Herinnering’, wordt al op Van Eycks ‘goedkeuring’ (14.3.11) gerekend. Die
gaat mede dienen als zekerheid tegen het risico van afwijzing door De beweging: ‘ik
ben zeer benieuwd naar je oordeel ( ) ik wilde het weten vóór ik het naar Verwey
zend’ (8.7.11). Ook technisch advies wordt gevraagd: ‘Wat zou ik zetten ( ): het
droefst verliezen; of ( ) zóó veel verliezen’ en zelfs: ‘De eerste, als hiaat, hoe schrijft
men dat? Dë eerste of de ëerste’ (7.10.11). Inmiddels zijn er inderdaad al kritische
opmerkingen uit Den Haag gekomen. Niet bij alle legt Bloem zich neer, er wordt
soms gediscussieerd over de wenselijkheid van die of die verandering, maar altijd
is er bij Bloem een opmerkelijke ontvankelijkheid, evenredig aan de erkentelijkheid
voor de waardering die zowel in kritiek als in goedkeuring tot uiting komt: ‘Zoo
ongevoelig als ik ben voor lof en blaam van m.i. onbevoegden (99% der Holl. critici)
zoo buitengewoon gevoelig ben ik voor lof van de weinigen, die ik bevoegd acht,
voorn. van Verwey en van jou’ (11.10.11). Met het vorderen van de jaren neemt het
animo van de kritische gedachtenwisseling wel enigszins af en worden de gedichten
veeleer meegedeeld dan voorgelegd.
Het merendeel van de gedichten die in Het verlangen zijn gebundeld, en ook nog
een aantal verzen die daar tenslotte niet in opgenomen zijn, hebben op die manier
hun weg naar Van Eyck gevonden. Die was op den duur beter op de hoogte van
Bloems versproduktie dan de dichter zelf. Als Bloem op een gegeven moment vreest
dat hij ‘bijv. eens heel gauw 't hoekje om’ zou kunnen gaan, nog voor er van bundeling
iets terecht is gekomen, denkt hij aan Van Eyck als literair executeur-testamentair:
‘In dat geval zou ik wenschen, dat jij voor de uitgave van mijn verzen zorgde’ (4.5.17).
Op 31.1.21, als de bundel nu eindelijk in 't zicht is, krijgt Van Eyck het volgende
verzoek: ‘Ik kom een beroep doen op je welwillendheid met het oog op het
samenstellen van mijn bundel. Op het laatste schrift na kan ik n.l. geen een van mijn
schriften vinden. ( ) En zou je mij ook een lijst willen toezenden van de data, waarop
al de verzen, die je hebt, zijn geschreven’. Dertig jaar later (19.2.52) zal een ultieme
briefkaart aan de zieke Van Eyck nog dienen om een afspraak te maken i.v.m.
gegevens over de tijdsorde van de gedichten uit Het verlangen, waaruit hij de
tweedeling ‘Gestalten’ en ‘Lyrisch’ weg wil werken.
Het laatste aan Van Eyck gestuurde vers uit wat men Bloems eerste periode kan
noemen is het bekende ‘In Memoriam’. Daarbij gaat de moedeloze commentaar: ‘Ik
heb een ongelooflijk taedium van verzen, in de eerste plaats van mijn eigen. Toch
heb ik nog één van de embryo's tot een (naar ik hoop) 9 maandsche vrucht
opgekweekt. Ik schrijf het hierachter voor je over’ (13.3.19). Omstreeks die tijd gaat
voor hem een pauze in, die tot het begin van 1924 zal duren, als hij aan Van Eyck
kan meedelen: ‘Na een bijna-Gezelliaansch zwijgen, begint de Muze in mij ook haar
slaperige leden te rekken. Ik heb een deel van een versje af’ (20.2.24). Het ‘versje’
zelf- het vierregelige ‘Vermaning’ waarmee Media vita opent - wordt eerst maanden
later voltooid, en ook dat krijgt Van Eyck nog toegestuurd, ‘voor de curiositeit’, als
‘een soort grafschrift op mijzelf’
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(7.12.24). Van Bloems verdere produktie - dat is van het beste deel van zijn poëzie
- heeft Van Eyck, op een paar inzendingen voor zijn tijdschrift Leiding na, geen
voorkennis meer gehad.
Uit al die gegevens blijkt hoe waardevol de brieven aan Van Eyck zijn voor wie
de ontwikkeling van Bloem als jong dichter op de voet wil volgen. Toch moet nu
worden opgemerkt dat de publikatie van de héle briefwisseling, als het alleen daarom
ging, niet echt onmisbaar zou zijn, aangezien alles wat daarin Bloems poëzie betreft
intussen keurig geëxcerpeerd is in de onlangs door Sötemann en Van Vliet bezorgde
historisch-kritische uitgave van de Gedichten. Alles en zelfs meer: de daarin
overgenomen teksten zelf zijn namelijk niet nog eens in Achter het boek afgedrukt
(behalve als het om nooit gebundelde gedichten gaat). Wie de versies in hun geheel
wil lezen zoals ze van Bloem naar Van Eyck zijn gegaan, komt in de brievenuitgave
dus niet helemaal aan zijn trekken en blijft op de variorumeditie aangewezen. Wel
is het notenapparaat zo ingericht dat de lezer over alle bijzonderheden informatie
krijgt.
Maar het belang van de brieven reikt veel verder dan wat er over het poëtische
werk uit te leren valt. Zoals in de brieven aan Van der Leeuw kan men hier lezen
over het moeilijke leven van de onaangepaste man die Bloem was. Vanuit wisselende
stemmingen - vrolijk, gegriefd of gelaten - schrijft hij weer over zijn walg van de
studie en van de baantjes waartoe hij veroordeeld is (als hij een baan heeft), over die
hele vernederende zorg om het vege lijf, de eeuwige geldverlegenheid, de irreële
plannen om eraan te ontkomen (behalve het Nederlandse platteland komen hier als
gedroomde wijkplaatsen onder meer San Francisco, Indië, Suriname, Ierland in
aanmerking). De mededeelzaamheid is wel enigszins anders gekleurd naargelang hij
zich tot Van Eyck dan wel tot Van der Leeuw richt. De trant van een brief wordt nu
eenmaal mede bepaald door de voorstelling die de schrijver zich maakt van de
correspondent. Voor de biograaf is dat alleen maar winst.
Aanstekelijk is het doorlopende gesprek over gelezen of te lezen, te kopen of
gekochte boeken, en over de aan de gang zijnde literatuur. Dominant, vooral in het
begin, is de plaats die in de literaire reflexie ingenomen wordt door Verwey en De
beweging. Wie iets wil begrijpen van het ‘charisma’ dat van Noordwijk is uitgegaan
in de eerste twintig jaar van deze eeuw, zal aan de brieven van Bloem niet meer
voorbij kunnen gaan. Voor Bloem heeft Verwey weliswaar nooit de ingrijpende
betekenis gehad die voor Van Eycks ontwikkelingsgang zo kenmerkend is. De
bezwaren die hij vrijwel van meetaf heeft gaan met de tijd zwaarder doorwegen (t.a.v.
Verwey ‘blijf ik steeds mijlen ver van je verwijderd’, schrijft hij op 14.8.30). Toch
handhaaft hij al met al een grotere waardering dan waartoe de meeste van zijn
(belangrijke) tijdgenoten in staat zijn, uit een soort trouw aan wat De beweging voor
hem in zijn jeugd heeft betekend. Voorts zou, als aanvulling op of als achtergrond
voor de critieken die Bloem heeft geschreven, uit de brieven een curieuze bloemlezing
van spontane uitspraken over schrijvers samen te stellen vallen. Heel hoog
aangeschreven staan Stefan George en Péguy, later Yeats. Onder de Nederlandse
tijdgenoten die aanvankelijk zijn bewondering
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kunnen wegdragen zijn er nogal wat die nu vrijwel vergeten zijn: voor de jonge
Bloem was Henr. Labberton-Drabbe een ‘uitstekende dichteres’; op een A. Roland
Holst daarentegen heeft hij het (alleen maar in 't begin: 23.5.11) ‘nooit zo heel erg
begrepen’. Henriette Roland Holst is op 10.4.13 ‘een reusachtige dichteres’ ondanks
haar ‘reusachtige fouten’: ‘altijd krijg ik een prop in mijn keel en tranen in mijn
oogen’ bij het hardop lezen van bepaalde verzen van haar. Onafscheidelijk van de
literatuur is voor Bloem het boek als begerenswaardig object. Zijn verslaving aan
het boek, die hem zijn hele leven zou bijblijven, blijkt al in de tweede brief, waarin
sprake is van ‘die Japansche exemplaren van Getijden’ (26.11.10). De ontmoeting
met Van Eyck heeft trouwens direct een terugslag op de typografische onderneming
De Zilverdistel die door Greshoff en Bloem was opgezet. Met welke nadruk Bloem
ook het ‘primum vivere’ huldigde, het is duidelijk dat de warmte waaraan hij behoefte
had om zijn telkens weer geschokte ‘vertrouwen in het leven’ te behouden, voor een
groot deel uit het boek kwam.
Veel feller nog dan de brieven aan Van der Leeuw, waarin, zoals overigens in heel
wat gepubliceerde beschouwingen, het maurrassistische element in zijn politiek en
maatschappelijk ‘denken’ al heel sterk tot uiting komt, getuigen de brieven aan Van
Eyck van Bloems koppige conservatisme, anti-‘modernisme’, antisemitisme, racisme
- met soms héél onverkwikkelijke uitwassen als die principes op personen betrokken
worden. Wat in dat rijtje -ismen hier zogoed als ontbreekt is nationalisme, Nederlands
nationalisme wel te verstaan want Frans nationalisme bijvoorbeeld, dat is je ware.
Fundamenteel is de afkeer van alles wat naar democratie zweemt, nog op het eind
van de jongste oorlog: ‘Ten aanzien van wat er na de noorlog zal gebeuren ben ik (
) zeer pessimistisch. Als ik zie, hoe schaamteloos de Nederlandsche regering en de
geallieerden nog steeds over de democratie durven spreken, alsof deze niet de source
de tous nos maux, maar iets begerenswaardigs is...’ (12.7.44). Niet bij een uitspraak
als deze, maar bij heel wat andere, vooral uit vroeger jaren, moet wel even in acht
worden genomen dat ze tegelijk dienden om zijn vriend een beetje op stang te jagen,
en dat ze in de lijn liggen van spottende opmerkingen over diens ‘geliefde
bolsjewisme’ (14.8.21), zijn ‘modernophiele brieven’ (7.2.22) in de NRC, zijn
‘revolutionaire messianisme’ (20.2.24) en meer van dat fraais. Dat dergelijke
opvattingen niet al te kwalijk zouden worden genomen lijkt zo te zien tot de
stilzwijgende afspraken te behoren zonder welke alleen vriendschap tussen
gelijkgezinden denkbaar zou zijn. Hoe zwaartillend Van Eyck mag zijn geweest, dàt
hij aan dàt soort meningsverschillen zwaar zou hebben getild kan uit Bloems reacties
niet worden opgemaakt.
Om de vriendschap tussen Bloem en Van Eyck, dat zouden we haast vergeten,
gaat het tenslotte in deze brievenverzameling, die zich juist door het onderliggende
verhaal ervan als boek laat lezen. De vriendschap draagt er de sporen van dat ze in
het gemeenschappelijke vuur van de jeugd of laten we zeggen van de ‘eerste
mannenjaren’ ontstaan is; ze behoudt die sporen door de conflicten heen en zelfs in
de latere tijd, als er alleen nog toevallig geschreven
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wordt. Van de kant van Bloem getuigen de teksten zelf hoe diepe wortels die
vriendschap in hem had. Wat Van Eyck aangaat kan het op weinig na alleen maar
uit wat Bloem terugschrijft afgelezen worden. In dat verband is er ook een uitspraak
uit een andere bron (hier voor zover ik zien kan nergens aangehaald). Uit Italië waar
hij toen als correspondent van de NRC woonde schreef Van Eyck op 24.6.15 aan
Verwey (in het Frans met het oog op de censuur): ‘Excepté vous, je n'ai qu'un seul
ami: Jacques Bloem’ (Wage, Dagend dichterschap, 1967, blz. 287). De uitspraak
geldt uiteraard alleen voor dat tijdstip, maar ze is er niet minder relevant om.
Tussen twee zo verschillend geaarde, elk op hun wijze eigenzinnige figuren lag
voor 't overige voldoende conflictstof gegeven om heel wat rellen mogelijk, zelfs
onafwendbaar te maken. Het is eigenlijk nog verbazend dat er zo weinig echte
brouilles zijn geweest, en dat er altijd iets beschikbaar bleef wat hen tenslotte erover
heen hielp. Het is alsof er beiderzijds behoefte was aan het continueren van een als
onmisbaar gevoelde, in de jeugd ontstane vriendschap - misschien meer van de zijde
van Bloem, die het wispelturige maar dan ook vergevingsgezinde element in de
relatie vertegenwoordigt, dan van de kant van de rechtlijnige - en, zoals Bloem hem
een keer noemt, ‘rechthaberische’ - Van Eyck; maar dat moge in het midden blijven
nu er zo weinig gegevens zijn om dat te beoordelen.
Het eerste van de twee vrij hevige conflicten die tussen hen gerezen zijn heeft te
maken met Bloems levenswijze, die meebracht dat hij bij voortduring in de schulden
- o.m. boekenschulden - stak en dus altijd weer op middelen moest zinnen om daar
een uitweg uit te vinden. In het begin van 1918 wou hij Van Eyck, die toen weer in
Nederland woonde, als een soort bemiddelaar betrekken in een fantaisistisch eruit
ziend plan om geld te lenen. Van Eyck moet zijn vriend daarop gekapitteld hebben
over zijn lichtzinnigheid, want Bloem is zo gekwetst door de ‘toon’ van een brief meer dan over de inhoud waarmee hij het wel eens kan zijn - dat hij zich genoopt
ziet mee te delen ‘dat ik je niet langer als mijn vriend beschouw’ (21.2.18). Na nog
een brief van Van Eyck ‘herademt’ hij; hij geeft zich over - ‘en met welk een vreugde.
Het zou mij zoo onzegbaar veel hebben gekost je als vriend te moeten missen’
(12.3.18). Wel wordt er nog wat nagekibbeld.
Intussen wordt die kortstondige brouille toch ook al mede bepaald door een latente
wrijving op het literaire vlak. Bloem, aanvankelijk ‘leerling’ en bewonderaar, wordt
zich in toenemende mate bewust dat hij als schrijver van een heel andere makelij is
dan zijn vriend. ‘Ik mis een eigenschap, die jij juist zoo sterk hebt ( ): het
literatorschap’ (29.10.11). ‘Ik zal de schrijver worden van eenige goede, misschien
wel zeer goede, verzen; jij de schepper van een levenswerk’ (7.3.12). ‘Jij hebt zoo
buitengewoon sterk dat gevoel van literator te zijn, die intellectuele passie, die ik
bijna geheel mis’ (26.11.15). Uit die citaten spreekt niet alleen maar bewondering,
er zit ook de overtuiging achter van iemand die weet dat hij zijn eigen weg te volgen
heeft. Die overtuiging groeit naarmate de in zijn soort erg puriteinse Van Eyck zijn
eigen veeleisende levensernst laat
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meespelen in zijn oordeel over het werk van zijn vriend. ‘Je ziet’, schrijft Bloem als
hij zijn ‘Eerste voorjaarsdag’ opstuurt, ‘dat ik den ouden Adam nog niet heb
afgeschud. ( ) Als altijd houd ik mij voor op- en aanmerkingen aanbevolen. Ik profiteer
er nog maar van, want er zal wel spoedig een tijd komen, dat je mijn gedichten
conspueert’ (4.3.17). Een dag of tien later, na het ontvangen van de opmerkingen:
‘Wat jij van me wenscht is eigenlijk dit: dat ik mijn aard, dus datgene waarmee ik
sta of val, datgene, wat oneindig ver boven waarheid of onwaarheid staat ( ) zou gaan
trachten te verwringen’ (15.3.17). Verondersteld mag worden dat de kritiek die Van
Eyck geleverd had in aanleg al die merkwaardige combinatie van literatuurkritiek
en ‘levenskritiek’ was die hij, zijn systeem getrouw, naderhand zou uitwerken in de
enige grondige bespreking die aan Het verlangen is gewijd (Groot Nederland febr.
1926). Tegen dat artikel, dat hij ‘een gedegen stuk werk’ vindt, zal Bloem het bezwaar
maken ‘dat het hier en daar te zeer een critiek op mijn zijn als mensch’ is (15.3.26).
Het toenemende zelfbewustzijn brengt Bloem ook tot een afstandelijker oordeel
over Van Eycks werk. Veel gedichten vindt hij weliswaar ‘mooi’, ‘prachtig’,
‘schitterend’ enz. maar hij heeft toch allerlei voorbehoud. Op 7.3.12 en, uitvoeriger
nog, in een brief (no 70) van begin december 1912 ziet men hem zijn gemengde
waardering inpassen in de theorie over ‘het bezielen van oude vormen’ die hij al in
De beweging uiteengezet had i.v.m. H. de Régnier, en waarop hij nog eens terug zou
komen in zijn bespreking van Uitzichten in dat tijdschrift. De theorie van de ‘bezielde
retoriek’, hoe vleiend ze ook bedoeld was, viel bij Van Eyck niet in goede aarde, en
diens verweer in De beweging van maart 1913 ontstemde op zijn beurt Bloem, die
eerst ‘op een boozen brief aan je’ zon maar in de plaats daarvan een emfatische
verklaring deed geworden van ‘onverflauwde vriendschap’ die ‘heusch wel bestand
is tegen literaire quaestietjes’ (12.3.13).
Met Van Eycks beschouwingen in wat men bij hem nauwelijks ‘ongebonden stijl’
kan noemen heeft Bloem, hoezeer hij hem als criticus hoogschat, steeds meer moeite.
Ongemeen heftig zelfs vaart hij uit als Van Eyck begint te schrijven vanuit het
particuliere ‘geloof’ dat hem in Italië was gedaagd en dat zijn verdere werk zou
beheersen, en vooral als hij, in Nederland terug, een idealistische ‘crisis’ doormaakt
die hem aansluiting doet zoeken bij de zgn. Nieuwe Kring (zie daarover Van Eyck
zelf in Verzameld werk 7, blz. 608 e.v.). In die kring, waartoe a.m. zijn vrienden de
schilder Friso ten Holt en de musicus Jakob van Domselaer behoorden, proclameerden
vrij warrige theoretici als Charles Wijnschenk Dom en Pieter Talma (Bouvard et
Pécuchet, volgens Bloem) met name een ‘nieuwe kristallisatie van het absolute’ in
de kunst. Bloem kan niet begrijpen hoe een man als Van Eyck daarin kan trappen
en leest hem in gloeiende tirades de levieten. ‘Dat indigeste moffrikaanse
gephilosopheer van mijnheer Talma; die ijselijk pretentieuse leuterpraat van den heer
Wijnschenk Dom (nomen est omen), vindt jij daar wat aan?’ (21.9.16). ‘Ik begrijp
jou, met je overigens zoo heldere verstand niet meer’; het (in Van Eyks opvatting zo
beslissende) Gesprek op de Monte Mario is ‘zeer ingenieus praten over de dingen
zonder ze eenigszins werkelijk te benaderen. ( ) Hoe overdreven zwaar-
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wichtig jij bent geworden ( ). Pieter, stel je niet zoo aan. Wordt weer gewoon ( ).
Bedenk, dat er een wijsheid is, die niet aan de weters der dikke boeken ( ) is
geöpenbaard’ (25.9.16). Hoe weinig Bloem aan de theorie zelf gelegen was blijkt
uit zijn snel wisselende opinies erover. Kennelijk om zijn vriend (die inmiddels al
weer uit de Nieuwe Kring getreden is) wat te troosten schrijft hij: ‘Ik heb de eerste
helft v/d lezing van Talma over Kunst en Mystiek gelezen. Ik heb zelden iets gelezen,
waar ik het zoo volmaakt mee eens was’ (2.11.17). Maar als Van Eyck in De beweging
van jan. 1918 diezelfde Talma bestrijdt vindt Bloem dat een ‘uitstekend stuk ( ). Ik
ben het er volkomen mee eens. Heb je indertijd niet gemerkt, dat dat ook mijn
bezwaren tegen de N.K. waren, hoe dwaas ik ze ook uitte?’ (8.1.18)...
Er is een briefconcept (no 117a) bewaard, waaruit verstaan kan worden dat Van
Eyck zich Bloems verwijten erg aantrekt (‘Dacht je dat ik echt niet weet dat abstract
intellectualisme mijn hoofdvijand is? Wie zou 't beter weten dan ik die er altijd door
gedrukt ben?’) De uitval van Bloem brengt hoe dan ook niet direct een verstoring
van de vriendschap mee, maar misschien verklaart hij wel tot op zekere hoogte de
geprikkeldheid die tot de zoëven vermelde kortstondige breuk heeft geleid.
Een echt hoog lopende ruzie ontstaat eerst in 1925, als Van Eyck in De witte mier
zijn verweer openbaar maakt tegen de redactie van De gids, die hem bedankt heeft
als criticus voor poëzie. Bloem, die zijn optreden dat van een ‘geboren querulant’
vindt, neemt hem vooral de ‘onwaardige’, ‘smakeloze’, ‘schandelijke’ enz. aanval
op de Gids-redacteur Roland Holst kwalijk: ‘een dichter in wiens schaduw je niet
kunt staan en nooit zult kunnen staan (en dat weet je zelf bliksemsch goed, al wil je
het je misschien niet bekennen)’. De dag dat Van Eyck zich ‘diep zal schamen’ zal
het Bloem ‘een bijzonder genoegen zijn ( ) onze vriendschappelijke betrekkingen te
hernemen’ (16.10.25). Van het antwoord op deze brief is het dat een doorslag (206a)
bewaard is, die overigens al in de Brieven aan Aart Van der Leeuw als bijlage is
opgenomen. Ongelijk bekennen doet Van Eyck uiteraard niet, wel goede trouw en
principes pleiten. De twee vrienden - op 28.10.26 waardeert Bloem immers weer de
toon ‘van een vriend tot een vriend’ - blijven langs elkaar heen schrijven. Als de
‘veete’ nog in 1929 niet ‘opgeruimd’ blijkt te zijn is het Bloem die een stap doet
(niet dan nadat ook de echtgenotes een verzoenende rol hebben gespeeld): hij wil de
‘onaangenaamheden’ uit zijn brief van okt. '25 terugnemen en ‘de vriendschap
hervatten, waar zij werd afgebroken’ (27.7.29). In de geleidelijk schaarser wordende
correspondentie die nu nog volgt heerst een gewoon hartelijke sfeer zoals die kan
bestaan tussen vrienden van vroeger die weten dat wat je voor elkaar bent toch niet
helemaal weer àls vroeger kan zijn. Er worden zelfs huiselijke aangelegenheden
besproken. Bloem lijkt meer te schrijven dan Van Eyck, die zwaar werk krijgt aan
het nieuwe tijdschrift Leiding. Hij draagt eraan bij, en zendt Van Eyck voor het eerst
weer sedert 1924 nieuwe verzen. Hij verheugt zich over Van Eycks hervatting van
zijn taak als criticus (‘je werd gemist’, 11.2.30), maar onthoudt zich niet van ironische
terzijdes over de omslachtigheid van zijn
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proza. De korte bespreking van Media vita vindt hij een ‘waarlijk uitnemend stukje
( ). Het is werkelijk voortreffelijk, zooals trouwens al je korte boekbesprekingen’
(2.2.32). Na Van Eycks terugkeer uit Londen en benoeming tot hoogleraar te Leiden
wordt er - misschien omdat er meer kans op ontmoeting is - alleen nog wat toevallig
gecorrespondeerd, met even een opleving tegen het einde van de oorlog en kort
daarna. Tweemaal - in september '46 als Van Eyck een attaque heeft gehad en in
april '52 na zijn overlijden - brengt Bloem in briefjes aan Nelly van Eyck de jaren
van het ‘debuut’ in herinnering, en daarmee legt hij zonder omhaal van woorden de
wortel bloot van wat een trouwe en voor de literatuur alles samen vruchtbare
vriendschap is geweest.
De editie van de brieven is tot in details bewonderenswaardig. Er is dit keer gekozen
voor een diplomatische weergave van de tekst, met gebruikmaking dus van een stel
diakritische tekens. Wordt de leesbaarheid daardoor niet verhoogd, ze wordt er
evenmin echt door tekort gedaan, en het voordeel is hoe dan ook dat de lezer zich
dichter in de buurt van de schrijvende hand voelt. Dichter dan in de aanverwante
brievenedities die ‘Achter het boek’ eerder heeft uitgebracht: Van Eyck-Marsman,
Van Eyck-Van der Leeuw, Bloem-Van der Leeuw. Terzijde: heeft het wel zin dat
voor elk van die uitgaven met een verschillend transcriptiesysteem wordt gewerkt,
hoe verdedigbaar die systemen elk voor zich kunnen zijn? Zou het kunnen dat men
zich geen duidelijke voorstelling maakt van het mogelijke lezerspubliek? Bij
Bloem-Van Eyck lijkt de gedachte aan een academische lezer voorop te hebben
gestaan.
Het notenapparaat is een schatkamer, van het soort waarin ‘nooit een ongevonden
en zoekt’ wat hij nodig heeft om het vele dat de tekst aan vragen oproept of kan
oproepen terecht te brengen. Bij die honderden voetnoten kan ik, ter voldoening aan
een goede traditie, hier niet meer dan enige schaarse opmerkingen laten volgen.
Jan van Nijlen schreef niet ‘Naar het geluk’ maar Naar 't geluk (br. 2 n. 5 en
passim), Georges Eekoud niet ‘La nouvelle Karthage’ maar... Carthage (br. 15 n.
8), en in de bundel Essays van Gossaert staat het bekende opstel over Swinburne niet
op blz. 21-80 maar op blz. 21-58 (br. 71 n. 2).
In een kunstig gerijmd humoristisch gedicht aan Van Eyck (br. 14) gebruikt Bloem
het woord ‘rijmram’, dat hij aan Gezelle zegt te ontlenen. De editeurs (n. 5) hebben
dat ‘niet bij Gezelle kunnen vinden. Wel ( ) een gedicht ( ) getiteld Rimram’. Volgt
een enige verwijzing: naar de uitgave-De Busschere van de Volledige dichtwerken
(1971), dat is ‘ausgerechnet’ die welke hier niet bruikbaar was. Voor zover ze toch
werd geraadpleegd had niet voorbijgegaan mogen worden aan de ‘Verantwoording’,
waarin De Busschere uiteenzet wat voor ingrepen - niet alleen in de spelling maar
tot in het idioom toe - hij gemeend heeft zich te mogen veroorloven om wat hij noemt
een ‘volksboek’ te maken van Gezelles werk. Zelfs de verandering van ‘rijmram’ in
‘rimram’ komt daar aan de orde (blz. 80, onder III, 3). Het gedicht uit Rijmsnoer had
tot dan toe immers altijd ‘Rijmram’ geheten. Het woord is in die spelling, en uit die
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bron, apart geregistreerd in het WNT, s.v. rimram no 2. Gezelle spelt ook ‘rijmram’
in zijn Loquela (Wiedmaand 1881 kol. 23, of ed. Craeynest blz. 415 kol. 2). De
schrijfwijze is in Bloems rijmbrief relevant, zoals de annotator begrepen heeft. De
Busschere moge zijn verandering in ‘rimram’ rekenen tot die ‘lichte klankwijzigingen
die niets ter zake doen’ (t.a.p.), Bloem ziet het kennelijk subtieler: evenals het WNT,
zij het wel met een nuance, legt hij verband met ‘rijm’. Wie daar eenmaal attent op
gemaakt is kan overigens nog moeilijk betwijfelen of dat verband heeft ook voor
Gezelle meegespeeld, althans in dat wonderlijke gedicht over de poëtische inval. Als
men het vers uit heeft (‘Mij rijmvast en, van stonden aan, / zal 't stijf en sterk in
staven staan...’) hoeft men de titel in elk geval geen geweld aan te doen om er nog
iets meer in te lezen dan alleen maar ‘rimram’, iets uitdagends zelfs: je dacht dat het
maar rijmram (= rimram) zou worden; kijk hoe ik er rijm-ram van maak...
Een ongewild vrolijke noot is n. 5 bij brief 108. Bloem meldt zijn vriend dat een
personage in een roman van Joh. de Meester ‘den dichter Bloem’ citeert, en hij
ontboezemt nu als volgt: ‘Ik voel mij als een jong Fransch letterkundige, die 's avonds
nog murgerlijk een droge broodkorst met Mietje Vink deelt, maar 's morgens verblijd
wordt met het bericht, dat hij de pispot van Bourget mag uitgooien.’ De annotators
geven het nodige uitsluitsel over Henry Murger en Paul Bourget, maar bekennen
ruiterlijk: ‘Wie Mietje Vink is hebben we niet kunnen achterhalen’. Dat moet een
collectieve ‘black-out’ geweest zijn, anders is het niet begrijpen dat zij, getraind als
ze zijn in het ‘terugvertalen’ waartoe Bloems woordspelletj es hen voortdurend
dwingen, niet de inval hebben gehad. De ‘Allerheilige’ is Toussaint van Boelaere,
de ‘Amerikaontdekkersstraat’ is de Columbusstraat van Van Eyck, ‘the little pair of
scissors’ is zijn gedicht ‘De kleine schare’ enz. enz. Wie anders zou dan achter Mietje
Vink kunnen schuilgaan dan Mimi Pinson?
‘Torve’ (br. 120 n. 1) zou ‘een Zuidnederlands woord’ zijn ‘dat Bloem wel ontleend
zal hebben aan Karel van de Woestijne’. Dat is een in de eerste helft voortvarende,
in de andere helft daarom te voorzichtige uitspraak. De kwalificatie Z.N. komt
kennelijk uit Van Dale, maar die doolt nu eenmaal, op dat punt. Met ‘smale’ (smaad),
‘plane’ (vlerken) e.d.m. behoort ‘torve’ (mond, ziel, zinnen enz.) tot het literaire
idiolect van Van de Woestijne, en Bloem zou dan ook eindeloos lang - langer dan
de samenstellers van het WNT - gezocht moeten hebben om het bij een ander Z.N.
auteur te vinden. Wat de betekenis betreft, het raden daarnaar zou een gezelschapsspel
onder letterlievende Z.N.-ers kunnen opleveren. ‘Nors, ruw’, zeggen de annotators,
opnieuw zoals Van Dale. Het WNT is daar terecht niet zo zeker van, evenmin als
b.v. Rutten (De lyriek van KvdW, 1934, blz. 43 n. 1) en Lissens, die in een ‘Blocnote’
(Microfilologie: De torve mond van KvdW in DWB, 112e Jg. no 2, febr. 1967, blz.
94-100) zowat alles bijeengebracht heeft wat over ‘torve’ gezegd kan worden.
Op 26.6.35 wordt de pas tot hoogleraar benoemde Van Eyck door A. Roland Holst,
Bloem en C. Eggink gefeliciteerd in een limerick, waarvan de ‘pun’ is dat hij - ‘zoo
schrander’ als ‘welhaast geen ander’ - nu ‘collega van Colenbran-
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der’ wordt. Terecht brengt noot 2 hier Van Eycks conflict met De gids en met de
redactiesecretaris H.T. Colenbrander in herinnering. Maar er waren nog andere, op
dat moment verser in het geheugen liggende redenen om Van Eyck-Colenbrander
een vreemd stel te vinden. In Leiding van januari 1931 had Van Eyck de
‘klein-neerlandistische’ Colenbrander aangevallen, toen die zijn ongenoegen had
geuit over het zingen van het Wilhelmus op de opening van de vernederlandste
universiteit van Gent. Dat kan de limerick-schrijvers nog zijn ontgaan. Wat ze wel
onthouden zullen hebben is dat Van Eyck en Geyl in het Algemeen Handelsblad van
13 januari 1933 een regelrechte rel hadden ontketend door Colenbrander te
beschuldigen van Pirenne-plagiaat; er werd daarop een commissie van onderzoek
ingesteld en Du Perron maakte op het geval een geestige Wilhelmus-pastiche die hij,
voor ze in Forum geplaatst werd, onder meer naar Roland Holst stuurde (Du Perron,
Brieven IV, blz. 41-43). Het ligt evenzeer of zelfs veeleer voor de hand daaraan te
denken bij de limerick als aan de al tien jaar oude, en niet direct op Colenbranders
werk als hoogleraar betrokken ruzie met de Gidsredactie.
C. BITTREMIEUX

Der Kriminalroman. Stuttgart, J.B. Metzler, 1980. 186
blz. (Sammlung Metzler; M 191: Abt. E, Poetik).
PETER NUSSER,

Sinds de zestiger jaren is o.a. onder impuls van de literatuursociologie de
belangstelilng voor de triviaalliteratuur fel gestegen. Dit verwondert niet zodra men
de literatuur als een kwantitatief, meetbaar sociaal verschijnsel beschouwt en de
consumptie van de triviaalliteratuur in overweging neemt. Een enkel cijfer ter
adstruering hiervan: al in 1949 vertegenwoordigden de detectives in de Verenigde
Staten een vierde van de literaire produktie. Ook de literatuurwetenschap, in zoverre
ze de veelsoortige literaire teksten bij haar onderzoekingen moest betrekken, kon
aan de triviaalliteratuur niet onverschillig voorbijgaan. Voor sommigen was die
belangstelling ideologisch getint; hiermee zetten zij zich schrap tegen de hiërarchische
rangschikking tussen de elitaire fraaie letteren en de zgn. subliteratuur en ijverden
zij om de erkenning van de gelijkheid onder de literaire produkties, net zoals de
politiek geëngageerde gauchisten de strijd aanbonden om de volledige democratisering
van de maatschappij. Dit is niet het geval met P. Nusser, die zijn onderwerp
ideologisch onbevooroordeeld aanpakt en het bijgevolg strikt
objectief-wetenschappelijk benadert. Hij beheerst volledig zijn stof, wat o.a. blijkt
uit de omvangrijke vakliteratuur, die hij op intelligente en kritische wijze verwerkt.
Hij kan weliswaar diegenen geen gelijk geven die de detective op grond van zijn
stereotiepe verhaalschema's van de bellettrie uitsluiten, en wijst er terecht op dat alle
literaire genres, vooral tot de 19de eeuw aan schema's en tradities zijn gebonden
geweest en dat imitatie èn innovatie ook kenmerkend zijn voor het detective-verhaal;
bovendien is het genre door vooraanstaande woordkunstenaars beoefend als E.A.
Poe, J.K. Chesterton, F. Dürrenmatt, A. Robbe-Grillet en P. Handke; beide laatsten
hebben immers
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in het detective-verhaal zoals in de roman überhaupt de vertelcontinuïteit doorbroken;
dit toont aan dat geen scherpe grens kan worden getrokken tussen triviaalliteratuur
en bellettrie en ieder detective als een apart geval dient te worden behandeld. Dit
houdt niet in dat Nusser een pleidooi houdt voor een soort revaluatie van het genre;
herhaaldelijk wijst hij op de psychologisch-esthetische werking die het uitoefent,
met gevolg dat bij ontstentenis van welke cognitieve functie dan ook de detective
onder de amusementsliteratuur ressorteert; in de laatste hoofdstukken van zijn studie
gaat Nusser trouwens uitvoerig in op de sociaalpsychologische werking van de
detective.
Laten wij hier echter niet op vooruitlopen en de gedachtengang van Nusser
chronologisch volgen.
Eerst bakent hij zijn onderzoekterrein af. Hij zondert de detective van de
misdaadroman af, die toegespitst is op de oorsprong, de beweegredenen en de
betekenis van de moord en als zodanig ergens te maken heeft met de tragiek van het
menselijk bestaan. Dit is nl. het geval met Sophocles' Koning Oedipus, Dostojewski's
Schuld en Boete en veel roversromans uit de 18de en 19de eeuw. In de
crimineelliteratuur verschuift de aandacht van de moordenaar naar de moord zelf,
zodat de menselijke factoren een haast onbeduidende rol spelen. Een onderscheid
dient te worden gemaakt tussen het detective- en het griezelverhaal (ook thriller
genoemd); in de detective gaat het erom een moord op te helderen; daar de moord
al bij het begin is gepleegd, is het verhaal achterwaarts gericht; de thriller daarentegen
is voorwaarts gericht, aangezien hier geen onderzoek wordt ingesteld naar het reeds
voltrokkene, maar alles op het spel wordt gezet om de moordenaar te identificeren
en onschadelijk te maken.
Vervolgens gaat de auteur over tot de structuuraspecten van beide soorten romans,
waarbij in aanmerking komen de bouw (in een detective de moord als aanleiding tot
de werkzaamheid van de speurder, het opsporen van de moordenaar, de reconstitutie
van de moord, de oplossing van het raadsel en de identificatie van de moordenaar),
de personages, ingedeeld in de speurders, t.w. de detective, zijn vertrouweling, de
zgn. Watson-figuur en zijn overige medewerkers enerzijds, de gesloten kring van de
niet-speurders, waaronder de moordenaar zich bevindt anderzijds) en de ruimte (bij
voorkeur een gesloten, afgezonderde ruimte als bijv. een coupé in een trein, een
vliegtuig, een eiland, een club, een villa). In een thriller wordt de actie ingezet dankzij
een opdracht die de held toegewezen is; de vervolging van de moordenaar vertoont
het karakter van een strijd met wisselende uitkomsten tussen de held en zijn
tegenspeler; de roman eindigt met de definitieve nederlaag van de moordenaar en
met diens dood.
Het grootste deel van de studie, het middenstuk, wordt besteed aan de geschiedenis
van het genre. Eerst worden de sociaal- en geesteshistorische ontstaansvoorwaarden
onder de loep genomen. Onder de sociaal-historische factoren vermeldt Nusser de
afschaffing van de folterbank, de ontwikkeling in de 19de eeuw van de burgerlijke
rechtsstaat, de groeiende belangstelling voor juridische vraagstukken gestimuleerd
door de pers. Wat de tij dgeest betreft, wijst Nusser op de elkaar aanvullende invloeden
van het positivisme, - cf. de rationeel-logische
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reconstructie van de moord na de scherpzinnige analyse van alle opgespoorde
gegevens, - en de romantiek, - cf. de aantrekkingskracht van het raadsel en de daarmee
gepaard gaande onzekerheids- en angstgevoelens, kenmerkend voor de ten tijde van
de romantiek opgang makende griezelverhalen. Het prototype van het aan het einde
van de 18de eeuw gretig gelezen griezelverhaal is M. Walpoles The Castle of Otranto
(1764). Motieven van de crimineelliteratuur worden in de 19de eeuw uitgewerkt
door de Amerikaan James F. Cooper (cf. The Last of the Mohicans, 1826) en de
Fransman F. Vidocq, die in 1812 de Brigade de Sûreté oprichtte. Van beiden gaat
een diepe invloed uit op H. de Balzac (cf. Une téné-breuse Affaire, 1841), E. Sue
(cf. Les Mystères de Paris, 1842-1843, waarin conflicten worden uitgebeeld tussen
adellijke helden en gangsterbenden) en A. Dumas (cf. Les Mohicans de Paris,
1854-1855).
Terwijl in de zoëven vermelde romans de motieven van het detectivegenre verspreid
te voorschijn traden, worden ze het eerst in elkaar geïntegreerd in The Murders in
the Rue Morgue (1841) door de Amerikaan E.A. Poe; de detective, Dupin, komt hier
voor als de exponent van de koel-zakelijke held, die bij de ontraadseling van het
moordgeheim strikt logisch te werk gaat en meteen de op zintuiglijke indrukken
bedachte politie in de schaduw stelt. Tientallen jaren nadien ontwikkelde A.C. Doyle
in het voetspoor van Poe een populair genre met 52 detective-verhalen rond de
bekende figuur van Sherlock Holmes en zijn trawant Watson.
Na Wereldoorlog I zal in overeenstemming met de veranderde tijdgeest het koele
intellect, waarvan een Sherlock Holmes blijk gaf, moeten wijken voor de intuïtie; in
de romans van de toonaangevende A. Christie staan het raadsel en de analyse in
evenwicht.
Een variant noemt Nusser de detectives van G. Simenon, die gekenmerkt worden
door de humanisering van de held, commissaris Maigret, die bij het noodlot van de
moordenaar betrokken is en meteen belang stelt in de sociale omstandigheden die
tot de moord aanleiding gaven. In zijn romans zijn avontuur en alledaagsheid met
elkaar verzoend.
Wat de thriller betreft, dient allereerst vermeld te worden de wereldberoemde
Fantômas-Serie van M. Allain en P. Souvestre, verschenen tussen 1909 en 191.4. In
de V.St. maakten in de 19de eeuw de avonturen van Western-helden als Buffalo Bill
opgang, voordat onder invloed van de industrialisatie het gebeuren verplaatst werd
van de Prairie naar de stad. Tot de thrillers behoren eveneens de spionageromans,
die teruggaan op E. Childers' The Riddle of the Sands (1903). Tot de verdere
uitbreiding van het genre droegen tijdens W.O. I W. Le Queux en E. Philipps
Oppenheim bij, en na W.O. II, n.a.v. de koude oorlog J. Bruce en Ian Fleming; hoewel
deze weinig oorspronkelijk aandoet, overtreft zijn roem die van alle andere auteurs,
o.a. door de verfilming van zijn romans, die alle op hetzelfde stramien zijn gebouwd:
Bond krijgt van het hoofd van de Britse geheime dienst de opdracht het gevaar
afkomstig van de Russische geheime dienst af te weren en heeft volmacht om te
doden.
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In de dertiger jaren ontstond de ‘hard-boiled’ detective. Kenmerkend voor die helden
zijn hun fysieke kracht, hun ijzeren wil, hun beheersing van affecten en gevoelens
en hun onverschilligheid tegenover de dood. In zijn extreemste vorm komt die roman,
soms maatschappijkritisch getint, als gangsterroman voor.
Sinds 1960 worden pogingen gedaan om de crimineelliteratuur zowel inhoudelijk
als formeel (b.v. invoering van het meervoudig vertelperspectief) te vernieuwen.
Wat de inhoud betreft, wordt de criminaliteit hoe langer hoe meer als een
psychologisch, sociaal en politiek probleem beschouwd en wordt in dit verband de
rechtspleging kritisch beoordeeld. Nusser onderscheidt drie strekkingen. Bij de
Duitser R. Hey en de Zweden M. Sjöwall en P. Wahlöö valt de nadruk op de
werkzaamheden van de politie, die er niet meer is om de maatschappij te beschermen,
maar als politiek instrument fungeert van de kapitalistische welvaartstaat. De Fransen
P. Boileau en Th. Narcejac belichten de moord vanuit het standpunt van het van angst
vervulde slachtoffer en dringen tot diens psyche door. Als slachtoffer kan ten slotte
de moordenaar zelf te voorschijn treden, en wel als slachtoffer van sociale misstanden
of psychologische stoornissen; dit is nl. het geval in de romans van P. Highsmith, J.
Binghams en M. Molsner. De duitstalige -ky (onopgeloste schuilnaam) en de Italiaan
L. Sciascia gaan nog een stap verder en stellen de criminaliteit inherent aan een
maatschappelijk systeem in het licht.
In de laatste hoofdstukken wijdt de auteur enkele beschouwingen aan de
sociaal-psychologische werking van de detective. Deze wakkert het angstgevoel aan
van de cultuurmens in een maatschappij die hem zo een hoge mate van zekerheid
schenkt dat hij er bij gebrek aan storende toestanden in dreigt te verstikken; anderzijds
weegt de vreugde scheppende held op tegen de angstwekkende moordenaar. In sociaal
opzicht betekent de overwinning van de held, waarmee de lezer zich identificeert,
de overwinning van de heersende moraal, van de maatschappelijke normen en de
instandhouding van de bestaande instellingen; de crimineelliteratuur kan pas echt
ontspannen als ze met de algemeen geldende ideologie strookt, - de thriller van de
‘hard-boiled’ school beklemtoont in de dertiger jaren het in de V.St. erkende recht
van de sterkste; de held van de moderne westerse spionageroman is een overtuigd
anticommunist, - en verstevigt die ideologie wegens haar massale consumptie. Wat
het lezerspubliek betreft, sluit de auteur zich aan bij de algemeen aanvaarde opvatting
volgens welke de detective wegens de vereiste intellectuele inspanning eerder de
intellectuelen aanspreekt, terwijl de thriller, die rechtstreeks op het gemoed inwerkt,
in ruimere bevolkingsgroepen gelezen wordt. Op de omstreden vraag of de
crimineelliteratuur een invloed heeft op de criminaliteit durft auteur geen afdoend
antwoord geven; volgens de meesten vervult ze een psychohygiënische functie,
doordat ze de agressiviteit van de werkelijkheid afleidt en het geweld slechts in de
verbeelding laat plegen; sommigen daarentegen zijn de mening toegedaan dat
recipiënten van crimineelliteratuur zich aan het geweld als een mogelijke oplossing
gewennen en er in precaire situaties en bij een labiele gemoedstoestand gebruik van
maken.
R. HENRARD
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ED. J. STURROCK,

Structuralism and since. From Lévi-Strauss to Derrida,
Oxford, etc.; Oxford University Press, 1979. 190 blz. 2,95 pond.
Nu het Franse structuralisme sommige universiteiten van de V.S. (Yale, Chicago)
heeft ingepalmd, rukt het ook op in Groot-Brittannië. Begin 1981 was academisch
Cambridge verdeeld over de vaste benoeming van Colin McCabe, een van de
verdedigers van deze stroming, in de sectie Engelse literatuur. In zo'n context is een
boek als dit gewichtiger dan het ons, continentalen, voorkomt, voor wie het
structuralisme de kieteling van het nieuwe verloren heeft. Ook de duidelijk
apologetische en soms naïef kritische toon die in deze serie studies aangeslagen
wordt, komt bij ons nogal vreemd over. Het heeft, dunkt me, weinig zin uitvoerig
op dit voornamelijk initiërend werk in te gaan in een taalgebied waarin al heel wat
veel fundamenteler boeken over het structuralisme verschenen zijn. (De laatste zijn:
R.C. KWANT, Structuralisten en structuralisme, Alphen aan de Rijn/ Brussel, Samson,
1979; Denken in Parijs, id., 1979.) Ik volsta dus met een eenvoudige inhoudsopgave.
Na een wellicht te summiere inleiding door John Sturrock bespreekt de Franse
antropoloog Dan Sperber vrij kritisch de theorieën van zijn vakgenoot Lévi-Strauss.
De redacteur van Times Literary Supplement John Sturrock heeft het enigszins
vergoelijkend over het werk van de criticus Roland Barthes. De Amerikaanse professor
Hayden White ontleedt scherpzinnig het project van de historicus en filosoof Michel
Foucault. De Londense professor in Franse literatuur Malcolm Bowie geeft een
lezenswaardige samenvatting van de ideeën van de psychoanalyticus Jacques Lacan.
De structuralist Jonathan Culler slaagt er niet helemaal in hetzelfde te doen met de
bijzonder intricate ideeën van de filosoof Jacques Derrida. Alles bij elkaar genomen
is dit een informatieve inleiding, die echter uit de aard van de zaak weinig meer kan
doen dan een vage indruk geven van de besproken opvattingen.
PAUL CLAES

Tekst en lezer. Opstellen over algemene problemen van de
literatuurstudie. Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1979.
349 blz..
J.J.A. MOOIJ,

De geruchtmakende aanval van Karel van het Reve op de beoefenaars van de
literatuurwetenschap (8 december 1978) heeft gelukkig niet kunnen verhinderen, dat
Mooij tien van zijn literatuurwetenschappelijke tijdschriftartikelen, in meer of mindere
mate herzien, heeft gebundeld en zo (voor zover dit mogelijk is) tot hoofdstukken
van een boek heeft gemaakt. Het zijn: ‘I. Interpretatie: varianten en problemen, II.
Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken, III. Roman en
werkelijkheid, IV. Roman en lezer, V. De rol van het schrift in de poëzie, VI. Over
klank en betekenis in de poëzie, speciaal met betrekking tot Een winter aan zee, VII.
Metafoor en vergelijking in de literatuur, VIII. De filosofie van de
literatuurwetenschap, IX. De motivering van literaire waarde-
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oordelen, X. Wat is een kunstwerk?’ Hieraan toegevoegd is een nog niet eerder
gepubliceerde studie: ‘XI. Wat is literatuur?’
De ordening is, zoals het Voorwoord leert, secundair chronologisch, primair
thematisch. Verwante stukken - I en II, III en IV, V en VI, X en XI - zijn naast elkaar
geplaatst. Dit sluit verwantschap tussen verder van elkaar geplaatste stukken niet uit.
Zo doet een onderdeel van II (4. De aard van het literaire werk) denken aan hetgeen
in XI aan de orde wordt gesteld, en zijn IV en VII nu en dan thematisch niet ver van
elkaar verwijderd. Maar hebben ze niet alle of vrijwel alle een specifiek thema
gemeen? De auteur heeft ‘gestreefd naar een bundel waarvan de inhoud, ondanks de
disparate herkomst van de hoofdstukken, toch een zekere eenheid zou vertonen. Die
inhoud moest niet al te zeer verschillen van de inhoud van een boek met een
welbepaald onderwerp.’ Nu heet het boek ‘Tekst en lezer’. Waarom die titel niet op
een wel-bepaald onderwerp zou doelen, is niet in te zien. Wil Mooij ermee te kennen
geven, dat hij alle of vrijwel alle door hem behandelde problemen tot die ene
problematische relatie heeft teruggebracht? Een verantwoording van de gekozen titel
zou niet overbodig zijn geweest. Deze opmerking impliceert overigens niet de mening,
dat die verantwoording onmogelijk en dat die titel onaanvaardbaar is.
In elk hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van door anderen geformuleerde
opvattingen over de aangesneden kwestie. Deze worden op grond van overeenkomsten
en verschillen geordend en aan een critisch onderzoek onderworpen.
Onduidelijkheden, innerlijke tegenstrijdigheden en inadekwaties t.o.v. datgene waarop
ze trachten te doelen, krijgen bijzondere aandacht. Mooij's kennis van wat over het
literaire kunstwerk is geschreven en van de daarmee in verband staande wijsgerige
literatuur is groot. Deze kennis heeft allesbehalve het karakter van een chaos. De
lezer krijgt de indruk, dat elk onderdeel daarin een vaste plaats heeft en op het juiste
ogenblik naar voren treedt om in een of andere redenering een vaste plaats in te
nemen.
Aan het schrijven van deze studie is niet alleen lectuur van literatuurtheoretische
en wijsgerige geschriften, maar ook (hoe kan het anders?) lectuur van lyriek en epiek
voorafgegaan. Herhaalde malen worden romans en gedichten met name genoemd
en worden een of meer aspecten ervan in het kader van de aan de orde gestelde
problematiek besproken. Het is min of meer verrassend, dat een zo abstract onderwerp
als ‘de filosofie van de literatuurwetenschap’ aanleiding is geweest tot een interpretatie
van vier gedichten van Nijhoff. Men kan de S. niet verwijten, dat hij met de
taalkunstwerken geen voeling heeft onderhouden.
In vele gevallen formuleert de S. zijn meningen, redeneringen, conclusies uiterst
voorzichtig, opvallend ‘modaal’, of vestigt hij op een andere wijze de aandacht op
hun problematisch karakter, hun principiële onbewijsbaarheid, hun onvoltooidheid.
Ter toelichting citeer ik enkele zinnen uit II (blz. 54 vv.).
‘Het is niet waarschijnlijk dat binnen afzienbare tijd een communis opinio zal
ontstaan over de vraag welke argumenten voor de motivering van een interpretatie
relevant kunnen zijn. Een gematigde versie van het autonomistische standpunt lijkt
echter het meest in overeenstemming te zijn met de hoofdtendens der
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moderne literatuurwetenschap.’ Hierin is niets volstrekt zeker. Gesteld: op grond
van een nader onderzoek verkrijgen we het recht, de aanvankelijk vermoede
overeenstemming als een feit te beschouwen en ‘lijkt’ door ‘is’ te vervangen. Een
strikt bewijs voor de juistheid van de genoemde opvatting hebben we daarmee dan
niet in handen. En een eventuele communis opinio in een verre toekomst zal op
zichzelf de juistheid van de dan vigerende opvatting evenmin kunnen garanderen.
Op het citaat volgt: ‘Ik doel op het principe dat in eerste instantie geen beroep mag
worden gedaan op andere gegevens dan die welke men door nauwkeurige lezing van
het werk zelf verkrijgen kan.’ Dat we hier met een gematigde versie te maken hebben,
blijkt uit ‘in eerste instantie’. Allerlei gebieden kunnen nog bij de interpretatie
betrokken worden. Een van Mooij's bijdragen tot die door hem tot nader orde
aanvaarde theorie is het aanbrengen van een zekere hiërarchie. ‘Dit zou bijvoorbeeld
kunnen betekenen dat eerst in aanmerking komen literair-historische gegevens,
vervolgens biografische, ten slotte algemeen-historische. Binnen elk van deze groepen
is weer een eigen hiërarchie denkbaar. Zo is het mogelijk de eerste groep te splitsen:
(...).’ (‘Het zou kunnen betekenen, is denkbaar, is mogelijk.’) Hierop volgt nog een
reeks desiderata voor verder onderzoek. De laatste alinea van II begint met:
‘Vooralsnog is dit gehele programma rijkelijk speculatief.’
Aan deze voorbeelden van ‘modale stijl’ zouden vele kunnen worden toegevoegd.
Dit wil echter niet zeggen, dat in het hele boek geen overtuigingen zijn geformuleerd
en dat de S. voortdurend twijfelt aan de logiciteit van zijn redeneringen en aan de
juistheid van zijn kritiek op de mening van anderen. In ‘Een afbeelding van de
werkelijkheid, en dus ook van het menselijke leven zelf, in de romankunst bleek
illusoir’ (blz. 86) wordt iets als definitief bewezen gesteld. Overtuigdheid klinkt ook
uit het betoog over de taal der literatuurwetenschap (zie beneden) en uit de zeven
conclusies, waarmee IV eindigt. Enzovoort.
Als ik nu beweerde het in alle opzichten met alles in het boek eens te zijn, zou de
S. mij terecht niet willen geloven. Bij het onder woorden brengen van mijn bezwaren
tegen enkele meningen en redeneringen doen zich minstens drie moeilijkheden voor.
(a) Voor een grondige bespreking zijn meer bladzijden nodig dan beschikbaar gesteld
kunnen worden. Nu en dan (blz. 29, 231) doet Mooij een beroep op het te korte
bestek. Ik doe dit permanent. (b) Meermalen moet ik op twee fronten strijden. Dan
ben ik het met de tegen een opvatting aangevoerde argumenten evenmin eens als
met die opvatting zelf. (c) Ik ben bij het boek zeer nauw betrokken, nauwer dan voor
een zo objectief mogelijke recensie wenselijk is. Niet minder dan vijftig keer wordt
(in tekst en noten samen) naar een of andere publikatie van mijn hand verwezen, hetzij met instemming, hetzij neutraal, hetzij in afkeurende zin. Het was voor mij
een merkwaardige ervaring, zo vaak geconfronteerd te worden met hetgeen ik (‘schoon
het mij toegerekend blijft’) vijftien, dertig of meer dan veertig jaar geleden aan het
schrift en de druk heb toevertrouwd. Nu is het ongebruikelijk en ook wel ongepast,
dat een recensent naar zijn eigen studies verwijst of
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daaruit citeert. Wie anders tewerk gaat, wekt allicht de indruk zichzelf naar voren te
willen schuiven, zodat voor hem geldt wat iemand eens over een boekbespreking
van Willem Kloos heeft geschreven: ‘De heer Kloos spreekt onder het opschrift (...)
over zichzelf’. Als ik desondanks een enkele maal afwijk van hetgeen op dit gebied
gebruikelijk is, dan is dit (zo niet vergefelijk dan toch) uit het genoemde feit
verklaarbaar.
(1) Uit II, 2 - ‘Kunst of wetenschap?’ - citeer ik: ‘Petersen wijst erop, dat de
literatuuronderzoeker zijn publiek niet met de directe zintuigelijke indruk van het
werk kan confronteren. De geest van het werk is niet waarneembaar en moet dus
worden opgeroepen: “Besprechen ist Beschwören, ein Heraufbeschwören des Geistes,
der in dem Werk verborgen ist und alle Teile zusammen hält.” Maar analoge
opmerkingen zouden gemaakt kunnen worden voor de wiskunde, de geschiedenis,
ja zelfs de natuurkunde en de astronomie; niemand bijvoorbeeld heeft ooit neutrino's
of het inwendige der sterren in de normale zin van het woord “gezien”. Het behoeft
geen betoog, dat de vertegenwoordigers van al deze vakken er in de meeste gevallen
uitnemend in slagen om zonder bezwerende, artistieke taal hun bedoelingen duidelijk
te maken.
Petsch van zijn kant voert aan dat het kunstwerk een “irrationales Gebilde” is, dat
niet in een “klares Rechenexempel” noch in een “komplizierten logischen Vorgang”
kan worden overgevoerd. Akkoord. Waarom echter zou men niet over een irrationeel
fenomeen op rationele wijze kunnen spreken? Ook dat gebeurt in heel wat
wetenschappen. Er is geen reden om aan te nemen dat de literatuurwetenschap op
de literatuur moet lijken, een soort literatuur moet zijn, evenmin als de metereologie
op het weer lijkt, of de atoomfysica op atomen.’
De logische relatie tussen de twee op de mening van Petersen doelende zinnen is
niet goed grijpbaar; niet alleen doordat in de eerste van ‘het werk’ en in de tweede
van ‘de geest van het werk’ sprake is, maar ook doordat de eerste veel aan
duidelijkheid te wensen overlaat. Hierop zal ik niet ingaan. Ik bepaal me tot: ‘De
geest van het werk is niet waarneembaar en moet dus worden opgeroepen’ en wat
daarop volgt. Blijkbaar is dat onwaarneembare wel op de een of andere wijze
ervaarbaar, het bestaan ervan wordt geponeerd. De ervaarbaarheid en het bestaan
van zoiets als de geest van een literair werk bestrijdt Mooij niet. Zijn aanval richt
zich tegen (kort gezegd): ‘Niet waarneembaar, dus bezwerende taal’. Wat bewijst
hij nu door zijn vergelijking met de gang van zaken in andere wetenschappen? Minder
dan hij meent. De door hem ‘analoog’ genoemde opmerkingen zijn niet analoog, de
vergelijking gaat niet op. Het ene lid van de vergelijking is immers ‘de (verborgen)
geest van het literaire werk’, het andere is niet ‘de (verborgen) geest van het inwendige
der sterren of van de neutrino's’. Die geest komt in zijn formulering niet voor en kan
daar ook niet in voorkomen. Dit door hem verwaarloosde, maar m.i. niet te
verwaarlozen, verschil geeft toch wel te denken. Overigens verwerp ook ik Petersens
‘dus’. Daarvoor begeef ik me dan niet buiten de literatuurwetenschap. Voor zover
ik het begrijp, heeft binnen die wetenschap de kwestie met waarneembaarheid of
onwaarneembaarheid, met ‘zien’ in de normale zin van het woord, totaal niets te
maken.
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In de tweede alinea van het citaat verklaart Mooij zich akkoord met de door Petsch
gegeven typering van het kunstwerk. Men behoeft niet zover te gaan als Valéry
(1948), volgens wie een gedicht uitsluitend ontstaat door reflectie en berekening, om
het met die volstrekt ongenuanceerde typering niet eens te zijn. En kunnen we zonder
enig bezwaar aan atomen de eigenschap ‘irrationaliteit’ toekennen? Wil een conclusie
op grond van een vergelijking tussen die ene wetenschap en een groep andere aan
logische eisen voldoen, dan zal ‘irrationeel’ - toegepast op ‘taal’, ‘kunstwerk’ en
(o.a.) ‘atoom’ - in alle opzichten zijn identiteit moeten bewaren. Hetzelfde geldt voor
het ‘spreken over’. Wat het laatste betreft: goed beschouwd gaat het noch bij Petersen,
noch bij Petsch om de literatuurwetenschap in het algemeen, maar om de interpretatie
van een bepaald, met name te noemen taalkunstwerk, en wel (zie blz. 37) om de
esthetische interpretatie. Een atoom echter wordt niet esthetisch geïnterpreteerd. Om
deze reden klopt de vergelijking niet. Er is nog meer. Niemand heeft nog ooit beweerd
of betoogd: ‘De atoomfysica lijkt of moet lijken op atomen, is een soort atomen of
moet dit zijn’. Het is ook absolute onzin. Daarmee in de laatste geciteerde zin door
‘evenmin als’ verbonden en gelijkgeschakeld, wordt de bestreden mening tot even
grote onzin gemaakt. Als de zaken werkelijk zo liggen, krijgt Karel van het Reve
een nog grotere dosis gelijk dan hij zichzelf heeft toegeschat. Ik voor mij ben ervan
overtuigd, dat een vergelijking met andere wetenschappen ons hier niet kan helpen.
(2) In het vervolg van het betoog wordt (blz. 45) ook nog protest aangetekend
tegen een mening van Cleanth Brooks. ‘Naarmate men in een parafrase van een
gedicht meer rekening houdt met alle nuances ervan zal men volgens Brooks vanzelf
poëtische middelen gebruiken: “the formulator will find that he has begun to fall
back upon metaphors of his own in his attemptt to indicate what the poem “says”.”
Erg overtuigend klinkt dit niet. Want waarom zouden die “metaphors of his own”
niet desgewenst geëxpliciteerd kunnen worden met behulp van zinnen die hoogstens
publieke metaforen bevatten?’ Op mijn beurt zeg ik: ‘Erg overtuigend klinkt dit niet’.
De vraagzin impliceert de theorie der dubbele uitdrukking: men kan op twee manieren
- in dit geval met individuele en oorspronkelijke, en met publieke metaforen - precies
hetzelfde zeggen. Deze theorie verwerp ik.
Mijn onder (1) en (2) geformuleerde kritiek is zeker geen overtuigend bewijs voor
de stelling: ‘Voor een esthetische interpretatie is zo niet geheel dan toch gedeeltelijk
een bezwerend, literair, artistiek, irrationeel (?) taalgebruik noodzakelijk’. Evenals
Mooij vind ik de door hem genoemde argumenten van Petersen, Petsch en Brooks
onvoldoende, maar ik vind dit om andere redenen dan hij. Zonder dat we een aantal
interpretaties van een aantal gedichten enz. zo nauwkeurig mogelijk op taalgebruik
en adekwaatheid onderzocht hebben, is m.b.t. de kwestie geen vooruitgang te boeken.
(3) In § 2 van XI geeft Mooij (blz. 324 v.) de mening van S.R. Levin, ontwikkeld
in diens ‘Concerning what kind of speech act a poem is’ (1976) als volgt weer. ‘Levin
meent dat het gezochte taaldaadkarakter door een dubbele
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“hogere” zini in de dieptestructuur omschreven kan worden. Daarin wordt allereerst
tot uitdrukking gebracht dat de ik de lezer uitnodigt zich een wereld voor te stellen
waarin deze ik zich verbeeldt te verkeren. Vervolgens wordt uitgedrukt dat de ik in
die wereld iets tot de lezer zegt, hem iets vraagt, verzoekt, opdraagt, enzovoort. In
Levins eigen woorden luidt die zin: “I imagine myself in and invite you to conceive
a world in which...” gevolgd door, zo nodig, “I say to you” en anders “I ask you” of
wat verder van toepassing is.’
Van dit gepraat, dat N.B. op poëzie moet slaan, word ik moedeloos. Het maakt op
mij de indruk van een jammerlijk gesol met een mode-term. Dit is geen overtuigend
argument. Kan hetgeen Mooij ertegen aanvoert, wèl overtuigen? Hij zegt eenvoudig:
‘Dieptestructuren ziet men niet, en het is dus uit anderen hoofde dat men literaire
teksten zal moeten herkennen.’ Dit begrijp ik niet; vooral niet, als ik terugdenk aan
zijn, onder (1) geciteerde opmerking over de onwaarneembaarheid, het niet ‘gezien’
kunnen worden van neutrino's.
(4) Een van de boeiendste hoofdstukken is V. Hier kunnen we de S. niet alleen
als theoreticus, maar ook als fijnzinnig interpreet aan het werk zien. Uit zijn
slotopmerkingen (blz. 142) citeer ik: ‘Daarbij realiseer ik mij echter ten volle, dat
veel van wat ik in dit opstel beweerd heb, discutabel is. Herhaaldelijk heb ik dat
nadrukkelijk door vraagtekens en modaliteit te kennen gegeven, en ook waar dat niet
het geval is, is vaak nog wel discussie mogelijk.’ Dit discutabele karakter neemt niet
weg, dat hij (o,a.) door een onderzoek van het visuele en auditieve aspect van het
enjambement de theorie van dit verschijnsel verder heeft gebracht en daarmee tevens
het aantal argumenten heeft vermeerderd voor zijn stelling (blz. 142), ‘dat bij de
interpretatie van gedichten zowel als in de literaire theorie de rol van het schrift
serieuze aandacht verdient (...)’. Van de juistheid van deze stelling ben ik reeds lang
overtuigd, zoals uit een aantal van mijn publikaties blijkt. Deze worden vrijwel alle
in tekst en noten genoemd en (natuurlijk slechts gedeeltelijk) besproken. Terecht
maakt Mooij aanmerkingen op wat ik heb beweerd over ‘taaluitingen’ en
‘symbolisering van taaluitingen’; dit is, zoals hij in noot 42 signaleert, ook niet in
overeenstemming met de wijze, waarop ik het woord ‘taaluiting’ op andere plaatsen
gebruik. Zijn kritiek op een ander punt, hoewel het overwegen zeker waard, heeft
me niet overtuigd. Tegen een uitvoerige oratio pro domo verzetten zich het te korte
bestek en mijn afkeer van het Kloos-syndroom. Maar de kwestie (het complex van
kwesties) waarom het hier draait, kan ik toch niet geheel onbesproken laten.
Op blz. 41 is sprake van de vaagheid der letterkundige begrippen. In de versleer
behoeven de begrippen niet vaag te blijven. Zo kunnen ‘vers’ en (in verband daarmee)
‘versregel’ bevredigend gedefinieerd worden, en wel m.b.t. ‘traditionele’ poëzie (de
term is van Mooij). Nu kent ook de ‘in modernistische vormen geschreven’ poëzie
(dito) de discontinue schrijfwijze en die opvallende, onmiddellijk met het oog waar
te nemen eenheden. Deze worden (blz. 141) ‘versregels’ genoemd. Wat betekent het
eerste lid van deze samenstelling, hoe moet ‘vers’ hier gedefinieerd worden? Het
antwoord op deze vraag heb ik in V niet kunnen vinden, elders trouwens ook niet.
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(5) ‘Redelijk is het uiteraard te blijven eisen dat versregels slechts worden toegepast
wanneer het taalgebruik in voldoende mate op grond van metrum, titme, klank,
vergelijkingen, metaforen en/of woordkeuze et cetera als poëtisch taalgebruik
herkenbaar is.’ Om minstens drie redenen vraagt deze zin om een afzonderlijke
beschouwing.
(a) In XI, 2 - ‘Wat is literair taalgebruik?’ - bespreekt Mooij critisch een aantal
opvattingen van anderen. Meermalen wordt speciaal het poëtisch taalgebruik erbij
betrokken. Soms worden de adjectieven in die woordgroepen zelfs als synoniemen
begrepen. De eigen mening, neergelegd in de geciteerde zin, komt in het geheel niet
aan de orde. Had het niet voor de hand gelegen, de gegeven typering in het nieuwe
kader nader toe te lichten?
(b) Die typering is zeer problematisch. Hier verwijs ik naar mijn artikel ‘Poetry
and Prose. Their interrelations and transitional forms’ (1962), al is ook dit slechts
stukwerk. In dit korte bestek beperk ik me tot een paar opmerkingen. Er is metrisch
proza, ritmisch proza, lyrisch proza, poëtisch proza, proza met veel ‘klank’ en met
een opvallende woordkeuze. In hetgeen discontinu geschreven is komen niet altijd
metaforen en vergelijkingen voor, in typografisch proza wemelt het er soms van.
Enzovoort.
(c) Daarom mogen we het schrijven in versregels of zogenaamde versregels niet
afhankelijk stellen van een of meer der genoemde kenmerken. Voor de typografische
eenheden der modernistische poëzie geldt als enige redelijke eis: ze moeten de
primair-symbolische functie hebben, die de S. aan enjambementen in de traditionele
poëzie heeft gedemonstreerd.
(6) Voor een nauwkeurige lezing, zegt de S. (blz. 55), is natuurlijk op zijn minst
kennis in de vorm van taal en schrift nodig. Terecht voegt hij daaraan toe: ‘De grenzen
daarvan zijn moeilijk te trekken, want waar gaat kennis van de taal over in andere
vormen van kennis?’ Hierbij mogen we niet vergeten, dat voor nauwkeurig, adekwaat
lezen ook zoiets als intelligentie vereist is. De grens tussen (passieve) taalbeheersing
en intelligentie is eveneens moeilijk te trekken. (Hier zou een lang verhaal ingelast
moeten worden.)
(7) In IV richt de S. zijn aandacht op de buiten-talige kennis, in verband met de
kwestie der betrekkelijke autonomie. Hij stelt (blz. 93) de vraag: ‘Welke soorten van
kennis en overtuigingen inclusief meningen en ideeën worden bij de lezer van De
waterman ondersteld?’ Tegen deze formulering heb ik geen enkel bezwaar. Maar ik
twijfel aan de juistheid van de redenering (ib.): ‘(...) als een literair werk slechts
begrepen kan worden op basis van diverse vormen van niet-talige kennis, dan is het
werk dienovereenkomstig van een inbreng van de lezer afhankelijk’. De hieraan ten
grondslag liggende gedachte is in dit hoofdstuk nog op andere plaatsen onder woorden
gebracht. Ik stel er het volgende tegenover.
De lezer brengt zijn buiten-talige en ook zijn talige kennis evenmin in het werk
in als hij door zijn gebrek aan kennis, zijn tekort aan taalbeheersing of zijn domheid
iets uit het werk weghaalt. Hij brengt iets in in zijn lezen, in zijn begrip van het werk.
Hoe het werk in zijn geest verschijnt, is (mede) afhankelijk
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van wat reeds in zijn geest aanwezig was, maar het werk zelf is daar niet van
afhankelijk. Vergis ik me helemaal? Of is dit een der gevallen, waarin (blz. 22) ‘de
discussie tussen voorstanders van verschillende interpretaties niet in objectieve zin
beslist kan worden’? Hoe dit zij, het betoog over De waterman is
bewonderenswaardig. Wat zijn er toch veel woorden nodig om uit te leggen, waarom men het met iets
niet eens is! Met een akkoordverklaring is men gauwer klaar. De daardoor ontstane
kwantitatieve wanverhouding maakt boekbesprekingen vaak onbevredigend. Laat
er geen misverstand over bestaan: ik heb voor deze studies (waarvan ik het merendeel
reeds vóór de bundeling had gelezen) grote waardering. Ze zijn een bewijs voor de
these, die in een van haar formuleringen (blz. 272) als motto voor de bundel dienst
had kunnen doen: ‘wetenschappelijke literatuurstudie kan leiden tot een verscherping
van de problemen en tot aanwijzingen omtrent de mate van aanvaardbaarheid van
bepaalde oplossingen’. Inderdaad hebben vele problemen duidelijker contouren
gekregen, zijn opvattingen met grotere precisie tegen elkaar afgewogen dan meestal
gebeurt en is meermalen een werkplan voor toekomstig ondelrzoek ontworpen. Niet
alleen problemen, ook begrippen hebben aan duidelijkheid gewonnen en in tot nu
toe diffuus gebleven massa's zijn nuttige onderscheidingen aangebracht. Ik noem:
‘interpretatie, waarde-oordeel, autonomie, kunstwerk, literatuur, filosofie van de
literatuurwetenschap’. In principe heeft de S. via het eerstgenoemde begrip de door
hem beoefende discipline een plaats gegeven in een filosofie der (empirische)
wetenschappen, in een wetenschapsleer. Door niet uitsluitend over ‘interpretatie’ in
het algemeen te spreken, maar ook bepaalde taalkunstwerken te interpreteren, hun
formele en inhoudelijke kenmerken te onderzoeken, heeft hij recht gedaan aan de
literatuurstudie als empirische wetenschap. Daar dit onderzoek zich voornamelijk
richt op de Nederlandse letterkunde (o.a. Van Schendel, Luyken, Kloos, Adwaita,
Nijhoff, Roland Holst, Boutens), zijn sommige hoofdstukken speciaal voor neerlandici
van belang.
De rede van Karel van het Reve heeft Hans Gomperts geïnspireerd tot zijn
Grandeur en misère van de literatuurwetenschap (1979). Tekst en lezer behoort
zonder twijfel tot de grandeur.
Oegstgeest, februari 1981
C.F.P. STUTTERHEIM
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Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde
licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van
de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de algemene
literatuurwetenschap1
Academiejaar 1979-1980
Universitaire Instelling Antwerpen
Licentiaatsverhandelingen
Adriaenssens, Hilde & Van Waes, Luc: Het woord als leugen. Een verkenning
van kreatieve ontmoetingsmogelijkheden met eksperimentele poëzie in het
onderwijs.
Caenepeel, Mimo: De lezer, als noviet aan de koffietafel. Een analyse van
‘Chambre-Antichambre’ in het licht van de monistische basisoptie van de
Experimentelen.
Coene, Anne Marie: Gelijkenissen en verschillen in het werk van Maurice
Gilliams ‘Winter te Antwerpen’ en Ivo Michiels ‘Dixi(t)’.
De Ryck, Rolf: De filosofie van de verwondering in Claus' ‘Verwondering’.
De Schutter, Lieve: Scheppingsmythen als reconstructiepatronen.
De Vuyst, Edwin: De verwerking van reklameteksten in het poëzieonderricht
van het Hoger Secundair Onderwijs.
Duys, Roel: De eenheid in het werk van L.P. Boon: ‘Twee Spoken’ en ‘Menuet’.
Fabre, Rita: De metafoor in het Boek Job.
Franckx, Ingrid: ‘Ranonkel’ als mythe. Mythologische kenmerken in Jacques
Hamelinks ‘Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving’ (een soort epos).
Fret, Anne-Marie: Louis Paul Boon: geloofd of gedoofd? Een receptieonderzoek
over Louis Paul Boon in drie kranten.
Hanssen, Bea: Het belang van Kohuts theorie van het Zelf voor de
literatuurstudie.
Herman, Luc: Het personage in de roman: Hoe en waarom?
Jacobs, Rita: De anarchistische estetiek van John Cage.
Jaspers, Patricia: Onderzoek van de literaire kritiek op de romans van Bernard
Kemp.
Kegels, Marc: ‘Ballingschap tot het Vers’. De poëzieopvatting van Ida Gerhardt
in ‘Vroege Verzen’.
Laureyssens, Beatrijs: Vergelijking van de reacties op de roman ‘Joachim van
Babylon’ van Marnix Gijsen aan de hand van antwoorden van Esther De Raad,
L.S. Palder en Yvonne De Man.
Lodewijckx, Vera: Materialistische theorie, psychoanalyse, literatuur.

1
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Maes, Jos: Onkruid tussen de bomen. Enkele struktuuraspekten van ‘Als het
onkruid bloeit’ van Louis Paul Boon.
Malcorps, Johan: Strukturele en mythologische analyse van jeugdliteratuur
(Biegel).
Marnef, Marc: Androgynie in mythologisch perspektief. Funktie van androgynie
in mythologie en relatie tot het verlangen naar het transcendente.
Muelenaer, Guido: Arbeidersliteratuur in Vlaanderen.
Oorts, Rudy: Creatief schrijven. Een onderzoek van leerplannen en handboeken.
Reusens, Katrien: Anti-Utopieën. Een onderzoek naar de gelijkenissen tussen
de anti-utopische literatuur en kortverhalen van Hugo Raes.
Rombouts, Hilde: Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Van lied naar gedicht
in een thema.
Simon, Veronique: ‘Paul-Tegenpaul’: Autobiografie of dagboek?
Smets, Erik: Het sociaal-ekonomisch probleem van de emigratie (1840-1900)
in vier Vlaamse Romans. Een vergelijkende studie.
Valee, Guy: ‘De apostasie van Gerard Walschap: een literatuur-sociologische
interpretatie’
Van Caeckenberghe, Miek en Vanderhaegen, Chris: ‘Een Tuin tussen Hond en
Wolf’ als cinéroman.
Van Hove, Nicole: Gerard Walschaps ‘Houtekiet’: een Vlaamse utopie?
Van Seutendael, Paul: De twijfel als methodiek. Een analyse van ‘Tussen Tuin
en Wereld’ als autobiografische roman.
Vervaeck, Bert: De fauna van het nachtelijk universum. Een interpretatie van
(de hoofdfiguur van) ‘Een Faun met kille horentjes’, gebaseerd op de theorie
van Ronald David Laing.
Vissers, Paul: Een vergelijkende studie van: ‘De voorstad groeit’ (L.P. Boon)
en ‘Manhattan Transfer’ (J. Dos Passos).
Wils, Gerbert: Herman de Coninck, of De emotionele akrobatiek van een
romantisch nieuw-realist.
Wouters, Lieve: Analyse van ‘De seizoenen’, roman van Clem Schouwenaars.
De Smet, Geertrui: Bibliografie Hugo Raes 1969-1979.

Vrije Universiteit Brussel
Licentiaatsverhandelingen
De Cooman, Ann-Mary: Bloei en verval van het ridderverhaal en hun
maatschappelijke grondslagen.
De Loecker, Danny: Aspecten van de hedendaagse liefdesroman, vooral in
Vlaanderen. Bijdrage tot de studie van een grensgebied van de literatuur.
D'hoedt, Philip: Patricia Lasoen of de personificatie van de impasse van het
Nieuw-Realisme.
Gerlo, Martha: De behoedzame tocht door het veelvormige labyrint van de
werkelijkheid. Een confrontatie tussen twee werken van Hella S. Haasse:

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

151
‘De tuinen van Bomarzo’ en ‘Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse
Brieven’.
Goderis, Margaretha: Illusierijke beklimming van Vuorje: ondenkbaar uitzicht.
Werkelijkheidsvoorstelling en strukturerende patronen in ‘Nooit meer slapen’.
Hanon, Patrick: Ene en andere Robberechts. Studie van een overgang in Daniel
Robberechts' leven en schrijven, aan de hand van ‘De grote schaamlippen’ en
andere van zijn geschriften.
Herremans, Geert: Aspekten van de science fiction in de Zuidnederlandse
literatuur.
Kleyn, Christiane: Het therapeutisch schrijven en het ontwerp van een ik in
‘Een nacht op Elbe’ en ‘De seizoenen’ van Clem Schouwenaars.
Laureys, Michel: Van ‘Dhondt in Vlaanderen’ naar ‘Astere in Wanderland’.
De queeste van een geestig schrijver.
Meyers-Lefébure, Anne-Marie: Een onderzoek naar de structuuraspecten in
Walter van den Broecks ‘De horzel in de nek’ en ‘Het wemelbed’.
Monten, Martine: Ontstaan en verval van het klassieke detectieveverhaal.
Petit, Joan: Proeve tot een analyse van de erotiek in ‘De kapellekensbaan’ en
‘Zomer te Ter-Muren’ van Louis Paul Boon.
Timmermans, Luc: Hoofdtrekken van de geschiedenis van het misdaadverhaal
in Nederland: bijdrage tot de studie van de paraliteratuur.
Vermeulen, Erik: Gerard Reve en Jotie T'Hooft: twee (Laat-)romantici op weg
naar het einde. Een thematische exploratie.

Université Libre de Bruxelles
Licentiaatsverhandelingen
Annicaert, Jean-François: De mythe in ‘Godenschemering’ van Marcellus
Emants.
Baranowski, Audrey: J. Slauerhoff: geluksverlangen en exotisme in ‘De opstand
in Guadalajara’.
Berlémont, Christine: Een studie over A. Blamans ‘Eenzaam avontuur’.
Bocqué, Brigitte: De romanwereld als metafoor. N.a.v. ‘De donkere kamer van
Damocles’ van W.F. Hermans en ‘De verwondering’ van H. Claus.
Bourdeaud'hui, Chantal: Achilles Mussche als prozaïst.
Crespel, Brigitte: Het impressionisme in ‘Zon’ van H. Teirlinck.
Delaunoy, Jean-Paul: ‘Tijding van ver’ van F. Bordewijk: een literair testament.
D'Heygère, Michel: H. Lampo's ‘De prins van Magonia’. Thematiek en
compositie.
Dumont, Martine: Twee historische romans van H. Haasse.
Flamme, Marie-Paule: Een vergelijkende studie over het vitalisme bij D.H.
Lawrence en H. Teirlinck.
Gay, Marie-Josée: Victor Brunclair. Een studie van de bundel ‘De dwaze
rondschouw’.
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Geuffens, Viviane: De roman in de tweede persoonsvorm. N.a.v. werk van M.
Butor, H. Mulisch en H. Teirlinck.
Guillaume, Didier: R. Camperts eerste twee dichtbundels: ‘Vogels vliegen toch’
(1951) en ‘Een standbeeld opwinden’ (1952).
Kinart, Nadine: Aart van der Leeuws ‘De kleine Rudolf’ of de verzoening tussen
droom en werkelijkheid.
Permentiers, Luc: Psychomachische verhaalkunst in de hij-vorm bij W.F.
Hermans, F. Kafka en H. von Kleist.
Vanderbecq, Eric: Het magisch-realisme en het fantastische in de verhalen van
J. Daisne.
Van Weddingen, Willy: Sociale en formele problemen in ‘Arm Vlaanderen’
van I. Teirlinck en R. Stijns.

Rijksuniversiteit Gent
Licentiaatsverhandelingen
Blondeel, Magda: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek (s.l. 1578), fol. X7r - fol. 2A5v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
Brusselmans, Herman: Jan Emiel Daele (1942-1978), een inzicht in zijn oeuvre.
Caen, Marc: De sociale achtergronden in het werk van Lode Baekelmans. Een
literair-sociografische studie volgens de methodes H.N. Fügen.
Cappaert, Erwin: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. Z4v - fol. 2C5v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
Claeys, Patrick: Valère Depauw, een merkwaardige literaire opgang.
De Maertelaere, Marc: Gentil-Theodoor Antheunis (1840-1907). Leven en werk.
Demeulenaere, Gino: Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Eerste boek (s.l. 1569), fol. 218r - fol. 2L8v. Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en glossarium.
De Pauw, Maggy: De Schadt-Kiste der philosophen ende poëten (Mechelen,
1621) blz. (32) (33) - blz. 61. Tekstuitgave met inleiding en verklarende
aantekeningen.
Deruyter, Nele: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Tweede
boek (s.l. 1578), fol. S5v - fol. X6v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
Desmet, Hilde: Arm Vlaanderen. I. Teirlinck en R. Stijns. Een intrinsieke
romananalyse.
De Sutter, Veerle: Marcellus Emants. Analyse van de roman ‘Liefdeleven’.
Devos, Carlos: A.H. Cornette.
De Waegeneire, Dominique: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Tweede boek (s.l. 1578), fol. Kij - fol. Mviij. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
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De Wilde, Guido: Jul. Persijns Henrik Ibsen-studie. Persijns plaats in de receptie
van Ibsen in Nederland en Vlaanderen (1880-1929).
De Witte, Martine: Historie van Broeder Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Tweede boek (s.l. 1578), fol. 2D6r - fol. 2G5v. Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en glossarium.
De Wittevrongel, Ingrid: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Tweede boek (s.l. 1578), fol. A2r - fol. D4r. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
De Wolf, Patrick: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. 2F6r - fol. 2Iar. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
Fonteyne, Linda: Maria Van Ackere-Doolaeghe (1803-1884). Biografische
studie.
Francois, Guido: De Relatie Pol de Mont - Emmanuel de Bom in de Vlaamse
kulturele wereld.
Ivens, F.: Jan Hammenecker, Vlaams Scheldezanger voor Christus.
Jacobs, Carine: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. N7v - fol. R3r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
Lambrecht, Dirk: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. G2r - fol. K2r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
Leybaert, Johan: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. A1r - fol. D1v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
Lingier, Carine: De middelnederlandse vertaling van Jan van Schoonhovens
‘Epistola prima in Eemsteyn’. Teksteditie met inleiding en aantekeningen.
Lonneville, Marc: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. V4r - fol. Z5r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
Mauws, Greta: Yvonne de Man.
Meyers, Annick: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. Cc5v - fol. Ff6r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
Neyt, José: Remco Campert in het strijdperk van de rust: een analyse van zijn
poëzie (1950-1955).
Nijs, Karel: Kinderen poëzie leren schrijven. Een literatuurtheoretische situering.
Pareyn, Jean-Pierre: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste
boek (s.l. 1569), fol. K2r - fol. N7r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
Reminsen, Monique: De karaktertypering in de romans van Cyriel Buysse.
Thys, Chantal: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek (s.l. 1578), fol. M7v - fol. P4r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
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Van Damme, Dirk: Leven en werk van Hippoliet Meert. De periode 1865-1907.
Vandenbossche, Mia: Julius Vuylsteke. Kroniek: 1870-1875.
Vanden Hautte, Godelieve: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Eerste boek (s.l. 1569), fol. D2r - fol. G2r. Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en glossarium.
Van der Biest, Marcel: Bert van Aerschot.
Van der Stockt, Godelieve: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Tweede boek (s.l. 1578), fol. P4r - fol. S5r. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
Van Loo, Annette: Die briefwisseling tussen Guido Gezelle en Gustaaf Verriest.
Van Petegem, Johan: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht.
Tweede boek (s.l. 1578), fol. D3v - fol. G2v. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
Vanvooren, Karine: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek (s.l. 1578), fol. 2A5v - fol. 2D6r.
Verstraeten, Caroline: De briefwisseling tussen Guido Gezelle en Ernest Rembry.

Katholieke Universiteit Leuven
Licentiaatsverhandelingen
Buyse, Elsje: Roland Jooris en Raoul de Keyser: studie van een vruchtbare
geestesverwantschap.
Christaens, Bart: De poëzie van Nic van Bruggen: Maniëristische en
estheticistische tendenzen in stijl en thematiek.
Claeys, Jozef: Het realismekoncept van Lukàcs.
Cuypers, Jozef: Lambrecht Lambrechts (1865-1932). Leven en werk.
Thematische analyse van zijn sonnetten.
Cuyt, Rudolf: Constanten in de jeugdboeken van Jaap ter Haar.
De Caluwe, Kathleen: Het leven van de Heilige Franciscus van Assisi en de
Spiegel der Volkomenheid. Tekstuitgave.
De Cock, Marcel: Tekstuitgave van de Middelnederlandse vertaling van de
‘Doctrina Cordis’ (korte redactie), toegeschreven aan Gerard van Luik.
Decock, Serge: Het leven van de Heilige Franciscus van Assisi en de Spiegel
der Volkomenheid. Tekstuitgave.
De Decker, Maria: De Middelnederlandse historische Arturroman. Een poging
tot karakterisering van het genre en tot situering ervan binnen de
literatuurgeschiedenis.
Denayer, Greta: Uit slaapwandelen met Leo Vroman. Dichter bij 26 gedichten.
Denoo Katrien: ‘De cloeckmoedighe ende stoute daet van het innemen des
Casteels van Breda ende verlossinghe der stad’ door Jacob Duym.
Desseyn, Ronald: Het maatschappijbeeld in het oeuvre van Gerard Walschap.
Een analyse van zijn romans uit de jaren 1928-1953.
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De Stoop, Chris: Feministische thema's in het verhalend werk van Andreas
Burnier.
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Devos, Annelies: Enkele aspecten van ‘liefde’ en ‘seksualiteit’ in de hedendaagse
‘probleemliteratuur’ voor de jeugd: een psycho-sociale en literaire analyse.
Dewit, Rheinhilde: Analyse van het productieproces in het theater. Hypothetische
constanten in een empirisch veld.
D'Haese, Renilde: Literaire kritiek in de essays van Hella S. Haasse (1947-1975).
Dierck, Else: De ‘Oostakkerse gedichten’ van Hugo Claus: een onderzoek naar
de samenhang tussen enkele semantische velden.
Dooms, Patrick: ‘Ik, Jan Cremer’ als picareske roman. Een onderzoek naar
picareske motieven en vormelementen in ‘Ik, Jan Cremer’.
Duyck, Steven: Kamiel van Baelen, ‘De oude symfonie van ons hart’.
Duyver, Hilde: Het surrealisme in het Nederlandse bildgedicht.
Elet, Pascal: Receptie van de Engelse letterkunde in Vlaanderen tussen 1945
en 1955.
Evenepoel, Stefaan: De poëzie van Jotie t'Hooft tegen de achtergrond van de
romantiek. Een thematische analyse met stilistische aanvullingen.
Geens, Myriam: ‘De Ramkoning’ - ‘Xantippe’. Een vergelijkende studie.
Gerets, An: Belle Van Zuylen - Isabelle de Charrière. Studie van de epistolaire
geschriften uit de periode 1784-1787.
Geysens, Cecile: De poëzie van Paul Snoek. Een onderzoek naar de evolutie
van de thematiek.
Gijbels, Rita: Over tuinen, spiegelkastelen, rovers en stenen beelden. Literaire
analyse van enkele verhalen van Paul Biegel.
Heylen, Marie-Claire: ‘Tuin van huid’. Gedichten van Dirk Christiaens bij
schilderijen van Jeroem Bosch.
Heylen, Paul: Een analyse van Hugo Raes' kortverhalen.
Heyvaert, Els: Het thema van ‘het gezin’ in de poëzie van Anton van Wilderode.
Jaspaert, Katrien: Gastons Martens. Leven, werk en komische techniek.
Jonckheere, Wilfried: Een onderzoek naar de bijbelse, liturgische en
kultuur-historische achtergronden van de dichtbundel ‘Het Brevier’ van Gery
Helderenberg.
Keereman, Christine: De implied author in ‘Rhetoric of Fiction’ van W.C. Booth,
in Bronzwaers narratologisch model en hun toepassing op drie Nederlandse
romans.
Kempinck, Erik: Syntactische stijlaspecten in Bernlefs poëzie.
Lamote, Michel: Walter van den Broeck: ‘De troonopvolger’. Enkele stilistische
aspecten.
Langhendries, Karel: Paul Rodenko als Essayist en criticus. Een onderzoek
naar de evolutie van zijn poëzietheorie.
Leemans, Els: De poëzie van Jotie t'Hooft tegen de achtergrond van de
romantiek. Een thematische analyse met stilistische aanvullingen.
Lernout, Kathleen: Inventaris en studie van de volkskundige elementen in het
werk van Cyriel Buysse, in het bijzonder de volksgebruiken met betrekking tot
de levenscylcus.
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Maes, Paul: De bende van Jan de Lichte. Een vergelijking tussen de historische
en volksliteraire bronnen.
Mahieu, Geert: Literaire belangstelling, leesgewoonten en literatuurdidactiek
in het laatste jaar van het hoger middelbaar onderwijs.
Marien, Wim: T.A. van Dijks bijdrage tot de literatuurwetenschap.
Matthys, Marie: Studie van de ‘Snoeck Almanak’ (1782-1850).
Meeus, Olivia: ‘Idonea, dochter van Lotharius Konink van Vrankryk, en Liederyk
de Buk, eersten forestier van Vlaenderen’, door J. Droomers. Tekstuitgave met
commentaar.
Menten, Hildegard: Cornelis van der Cruyssen: ‘Schakinge van Iudith, dochter
van keyser Otto den derden’. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
Mertens, Carina: Taalverhoudingen en belangstellingssferen in veilingscatalogi.
Bijdrage tot het onderzoek van de receptie in de achttiende eeuw.
Minnebo, Grace: ‘Van de koele meren des doods’, F. van Eeden; ‘Madame
Bovary’, Flaubert; ‘Effi Briest’, Fontane. Een vergelijkende studie over de
vrouwelijke hoofdpersonages.
Philips, Anita: Critisch-bibliografisch overzicht van de Reinaertstudie tussen
1800-1910.
Pille, Linda: De poëzie van Clem Schouwenaers. Een thematische bespreking.
Polfliet, Dominique: ‘De Middelburgsche Avanturier’ (1760).
Ponjaert, Anne-Marie: Maniëristische en dandyistische thema's in de poëzie en
het proza van Patrick Conrad.
Raemackers, Annie: ‘Tijdkrans’ of het Dichterlijk Jaarboek van Guido Gezelle.
Struktuur, kontekst en thematiek.
Rottie, Bernadet: Het leesgedrag van schoolgaande jeugd. Een psychologisch
en sociologisch onderzoek naar de leesgewoonten, de houding tegenover het
lezen, de leesmotivaties en de leesinteresses van twaalfjarigen.
Sente, Rudolf: Receptie van Engelse literatuur in Vlaanderen (1965-1975). Een
analytische bibliografie.
Sergooris, Linda: Analyse en studie van Pol de Monts correspondentie zoals
bewaard in het A.M.V.C.
Smedts, Luc: Een bespreking van Jan Wolkers' ‘De kus’.
Soubry, Geert: Het leven van de Heilige Franciscus van Assisi en de Spiegel
der Volkomenheid. Tekstuitgave.
Stroobants, Chantal: ‘Den ondergang van Jonkheer Willem van Arkel’, door J.
van Paffenrode. Tekstuitgave met commentaar.
Thoelen, Jan: Critisch-bibliografisch overzicht van de Reinaertstudie tussen
1800 en 1910.
Tilley, Katy: Enkele stijlaspecten in de Strofische Gedichten van Hadewijch.
De apostrofe - de antonieme sequenties.
Van Belle, Hilde: Rutger Koplands ‘Een lege plek om te blijven’. Een analyse.
Van Boven, Wim: Een vergelijkende studie van de behandeling van de
romantische stroming in de Nederlandse letterkunde in vier bloemlezingen voor
het secundair onderwijs.
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Van Coillie, Jan: Verkenningen op het gebied van kinderpoëzie.
Van den Berk, Liliane: Non-assertiviteit en rolpatronen bij Hannes Meinkema.
Van den Dooren, Viviane: Abraham Hans (1882-1939): proeve tot een
bio-bibliografie.
Vandenmeersche, Lieven: De literaire ruimte bij Maatje en Weisgerber. Een
vergelijkend onderzoek.
Van de Perre, Frans: Mens worden onder mensen. Onderzoek naar de
grondslagen van een marxistische literatuursociologie bij Lukàcs en Goldmann,
met een toepassing op Streuvels' Teleurgang van de Waterhoek.
Van Eenoo, Lena: De middeleeuwse historische jeugdromans van Alet Schouten.
Vanhoof, Astrid: Zacharias Heyns ‘Emblemata, Emblèmes Chrestiennes et
Morales’ (1625). De eerste 25 emblemen uitgegeven en toegelicht.
Vansteeland, Anna: Analytische en vergelijkende studie van het Vlaamse
sprookjestype: De prinses verlost uit rovershanden (A.-Th. 506).
Van Vaerenbergh, Jan: Enkele aspecten van ‘liefde’ en ‘seksualiteit’ in de
hedendaagse ‘probleemliteratuur’ voor de jeugd: een psycho-sociale en literaire
analyse.
Van Vlierden, An: Natuur en Mens bij de eeuwwisseling. Een onderzoek naar
het vertelstandpunt en de menselijke verhoudingen in: Het recht van de sterkste,
1893; Hard labeur, 1905; De Vlaschaard, 1907.
Vanwayenbergh, Gerda: Analyse en studie van de correspondentie van A. de
Cock en A. Gittée zoals bewaard in het A.M.V.C.
Verbruggen, Hilde: ‘Ik word warempel nog verstandig’. Een analyse van de
meisjesserie ‘Merel van Haeghe’ van Anneke Bloemen.
Verheyen, Kris: Het tijdschrift ‘Podium’. Een literair-historische studie.
Verheyen, Marc: Ontwerp van repertoire-analyse van het Groot Limburg Toneel.
Vertongen, Ingrid: Het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden in de
Strofische Gedichten van Hadewijch.
Voet, Maria: De Merlijnfiguur in de Middelnederlandse Arturromans, tegen de
achtergrond van de ‘Matière de Bretagne’.
Vroonen, William: Nescio en Elsschot: een vergelijkende studie.

Doctorale dissertaties
De Maere, Jacques: De relatie individu-maatschappij in het prozawerk van
Theun de Vries; met bibliografie van zijn werk.
Gerits, Joris: Hugues C. Pernath. Een syntactisch-stilistische en thematische
analyse van zijn dichterlijk oeuvre.
Vlasselaers, Georges: De literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen
in de Vlaamse tijdschriften, 1840-1893. Aanzet tot de reconstructie van een
literaire code.
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Université Catholique de Louvain
Licentiaatsverhandelingen
André, Dominique: De mythe van de paradijsvogel. Analyse van de roman van
L.-P. Boon.
De Ronge, Michel: Filip de Pillecijn. Zintuiglijkheid bij een Laat-romanticus?
In ‘Mensen achter de dijk’ en ‘De veerman en de Jonkvrouw’.
Despret, Monique: De receptie van S. Vestdijks ‘De toekomst der religie’.
Ghijselen, Béatrice: Het neo-realisme in het licht van de voorafgaande moderne
stromingen.
Montigny, Olivier: ‘Tragedie ofte treurspel van Edipes ende Antigone’ door
Willem de Baudous. Tekstuitgave met commentaar.
Slagmeulder, Linda: De geloofstwijfel in Walschaps ‘Sibylle’.
Ureel, Marc: ‘Joanna, koningin van Napels of Den trotzen dwinger’ door Mr.
H. de Graaf. Tekstuitgave met commentaar.
Vandenkerckhove, Greta: Op zoektocht met Hella S. Haasse.
Vandepaer, Claude: Tijd en ruimte in film en roman. Theorie en toepassing op
‘Monsieur Hawarden’.
Yans, Baudoin: Een filosofische driehoek. Onderzoek naar enige methodische
en levensbeschouwelijke overeenkomsten in het werk van W.F. Hermans, L.
Wittgenstein en B. de Spinoza.

Rijksuniversiteit Luik
Licentiaatsverhandelingen
Alberico, Filoména: Een vergelijking van het personage Gilles de Rais in ‘De
Duivel en de maagd’ van Hubert Lampo en in ‘Là-bas’ van Joris-Karel
Huysmans.
Burton, Jean-Luc: Een beeld van Amerika in twee Europese romans, in ‘De
vleespotten van Egypte’, door M. Gijsen, en ‘Het wilde feest’, door A. van der
Veen.
Claes, Martine: De sociologische visie op landelijk Vlaanderen in ‘De
Schandpaal’ van C. Buysse en ‘De teleurgang van De Waterhoek’ van St.
Streuvels. Een vergelijking.
Englebert, Jocelyne: ‘Onder professoren’ door W.F. Hermans als klassieke
roman.
Gohimont, Françoise: Socio-culturele waarden in ‘Eline Vere’, Haagse roman
door Louis Couperus.
Herman, Myriam: Het Vatersuche-motief in vier romans van Willem Frederik
Hermans.
Kulbertus, Liliane: G.K. van het Reve, ‘Op weg naar het einde’, ‘Nader tot u’.
Een thematische en structurele analyse.
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Louis, Myriam: ‘De ingewijden’ (1957) door Hella S. Haasse. Thematisch en
structureel onderzoek.
Mabille, Fabienne: ‘Het vijfde zegel’ in het licht van Drops theorie van de
historische roman.
Thyssens, Monique: De evolutie in de techniek van de toekomstroman bij Ward
Ruyslinck. Van ‘Het reservaat’ (1964) naar ‘Apokatastasis’ (1970).

Doctorale dissertatie
van Elmbt, François: De agenda's en carnets van Karel van de Waestijne.
Tekstuitgave en kritisch-historische studie.

Verder ontvingen wij:
MARCEL JANSSENS, Woorden en waarden. Essays over literatuur. Orion, Brugge / B.

Gottmer, Nijmegen 1980. 315 blz.
Een door de auteur zelf samengestelde keuze van zestien meestal uitvoerige opstellen,
waarvan reeds één vroeger in ons tijdschrift verscheen. Zij werden in drie rubrieken
ingedeeld, waarvan de eerste, ‘Algemeen’ geheten, de volgende studies bevat: Nieuwe
methoden in de literatuurwetenschap, Moderne kritiek en essay, Wegwijzers in de
Nederlandse kritiek en Functies van tekst en lectuur. In de afdeling ‘Kritisch’ treffen
wij negen essays aan, waarin buiten een antwoord op de vraag ‘Waarheen gaat de
literatuur?’ en een opstel over de doodsthematiek in de literatuur, resp. gehandeld
wordt over Max Havelaar, De Vlaschaard, Pallieter, H. van den Reeck in de Vlaamse
expressionistische poëzie, het geefmotief bij Van Schendel, Roelants' ‘De jazzspeler
en Rosseels’ Dood van een non. Het boek besluit met vieringstoespraken voor Rose
Gronon en Paul Lebeau en een huldigingsartikel over André Demedts.
Zelden vindt men in één boek zoveel verschillende benaderingswijzen van literatuur
te zamen, zelden vindt men ook zoveel eruditie op zo'n onderhoudende, steeds
originele, vaak spirituele wijze verwoord. Alle opstellen die Janssens hier
bijeengebracht heeft verdienden om hun blijvende waarde herdrukt te worden.
2 sonates voor viool en piano. Eerste integrale opname. Dom.
Tasseroul: viool; Paule van den Driessche: piano. Uitgegeven voor de vzw. De
vrienden van de koninklijke Bibliotheek Albert I. (Monumenta Musica Bibliothecae
Regiae Belgicae).
ARTHUR DE GREEF,

De Nederlandsche doodendans. Dannenfelser en Doorman,
Utrecht 1849. Reprinted in 300 copies by Alfa Reprint Dept., P.O.B. 1116 Nijmegen
1976. 36 blz. Met 3 platen.
J.C. SCHULTZ JACOBI
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Onder een enigszins misleidende titel en met in sommige opzichten verouderde
opvattingen wordt enkel aandacht besteed aan een soort kaartspel waarbij
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de kaarten zelf onder de namen flikjes, kloskaartjes en pentertjes bekend waren en
waarop figuren uit de ‘dodendans’ afgebeeld stonden. Een folkloristische studie
waarin over de ‘dodendans’ niets nieuws verstrekt wordt, maar wel interessant
folkloristisch en ook taalkundig materiaal te vinden is dat later ook in het WNT
behandeld werd. Toch geen overbodige reprint.
Le Néerlandais - Dutch - Niederländisch (uitgegeven door de stichting ‘Ons Erfdeel
vzw’) 1981. 64 blz. per deel. Prijs: 150 BF, f 10, 25 FF, 2 Engelse Pond, 4 U.S.A.
Dollars (Te bestellen bij ‘Ons Erfdeel’, Murissonstraat 160, 8530 Rekkem, België).
Voor niet-Nederlandssprekenden heeft de Stichting ‘Ons Erfdeel’ drie afzonderlijke
brochures in het Frans, Engels en Duits laten verschijnen waarin een zeer
overzichtelijke en grondige schets geleverd wordt met betrekking tot de
problematische benaming(en) onzer taal. In dit overzicht wordt ook gehandeld over
een aantal geschiedkundige gebeurtenissen die op die benamingen een invloed hebben
gehad terwijl in een aanhangsel een vijftal hoofdstukken gewijd zijn aan de
‘kenmerken van de Nederlandse taal’, de Nederlandse dialecten, het Afrikaans,
bibliografie en pedagogische methodes en hulpmiddelen. Het geheel werd opgesteld
door Lic. OMER VANDEPUTTE, bijgestaan door niet minder dan elf binnen- en
buitenlandse filologen en ‘kulturele werkers’. Een boekje waarvan de kwaliteit aldus
gewaarborgd is en onschatbare diensten kan bewijzen.
HERBERT WOLFF: Martin Luther. Eine Einführung in germanistische Luther-Studien.

J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1980. 178 blz. Prijs: DM 15.80
(Realien zur Literatur. Sammlung Metzler Band 193).
Deze grondige status quaestionis van het Luther-onderzoek is ook voor de studie van
de Nederlandse letterkunde, waaruit vooral in de 16de eeuw de invloed van de
Wittenbergse monnik niet weg te denken is, een kostbaar werkinstrument, een
wegwijzer voor talloze richtingen. De inhoudsopgave telt drie bladzijden kleine druk,
zodat wij er moeten van afzien deze hier volledig te reproduceren. De hoofdindelingen
dragen als titels Arbeitsgrundlagen (met een uitgebreid bibliografisch gedeelte),
Luthers Lebensgang, Luthers Sprache (met o.m. de ‘Nachwirkungen’ ook op
niet-Duitse taalgebieden) Luthers Sprachgestaltung (die Luthers ‘stijl’ behandelt),
en Luthers literarisches Werk. Dit boek is niet alleen nuttig voor wie zich met Lutherse
en anti-Lutherse geschriften bezighoudt, maar bevat heel wat modellen voor
literatuuronderzoek in het algemeen.
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[Nummer 3]
In memoriam
Eugeen de Bock (1889-1981)

Met het heengaan van Eugeen de Bock op 22 juli 1981 verliest Spiegel der Letteren
zijn stichter en stimulator die in 1957, zonder enige commerciële bedoeling, alleen
door idealistische drijfveren bewogen, het initiatief tot de oprichting van ons tijdschrift
nam en tot op het laatste ogenblik het wel en wee van onze periodiek met meer dan
gewone belangstelling heeft gevolgd. Voor dit alles blijft de redactie hem enorm
erkentelijk. Zoals Spiegel der Letteren, dat inmiddels zijn 23ste jaargang is ingegaan,
niet meer uit de literatuurstudie in de Nederlanden - zowel op het gebied van de
geschiedenis als op dat van de theorie - weg te denken blijft, kan ook de rol en de
betekenis van ons tijdschrift en de taak die het vervuld heeft en wil blijven vervullen
van de naam Eugeen de Bock niet meer losgemaakt worden.
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Dat de oprichting en begeleiding van Spiegel der Letteren niettemin slechts een klein
onderdeel vormt in de uitgebreide en veelzijdige activiteit die onze stichter tijdens
zijn - gelukkig lang - leven ontplooid heeft moge blijken uit onderstaande bijdrage
van Dr. G. Schmook. Hij huldigde De Bock in ons tijdschrift reeds tweemaal, resp.
bij diens 80ste en 90ste verjaardag (zie Spiegel der Letteren, 1969 en 1979) en was
zo vriendelijk thans nogmaals als tolk van de hele redactie te willen optreden.
***

Aan alle leven komt een einde. Toch vermoedden wij niet dat Eugeen de Bocks
bestaan zo plots kon afbreken en de leemte laten die er nu is. Zo gevoelig. Velen van
zijn generatie zijn reeds heengegaan. Figuren soms met klinkende namen, maar
daaronder behoudt de zijne een steeds heel bijzonder herkenbaar accent. Lopen wij
deze rijen langs, te stellen tussen de ‘Van Nu en Straks’-herauten en de jongsten
onder de ‘aktivisten’ (1914), dan treffen ons de namen van families, dan weer van
zelfstandig agerenden die samen een nog nader te analyseren klimaat aan de periode
1905-1914 hebben gegeven, een klimaat van geestelijke rijping. Eugeen de Bocks
naam gaat onder de velen schuil1 met voorname bescheidenheid, fijnzinnige
artisticiteit, onkreukbare oprechtheid, niet aflatende toewijding. Stil, maar sprankelend
van geest was De Bock. Spontaan van reaktie en vooral onzegbaar fideel.
De inzet van het incident dat hem van de Atheneumbanken verjoeg en de geplande
eruditiescholing deed missen wordt voor zijn hele leven kenmerk van zijn
gedragingen2. Daarmede bepaalde hij voor altijd het eigen lot, zich bewust kenbaar
makend in overeenstemming met het eigen geweten. Kort en goed, want welbespraakt
was De Bock niet, maar metterdaad getuigend.
Eugeen de Bock reveleert zich dan nog vóór 1914 als een van de voor de
internationale tijdsignalen gevoeligst geladene. Hij zal over zijn in-

1

2

Jozef Arras - Franz de Backer - Daan Boens - August van Cauwelaert - Fred. Clijmans (=
Fritz Francken) - Arthur H. Cornette - Eugeen Gilliams - Armand W. Grauls - Gebroeders
Van Hecke - Fons van Hoof - Antoon Jacob - Paul Kenis - Reimond Kimpe - Familie Van
Laar - Familie Lambrechts - Lode Monteyne - Jan van Nijlen - Jan Peeters - de trouwe
boezemvriend Leo Picard en familie - Filip de Pillecijn - André de Ridder - Léon Slock Familie van Tichelen - Gebroeders Verbruggen - Familie Van Vlaanderen - Armand (=
Herman) Vos.
Hierover bestaan verschillende versies. De Bock gaf hiervoor in zijn op 14 maart 1962
uitgezonden T.V.-interview met Joos Florquin als reden het schrijven in een schoolkrant van
een artikeltje tegen het Frans onderwijs (Zie J. FLORQUIN, Ten huize van... 16, Leuven, 1980,
blz. 32-33).
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cubatieperiode verslag uitbrengen in Jeugd in de stad (1918), dat eerst als
afzonderlijke bijdragen in De Beweging verscheen en later in boekvorm werd
uitgegeven. Hij laat door zijn generatie over hun jeugd in diezelfde stad getuigen in
de verzamelbundel Weerspiegeld Antwerpen (1929).
Staan tal van overwegingen in een Antwerps licht, dan heeft De Bocks astrale
constellatie het zo gewild dat hij er noch geboren werd (Borgerhout) noch overleden
is (Schoten).
Tussen het jonge groene voorgeborgte en de Kempense zand en hei ligt voor de
negentiende en twintigste eeuwen het blijkbaar zo aantrekkelijke
Antwerpen-aan-de-Schelde, dat de vruchten plukkende was van zijn ambitieuse
‘doorbraak’. Vader-schoolmeester, mede-auteur van een voor het lager onderwijs
vrij overzichtelijke en ook algemeen aanvaarde Belgische geschiedenis, zond de
kinderen René (later bankdirekteur) en Eugeen naar de ‘grootstad’.
Het gerelateerde atheneum-incident voerde Eugeen tot de handels-praktijk met
Spaanse inslag. Een logische uitkomst, evenwel niet aantrekkelijke genoeg voor de
naar een intellektuele ontluiking zoekende jonge man. Zijn vroegere schoolkontakten
richtten hem naar een juister spoor: naar de Stadsbibliotheek, waar hij, precies rond
de tijd dat de luisterrijke Conscience-herdenkingen (1812-1912) op het programma
stonden, in Emmanuel de Bom3 een ‘partner’ aantrof die hetzelfde haast geheel
braakliggende terrein4 - hoe entoesiast ook zij het minder historisch accuraat onderzocht als de jonge spitse speurder. Niet lang. Tot einde 1918. Toch lang genoeg
om uit het rijke daar opgestapelde patrimonium de stimulansen te vergaren die hem
in staat zouden stellen over vele jaren heen, als ‘uitgever’, opzienbarende initiatieven
te ontwikkelen, daarin geholpen, nog vóór de wereldramp over België losbarstte,
door zijn atheneumkameraden, die te Gent normaal hadden voortgestudeerd.
Het is nodig in deze jaren in Vlaanderen vele stromingen parallel te laten zien
vloeien om in publikaties van de jonge ‘Sikkel’ de revelerende aanknopingselementen
te vinden. De themata van het ‘32e Taal- en Letterkundig Kongres’ te Antwerpen
(1912) b.v. leveren een goede wegwijzer, met inbegrip van de leiders van de secties:
voorzitters, secretarissen met daar bovenop de klaroenstoot ten einde uit het toenmaals
verguisde ‘dialectisme’ te geraken, voorbereidend op het algemeen

3
4

Ook Dr. Marten Rudelsheim was daar zijn collega.
Dr. V. Fris en Dr. J. Persijn zetten toen ook deze studie in.
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gebruik van een ‘beschaafd’ gesproken Nederlands, als paspoort tot een vóór alles
na te streven kulturele osmose met het Noorden. Het sukses van Simons'
‘Wereldbibliotheek’ en de triomfantelijk gehaalde Nobel-prijzen in Nederland
leverden daartoe de stevige argumenten. In 1913 trad dan ook onder de goedkeuring
van een geestelijk gezagdrager als Max Rooses5, Eugeen de Bock als administratieve
spil op voor de te stichten ‘Vereeniging voor beschaafde omgangstaal’. Het A.M.V.C.
bewaart in zijn dossier nog exemplaren van de wervingskaarten op het adres Van
Daelstraat (Borgerhout) achter Max Rooses' woning.
Zal van De Bocks hand ooit een algemene synthese gewijd aan De Nederlanden
verschijnen, door drie drukken gepopulariseerd, dan heeft de publikatie haar
mentaliteitswortels in dat vroege, nooit verloochende, verleden zitten.
Het zal een merkteken van De Bocks ijver blijken al te leveren wat hij kon om de
paraatheid van ‘Vlaams burger’, in de meest demokratische betekenis, om dat
‘patrimonium’ aan te scherpen; simultaan evenwel met het aktief inspelen - van
eerstaf - op de moderne Europese geestesontwikkeling. Vermeylens axioma's trekt
hij normaliter door en het universele expressionisme vindt in hem een gretig
voorstander, hoe weinig receptief de direkte burgerlijke omgeving van De Bock zich
ook toont.
Het is nog een prettige ervaring de disgenoten te identificeren die, tien jaar na de
stichting (1929) van ‘De Sikkel’ samen aanzaten om de durver aan te moedigen, die
nu ook met zijn collega's M. de Meyer (Standaard), de gestrande Gentse student, de
Vlaamse uitgevers- en boekhandelaarswereld zou gaan ‘organiseren’ en deze van
mislukking tot sukses naar de traditie van de Vlaamse ‘boekenbeurzen’ gaat voeren.
Bekijk de boog die gespannen staat tussen de jeugdige stimulansen en deze
volwaardige ontplooiing. Een als positief aan te rekenen sukses op het hoogste
cultureel vlak.
Bij het overschouwen van De Bocks hele leven treft hoe sterk en zuiver scheppend
literaire binding hem er toe dreef noodzakelijke initiatieven te nemen. Onmiddellijk
na W.O. I helpt hij door de stichting van het tijdschrift Ruimte de generaties uiteen
drijven, weg van het conformisme, speculerend op het algemeen Europese
expressionisme.
Na W.O. II, en geleerd door de eigen verkenningen in de 18e- en 19e-eeuwse
letteren, ziet hij het als een heilig gebod aan te beproeven hoe het best de speurders
naar de authenticiteit van ouder goed bijeen te

5

De bewerker van de politieke eensgezindheid ter verovering van de Gentse universiteit
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brengen om onderling de vele bevindingen in de jongste decennia, zo hopeloos
verspreid liggend, uit te wisselen. In De Bocks wezen zit een stevig
continuïteitsbeginsel geborgen in weerwil van zijn modernistische drijfveren.
Beide weet hij te verenigen bij het oprichten van Spiegel der Letteren in 1957 op
de loutere wenk dat in Vlaanderen nog steeds een tijdschrift ontbreekt waarin
systematisch en wetenschappelijk de geschiedenis der Nederlandse letteren verder
geschreven wordt en de verworvenheden van de moderne literatuurwetenschap
kritisch benaderd en bekend gemaakt worden. Het typeert De Bock dat onze periodiek
onmiddellijk een Grootnederlands karakter heeft gekregen en twee, thans ook reeds
overleden geleerden (Prof. Dr. P. Minderaa en Prof. Dr. W.J.M. Asselbergs), in de
redactie werden opgenomen.
Het werkt verhelderend met De Bocks naam in het hoofd zijn geestelijke horizont
af te zoeken en zich te herinneren hoe hij lapidair rekenschap aflegde van zijn
bemoeiingen om b.v. een fotografische reproduktie te brengen van de Reinaert waarop
Dr. G. Meir zou werken in verband met een door hem gevonden oud-Engels
volksboek, of om te horen klagen (dat gebeurde!) over het tekort aan samenwerking
onder geleerden, onder openbare instanties, wat het noodzakelijk geplande ritme
vertraagde van de zo gewaagde reeks gewijd aan de ‘Vlaamse Primitieven’ die ál
zijn baten opslokte uit de zo succesrijke pedagogische ontsluitende lees-, schrijf- en
cijfermetodes en onderwijstijdschriften. ‘Veel moet ik niet overhouden, ik wil er iets
goeds van maken’, dat was de leuze, ‘maar dan moet de massa een beetje mee willen’.
Mag ondertussen vergeten worden de spitse aandacht hetzij aan het
mede-ontdekken, hetzij aan het publiceren van Crul, van Houwaert, van Ogier, van
De Swaen. Welke durf werkte in hem en hoe blij maakte hij Dr. F. Lyna en Dr. W.
Van Eeghem toen hij niet aarzelde om Van Styevoorts bundel op de markt te
brengen... buiten dat eigen schot in de mooie roos, met name Van Ryssele? De
‘Vlaamse kultuur’ bleek werkelijk in opgang. DAT oude land scheen werkelijk ‘geen
grenzen’ te kennen...
Zijn geest kon gelijktijdig veel omvatten, van de poëtische Chinezen tot de droge
regeltucht van de uitgestorven Rederijkers. En al meteen stond hij versteld over zijn
sensationele vondst van Colijn van Rijssele. ‘Men had dat al lang kunnen vinden’
was het besluit op een vraag.
Voor wie iets bevreemdends zou hebben willen ontdekken in De Bocks steeds
‘vragende’ blik, gereed om wat revelerends te ondergaan, moet weten dat de ‘jonge
Bock’, zoals hij in de wandeling genoemd werd in
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tegenstelling tot de op zeevaardij beluste ‘Oude’, te bekoren was door de ont-dekking
van wat ouds ‘als het maar kan dienen om te verstaan wat onze voorouders nodig
hebben geacht te moeten doen. Vele zaken hebben altijd een begin gehad. Zij waren
vroeger niet dommer dan de anderen. Wij zijn immers onder de omstandigheden
verknoeid. Daar moeten wij onderuit.’ Deze woorden staan wellicht niet geboekt.
Zo mogen alleszins gelden als de omschrijving van zijn dynamische betrachting, van
zijn... motivatie.
Rekenschap van De Bocks daden vindt de gemeenschap waartoe hij manifest wilde
behoren in zijn werk, gemerkt door het door Cantré getekende embleem.
Hoezeer alles in De Backs leven met overleg gschiedde is af te lezen aan de twee
esthetisch keurig verzorgde mijlpalen die hij voor het eigen uitgevershuis oprichtte.
De ene vijftig jaar na het ontstaan van de firma met medehulp van zijn broer gesticht.
In 1969 verscheen het ‘album’: 50 jaar illustratie, waardoor beklemtoond moest
worden dat elke uitgever in het oude land der drukkerijen drager moest zijn van de
artistieke stijlambitie van het jaar van uitgave. Want de Bock was ook estheticus met
onzegbaar rake flair: een ontdekker van zowel literaire als grafische talenten... Tien
jaar later, in 1979, biedt hij in Een uitgever herinnert zich het feitenrelaas aan van
zijn onderneming, weer door passende illustraties opgeluisterd. Even priemen
daaronder eigen literair-historische ontdekkingen, zonder fanfaronades, of wordt
aandacht gevraagd voor publikaties van wetenschappelijke aard, van series (‘De
Seven Sinjoren’ b.v.), zo knap overlegd, maar zonder echo gebleven, want de Vlaamse
en dan nog historisch te beploegen aarde is hem decenniën lang een zwaar te bewerken
lapje grond gebleken. Maar ontmoediging heeft de man niet gekend, niet willen
kennen. Moeilijkheden waren daar om overwonnen te worden. Het was op zijn
verbeten aangezicht wel aan te zien hoe de innerlijke last werd verpord. Zonder
verpozen.
In deze mens huisde een sterke kracht. Zijn latere biograaf zal eenzelfde stempel
van zijn karakter in heel zijn doen en laten terugvinden als een wilsakte die eerbied
heeft afgedwongen. De Bock wordt een illustere persoonlijkheid voor de geschiedenis
van zijn tijd. Daarin zal enkel zijn openbaar leven te boek gesteld staan. Voor zijn
intimi was hij de hoffelijke man, correct in zijn houding, sportief in zijn gedragingen,
soms meer dan op te verdedigen wijze, toegankelijk voor een beroep op zijn
offervaardigheid. Ettelijke keren sprong hij gekwelde zielen bij
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of zocht hij naar middelen om buiten de ondertekende akkoorden debutanten te
helpen.
Als representatief figuur is deze gestalte af. Zijn dochter prof. Dr. Gerda de Bock,
op wie hij zo trots was, wilde beamen dat, door het ‘getuigenis van zoveel vrienden’,
er ‘blijdschap’ was in haar rouw bij het vredig en gelaten heengaan van haar vader.
Het heeft ook de velen verheugd te weten dat zij hem, onder het rijke lover aan
de Schotense Alice-Nahonlei, de laatste dagen van het welbestede leven heeft mogen
bijstaan.
Het was een leven waarin zich een heerlijke bestemming heeft mogen voltrekken.
5.9.1981
GER SCHMOOK
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Tekstlinguistiek en literatuurwetenschap
Over topic-commentrelaties in Neeltje Maria Mins ‘Voor wie ik
liefheb, wil ik heten’
1. Inleiding
Dat de linguïstiek als hulpwetenschap voor de literatuurwetenschap kan dienst doen,
wordt tegenwoordig door haast geen enkele literatuurwetenschapper nog serieus
bestreden. Vooral bij de analyse van poëzie nemen de beschouwingen van taalkundige
aard een steeds belangrijker plaats in, zoals moge blijken uit de toonaangevende
publicaties op dit gebied, die onlangs door Hannemieke Postma1 en C.W. van de
Watering2 geschreven werden. Men kan zelfs stellen dat de linguïstiek in beide studies
niet als hulpwetenschap, maar als basiswetenschap fungeert. Eerst vindt er namelijk
een uitvoerige analyse van het taalmateriaal plaats, en pas daarna tracht men aan te
tonen dat bepaalde extra-linguïstische interpretatieve hypothesen in overeenstemming
zijn met het taalaanbod van de tekst. Bij een zodanige opzet van het onderzoek lijkt
het dan ook zinvol onderscheid te maken tussen ‘linguïstische interpretatie’
(interpretatie van het taalmateriaal van de tekst) en ‘literaire interpretatie’
(interpretatie, waarbij een of meer andere invalshoeken bij het onderzoek worden
betrokken). Binnen de literatuurwetenschap zijn heel wat verschillende aanvullende
invalshoeken denkbaar, bijv. psychologie, psycho-analyse, sociologie, historische
wetenschappen enz. De

1

HANNEMIEKE POSTMA: Marsmans ‘Verzen’. Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel.

2

Groningen, 1977.
C.W. VAN DE WATERING: Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van
lucebert als toegang tot diens poëzie en poetica. Muiderberg, 1979.
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linguïstiek moet gezien worden als basiswetenschap, omdat zij de grenzen stelt,
waarbinnen de literaire interpretatie kan plaatsvinden3.
Frank Maatje (c.s.)4 toont zich in een tweetal artikelen in Spiegel der Letteren over
het gedicht ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ van Neeltje Maria Min5 minder overtuigd
van de noodzaak van linguïstisch onderzoek als basis voor de verdere
literatuurwetenschappelijke beschouwingen. Hij meent onderscheid te kunnen maken
tussen wat hij noemt ‘eenvoudige teksten’ (teksten, die een voorafgaand linguïstisch
onderzoek kunnen missen) en ‘ingewikkelde teksten’ (waarbij zo'n onderzoek voor
opheldering zorgt)6. Dat het evenwel bijzonder moeilijk is bij voorbaat uit te maken
tot welke categorie een bepaald gedicht behoort, blijkt wel uit Maatjes eigen
opmerkingen met betrekking tot het gedicht van Neeltje Maria Min. Eerst na
diepgaande linguïstische reflexie wordt het Maatje duidelijk dat het gedicht toch
‘eenvoudiger’ is dan hij aanvankelijk verwacht had! Blijkbaar kan linguïstisch
onderzoek ook bij ‘eenvoudige gedichten’ nuttig zijn. Aangezien ik in het hier
volgende meen te kunnen aantonen dat over de status (‘eenvoudig’ of ‘ingewikkeld’)
van Neeltjes gedicht nog geenszins het laatste woord is gesproken, - mijn alternatieve
interpretatie van de slotregel zou het gedicht namelijk doen terugkeren binnen de
categorie ‘ingewikkeld’! -, lijkt het me evident voorlopig ervan uit te gaan dat
linguïstische onderzoek vooraf toch wel een noodzakelijke bezigheid is, tenminste
als het gaat om literatuurwetenschappelijk onderzoek.
Dat laatste moet er uiteraard nadrukkelijk bijgezegd worden. Ik wil namelijk in
geen enkel opzicht ontkennen dat het mogelijk moet zijn literatuur op een andere,
meer subjectieve, wijze te recipiëren en te beschrijven. Ook wil ik beslist geen
uitspraak doen over de waarde van zo'n ‘esthetisch genietende’ vorm van receptie.
Het blijft evenwel een feit dat iemand, die literatuur op de laatstgenoemde wijze
leest, niet de pretentie heeft bij het verslag van zijn receptie te voldoen aan een aantal
methodologische criteria (bijv. intersubjectiviteit en falsifieerbaar-

3

4
5

6

Een uitwerking van deze hypothese vinden we bij URSULA OOMEN: Linguistische Grundlagen
poetischer Texte. Tübingen, 1973. zie p. 90.
Een heldere illustratie van de te volgen methode zien we bij FRIDA BALK-SMIT
DUYZENT-KUNST: Het kind en de redelijkheid. In De Revisor, 1980, nr. 3, p. 46-53.
FRANK MAATJE schreef de bijdragen in samenwerking met JAN ROUKEMA en ANNEMIEK
GEURTS. Voor het gemak spreek ik hier steeds Maatje als de auteur aan.
FRANK C. MAATJE en JAN ROUKEMA: ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ Van structuuranalyse
naar interpretatie, of andersom? in Spiegel der Letetren, 18de Jgn. 1976, p. 228-252; verder
FRANK C. MAATJE, JAN ROUKEMA en ANNEMIEK GEURTS: ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’
Een receptie-verslag. in: Spiegel der Letteren, 21ste Jgn. 1979, p. 114-124.
Zie FRANK C. MAATJE e.a., 1979, p. 115.
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heid7), die een wetenschapper zeker niet uit het oog mag verliezen. Deze opmerking
is in dit kader belangrijk, daar Maatje, die in beide artikelen immers twee verschillende
soorten lezers onderzoekt, zich wat dit betreft niet erg duidelijk uitspreekt.
In dit verband lijkt het ook op zijn plaats nadrukkelijk te onderstrepen wat Gomperts
onlangs in een reactie op de redevoering van K. van het Reve8 gezegd heeft, nl. dat
het beslist niet de taak is van de literatuurwetenschap uitspraken te doen over de
waarde van afzonderlijke literaire teksten. Een literatuurwetenschapper dient zich te
beperken tot de beschrijving van de literaire tekst en de wijze, waarop zo'n tekst in
een concrete communicatiesituatie functioneert. Hij zal daarbij trachten d.m.v. zulke
beschrijvingen algemeenheden op het spoor te komen, die van belang kunnen zijn
voor de definiëring van voor hem zeer wezenlijke begrippen als fictionaliteit en
poëticiteit. Literatuurwetenschappelijke interpretatiepogingen zullen steeds met een
ruime mate van Popperiaans relativisme dienen te geschieden; zij kunnen nooit méér
zijn dan een voorstel tot interpretatie op grond van de linguïstische basis van de
tekst9.
Dat Maatje heel anders denkt over de taak van de literatuurwetenschap blijkt al
uit het feit dat hij meteen aan het begin van zijn betoog terloops een waardeoordeel
meent te moeten vellen over het gedicht. Dat oordeel wordt dan later in verband
gebracht met de volgens Maatje enige juiste interpretatie van de slotregel. Daarnaast
is het in zijn zienswijze heel normaal dat een van de niet-literatuurwetenschappelijke
lezers uit het receptieonderzoek (nl. de jongen, die hem schrijft dat zijn positieve
waardeoordeel over de slotregel van het gedicht na lezing van Maatjes artikel ernstig
was aangetast10) zijn waardeoordeel mede en vooral door literatuurwetenschappelijk
onderzoek laat bepalen. De hardnekkigheid, waarmee Maatje een mogelijke
poly-interpretabiliteit van de slotregel afwijst, geeft overduidelijk blijk van een gemis
aan relativisme. Juist van iemand, die zich bezighoudt met receptieonderzoek, zou
men toch enig relativisme mogen verwachten. Dat een grote groep receptoren intuïtief
de voorkeur geeft aan de interpretatie die hij afwijst, wordt weliswaar vermeld als
een merkwaardig en onverklaarbaar feit, maar het

7
8
9
10

Lees hierover J.J. OVERSTEEGEN: Vragen rond de wetenschappelijke interpretatie van
literatuur. in: Raam, 1974, nr. 104, p. 88-106.
Zie H.A. GOMPERTS: Grandeur en misère van de literatuurwetenschap, Amsterdam, 1979,
p. 14.
Tot deze conclusie komt ook J.J. OVERSTEEGEN in zijn artikel Interpretatie, een nawoord.
in: Thema's voor een uitgever, Amsterdam 1978, p. 33.
Zie FRANK C. MAATJE e.a., 1979, p. 117.
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geeft hem geen aanleiding de juistheid van zijn eigen bevindingen in twijfel te trekken:
de scherprechter heeft gesproken... het gordijn valt!
Al met al zorgt Maatje ook in deze artikelen11 wederom voor een grote mate van
vertroebeling met betrekking tot taak en doelstelling van de literatuurwetenschap,
doordat hij zich niet duidelijk uitspreekt over de relatie tussen literaire kritiek en
literatuurwetenschap. Uit alles kan men opmaken dat hij zichzelf ziet als
wetenschapper. Ik zal in hetgeen volgt trachten aan te tonen dat hij juist als
wetenschapper behoorlijk tekort schiet. Maar ook als kritikus overtuigt Maatje mij
niet, omdat hij zijn waardeoordeel nergens met goede argumenten motiveert.
Belangrijker dan deze reactie op Maatje is voor mij evenwel het feit dat ik in dit
artikel dieper in wil gaan op de rol die de linguïstiek als basiswetenschap van de
literatuurwetenschap speelt. Eenieder, die met mij aanvaardt dat de linguïstiek
inderdaad basiswetenschap is, zal daaruit ook de consequenties moeten trekken: een
literatuurwetenschapper dient goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in
de linguïstiek. Gezien de breedte van dit werktrerrein ontkomt men er niet aan te
kiezen voor een bepaalde linguïstische invalshoek. Volgens mij is de tekstlinguïstiek
de linguïstische invalshoek, die het best mogelijk maakt de hierboven geformuleerde
literatuurwetenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ik zal deze stelling in
de volgende paragraaf wat beter proberen te onderbouwen. Daar Maatje in zijn
interpretatie van de slotregel een betoog opzet omtrent de topic-commentrelaties in
het gedicht, zal ik ook wat dit betreft wat dieper op de linguïstische (en dus hier
tekstlinguïstische) achtergronden moeten ingaan. Pas in de laatste twee paragrafen
zal ik reageren op Maatjes interpretatie.

2. Tekstlinguïstiek en literatuurwetenschap
In het voorgaande heb ik reeds duidelijk gemaakt dat de stelling dat een literaire
interpretatie voorafgegaan moet worden door een linguïstische, voor mij een essentieel
uitgangspunt is. De voor de beschrijving van de linguïstische basis noodzakelijke
kennis van het taalkundige begrippenapparaat dient iedere literatuurwetenschapper
te bezitten. De snelle, en toch ook tamelijk eenzijdige ontwikkelingen van de
linguïstiek in ons land hebben sommige onderzoekers van literatuur nog meer afkeer
jegens de linguïstiek bezorgd, dan zij misschien voorheen al hadden.

11

geeft in zijn werk Literatuurwetenschap het begrip esthetische waarde als een der
beslissende criteria voor het bepalen van de literariteit.
MAATJE
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Opvallend is evenwel dat in die landen, waar het structuralisme als stroming binnen
de linguïstiek de boventoon bleef voeren (bijv. Frankrijk, België en in zekere zin
ook West-Duitsland12) de doorbraak van de literatuurwetenschap naar de linguïstiek
veel duidelijker een feit werd13.
Een verklaring voor de aarzelende doorbraak in ons land moet volgens mij gezocht
worden bij de generatieve linguïstiek. Iedere vorm van linguïstiek stelt zich ten doel
taal te beschrijven met behulp van modellen. Die modellen moeten dan een adequate
afspiegeling vormen van het te beschrijven object zelf. Nu maakt men onderscheid
tussen verschillende niveaus van adequaatheid. Er zijn drie graden: 1. descriptieve
adequaatheid, 2. explanatorische adequaatheid en 3. prognostische adequaatheid14.
In de generatieve linguïstiek heeft men zich steeds toegelegd op de ontwikkeling van
modellen met een zo hoog mogelijke graad van adequaatheid. Zulke modellen
representeerden, vanwege hun voorspellende kwaliteit, het vermogen van de mens
om taal te produceren. Daarbij nam men aan dat een prognostisch adequaat model
zeker descriptief en explanatorisch adequaat zou zijn. Omdat Chomsky zich beperkte
tot de generering van zinnen en daarbij voortbouwde op bestaande modellen uit
structuralistische hoek15, die aan de eisen van descriptieve en explanatorische
adequaatheid konden voldoen werd die veronderstelling aanvankelijk ook bevestigd.
Steeds vaker dienden zich echter verschijnselen aan, die men binnen de generatieve
zinsgrammatica niet goed kon onderbrengen en die desalniettemin om een beschrijving
vroegen16. Vele van die verschijnselen kon men niet adequaat beschrij-

12

13
14

15
16

In Frankrijk hebben o.a. mensen als BREMOND, TODOROV en GENETTE strukturalistisch
georiënteerde bijdragen op het gegied der narratologie geleverd. GREIMAS legt in zijn werk
Sémantique structurale nog duidelijker de link tussen linguïstiek en narratologie. (Paris,
1966). In België was vooral de Luikse GROUPE MU buitengewoon actief, zie o.a. JACQUES
DUBOIS E.A.: Rhétorique générale, Paris 1970 en ook GROUPE MU: Rhétorique de la poésie,
Bruxelles 1977. Belangrijke duitstalige bijdragen: H.F. PLETT: Textwissenschaft und
Textanalyse. Heidelberg, 1975; CHRISTOPH KÜPER: Linguistische Poetik, Stuttgart, 1976.
Belangrijk in dit verband is ook de opkomst van een aantal tijdschriften, bijv. Poétique in
Frankrijk en Lili (Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik) in West-Duitsland.
Een goed leesbaar overzicht van de verschillende niveaus van adequaatheid is te vinden in
M.C. VAN DEN TOORN: De methode-Paardekooper, in: NTg, Jgn. 71, 1978, p. 134-135. Zie
ook N. CHOMSKY: Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass., 1965, p. 24-27.
Hij bouwt duidelijk voort op ZELLIG HARRIS: Discourse analysis, Language, 39, 1952, p.
18-23.
Een opsomming van die verschijnselen geeft HORST ISENBERG: Überlegungen zur Texttheorie
in: J. IHWE: Literaturwissenschaft und Linguistik, Band I, p. 156-157, Frankfurt am Main,
19723.
Zie ook W. DRESSLER: Einführung in die Textlinguistik, Tübingen, 1973, p. 1.4.
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ven, omdat ze superfrastisch waren en dientengevolge niet om een zins- maar om
een tekstgrammatica vroegen.
Pogingen om via de generatieve zinsgrammatica tot een superfrastische grammatica
met voorspellende adequaatheid te komen, zijn tot op heden niet overtuigend afgerond.
Dat laatste is mijns inziens geenszins verwonderlijk want men moet zich realiseren
dat superfrastische talige verschijnselen zelfs in modellen met een lagere eis van
adequaatheid niet afdoende beschreven zijn, alhoewel de tekstlinguïstiek op dit punt
momenteel veel vorderingen maakt. De belangrijke taak van de tekstlinguïstiek van
nu is het ontwikkelen van minder hoog grijpende tekstmodellen.
Eigenlijk kunnen we dus wel stellen dat de grote aandacht voor de generatieve
linguïstiek het verschijnsel ‘tekst’ min of meer noodgedwongen op de achtergrond
heeft gehouden. De grote wegbereider van de tekstlinguïstiek in ons land, T.A. van
Dijk, was met zijn op generatieve leest geschoeide tekstgrammatica17 een gemakkelijke
prooi voor tal van linguïsten18, die in dat werk de problemen van de generatieve
semantiek in verhevigde vorm zagen terugkeren. Een minder hoog grijpende pendant
van deze tekstgrammatica kreeg in ons land nauwelijks aandacht. Velen zwoeren
met Van Dijks tekstgrammatica de hele tekstlinguïstiek af.
Juist de literatuurwetenschap kan veel vruchten plukken van de huidige
ontwikkelingen in de tekstlinguïstiek vanuit structuralistische en/of
communicatietheoretische hoek. Literatuurwetenschap heeft, als toegepaste linguïstiek,
te maken met ‘performance’. Poëticiteit is immers geen eigenschap van de taal als
systeem (langue), maar van taaluitingen in bepaalde gebruikssituaties (parole). Al
doen de tekstmodellen dan ook een concessie op het punt van de nagestreefde
adequaatheid, in een ander opzicht wordt dit in ruime mate gecompenseerd, want
men kiest in de tekstlinguïstiek bij voorkeur ‘performance-modellen’, en deze hebben
een veel grotere reikwijdte dan de modellen van de T.G.G. Door te kiezen voor een
performance-model krijgt ook de pragmatiek de plaats binnen de tekstlinguïstiek,
die haar toekomt. De meeste tekstlinguïsten hebben trouwens weinig moeite met de
beperkte capaciteit van hun modellen. Schmidt ziet zijn ‘Texttheorie’19 als een zog.
‘Forschungspro-

Some aspects of Text Grammars, Den Haag, 1972.
Zie vooral E. ELFFERS, S. DE HAAN en W. KLOOSTER: De (+ fantastische) macrostruktuur van
T.A. van Dijk. In: Spektator, Jgn. 3, 1973/74, p. 582-600 en Spektator, Jgn. 5, 1974/75, p.
53-74.

17
18

T.A. VAN DIJK:

19

S.J. SCHMIDT:

Texttheorie, München. 19763.
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gramm’20 en Petöfi stelt: ‘Beim derzeitigen Stand der Forschung kann meiner Meinung
nach von der Theorie nicht mehr erwartet werden, als dass es ihr allmahlich gelingt,
die relevanten Fragen zu stellen’21.
Het ontbreken van een duidelijke bepaling van de linguïstische invalshoek,
vanwaaruit men opereert, kenmerkt ook de hierboven genoemde bijdragen van H.
Postma en C. van de Watering. Van de Watering bijv. laat de hele verantwoording
van zijn linguïstische interpretatie achterwege, omdat zoiets, volgens hem, in verband
met de sterk uiteenlopende opvattingen onder literatuurtheoretici binnen het bestek
van zijn studie ondoenlijk zou zijn. De enige verantwoording voor de linguïstische
beschrijvingen, die hij geeft, bestaat uit de verwijzing naar een drietal, onderling
nogal uiteenlopende, zinsgrammatica's (Rijpma/Schuringa, Van den Toom en
Pollman/Sturm). Voor de beschrijving van de typisch tekstuele verschijnselen kan
hij deze werken niet raadplegen. Op het terrein der semantiek en dat van de pragmatiek
noemt hij niet één concrete bron. Hij meldt slechts dat hij in semantische
aangelegenheden gebruik maakt van moderner inzichten, zoals die van de
feature-analyse, zonder de terminologie daarvan systematisch over te nemen22.
Deze werkwijze kan onmogelijk goedgekeurd worden, wanneer men er althans
naar streeft aan wetenschappelijke uitspraken een zo groot mogelijke mate van
intersubjectiviteit te schenken. Natuurlijk lopen binnen de linguïstiek de opvattingen
op tal van punten behoorlijk uiteen en kan men op dit moment nauwelijks nog spreken
van een goed sluitend linguïstisch kader (voor mij is dat een tekstlinguïstisch kader,
waarin ondergebracht zijn: een grafische, een fonische, een syntaktische, een
semantische en een pragmatische component!). Dit mag evenwel voor de
literatuurwetenschapper geen alibi zijn om voor de beschrijving van zuiver talige
zaken een eigen metataal te ontwikkelen. Door het linguïstische ‘gereedschap’ bewust
toe te passen in de literatuurwetenschap, werkt ook de literatuuronderzoeker mee
aan het vormen van dit zo gewenste linguïstische frame.
F. Maatje wekt in zijn artikel over ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ de indruk dat
hij heel duidelijk vanuit zo'n linguïstisch kader werkt. De indrukwekkende
boomdiagrammen, die hij gebruikt voor de beschrijving van de moeilijke slotregel
van het gedicht, spreken wat dit

20

21
22

Zie S.J. SCHMIDT: Zur Grundlegung und zu den Forschungsstrategieën einer Wissenschaft
der literarischen Kommunikation. in: S.J. SCHMIDT: Elemente einer Textpoetik, München
1974, p. 9-35.
J. PETÖFI: Zu einer grammatischen Theorie sprachlicher Texte, in: Lili, Jgn. 2, 1972, p. 33.
C.W. VAN DE WATERING, 1979, p. 11.
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betreft duidelijke taal: Maatje bedrijft linguïstiek vanuit de Chomskyaanse
T.G.-grammatica (en wel die met een syntaktische basis!). Dit laatste vinden we
bevestigd in zijn boek ‘Literatuurwetenschap’23. In analogie met Chomskys
‘grammatic competence’ postuleert Maatje (in navolging van Bierwisch24) een
zogenaamde ‘poetic competence’, waaronder het vermogen om literaire taal te
produceren verstaan wordt. De in de zestiger jaren op verschillende plaatsen in Europa
gevoerde discussies over die ‘poetic competence’ hebben veel bezwaren tegen een
zodanige voorstelling van zaken opgeleverd25. Een belangrijk argument voor de
onhaalbaarheid van de ‘poetic competence’ geeft Bronzwaer, wanneer hij stelt:
‘Grammatikaliteit en poëticiteit kunnen nooit in een directe relatie tot elkaar gebracht
worden buiten enig historisch-pragmatisch perspectief, omdat de grammatikaliteit
een begrip is uit de “competence-taalkunde” en de poëticiteit een
“performance-begrip” is.’26 Louter descriptieve stilistiek op basis van Chomskys
T.G.-model ontloopt de kritisch-interpretatieve taak, die de literatuurwetenschap
heeft krachtens haar aard als wetenschap van de performance en niet van de
competence.
Eenieder, die de literatuurwetenschap ziet als een wetenschap van de performance,
kan niet voorbijgaan aan de veelgeciteerde stelling van Hartman, waarin deze zegt:
‘Ausgangspunkt einer Phänomenologie des linguïstischen Objects ist die Texthaftigkeit
des originären sprachlichen Zeichens.’27 Literatuurwetenschap vraagt om
tekstlinguïstiek. En de zich snel ontwikkelende tekstlinguïstiek moet in staat geacht
worden aan deze vraag te voldoen.

3. Topic-commentrelaties in teksten28
Reeds in de dertiger jaren is er vanuit structuralistische hoek aandacht besteed aan
de zog. topic-commentrelaties. Het was Mathesius29, die ter

23
24
25
26
27
28

29

Literatuurwetenschap, Utrecht 19743.
MANFRED BIERWISCH: Poetik und Linguistik. In: Kreuzer und Günzenhauser: Mathematik
und Dichtung, München 1965, p. 49 e.v.
Een goede samenvatting van de kritiek op deze opvatting geeft CHRISTOPH KÜPER in zijn
Linguistische Poetik, Stuttgart, 1976, p. 13-19.
W.J.M. BRONZWAER: Pas en onpas, Amsterdam, 1975, p. 19.
P. HARTMAN: Texte als linguistisches Object, in: STEMPEL: Beiträge zur Textlinguistik,
München, 1971, p. 12.
Naast de hier gebruikte termen topic en comment worden ter aanduidingen van deze relaties
ook gegruikt thema en rhema (vooral in de Praagse School) en referentie en predikatie.
Ondanks het feit dat ik me grotendeels baseer op werken uit de Praagse School, kies ik toch
voor het paar topic en comment, aangezien m.n. de term thema nogal verwarrend kan zijn in
literatuurwetenschappelijke bijdragen.
VILÉM MATHESIUS: Zur Satzperspektive im modernen Englisch, in: Archiv für das Studium
der neueren Sprachen und Literaturen 84, 1929, p. 202-210.
FRANK C. MAATJE:
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aanduiding van deze relaties het begrip ‘functional sentence perspective’ (FSP)
invoerde. Sindsdien verstaat men onder FSP de organisatie en hiërarchie van
semantische eenheden in overeenstemming met hun informatieve waarde. In een
dergelijke opvatting zijn topic en comment meer dan louter middelen van de
semantische organisatie van een taaluiting: ze spelen nl. een belangrijke pragmatische
rol in het talige communicatie-proces, vooral wanneer het gaat om een
communicatiestroom van enige omvang. Als de boodschap, die overgebracht moet
worden, in semantisch opzicht enigszins complex is, dan moet de zender
noodzakelijkerwijs zijn informatie structureren. De gestructureerde boodschap kan
immers veel beter door de ontvanger verwerkt worden, ook al doordat er op die wijze
een grotere spanne tijds aan het overdragen van de boodschap besteed kan worden.
We zien hier dus dat normaliter de zender ervoor zorgt dat de ontvanger hem kan
volgen. De topic-comment strukturering is het belangrijkste middel, waarover de
zender beschikt om dit mogelijk te maken. Topic-commentrelaties bevorderen het
in communicatief opzicht goed functioneren van een tekst (= complexe boodschap);
zij staan in dienst van de ‘communicatieve functie’30 van de tekst.
Onder topic verstaan we in het navolgende steeds dat gedeelte van de zin, waarin
verwezen wordt naar de in een vroegere fase van het communicatieproces reeds
impliciet of expliciet verstrekte informatie. Comment is het gedeelte van de zin dat
de nieuwe informatie bevat. Het aanbrengen van topics noemen we topicalisering.
Het aanbrengen van comments heet commentering.
De topicalisering geschiedt meestal d.m.v. de zogenaamde ‘provormen’. Graag
gebruikt men hiervoor eigennamen en allerlei soort voornaamwoorden. Door te
topicaliseren maakt de zender zijn boodschap redundanter. Uiteraard zal in een goed
verlopend communicatie-proces de topicalisering binnen bepaalde grenzen moeten
blijven. Een te grote hoeveelheid topics haalt de dynamiek uit de communicatie en
belemmert daardoor eerder de ‘communicatieve functie’ dan dat zij haar bevordert.
Dit alles moge duidelijk maken dat het FSP een typisch ‘performance-verschijnsel’
is. Daarnaast dient erop gewezen te worden dat niet alleen de expliciet verschafte
informatie van de tekst getopicaliseerd en becommenterd kan worden, maar ook
informatie die door de voorafgaande tekst geïmpliceerd wordt. Ook gegevens uit de
communicatiesituatie

30

stelt in zijn artikel On linguistic strata(levels) in: Travaux linguistiques de Prague,
4, 1971, p. 127, dat de basisfunctie van taal het produceren van communicatieve uitingen is.
Om die reden noem ik deze basisfunctie de ‘communicatieve functie’ van de taal.
DANEŠ
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kunnen getopicaliseerd en becommenteerd worden. Vooral met betrekking tot deze
laatste vormen van commentering en topicalisering, die in het pragmatische vlak
liggen, schieten de vroegere onderzoekingen in de Praagse school nogal te kort. Een
aanzet om ook dit type relaties in het onderzoek te betrekken vinden we bij R. Posner31.
Posner maakt in zijn werk allereerst onderscheid tussen tekstuele commentering (in
de tekst expliciet verschafte informatie wordt becommenteerd) en contekstuele
commentering (door de tekst geïmpliceerde informatie en informatie uit de
communicatiesituatie wordt becommenteerd). Binnen de tekstuele commentering
maakt Posner verder ook nog onderscheid tussen lokutieve en illokutieve
commentering, alnaargelang het lokutieve of het illokutieve aspect32 van de taaluiting
becommenteerd wordt. Bij het zoeken naar topic-commentrelaties in het gedicht van
Neeltje Maria Min mogen we de meer pragmatische vormen van commentering niet
over het hoofd zien.
Dat de onderzoekingen van de FSP binnen de Praagse school niet snel vorderden
is vooral te wijten aan het onbreken van eensgezindheid tussen de verschillende
onderzoekers met betrekking tot de definiëring van de begrippen topic en comment.
Beneš merkt op33 dat topic en comment vanuit twee nogal fundamenteel uiteenlopende
invalshoeken gedefineerd zijn: 1. op de zin betrokken: in dat geval is topic datgene,
waarover gesproken wordt (het onderwerp van gesprek) en comment dat, wat er over
het topic wordt meegedeeld; 2. op de omgeving van de zin betrokken: topic is de uit
de talige of situationele contekst afleidbare informatie, en comment is de onbekende,
niet-afleidbare informatie. Het moge duidelijk zijn dat ik hierboven gekozen heb
voor de tweede invalshoek. Gezien mijn tekstlinguïstisch kader is de eerste voor mij
onbruikbaar.
Een belangrijk vertegenwoordiger van de tweede richting is F. Daneš. Volgens
hem kan men talige eenheden op drie verschillende niveaus onderzoeken: 1. op het
niveau van de grammaticale struktuur van de zin; 2. op het niveau van de semantische
struktuur van de zin; 3. op het niveau van de organisatie van de uiting. Door te stellen
dat het FSP steeds gebonden is aan het niveau van de organisatie van de uiting34,
geeft hij het verschijnsel een tamelijk onafhankelijke plaats

31
32
33
34

Theorie des Kommentierens, Frankfurt am Main, 1972.
Deze voor de pragmatiek uiterst essentiële begrippen werden geïntroduceerd door J.L. AUSTN
in How to Do Things with Words, Oxford, 1962.
EDUARD BENEŠ: On two aspects of functional sentence perspective, in: Travaux linguistiques
de Prague, 3, 1968, p. 267-274.
FRANTIŠEK DANEŠ: Order of elements and sentence intonation, in: To honor Roman Jakobson,
The Hague, 1967, p. 500.
ROLAND POSNER:
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binnen het linguïstisch systeem35. Hierin wordt hij o.a. bijgevallen door M.A.K.
Halliday, die nog verder gaat en FSP definieert als de ‘text creating function’ van de
taal36.
Ofschoon Daneš aanvankelijk steeds losse zinnen onderzocht, bood zijn
drie-lagentheorie van meet af aan de mogelijkheid van het beschrijven van FSP in
teksten. In zijn latere artikelen bouwt hij zijn theorie dan ook in die richting verder
uit37. Volgens Daneš levert het comment, als drager van de nieuwe informatie, vooral
een belangrijke bijdrage tot de voortgang van de communicatie, terwijl het topic in
zijn ogen meer van belang is voor de semantische strukturering van de tekst en
daardoor bepalend voor de coherentie38. De topics bepalen wat hij noemt de
‘thematische progressie’39 van de tekst, een soort ‘rode draad’, die de lezer bij de
receptie van de tekst volgt. Daneš onderscheidt vijf typen van thematische progressie:
1. Eenvoudige lineaire progressie: het comment van de ene uiting wordt topic van
de daaropvolgende, enz.
2. Progressie met een doorlopend topic: het topic blijft in een reeks uitingen
constant; iedere uiting heeft daarentegen een nieuw comment.
3. Progressie met afgeleide topics: de progressie vindt plaats via een aantal
‘subtopics’, die door het voorafgaande topic geïmpliceerd worden. Deze
‘subtopics’ worden achtereenvolgens becommenteerd.
4. Progressie met opsplitsing van comments; het comment valt impliciet of expliciet
in een aantal delen uiteen, waarna voor elk der delen lineaire progressie volgt.
5. Progressie met een sprang in de topics: een noodzakelijk element van de lineaire
progressie wordt geïmpliceerd.

In feite gaat het dus om twee hoofdtypen (nl. 1 en 2), twee varianten op het eerste
hoofdtype (nl. 4 en 5) en een variant op het tweede hoofdtype (3). Het zou te ver
voeren hier voorbeelden te geven van

35
36

37

38
39

Opmerkelijk is dat men de drie lagen-theorie van DaneŠ in een enigszins aangepaste vorm
terugvindt in SIMON C. DIKS Functional grammar, Amsterdam, 1978.
M.A.K. HALLIDAY: The place of ‘functional sentence perspective’ in the system of linguistic
description, in: F. DANEŠ: Papers on functional sentence perspective, Den Haag, Paris, 1974,
p. 48.
FRANTIŠEK DANEŠ: Zur linguistischen Analyse des Textstruktur, in: Folia linguistica, 4,
1970, p. 72-78. Zie ook: FRANTIŠEK DANEŠ: Functional sentence perspective and the
organisation of the text, in: Papers on functional sentence perspective, Den Haag/Paris, 1974,
p. 106-129.
Zie F. DANEŠ, 1974, p. 113.
Daar DaneŠ van thema spreekt i.p.v. topic komt hij tot dit begrip, dat ik integraal overneem.
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deze verschillende typen van thematische progressie. Toepassingen kan men trouwens
in verschillende publicaties aantreffen40.
In de praktijk levert het aanwijzen van de thematische progressie in willekeurige
teksten een aantal problemen op, die Daneš nauwelijks aanroert, bijv. de kwestie van
de illokutieve commenteringen, het probleem van de commentering in samengestelde
zinnen, de bijzondere wijze van commenteren in openings- en slotzinnen van een
tekst, commentering van tekstgedeelten van grotere omvang. Een andere complicatie
is dat we bijna altijd een combinatie van de 5 typen van Daneš aantreffen.
We kunnen dus concluderen dat Daneš alleen toepasbaar is, als er sprake is van
een tekst met uitsluitend tekstuele lokutieve commentering. Tekstuele lokutieve
commenteringen kan men afdoen op het semantisch vlak. Vooral teksten met een
tamelijk constante illokutie (de meeste verhalen kan men daaronder rekenen) bevatten
een overmaat aan tekstuele lokutieve commenteringen. Bij de meeste teksten kan
evenwel de pragmatische strukturering niet verwaarloosd worden. De theorie van
Daneš vraagt derhalve om een aanvulling.
Een deel van mijn bezwaren tegen de wijze, waarop Maatje topics en comments
bepaalt in het gedicht van Neeltje Maria Min kan men terugvoeren op deze conclusie.
Maatje werkt duidelijk vanuit een visie, waarin alleen tekstueel lokutieve
commenteringen een plaats hebben. Deze benaderingswijze moet hier evenwel tekort
schieten, enerzijds omdat het gedicht een sterke pragmatische strukturering vertoont
(de snelle wisselingen in de illokutie wijzen hier op!) en anderzijds ook, omdat we
hier te maken hebben met een poëtische tekst. In poëtische teksten is er namelijk iets
aan de hand met het FSP. In de nu volgende paragraaf zal ik dat zichtbaar trachten
te maken.

4. Topic-commentrelaties in poëtische teksten
Het feit dat we ons hier bezighouden met een poëtische tekst, brengt een aantal
consequenties met zich mee die we allereerst in hun algemeenheid zullen overwegen.
Poëtische teksten zou men, - zoals Heinz Graefe dat doet in een artikel over epische
gedichten41 -, kunnen voorzien van predikaten als in een ruk leesbaar, gemakkelijk
te overzien en in de talige vormgeving sterk inwerkend op de ontvanger. Nauw
hiermee

40
41

Zie bijv. E. GÜLICH/W. RAIBLE: Linguistische textmodelle, München, 1977, p. 80-85.
HEINZ GRAEFE: Das deutsche Erzählgedicht im 20 Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1972,
p. 11.
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samen hangt wat wij noemen de taaleconomie van het gedicht: het feit dat de dichter
niet alleen in kwalitatief maar ook in kwantitatief opzicht zijn woorden met een grote
omzichtigheid selekteert. Door de taaleconomie krijgen poëtische teksten een grote
mate van densiteit. Op een of andere wijze moeten we in staat kunnen zijn deze
typische kenmerken van poëtische teksten in verband te brengen met een gewijzigde
functie (in communicatief opzicht) van die teksten.
In de vorige paragraaf is betoogd dat men de topic-commentrelaties kan zien als
een middel, dat de zender ter beschikking staat om daarmee de ‘communicatieve
functie’ van een tekst te optimaliseren. Langere teksten zouden in normale
communicatiesituaties (d.w.z. situaties, waarin de stroom van informatie met een
redelijk tempo verwerkt moet worden zonder dat er daardoor informatie verloren
gaat) zonder dit middel moeilijk kunnen functioneren. De ‘communicatieve functie’
van de tekst draagt dus bij tot een lineaire wijze van recipiëren van die tekst. Doordat
in de meeste teksten, die wij bijv. in de omgangstaal tegenkomen, deze
‘communicatieve functie’ sterk domineert, is de lineaire leesvorm uitgegroeid tot
een standaardleesvorm.
De hierboven genoemde kenmerken van de poëtische tekst wijzen op een juist
tegengestelde tendens. Schrijvers van poëtische teksten willen nl. niet dat de receptie
door het aanbrengen van een grote mate van redundantie versneld wordt. De Russische
Formalisten hebben erop gewezen42 dat men in de poëtische tekst probeert de
‘automatische’ lineaire leesvorm te verijdelen, omdat die leesvorm de aandacht
afwendt van de materialiteit van de tekst. De dichter wil dat zijn lezer stilstaat bij
datgene, wat hij met de taal doet. Zijn ‘signifiants’43 zijn niet, - zoals in omgangstaal
-, arbitrair, maar gemotiveerd. Roman Jakobson heeft in zijn beroemde lezing
‘Linguistics and Poetics’44 deze gerichtheid op het talige teken zelf toegeschreven
aan het feit dat poëtische teksten communicatief gezien anders functioneren, doordat
bij die teksten de ‘poetische functie’ domineert.
Het hanteren van het begrip ‘communicatieve functie’ tegenover het begrip
‘poëtische functie’ draagt het gevaar in zich dat men poëtische teksten als
niet-communicatief gaat beschouwen. Deze indruk wil evenwel niet gewekt zijn. De
tegenstelling wil alleen maar uitdrukken dat bij
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Zie bijv. VIKTOR SKLOVSKIJ: Kunst als Verfahren, in: JURIJ STRIEDTER: Russischer
Formalismus, München 1971, p. 3-35.
Wij gebruiken voor signifiant in onze taal meestal de term betekenaar.
ROMAN JAKOBSON: Linguistics and Poetics, in: T.A. SEBEOK: Style in Language, Cambridge
Mass., 1960, p. 350 e.v. Een fragment van dit artikel treffen we aan in W. BRONZWAER:
Tekstboek algemene taalwetenschap, Baarn, 1977, p. 96-106.
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teksten met een dominerende ‘poëtische functie’ de ontvanger een veel actievere rol
zal moeten spelen bij het tot stand brengen van communicatie. Het minder accentueren
van de ‘communicatieve functie’ door de zender uit zich namelijk in een daling van
het aantal topicaliseringen. De ontvanger moet hier zelf de verbanden leggen, die de
zender in andere teksten door het opnemen van topics aanreikt. In de poëtische tekst
krijgt het principe van de taaleconomie de overhand op het principe van de
redundantie. Een direct gevolg hiervan is dat het tempo van informatieverwerking
bij poëtische teksten aanzienlijk lager ligt. Dit maakt dan ook wel duidelijk waarom
poëtische teksten van al te grote omvang door een gemiddelde ontvanger nauwelijks
adequaat te verwerken zijn: gedichten zijn over het algemeen kort en waar ze langer
worden zien we een terugkeer van het epische!
De bijzondere vorm van receptie, die kenmerkend is voor de poëtische tekst, wordt
beter zichtbaar, als we gebruik maken van wat Jakobson zegt over de werking van
de ‘poëtische functie’. Volgens Jakobson verlegt de poëtische functie het principe
van de equivalentie van de paradigmatische op de syntagmatische as45. In poëtische
teksten komt het dus vaak voor dat bepaalde elementen (klanken, woorden,
woordgroepen, zinnen) opgenomen worden, omdat ze gelijkheid (= equivalentie)
vertonen met andere, reeds aanwezige elementen van die tekst. Voorbeelden hiervan
zijn alliteraties, assonanties, rijmen (fonische equivalentie), parallellieën (syntaktische
equivalentie), maar ook semantische isotopieën van allerlei aard46. Ook is pragmatische
equivalentie niet ondenkbaar, bijv. bij gelijkheid van illokutie.
Het lezen van poëtische teksten is zo gecompliceerd, omdat de lezer tegelijkertijd
te maken kan hebben met twee soorten verbanden: de verbanden, die hij ook aantreft
bij normaal taalgebruik, als hij zich bedient van een lineaire leesvorm, en daarnaast
de door de werking van de poëtische functie ontstane verbanden, die op equivalentie
gebaseerd zijn. Deze laatste verbanden vragen om een andere, en voor de meeste
lezers ongewone, leesvorm, die ik voortaan zal aanduiden als de ‘cumulatieve
leesvorm’. Het cumulatieve lezen betekent een voortdurend vooruit- en terugblikken.
Daarom moet de tekst in zijn geheel te overzien zijn (voor optimale cumulatieve
lezing). Poëtische teksten leren lezen, betekent volgens mij vooral het aanleren van
deze cumulatieve leesvorm.

45
46

Zie ROMAN JAKOBSON, 1960, p. 358.
Lees hierover bijv.: MICHEL ARRIVÉ: Zu einer Theorie der poly-isotopen Texte, in: R.
BRÜTTING/B. ZIMMERMAN: Theorie-Literatur-Praxis, Frankfurt am Main, 1975.
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De mate, waarin verbanden van beide soorten aanwezig zijn, varieert van tekst tot
tekst. Zelfs als er van de normale lineaire verbanden nauwelijks nog iets zichtbaar
is, hoeft dat niet te betekenen dat de coherentie van de tekst in het gedrang komt,
omdat de cumulatieve verbanden dit schijnbare verlies aan coherentie volledig kunnen
compenseren. Deviatief taalgebruik is meestal een indicatie, dat hier gevraagd wordt
om de cumulatieve leesvorm. Jakobson heeft ons met zijn axioma over de werking
van de poëtische functie geattendeerd op de voor poëtische teksten meest kenmerkende
vorm van deviatie. De afwijkende semantische strukturering op basis van equivalentie
en de afwijkende cumulatieve leesvorm, die zij met zich meebrengt zouden wel eens
de sleutelbegrippen kunnen zijn bij de definiëring van een moeilijk begrip als
‘poëticiteit’, vooral ook, omdat zij evenals poëticiteit betrekking hebben op teksten
(performance) en niet op het taalsysteem (competence).
Een onderzoek van de topic-commentrelaties in een gedicht zal met het gedeeltelijk,
of zelfs grotendeels, wegvallen van de topicalisering als gevolg van de werking der
poëtische functie zeker rekening moeten houden. Gebeurt dat niet, dan zal men
gemakkelijk elementen, die hun aanwezigheid uitsluitend danken aan het feit dat zij
deel uitmaken van een cumulatieve struktuur, als geïdentificeerde referent47
beschouwen en op die wijze onderbrengen in een lineaire struktuur, die niet bestaat.
Mijns inziens maakt Maatje deze fout bij zijn analyse van het gedicht.

5. Maatjes interpretatie van ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’
Uit de nogal theoretische beschouwingen van de voorgaande paragrafen zal duidelijk
geworden zijn dat de nadruk in mijn artikel ligt op zaken van meer algemene aard.
Dat ik me in deze paragraaf niettemin uitvoerig bezighoud met het plaatsen van
kanttekeningen bij Maatjes interpretatie van welgeteld één enkele versregel, vloeit
enkel en alleen voort uit het feit dat ik meen dat die interpretatie zich uitstekend leent
voor een illustratie van het belang, dat gelegen is in de keuze van een adequaat
linguïstisch kader.
Maatje maakt bij de argumentering van zijn interpretatie gebruik van een aantal
inzichten uit de linguïstiek. Het argument waarop in feite de hele interpretatie steunt,
is gebouwd op een aantal inzichten m.b.t. het vaststellen van topic en comment in
zinnen, en daarmee samenhangend m.b.t. de relaties tussen topic en comment enerzijds
en accentuering anderzijds. Mijns inziens past Maatje deze inzichten toe in een breder

47

Een andere aanduiding voor het begrip topic.
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kader, nl. dat van de tekst, zonder zich af te vragen welke consequenties dat met zich
meebrengt. Bovendien heb ik bezwaren tegen de opmerkingen, die Maatje maakt
over het al dan niet deviant zijn van de slotregel.
Het feit dat Maatje uiteindelijk komt met een interpretatie van de slotregel, die
niet strookt met de interpretatie van het merendeel der proefpersonen, had hem op
zijn minst aan het denken moeten zetten. Wetenschappelijke kennis, die in strijd is
met de intuïtieve kennis van een zo grote groep mensen, dient extra kritisch onder
de loep genomen te worden. Uiteraard zal er in een situatie als deze ergens een
negatief waardeoordeel terecht moeten komen, maar het is nog de vraag of dat
thuishoort bij de dichteres, inclusief haar enthousiaste lezers, dan wel aan de kant
van Maatjes wetenschappelijke bijdrage. Een oordeel hierover laat ik liever aan de
lezer, die in staat is Maatjes bijdrage objectiever tegenover de mijne te plaatsen dan
ik dat kan.
Voor alle duidelijkheid volgt hier de tekst van het gedicht:
Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij; spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
(Neeltje Maria Min)48

Maatje gebruikt bij zijn interpretatie van de slotregel het begrip ‘topic’ in de betekenis
van ‘geïdentificeerde referent’ en kiest daardoor voor een op de omgeving van de
zin betrokken (en dus in wezen tekstlinguïstische definiëring) van het begrip. De
consequenties van deze keuze wentelt hij evenwel af op een vage, en geenszins in
de beschrijving bruikbare, Sq-grammar. Het gevolg daarvan is dat hij het tekstuele
verband linguïstisch dan maar laat voor wat het is.
Wel trekt hij de conclusie dat ‘Voor wie ik liefheb’ comment, en ‘wil ik heten’
topic moet zijn, omdat de nieuwe informatie volgens hem in ‘Voor wie ik liefheb’
en niet in ‘wil ik heten’ zit. Uit wat in de vorige

48

Voor wie ik liefheb wil ik heten, Amsterdam 197812. In mijn
beschouwingen ga ik eraan voorbij dat het gedicht deel uitmaakt van een min of meer cyclisch
gegeven in de bundel. Uiteraard kan dit van invloed zijn op de uiteindelijke interpretatie.
NEELTJE MARIA MIN:
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paragraaf aangevoerd is, kan men evenwel afleiden dat het trekken van een dergelijke
conclusie hier niet zonder meer gerechtvaardigd is, omdat we te maken hebben met
een poëtische tekst, waarin topicalisering in meer of mindere mate achterwege kan
blijven.
Alvorens we dus een beslissing nemen over het aanwijzen van topic en comment
in de laatste versregel, zullen we eerst moeten onderzoeken in hoeverre de lineaire
strukturering van deze tekst tengevolge van de werking van de poëtische functie
plaatsgemaakt heeft voor een cumulatieve. De elementen immers, die vanwege zo'n
cumulatieve struktuur door de dichter geselecteerd zijn, worden op heel andere
gronden herhaald dan de elementen, die getopicaliseerd voorkomen in een normale
lineaire struktuur. Het eerste type herhaling werkt retarderend, doordat het
beschouwelijke activiteiten veroorzaakt bij de ontvanger, terwijl het tweede type er
juist op gericht is beschouwingen overbodig te maken en de receptie te versnellen.
Bij mijn onderzoek naar de topic-commentrelaties enerzijds, en de equivalenties
anderzijds, beperk ik me in deze paragraaf tot de lokutieve informatie van de tekst.
In de laatste paragraaf zal ik laten zien dat het onderzoeken van de illokutieve
informatie met name wat betreft de topic-commentrelaties niet onbelangrijk is. Het
voordeel van deze voorlopige beperking is dat ik allerlei pragmatische problemen,
die Maatje in zijn artikel ten onrechte buiten de linguïstiek meent te kunnen plaatsen49,
voorlopig niet hoef aan te roeren, zodat de discussie over Maatjes interpretatie
daardoor niet onnodig vertroebeld wordt.
Wanneer we binnen de lokutie van het gedicht op zoek gaan naar een thematische
progressie (in de trant van Daneš), dan levert dat al meteen in de eerste regel de
nodige problemen op. We hebben hier nl. te maken met een geval van contekstuele
commentering van een in de communicatiesituatie aanwezige ‘ik’, waarnaar expliciet
verwezen wordt met ‘mijn’. De nieuwe informatie in de eerste regel is dus feitelijk
tweeledig: op de eerste plaats vernemen we dat de ‘ik’ een moeder heeft, en daarnaast
ook dat die moeder de naam van de ‘ik’ vergeten heeft. Over rgl. 2 kan men ongeveer
hetzelfde beweren: weer is er een contekstuele commentering van de ‘ik’ uit de
communicatiesituatie en opnieuw treffen we over die ‘ik’ een tweevoudige informatie
aan. Op die wijze kan men met de overige regels van het gedicht doorgaan, om
tenslotte tot de conclusie te komen dat we hier te maken hebben met een thematische
progressie van het type Daneš 2, met dien verstande dat

49

Zie FRANK C. MAATJE, E.A., 1976, p. 233.
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het doorlopend topic de eigenlijk contekstueel te noemen lyrische ‘ik’ moet zijn.
Eenvoudige lineaire progressie (Daneš 1) of een van de varianten daarvan (Daneš 4,
5) treffen we hier niet aan.
Het feit dat de thematische progressie van dit gedicht bepaald wordt door een
situationeel gegeven, kan men al zien als een aanwijzing voor het belang van
pragmatische factoren in dit gedicht. Het feit dat we te maken hebben met type Daneš
2 (progressie met doorlopend topic) duidt er al op dat we hier in mindere mate te
maken zullen hebben met een lineair struktureringsprincipe. De consistentie van de
lokutieve informatie zou bijv. geenszins verloren gaan, wanneer men regel 3 voor
regel 1 zou plaatsen, of wanneer regel 8 tussen regel 3 en 4 had ingestaan!
Blijkbaar is de lokutieve informatie in de tekst van Neeltje Maria Min op een
andere wijze gestruktureerd. Een nadere beschouwing van de eerste twee regels kan
dit verder verduidelijken. Opmerkelijk is de semantische parallellie, die tussen beide
regels heerst: het element ‘moeder’ uit rgl. 1 is equivalent met het element ‘kind’ uit
rgl 2, vanwege de gemeenschappelijke connotatie (nl. beiden (moeder en kind) zijn
dragers van een potentiële liefdesband). Dat, wat over de moeder in rgl 1 en over het
kind in rgl 2 gezegd wordt, is eveneens semantisch equivalent (twee keer het gegeven
van de niet geweten naam). Iemand, die beweert dat de zinssnede ‘weet nog niet hoe
ik heet’ topic moet zijn, omdat het hier om uit rgl 1 reeds bekende informatie gaat,
maakt een dubbele fout. Enerzijds realiseert hij zich niet dat het niet weten van de
naam door het kind iets heel anders is dan het niet weten van de naam door de moeder.
Erger is evenwel dat hij geen oog heeft voor de specifieke functie van het principe
der herhaling in literaire teksten. Het vermoeden dat het hier om equivalenties en
dientengevolge om cumulatieve strukturering gaat, wordt nog versterkt door de
syntaktische equivalentie van rgl 1 en rgl 2. De semantisch equivalente elementen
van die regels nemen immers ook in syntaktisch opzicht gelijke posities in. Men zou
op grond hiervan kunnen aannemen dat het niet weten van de naam (of eventueel de
naam als zodanig) in dit gedicht fungeert als een motief. We zullen voortaan spreken
over het ‘naammotief’. Het kost vervolgens niet veel moeite om ook de aanwezigheid
van andere elementen van de tekst (bijv. ‘Noem my’ (rgl 4), ‘Laat mijn naam zijn als
een keten’ (rgl 5), ‘Noem mij, noem mij,’ (rgl 6), ‘noem mij bij mijn diepste naam’
(rgl 7) en ‘wil ik heten’ (rgl 8)) vanuit dat motief te verklaren.
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In feite geeft ook Maatje door in zijn artikel te spreken over ‘het motief van de
vergeten, nog niet geweten naam’50 zelf al toe een intuïtieve notie van zoiets als
cumulatieve strukturering te bezitten: ieder motief berust nl. per definitie op dat
principe der herhaling, dat kenmerkend is voor de literaire tekst, en is dientengevolge
een semantische manifestering van het equivalentieprincipe. In dit licht bezien, is
het dan ook merkwaardig dat Maatje verderop in hetzelfde artikel ‘wil ik heten’ uit
de slotregel niet binnen het naammotief onderbrengt, maar de indruk wekt dat het
hier om een louter ter wille van de redundantie herhaald gegeven gaat en dat het als
topic op de normale wijze is opgenomen in een verder niet zichtbaar gemaakte lineaire
struktuur van de tekst.
Literaire schrijvers gebruiken motieven om de lezer te helpen bij zijn pogingen
om door te dringen tot de essentie van de tekst. De kern van de problematiek, die
Neeltje Maria Min hier aan de orde stelt, moet dus op een of andere wijze opgesloten
liggen in het door de vele herhalingen wel erg naar voren gehaalde naammotief. Rgl
1 brengt het motief op een enigszins bevreemdende wijze in de tekst: het klinkt
immers erg onaannemelijk dat een moeder de naam van haar kind vergeten zou zijn.
Het zal dus wel niet om haar gewone burgerlijke naam (Neeltje Maria Min) gaan.
Het element ‘diepste naam’ (rgl 7) wijst eveneens in die richting. Blijkbaar maakt
de dichteres onderscheid tussen haar gewone burgerlijke naam en dat, wat zij noemt
‘mijn diepste naam’. De elementen uit de tekst die deel uitmaken van het naammotief
(dus ook de werkwoorden noemen en heten) dragen alle de connotatie van ‘diepste
naam’. Als er in rgl 4 staat ‘noem mij’, dan bedoelt de dichter eigenlijk ‘noem mij
bij mijn diepste naam’, - in rgl 7 brengt ze dat trouwens voor alle zekerheid ook
onder woorden! Natuurlijk draagt ook ‘wil ik heten’ diezelfde connotatie. En daar
‘heten’ hier heel wat meer betekent dan het slechts oppervlakkige dragen van een
naam, is het logisch dat Neeltje hier bewust kiest voor afwijkend taalgebruik: het in
normale situaties gebruikelijke complement van heten, het predikaatsnomen, doet
hier niet ter zake, en daarom kan het gerust weggelaten worden. Zo geeft Neeltje het
naammotief op syntaktische wijze verder inhoud en ik meen dat dit terecht een
poëtische vondst genoemd mag worden. Maatjes interpretatie daarentegen, met ‘Voor
wie ik liefheb’ als predikaat, is volgens mij juist strijdig met de kern van het
naammotief: voor de ‘ik’ doet het er niet toe hoe ze heet en hoe men haar noemt (ook het werkwoord noemen wordt in rgl 4 t/m 7 gebruikt zonder
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Zie FRANK C. MAATJE, E.A., 1976, p. 246.
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het normale complement! -) als ze maar heet en genoemd wordt op die diepere wijze,
waarop ze doelt wanneer ze zegt ‘bij mijn diepste naam’.
Om het vage ‘mijn diepste naam’ meer inhoud te geven, worden in het gedicht
nog enkele andere motieven gebruikt. Op verschillende plaatsen wordt tot uiting
gebracht dat de ‘diepte’ van een naam alles te maken heeft met de aanwezigheid van
een liefdesrelatie, zoals die bijv. bestaat tussen moeder en kind. Rgl 1 impliceert dat
haar moeder ooit die ‘diepste naam’ gekend moet hebben, en in rgl 2 wordt de
verwachting uitgedrukt dat in de toekomst ook haar kind die naam zal kennen. Het
element ‘Voor wie ik liefheb’ komt, en ik bestrijd daarmee Maatjes opvatting51, dan
ook niet helemaal uit de lucht vallen. In de slotregel wordt aan het dragen van de
‘diepste naam’ heel duidelijk een voorwaarde gesteld, nl. dat er een liefdesrelatie
met iemand is. Het is binnen het kader van deze tekst niet duidelijk of Neeltje zo'n
liefdesband alleen mogelijk acht in een moeder-kindrelatie (en ze zich in rgl 4 t/m
7 dus tot een van beiden richt) of dat zo'n relatie ook mogelijk is met een andere in
rgl 4-7 aangesproken persoon, bijv. haar geliefde of zelfs nog ruimer eenieder, die
erop reageert. In ieder geval is liefde hier sterk geässocieerd met gebondenheid (‘laat
mijn naam zijn als een keten’). Naast gebondenheid ontstaat er ook geborgenheid
door het dragen van die ‘diepste naam’. Een derde connotatie is misschien nog
belangrijker: de ‘diepste naam’ geeft aan de ‘ik’ een eigen identiteit, bevestigt het
bestaan van de ‘ik’ (rgl 4). De identiteit van ‘mijn diepste naam’ is niet de identiteit
die de mens zichzelf toemeet, maar de identiteit die een ander hem schenkt. De
oppervlakkige naamgevingen van alledag geven de mens niet echt een eigen identiteit.
De slotregel is als besluit van dit gedicht bijzonder sterk, omdat er de wederzijdse
afhankelijkheid van mensen bij het verwerven van een eigen identiteit zo goed tot
uiting komt. Om te kunnen ‘heten’ moet de ‘ik’ tegelijkertijd liefde geven en liefde
ontvangen. De onmogelijkheid van het laatste heeft de ‘ik’ in een totale identiteitscrisis
gebracht, en dit gedicht kan gelezen worden als een paging om zich daaraan te
ontworstelen.
Evenals het naammotief maken de andere motieven, die ik genoemd heb, (het
liefdesmotief, het motief van de gebondenheid, de geborgenheid en de identiteit)
deel uit van cumulatieve strukturen. Daarom is het onjuist de zinssnede ‘Voor wie
ik liefheb’ (lief desmotief) comment te noemen.
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Zie FRANK C. MAATJE, E.A., 1976, p. 246.
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Hiermee zijn we aanbeland bij het tweede punt, waarop ik Maatje meen te moeten
bekritiseren: de kwestie van het verband dat er in deze tekst zou zijn tussen
accentuering en de topic-commentrelaties. Maatje baseert zich in zijn betoog op
bevindingen van Kraak, die in zijn artikel over ‘Zinsaccent en syntaxis’52 laat zien
dat in zinnen vaak het hoofdaccent ligt op elementen die comment zijn. De problemen
ontstaan hier opnieuw, doordat Maatje er te weinig rekening mee houdt dat de
accentuering in teksten heel wat complexer ligt dan in contekstueel ongebonden
zinnen. Ook Kraak geeft trouwens in zijn artikel al aan dat het dragen van hoofdaccent
soms andere oorzaken heeft: in gevallen met ‘contrastief accent’53 zou een topic bijv.
best in zinsprominente positie kunnen voorkomen.
In ons gedicht zou het hoofdaccent op ‘liefheb’ inderdaad als een contrastief accent
gelezen kunnen worden. Een moeilijkheid daarbij is dat de tekenhanger van ‘Voor
wie ik liefheb’ slechts impliciet in de tekst aanwezig is. Door middel van dat
contrastief accent wil Neeltje dan tot uitdrukking brengen dat er voor haar een grote
tegenstelling bestaat tussen het heten voor mensen, die ze liefheeft, en het heten voor
anderen, die ze niet liefheeft. Voor de laatsten draagt ze wel een naam, maar dat kan
nooit haar ‘diepste naam’ zijn. Zelfs het feit dat ‘Voor wie ik liefheb’ in de laatste
regel in inversiepositie staat, kan al als een voldoende verklaring voor het geplaatste
hoofdaccent gezien worden.
Een vasthouden aan een zinsprominent ‘liefheb’ hoeft overigens niet te betekenen
dat ‘heten’ dus niet zwaar geaccentueerd kan zijn. In het bovengenoemde artikel van
Kraak kan men lezen dat het soms in enkelvoudige zinnen al moeilijk kan zijn vast
te stellen waar het hoofdaccent ligt. Het bepalen van het hoofdaccent in samengestelde
zinnen is nog een graad moeilijker, want een samengestelde zin kan vaak een aantal,
onderling hiërarchisch geordende topic-commentrelaties bevatten54. Kraak beperkt
zich in zijn artikel dan ook wijselijk tot de enkelvoudige zin, maar Maatje heeft de
pech dat hij te maken heeft met een samengestelde zin. Hij verzuimt echter volledig
na te gaan wat de consequenties hiervan zijn voor het bepalen van topic en comment
en voor het bepalen van het hoofdaccent.
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Zinsaccent en syntaxis, in: Studia Neerlandica, 4, 1970, p. 41-62.
spreekt van contrastief accent als het benadrukte morfeem in oppositie staat tot een
aantal geïmpliceerde alternatieven. Zie p. 43.
Het probleem wordt aan de orde gesteld in F. DANEŠ, 1974, p. 114.
Zie ook: P. SGALL E.A.: Topic, focus and generative semantics, Kronberg 1973, p. 151-156.
A. KRAAK:
KRAAK
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Vervolgens zullen de verbanden tussen accentuering en equivalentie nader bekeken
moeten worden. De volgende regels uit een gedicht van J.C. Bloem55 mogen dit
illustreren:
.....
Altijd november, altijd regen
Altijd dit lege hart, altijd.

De viervoudige herhaling van het woord altijd (equivalentie) veroorzaakt een
toenemende accentuering van dat woord. Door de herhaling ontstaat er een soort
climax. Iets dergelijks is ook het geval bij het naammotief uit ons gedicht. De
voortdurend herhaalde roep om genoemd te worden vindt zijn absolute hoogtepunt
in de woorden ‘wil ik heten’. Om die reden is een zware accentuering van ‘heten’
ook al niet uitgesloten.
Tot besluit zou ik nog een korte kanttekening willen maken bij de wijze, waarop
Maatje het begrip deviatie hanteert. Maatje beweert tot twee maal toe dat er bij de
door hem gekozen interpretatie (met ‘Voor wie ik liefheb’ als predikaat) geen sprake
is van afwijkend taalgebruik. Als Maatje gelijk heeft, betekent dat, dat overtdeding
van een strikte subcategorisatieregel wel afwijkend mag heten, maar overtreding van
een selectieregel niet56. De consequentie hiervan is dat een zin als ‘de bloem verft de
deur met een kwast’ weliswaar opvallend, maar niet afwijkend is. Bij Maatjes
interpretatie wordt namelijk zo'n selectieregel overtreden, want het werkwoord
‘heten’, gekoppeld aan een subject met de eigenschap (+ menselijk) laat lang niet
alles als predikaat toe. Alleen elementen met het feature (+ menselijke eigennaam)
kunnen hiervoor normaalgesproken in aanmerking komen. Maatjes voorbeeld, waarin
hij oppert dat een herberg ‘in het misverstand’ kan heten, gaat dan ook mank, want
bij het geven van namen aan herbergen betrachten we heel andere restricties dan bij
het geven van namen aan mensen. Een eigennaam in de vorm van een voorzetselgroep
doet, zelfs indien er een enkel uitzonderlijk voorbeeld te bedenken zou zijn, behoorlijk
deviant aan.
Dit alles noopt mijns inziens tot de conclusie dat Maatjes interpretatie van de
slotregel, linguïstisch gezien, minder voor de hand ligt dan de interpretatie, die de
meeste lezers uit het receptieverslag intuïtief kiezen. A.P. Braakhuis meldt in een
onlangs verschenen reactie57 op de artike-
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Verzamelde gedichten, Amsterdam 19755, p. 131. (November).
Uitleg van de zgn. strikte subcategorisatieregel en de selectieregel kan men vinden in M.C.
VAN DEN TOORN: Nederlandse Grammatica, p. 78-79, 1973.
A.P. BRAAKHUIS: Neeltje Maria Min leest voor, in: Wie veel leest heeft veel te verantwoorden;
opstellen over filologie en historische letterkunde aangeboden aan prof. dr. F. Lulofs.
Groningen, 1980, p. 258-261.
J.C. BLOEM:
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len van Maatje dat Neeltje Maria Min bij een voordracht van haar gedicht in een
VPRO-programma zonder twijfel het accent op ‘heten’ heeft gelegd. Omdat hij verder
in het voetspoor van Maatje blijft, trekt ook hij de conclusie dat het gedicht, op die
manier gelezen, triviaal is. Neeltje Maria Min en de lezers, die haar werk waarderen,
hebben volgens Braakhuis natuurlijk wel het recht om triviaal te zijn, maar iets
dergelijks kan men toch echt niet verwachten van iemand, die kiest voor (citaat)
‘onderlinge discussie op basis van (de autonomie van) het werk’! Voorstanders van
een zinsprominent ‘heten’ worden volgens Braakhuis gekenmerkt door het uitblijven
van verslaggeving en reflectie. De onjuistheid van deze stelling is met het voorgaande,
dacht ik, afdoende aangetoond.

6. De pragmatische struktuur van ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’
In de voorgaande paragraaf heb ik me uitdrukkelijk beperkt tot opmerkingen m.b.t.
de lokutie van de tekst. Daar werd ook duidelijk dat de lokutie van deze tekst
nauwelijks blijk geeft van enige lineairiteit in de ordening van het taalmateriaal. Toch
wekt Neeltje Maria Min door de verdeling van de tekst in drie strofen de indruk dat
de opeenvolging niet helemaal vrijblijvend is. We zullen het illokutieve aspect van
de tekst nader onder de loep moeten nemen om na te gaan of er niet toch een zekere
mate van lineairiteit aanwijsbaar is, die verklaart waarom Neeltje juist deze en geen
andere volgorde aan de taaluitingen van haar gedicht gegeven heeft.
Bestudering van het illokutieve aspect van de tekst houdt in dat de tekst bekeken
wordt als taalhandeling. Een kader, waarbinnen de taalhandelingen in de pragmatiek
beschreven kunnen worden, is de speech-acts-theorie, zoals die ontwikkeld is in het
werk van Austin58, Searle59 en nader onderzocht door Wunderlich60. Uitgangspunt
van deze theorie is dat aan iedere taaluiting een lokutief en een illokutief aspekt
onderscheiden kan worden.
Ik zal trachten met behulp van een eenvoudig voorbeeld het begrippenpaar
lokutief/illokutief voor de niet pragmatisch onderlegde lezer
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How to Do Things with Words, Oxford, 1962.
Speech Acts, Cambridge, 1969. Ook in vertaling: Taalhandelingen,
Utrecht/Antwerpen 1977.
Zie UTZ MAAS/DIETER WUNDERLICH: Pragmatik und sprachliches Handeln, Frankfurt am
J.L. AUSTIN:

JOHN R. SEARLE:

Main, 19743. Verder ook: DIETER WUNDERLICH: Studien zur Sprechakttheorie, Frankfurt am
Main, 1976.
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enigszins te verduidelijken. Stel we hebben de volgende korte dialoog:
Jan: Ik kom morgen even langs.
Piet: Dat vind ik aardig.
Aan een mededeling als die van Jan kunnen we een lokutief en een illokutief aspect
onderscheiden. Het lokutieve aspekt is gelegen in de inhoud van de door Jan gedane
mededeling (het feit dat Jan morgen even langs komt). S.J. Schmidt61 spreekt wat dit
betreft over de ‘Mitteilungsabsicht’ van de zender. Met het illokutieve aspekt van
deze mededeling bedoelen we daarentegen de taalhandeling, die Jan door het uiten
van de zin verricht: hij belooft iets Schmidt noemt dat de ‘Wirkungsabsicht’ van de
zender. In het voorbeeld blijft het illokutieve aspekt impliciet. Het had ook expliciet
aanwezig kunnen zijn als er bijv. gestaan had:
Jan: Ik beloof dat ik morgen even langs kom.
Op deze wijze wordt een pragmatisch aspect gesemantiseerd. Piets kommentaar op
de mededeling van Jan is eigenlijk dubbelzinnig. Hij kan nl. bedoelen: dat je morgen
langs komt vind ik aardig, maar ook: dat je dat belooft vind ik aardig. In het eerste
geval is er sprake van een lokutieve commentering, in het tweede geval van een
illokutieve. In bepaalde typen van taalgebruikssituaties (bijv. bij een dialoog) kan
het illokutieve aspekt van de uiting veel meer invloed uitoefenen op het verloop van
de communicatie dan het lokutieve aspect. Vaak zijn beide typen commentering met
elkaar vervlochten.
Wunderlich wijst er in een van zijn artikelen62 op dat de ene taalhandeling soms
uit de andere voortvloeit. In dat verband kan men spreken over zog.
taalhandelingssequenties63. Sommige taalgebruikssituaties, bijv. het interview met
zijn vaste opeenvolging van vragen en antwoorden, bezitten zelfs een illocutieve
struktuur, die tamelijk onafhankelijk is van de wendingen binnen de lokutie. Het feit
dat een vraag logischerwijze voorafgaat aan het antwoord op die vraag illustreert dat
er ook binnen de taalhandelingsequenties sprake kan zijn van lineairiteit.
Onze opmerking uit paragraaf 3 dat de lineairiteit van een tekst samenhangt met
de topic-commentstrukturering behoeft dus een kleine aanpassing, aangezien er nu
een tweede factor bijgekomen is, die even-
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Texttheorie, München, 19762, p. 163.
DIETER WUNDERLICH: Was ist das für ein Sprechakt? in: Sprechakttheorie und Semantiek
(uitgegeven door G. Grewendorf), Frankfurt am Main 1979, p. 287 e.v.
Zie ook: TEUN A. VAN DIJK: Taal en handelen, Muiderberg, 1978, p. 63 e.v.
S.J. SCHMIDT:
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eens tot lineaire lezing van de tekst kan dwingen, nl. de aanwezigheid van een
taalhandelingssequentie.
Een tussenoplossing zou nog kunnen zijn de taalhandelingssequenties op te vatten
als een speciaal type van pragmatische topic-commentrelaties. Hiertegen kan men
evenwel het bezwaar opperen dat we in zo'n geval te maken hebben met illokutieve
comments. Posner sluit iets dergelijks in zijn theorie uit, als hij stelt dat de door het
comment gedragen informatie expliciet geformuleerd moet zijn en uitsluitend het
illokutieve aspekt bewering mag dragen64. Gerhard Goebel slaagt er in zijn analyse
van de pragmatische struktuur van een aantal gedichten van Baudelaire65 wel in een
aantal taalhandelingen uit een complexe taalhandelingssequentie als transfrastische
topic-commentrelaties te beschrijven, maar ook hij blijft zitten met een restcategorie
van taalhandelingsverbanden, die zich niet daartoe leent.
Dit alles brengt mij tot de conclusie dat er in teksten sprake kan zijn van twee
typen lineairiteit: de lineairiteit ten gevolge van de topic-commentrelaties in de lokutie
en de lineairiteit, die voortvloeit uit de aanwezigheid van taalhandelingssequenties
in de illokutie. Het gelijktijdig werken met transfrastische topic-commentrelaties (op
de wijze van Goebel66) en met taalhandelingssequenties levert grote problemen op,
aangezien het in sommige gevallen (waarvan hieronder een voorbeeld) uiterst moeilijk
is om uit te maken of we met het ene of het andere te doen hebben. Ik kies daarom
bij mijn beschrijving van de pragmatische struktuur van het gedicht voor het werken
met taalhandelingssequenties, en bewaar topic-commentrelaties uitsluitend voor het
beschrijven van de lineairiteit in de lokutie.
De aan het begin van deze paragraaf gestelde vraag naar een mogelijke lineairiteit
in het gedicht van Neeltje Maria Min kunnen we dus ook anders stellen nl. als: Is
het mogelijk te laten zien dat het gedicht in pragmatisch opzicht gebouwd is als een
duidelijke taalhandelingssequentie? De voor iedereen meteen zichtbare wisselingen
in illokutie geven ons de hoop dat iets dergelijks inderdaad mogelijk is. Ook het feit
dat het gedicht geschreven is als een monoloog, in wezen niets anders dan een variant
op de dialoog, kan men zien als een vingerwijzing.
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Theorie des Kommentierens, Frankfurt am Main, 1972, p. 44.
Bemerkungen zu Topic und Comment in einigen Gedichten Baudelaires
und zur pragmatischen Struktur poetischer Texte, in: Lili, Jgn. 4, 1974, p. 65-90.
GOEBEL komt tot transfrastische topic-commentrelaties door explicitering van de inhoud van
voorafgaande zinnen in de nieuwe zin. Dit kan gebeuren d.m.v. verbindende woorden, bijv.
verwijzende bijwoorden.
ROLAND POSNER:

GERHARD GOEBEL:
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Het gedicht zet in met een dubbele constatering in rgl 1 en rgl 2. Rgl 3 brengt de
eerste wisseling in illokutie: hier wordt een vraag gesteld. De wisseling in illokutie
tussen rgl 2 en 3 kan men zien als een logische taalhandelingsssequentie:
constateringen kunnen vragen oproepen. Men zou de verhoudingen tussen rgl 1 en
2 en rgl 3 evenwel ook kunnen beschrijven in termen van een transfrastische
topic-commentrelatie. Men zou namelijk kunnen lezen:
Mijn moeder is mijn naam vergeten
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik me (in dergelijke omstandigheden) geborgen weten?

Invoeging van ‘in dergelijke omstandigheden’ laat zien dat rgl 1 en 2 als topic van
het in rgl 3 vervatte comment zouden kunnen gelden. Aangezien rgl 3 niet het
illocutieve aspect bewering draagt is dit evenwel in strijd met de theorie van Posner.
Het is in deze situatie moeilijk uit te maken welke van beide beschrijvingswijzen de
meest correcte is. Wij kiezen, zoals afgesproken, voor de eerste.
Wanneer we spreken over een taalhandelingssequentie, dan suggereren we daarmee
dat beide taalhandelingen (de dubbele constatering en de vraag) niet zondermeer in
volgorde verwisselbaar zijn. De constateringen en het zich daarin opdringende besef
van de hopeloosheid van de situatie, waarin de ‘ik’ verkeert, leiden tot het stellen
van de vraag in rgl 3. Als de dichter de vraag vooropgesteld had en deze vervolgens
onderbouwd met beide constateringen, dan zou de eerste strofe veel minder emotioneel
overkomen, dan zij nu doet. Gezien de emotionele lading van de rest van het gedicht
lijkt de inductieve sequentie, die Neeltje kiest, hier veel beter op zijn plaats dan een
eventuele deductieve.
Het ligt voor de hand dat de ontstane taalhandelingssequentie in rgl 4 aangevuld
gaat worden met een mededeling, die in illocutief opzicht als antwoord aangeduid
kan worden. Het is dan ook verrassend dat rgl 4 t/m 7 een aantal taaluitingen aanbiedt,
met een appelerend illokutief aspect. Het tot zeven maal toe herhalen van het appel
geeft de taalhandeling van strofe twee zelfs de illokutie van smekend appel. Ook de
emotionele uitroep ‘o’ (rgl 7) wijst in die richting. Bij verdere lezing van rgl 8 blijkt
dat ook daar geen antwoord op de vraag van rgl 3 komt. Willen we toch blijven
spreken van een taalhandelings-sequentie, dan zullen we het smekend appel van rgl
4 t/m 7 moeten lezen als een in een vreemde vorm gegoten antwoord op de vraag
van rgl 3. Dit laatste valt inhoudelijk wel hard te maken, want het gaat hier om een
vraag naar een wijze, waarop de ‘ik’ geborgenheid kan vinden,
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en door middel van het steeds herhaalde appel meent de ‘ik’ iemand te kunnen vinden,
die haar die geborgenheid kan geven. De dichter geeft geen antwoord op de vraag,
maar doet een antwoord. Als antwoord op de vraag van rgl 3 kunnen de vier
appelerende regels dan ook niet aan rgl 3 voorafgaan.
Blijft ons nog over te verklaren waarom de slotregel een noodzakelijk en afsluitend
element vormt van deze taalhandelingssequentie. De dichter zal beseft hebben dat
het doen opvolgen van de vraag door een smekend appel een illokutieve wending is,
die een nadere toelichting behoeft. De slotregel draagt dan ook het illokutieve aspect
toelichting (verklaring) en herstelt op die wijze de coherentie van de
taalhandelingssequentie als geheel.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de pragmatische struktuur van het gedicht
uitgemaakt wordt door een viertal logisch op elkaar volgende taalhandelingen: een
dubbele constatering (1) mondt uit in een emotionele vraag (2). Die vraag wordt
beantwoord met een zeven-voudig smekend appel (3), dat noodzakelijkerwijs
toegelicht moet warden door middel van een verklarende bewering (4). De onderlinge
volgorde van deze taalhandelingen kan niet gewijzigd worden. De volgorde van
elementen binnen een der genoemde taalhandelingen daarentegen is veel minder
dwingend: constatering II van de eerste taalhandeling had best vooraf kunnen gaan
aan constatering I.
Sittard, juli 1980
JAN DELSING
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Een kort antwoord aan Delsing
Delsing heeft ernstige bezwaren tegen het linguïstisch kader, vanwaaruit, volgens
hem, onze beide artikelen zijn geschreven. Ook is hij het oneens met de interpretatie
van Neeltje Maria Mins gedicht waarvoor wij uiteindelijk kiezen.
Zijn ideeën over dat linguïstisch kader berusten grotendeels op slecht lezen. Om
ons maar tot één centraal punt te beperken: wij zouden zijn uitgegaan van een ‘poetic
competence’. Het tegendeel is waar. Literatuurwetenschap is volgens ons een
‘performance’-theorie (vgl. SdL 18 (1976), blz. 232 en 235). In de derde druk van
het boek Literatuurwetenschap, naar welke druk Delsing, zonder verdere
plaatsaanduiding, verwijst, wordt evenmin een ‘poetic competence’ gepostuleerd.
De opmerking dat onze hele interpretatie steunt op de bepaling van ‘topic’ en
‘comment’ doet geen recht aan ons standpunt, - zeker niet aan de voorzichtiger
formulering daarvan in het tweede artikel. Wat Delsing ons op dit punt aanwrijft
zou, als het juist was, ook nogal vreemd zijn, aangezien wij er, anders dan hij, nìet
vanuit gaan dat een tekst een linguïstische entiteit is. Analyse van ‘topic’ en
‘comment’ alléén lijkt ons dan ook een al te smalle basis voor een theorie over
taaluitingen.
Een adequaat linguïstisch kader levert volgens Delsing de tekst-linguïstiek.
Merkwaardig genoeg stapt hij echter wel van tijd tot tijd in een ander kader.
Bijvoorbeeld in dat van de structuralistische linguïstiek van Jakobson, die ‘met zijn
axioma over de werking van de poëtische functie [heeft] geattendeerd op de voor
poëtische teksten kenmerkende vorm van deviatie.’ Wèl een verbazingwekkende
interpretatie van dit bekende axioma, overigens...
Ook als Delsing zijn interpretatie van het gedicht geeft, moeten de lezers met hem
enige malen het tekstlinguïstisch kader verlaten om zich door psychologismen te
laten leiden. Een kleine proeve. Heten betekent volgens Delsing ‘heel wat meer [...]
dan het slechts oppervlakkige dragen van een naam’... Daarom is het naar zijn mening
‘logisch dat Neeltje hier bewust kiest voor afwijkend taalgebruik’... (cursivering van
ons).
Vanuit zijn tekstlinguïstisch kader onderscheidt Delsing voorts enkele illocutieve
aspecten aan Neeltje Maria Mins gedicht. Er wordt een vraag gesteld in r. 3. Hierop
zal een antwoord moeten volgen, maar niet in r. 8, overeenkomstig Delsings stellingen,
omdat de dichteres daar immers bewust heeft gekozen voor afwijkend taalgebruik,
d.w.z. voor heten zonder complement. Daarom moeten we r. 4-7, de strafe die
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trouwens (ook) het illocutieve aspect van het ‘smekend appèl’ draagt, zó zien, dat
‘de dichter’ (sic!) hier niet een antwoord geeft, maar een antwoord ‘doet’. Echt een
taalhandeling, dus... Volgens Delsing, die nu weer even zijn tekstlinguïstisch kader
verlaat, zal ook Neeltje Maria Min ‘beseft hebben dat het doen opvolgen van de vraag
door een smekend appèl een illocutieve wending is, die een nadere toelichting behoeft’
(cursivering van ons). Vandaar dus, dat zij een slotregel heeft geschreven, die geen
antwoord is (of màg zijn van enthousiaste lezers, als Delsing, die anders het
‘poëtische’ verloren zien gaan), maar ‘het illocutieve aspect van toelichting’ draagt.
Hoe wij deze toelichting moeten opvatten, hoe deze ‘de coherentie van de
taalhandelingssequentie als geheel’ herstelt, daarover bewaart Delsing het stilzwijgen.
Tot slot: wat voor ons een vraag was, nl. ‘van structuuranalyse naar interpretatie,
of andersom?’, is voor Delsing kennelijk een weet. Kies gewoon een adequaat
linguïstisch kader, en de oplossing/interpretatie volgt vanzelf. Alleen, voor díe
oplossing hebben en hadden wij dat kader niet nodig. Een tekstlinguïstiek à la Delsing
is dus overbodig in de heuristische fase, - in de achteraf-verklarende fase schiet ze
o.i. tekort.
FRANK C. MAATJE

- JAN ROUKEMA

Prof. Dr. F.C. Maatje overleed op 30 okt. 1981 (Red.).
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De vier elementen in Luceberts gedichten: de existentiele kringloop
Inleiding
Lucebert, de ‘Keizer der vijftigers’, staat vooral bekend als een bedreven
woordvirtuoos.
Zijn poëtisch werk levert in dat opzicht heel wat stof aan de op taalspitsvondigheden
beluste lezer. Luceberts vakmanschap is een esthetisch-ethisch antwoord op de eisen,
die de naoorlogse kunst heeft gesteld. Eén van de slagwoorden in verband hiermee
is wellicht het begrip ‘experiment’. Het komt voor als één van de voornaamste
middelen - zo niet het voornaamste - waardoor de scheppingsdrift zich vrij kan
uitleven.
De experimentele dichter ontvouwt voor ons een wereld waarin de traditionele
rollen worden omgekeerd en verruimd, in een grenzeloos universum, gebouwd op
de puinhopen van een afbrokkelend verleden. Het gedicht doet zich voortaan voor
als een open taalruimte, die niet meer enkel het privé-eigendom is van de schrijver,
maar de speeltuin waartoe ook de lezer toegang wordt verschaft.
De zgn. ‘persona poetica’ is dan ook op te vatten als een bijna universele, d.w.z.
alomvattende scheppingsinstantie. De schrijver heeft zijn alleenheerschappij voor
de lezer opengesteld. Het dichten is een liefdedaad, waardoor de scheppende hand
één wordt met het scheppende oog: ‘een lied een wind van woorden / de liefde is
wind’ (101)1. Van dit ‘paren’ wordt het gedicht geboren: de cirkel der mogelijkheden
verkrijgt gestalte in het woord, om uit te dijen tot de makrokosmos van het gedicht,
of in te krimpen tot de mikrokosmos van letter en klank.
Het kunstwerk veronderstelt niet meer één enkel door de kunstenaar opgedrongen
betekenisgehalte; het is aanknopingspunt en uitgangspunt,

1

De door ons geraadpleegde editie is die bezorgd door S. VINKENOOG, onder de titel Lucebert.
1948-1963, gedichten. A'dam. De Bezige Bij, Literaire Reuzenpocket 84, 1966.
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tegelijkertijd: het gedicht is scheppende schepping, ‘forma agens’2:
het gedicht een onzichtbare roman
begonnen voordat het is begonnen (223)
uit vertrouwde vorm ontvouwt zich vreemde vorm (255)

Het kunstwerk fungeert o.m. als een anonieme en uiteraard enigmatische
vertelinstantie. Uit die doolhof van schimmen en perspectieven raakt men niet
moeiteloos wijs, vooral doordat niet alleen het geschapene als raadselachtig voorkomt.
Ook Lucebert, ‘een oudnar’ (164) in ‘poppenpak’ (88), laat zich niet zonder omwegen
veroveren: zijn talrijke vermommingen zijn slechts momentopnamen van een steeds
vluchtende vorm. Hij die ‘meesterschap geeft aan de onmacht’ (191) is de niet te
achterhalen Proteus, die in het woord de ideale metamorfose heeft gevonden.
Het is, bijgevolg, de weg van het poëtisch idioom, die wij willen volgen om de
innerlijke wereld van de dichter binnen te treden, daar de bouwsteen van het gedicht
ook de sleutel is tot de existentiële boodschap. Wij zijn ‘aangewezen op
zelfopenbaring van Taal, maar taal zelf is aangewezen op zelfopenbaring van zijn’3.
Het werk van Lucebert ontpopt zich als een dialectische eenheid, gegroeid uit de
dynamische wisselwerking tussen pool en tegenpool, waarbij het schijnbaar verbroken
evenwicht steeds weer wordt hersteld door een onderliggende drang tot synthese: in
de smeltkroes van deze alchemist vervloeien wit en zwart, leven en dood.
Het dichten staat bij hem gelijk met een demiurgisch spel waarbij de speler zijn
existentie waarmaakt, maar nooit definitief vastlegt. Luceberts gedichten zijn gegroeid
uit het blindelings zoeken van het ik naar zichzelf. Zij zijn tot een vorm van
existentiële alchemie geworden.
De meeste zijn doorweven met archetypisch geworden grondstoffen als lucht,
water en vuur. De vier elementen houden verband met de lichamelijke inslag4 van
deze poëzie: het woord is hier niet enkel een voortbrengsel van de geest, het is ook
sublimatie van een gebaar.
De dualiteit van geest en stof is zelfs één van de voornaamste vraagstukken, die
Luceberts scheppingsdrift hebben gevoed. Bij hem is de

2

3
4

E. Panowsky onderscheidt de vormende vorm van de gevormde vorm (E. PANOWSKY, in:
Idea, Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie. Berlijn, Br. Hessling,
19602 (Reeks Studien der Bibliothek Warburg, Herausgabe v. Fr. Saxl, 66-67).
A. PHILIPPOT-RENIERS, in: Aurora, jg. 4, nr. 13, 1979, p. 7.
Een meer uitgediepte studie van deze problematiek vindt men in BREMS, H., Lichamelijkheid
in de experimentele poëzie, Hasselt, Heideland-Orbis, N.V., 1976. Verder verwijzen wij naar
het hoofdstuk ‘De lichamelijkheid’ op pp. 68-81 van onze licentieverhandeling (De poëzie
van Lucebert, een zee aan de mond van alle rivieren, ULB, 1978).
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woordkunst uitgegroeid tot een vorm van existentiële filosofie. Zij is zelfovergave
en zelfontdekking.

De vier elementen: de gewaden van de mysticus
‘en mijn mytstiek is het bedorven voer
van leugen waarmee de deugd zich
uitziekt.’
(‘school der poëzie’, Apocrief, p. 45)

De dichter stort zich in een bodemloze diepte van beelden, op zoek naar het
onnoembare, het onpeilbare. Het lyrische woord leidt inderdaad tot inzicht: de ‘tocht
naar binnen’5, de ‘afdaling van de gedachte in de diepte’6, beantwoorden aan een
fundamentele Sehnsucht: een oneindig ‘verlangen naar verlangen’6. De betrachting
van het onmogelijke; het zichtbaar maken van het onzichtbare is de bron waaruit de
nodige energie wordt geput om steeds opnieuw het stilzwijgen van de onmacht te
laten spreken, in een verlossend stamelen:
ja omdat ik leeg ben en gewassen en denk
als een mes aan kruiden of druiventros
worden mijn ogen aandachtig een mond
die helder noemt wat donker opkomt. (213)

Hij die door Diotima tot dichter werd uitgeroepen (47), moet in deze ‘pruilende tijd’
(47), met ‘de stern van de meester’ (218) zijn ‘uitdagend antiek lied’ (276) de wereld
inzenden:
(...) namen noemt hij antieke en nieuwe
(...)
Namen als ba om taro rota tora mix fix. (163)

Het noemen is tot uitdiepende uitdaging gegroeid. Het gedicht is. a.h.w. bezwering
van de stilte, in een sierlijke dodendans; het klankbeeld is de sleutel tot de poorten
van het ik. De woorden werpen een verhelderend licht op de donkere gebieden van
het onderbewustzijn; zij zijn het ‘bedorven voer’, waarmee de gnosticus zijn drang
naar hoger bewustzijn voedt.

5
6
6

Wij verwijzen naar het gelijknamig artikel van J. WEISGERBER, verschenen in: Tijdschrift
van de VUB, 2de jg., nr. 1, 1960, pp. 57-77.
A. PHILIPPOT-RENIERS' omschrijving van het begrip ‘melancholie’ in: Aurora, jg. 4, nr. 15,
1979, p. 19 en p. 33.
A. PHILIPPOT-RENIERS' omschrijving van het begrip ‘melancholie’ in: Aurora, jg. 4, nr. 15,
1979, p. 19 en p. 33.
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Bij Lucebert heeft het spreken de waarde van een hiëratisch gebaar gekregen, een
zelfopoffering: slechts door een ascetische houding kan om de kern van de dingen
heen worden gecirkeld:
eten: dat vierde zien maar zonder
uitzicht - inzicht alleen - (...) (186)

Uit deze ‘attitude extatique d'effacement de soi-même’7, waarbij het ik zichzelf
overschaduwt, wringt het naakte woord zich los:
en een naam is uitzicht ademend. (213)

‘Une attitude consciente (...) à l'approche du monde du mystère’7. De dichter zoekt,
‘met het beginsel der danskunst’ (213), naar het primitieve verbum.
In ‘geheime gebaren’ (213) danst de verbeelding met het brein: ‘het hoofd is de
wrijfpaal’ (213) van de droom. Daarom ‘leeft’ de tucht zich vaak ‘uit’ in het beoefenen
van een grillige ‘ars combinatoria’8: een strategische ‘psychomania’. (243)
Het dichterschap ontwikkelt zich vanuit een formele initiatie, waarbij gegerepen
wordt naar de ‘occulte’ zijde van het bestaande. Luceberts mytstieke melancholie is
immers deze ‘doffe vorm van extase, waar niet de influx van het goddelijke wordt
ontvangen, maar wel het geheim van een tussenrijk (zichtbaar-onzichtbaar) wordt
bedoeld’9. De ‘steengeboren engel’, Lucebert-Lucifer, is de mediator van dit tussenrijk.
Vandaar de fundamentele tweespalt in het wezen van zijn poëzie, waarin het
weigeren zich te incarneren afwisselt met de wil om in de schelp van het woord te
kruipen....
Elk uitzicht gaat daarbij echter niet verloren: het gedicht staat op een kier: het
woord is genese; de dichter een Godheid in wording.
Dat de Bijbel meer dan eens om de hoek komt gluren heeft, bijgevolg, niets
verbazingwekkends. Naast welbekende figuren als Lilith (69), Absalon (195),
Belzebub (285), e.a., treden er nieuwe op. Opir (III), Hassal (III), Hikkim (III),
Simbad (66) zijn bewoners van een schimmenrijk, ‘het ektoplastisch paleis’ (270),
opgetrokken op de grondvesten van een ineenstortend Babylon (39): ‘alles moet
worden schoongemaakt, heel schoon’ (217), in de woestijn van Sin en Meriba (204).

7
7
8

9

in: Histoire de la mystique juive, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1976, p. 46.
in: Histoire de la mystique juive, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1976, p. 46.
E. Müller spreekt i.v.m. het Sepher Yetsira (het talmudisch vormselboek) van een ‘mystique
pratique des lettres’, waaronder het ‘notarikon’: het door Lucebert zo vaak gebruikte
acrostichon (cf. op. cit., p. 41).
A. PHILIPPOT-RENIERS, op. cit., p. 35.
E. MÜLLER,
E. MÜLLER,
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Er moet worden teruggegrepen naar een pre-adamisch landschap, geschilderd met
aarde en lucht, water en vuur: de elementaire kleuren van Luceberts palet.

I. Aarde en lucht
Eerst door de vergankelijkheid van de aarde is de mens zich bewust geworden van
eigen beperktheid in tijd en ruimte. Gaea heeft haar kinderen in het leven ‘geworpen’
om ze daarna opnieuw bloeddorstig op te zwelgen: deze ‘meesterlijk gebeeldhouwde’
(105) Venus met ‘gevaarlijke lippen’ (102) liet haar kroost ‘opvliegen’ (138) uit haar
‘bittere suikerbergen’ (138), om het later in haar hart, een "zilverblanke krater" (226),
te versmoren.
Zij is het concreet geworden sterfelijkheidsprincipe, de zelfbewuste dood, tevens
slachtoffer van een onbegrijpelijk lot:
een larve een smal manneke moe is de machtige aarde
geblazen van rechts geblazen van links op de rug
en in de buik geblazen wordt de aarde
vier kalkblanke ezels trappen en balken tegen de aarde
(...)
een geblakerd blok of een tor verdwaald in een zak. (189)

En beul: zij is de stof waarin de ziel, een gevleugeld dier, klem zit:
lang lang zal ik hier wonen
(...)
in witte netten mijn vleuglen en klauwen liggen. (172)

De verheffing uit de materie, het streven naar bevrijding uit de perken van het
ruimtelijk en historisch zijn, de overwinning van de menselijke eindigheid tracht het
ik te verwezenlijken door de verovering van het chaotische, het beweeglijke amorfisme
van de lucht. De mens, een engel in ballingschap, heeft in de tuin van de aarde wortels
geschoten. Slechts zijn ogen ‘verslinden de leegte’ (172); enkel de gedachte kan haar
vlerken uitstrekken: het lichaam kan alleen wanhopig hunkeren naar volkomen
afscheuring van de aarde. Onze ‘logge onderdelen’ (325) zitten in haar ‘ondragelijk
vlees’ (181) bedolven. Enkel de geest verpulvert in het absolute en knipt de
navelstreng door.
De gevallen engel moet boeten voor een fundamentele schuld waarvan hem
bovendien de oorzaak verzwegen blijft: ‘(...) la substance (...) en tombant, dans
l'instant même de sa chute devient plus pesante, plus lourde, plus fautive. Cette chute
vivante, c'est celle dont nous por-

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

202
tons en nous-mêmes la cause, la responsabilité, dans une psychologie complexe de
l'être déchu’10.
De verticale mens is alleen, en blootgesteld aan een vervaarlijke macht. Hij is
naakt uit het paradijs verjaagd, en dwaalt rond, op zoek naar een tehuis, naar een
kosmos’11.
De gedichten uit apocrief en de analfabetische naam (1952) zijn heel en al
doordrongen van dit ‘zoeken naar een tehuis’. Een existentieel bewoonbare ruimte
schijnt de dichter uiteindelijk gevonden te hebben in het evenwicht tussen ‘afgrond’
en ‘luchtmens’ (van de afgrond en de luchtmens, 1959), zoals later duidelijk naar
voren komt in val voor vliegengod (1959).
Hij, die lijdt onder een ‘nostalgie inexpiable de la hauteur’12, weet dat de benadering
van het licht, d.w.z. het herscheppen van de verloren gedaante, een ascetische
overgave, een naakte zelfopoffering veronderstelt. Toch trekt de ‘discipel’ van het
Niets (183) de bergen in om daar, evenals Zarathustra, de ‘ijlte van de hoogte’ te
trotseren met de zelfvoldaanheid van het spelende kind. Lucebert13 verkondigt
bovendien dat ‘de zwaarte het zwevende voedt in de danser die eens het vallen
aanvaardde’ (194).
Stijgen en dalen, vliegen en kruipen zijn de twee facetten van eenzelfde
werkelijkheid; het zijn ‘deux mouvements contraires engrenés l'un sur l'autre,
nécessaires l'un à l'autre’14. Van dit manicheïsme is de mens het prototypische
voortbrengsel: hij is ‘le plus fort des traits d'union de la terre et de fair’, ‘deux matières
en un seul acte’15; ‘de stenen of vloeibare engel’ (76).
Bijgevolg ligt voor hem de innerlijke rust in de serene aanvaarding van zijn
dualisme:
onder de wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser (‘visser van ma yuan’, p. 194,
wij cursiveren)

10
11
12
13

14
15

L'air et les songes, Paris, Libr. Corti, 1976, p. 127.
Zelfvervreemding en zelfzijn, A'dam-A'pen, Wereldbibliotheek N.V.,
1966, pp. 270-1.
G. BACHELARD, op. cit., p. 127.
Een gelijkaardige opvatting vindt men trouwens bij G. BURSSENS: ‘En wie zich éénmaal op
de helling waagde / heeft zichzelf gewogen / en lichter dan de stralen / zijn eigen broosheid
krom gebogen’ (‘Wanhoop’, in: French en andere Cancan, uit: Verzamelde Dichtbundels I,
Den Haag, Bert Bakker, 1970, p. 287.
G. BACHELARD, op. cit., p: 182.
id., p. 127.
G. BACELARD:

PROF. DR. L. FLAM:
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Hij mag dan nog ‘bedroefd en gebogen’ (165) verstrikt zitten in zijn aardse boeien,
‘daarbuiten bewaakt (hij) de ster door opstanding gezet’ (216).
Het hybridisch karakter van de mens dient bij Lucebert echter niet opgevat te
worden als een tweezijdige metamorfose, een tweespan: de aardmens reikt met de
hand de vleugel van het luchtwezen, zodat de lichtgeest zich uit de schaduw van het
dal zal verheffen:
en mensen met gloed van de aardgeest
die vertonen een zon in hun schaduw
die zingen naakt en dansend in de avonddalen
hun adem is rood en hoffelijk
zo-vrolijk bevrijden zij de luchtmens. (178)

Lucht en aarde fungeren als tegenpolen in het magnetische veld waarbinnen het ik
zichzelf zoekt, en probeert te definiëren door zelf de wetten van zijn bestaan te stellen.
De mens ontdekt zijn identiteit in de opstand: het is de existentiële strijd, bepaald
door het streven van het eindige naar het oneindige, van het geslotene naar het opene,
van het geleefd worden naar het engagement.
Men zou echter een belangrijk facet van Luceberts persoonlijkheid over het hoofd
zien, indien men geen rekening hield met de louter materiële inwerking van beide
elementen op de psyche van de kunstenaar. Lucebert is immers ook schilder en
fotograaf. Niet alleen zijn oor vangt alle indrukken op; ook zijn blik staat scherp
gespitst. Het trillen van de luchtpartikelen wordt door de dichter geassocieerd met
een woordenvloed (‘noemen is lucht nemen en geven’ (168)), terwijl de dynamische
soepelheid van hun bewegingen zijn prikkelbare verbeelding aanzet tot de meest
onverwachte beeldenreeksen16:
de tabak vormt met de ringvinger zijn lippen
de tabak maakt een ring van lippen
de tabak maak een ring van lucht
de blauwe lucht is omringd met roodblauwe lippen (92);

en verder:
in de grote verre wolken
zitten maanzieke honden
als door de ramen de zon schijnt
zijn de honden zonzieke poezen. (276)

16

Vgl. BACHELARD, G.: ‘L'air imaginaire est l'hormone qui nous fait grandir psychiquement’
(cf. op. cit., p. 19).
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Slechts het vormloze laat zich opvangen door de kronkels van de fantasie: ‘de wind
is volmaakt en wat voortvluchtig is heerst’ (169). Het zijn trouwens de tomeloze
wervelingen van de wind die in de dichter de wil doen ontstaan om op aarde ‘een
kleine mooie ritselende revolutie (af te draaien)’ (91).
Indien Luceberts oog de droom schildert met lucht, boetseert zijn geest de intiemste
beelden rechtstreeks met aarde:
tegen de polsslag van het steen
klopt de gedachte van de hand. (92)

Het bewerken van de oermaterie wordt vereenzelvigd met het poëtisch experiment.
In beide gevallen kent Lucebert, de woordsmid, zichzelf de almacht toe van de
demiurg: hij is een ‘homo faber cosmique’17, de schepper van een nieuwe woonruimte.
Deze kan worden opgevat als een literair ekwivalent van het plastische rijk dat de
door Lucebert bewonderde kunstenaars Brancusi en Moore hebben geopenbaard:
robuste bal als een buste
(...)
wufte vleugels
spelen met gewichtige stenen
een spel van stem en stilte
(...)
drempels tussen lucht en aarde (‘brancusi’, 93)
het is de aarde die drijft en rolt door de mensen
het is de lucht die zucht en blaast door de mensen
de mensen liggen traag als aarde
de mensen staan verheven als lucht (‘moore’, 93)

We hebben hier echter te doen met een wederzijdse invloed: de primaire stof wordt
gemetamorfoseerd door het denkende subject, maar zij kan op haar beurt de psyche
van de dichter tot in de diepste lagen doordringen. Wij hadden het over de onstuimige
woekeringen van de geest, die door het luchtelement uit hun huls worden bevrijd.
Bij nader inzien blijkt dat zij door het aardse element worden overkoepeld:
centrifugale en centripetale krachten werken elkaar voortdurend tegen. Het opgaan
in het Niets van het Heelal wisselt meestal af met concentratie op het ik, door
zelfinkeer bereikt, met name de narcistische opsluiting in de absurde en verstikkende
symmetrie van de cirkel, waarbij begin en einde, ‘falliese a utterale 0’ (102),
samenvallen.

17

G. BACHELARD,

op. cit., p. 198.
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Is het een wonder dat in de ‘goudbevroren grand’ van de aarde het ‘bedwelmend
zaad der ontbinding’ (203) wordt gezaaid? De meeste regressietoestanden zijn
trouwens onmiddellijk herleidbaar tot de opvatting van de aarde als kosmische
moederschoot, waarin het ik zijn intrek neemt met beelden van afdaling of vertering.
Veelzeggend is in dit verband een titel als ‘maaltijd’ (186), of het gebruik van
ruimtebegrippen als de grot, de hut, de maag: evenveel oorden waarin een soort
introspectieve zelfmoord wordt gepleegd18:
als een heilige heilsoldaat
beer ik weer onder de grond van u mijn uitgezonden mond
maar knijp mezelf weer vrij
en ben de spijsvertering rond. (49)

Uit de buik van het Niets doemt het Al onverstoorbaar op: ‘drie grote vrouwen worden
nu door drie grote cristallen uitgespogen’ (245).
Elke vernietigingsdaad houdt de kiemcel van een schepping in. Dit is de
fundamentele paradox van het bestaan: de aarde houdt ons gevangen, doch enkel het
‘steengeboren’19 luchtwezen kan ‘de ruimte van het volledige leven’ met lichte voet
betreden.

II. Vuur en water
Hoezeer het vuur de dichter aangrijpt, blijkt reeds uit de keuze van zijn pseudoniem:
Lucebert, hij die het licht draagt; Lucifer, de gevallen engel: de versplinterde figuur
bij uitstek.
Deze twee-eenheid vindt haar oorsprong in de fundamentele ambivalentie van het
vuur, een spel van licht en donker, onbewuste en rationeel gecontroleerde driften,
leven en dood.
De meest voor de hand liggende oppositie is wellicht die tussen licht en donker.
Terwijl de nacht de eenheid tussen waarnemend subject en objectieve werkelijkheid
met donker bloed aandikt, heeft het licht van het bewustzijn de tegenovergestelde
werking: het ontbindt, versnijdt, en versnippert:
ik en de wereld wij zijn koud licht (82)
zwart wordt wakker
ik word wakker
als een tandeloze mist lig ik
zinken vol licht. (80)

18
19

G. Bachelard heeft het over een ‘néantisation digestive’ (cf. La terre et les rêveries du repos,
Paris, Libr. J. Corti, 1977, p. 132.)
Lucebert, ‘Ik tracht op poëtische wijze’, p. 76.
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Dit innerlijke oog houdt het denkende ik gevangen; het ligt als ‘een sombere hand
voor de wereld’ (131).
Slechts de naar buiten gekeerde blik benadert de dingen wezenlijk: ze worden
erdoor aangeraakt en opgeslorpt, als door een ‘vleesetende kaleidoscoop’ (299). De
kunstenaar is echter begaafd met een derde oog: de verbeelding, ‘een rivier van
fotografie’ (70), een ‘gekleurd raam’ (97), waarin de wereld wordt geschilderd en
gemetamorfoseerd. Deze ‘machine van gezichtsindrukken’ (78) schept a.h.w. de
werkelijkheid door ze te bestralen:
in de ijstijd was william begonnen
de hand te leggen op de duisternis
luidkeels opus 18 schiep hij. (124)

We hebben hier te doen met een oneindige weerkaatsing20: de kosmos is een
gigantische spiegel, of concreet geworden geest, waaruit opnieuw licht zal worden
geboren: Narcissus kijkt, en wordt bij zijn kijken bekeken:
de boom het brood
de eenvoudige bruggen en wolken sluiten
hem (de dichter) buiten met hun weerloos licht. (180)

Tussen kunstenaar en schepping komt een dubbele beweging tot stand: van de psyche
(het naar binnen gekeerde oog) naar de dingen toe, van het uiterlijke naar het
innerlijke. De afstand tussen licht en oog, oog en dingen is daarbij verdwenen: ‘zij
zijn elkaar en samen één’21:
ik was bang en bang en brandend
gleden ogen naar beneden
twee van voren een van achter
keken mij strak aan

20

21

Dit doet o.m. denken aan Leibniz' monadenstelsel. De relatie tussen subject en object werd
bovendien ontleed door P. Van Ostaijen in zijn uiteenzetting over Campendonk: ‘Le peintre
pour qui le criticisme constitue une façon de voir, aperçoit, en même temps que le soi-disant
phénomène objectif, l'acte de recréer que son imagination vient d'accomplir. Il voit l'objet
multiplié par un objet de même espèce et qu'il crée lui-même; il se voit phénomène dans le
phénomène. Pour lui, le sujet est objectif au même titre que le monde extérieur; en même
temps, il ne peut d'autre part, oublier que ceux-ci sont au sens kantien, subjectifs. Le sujet
est dans les objets comme l'objet dans le sujet; ou plutôt les objets sont pour le sujet une
façon de s'apercevoir. Plotin déjà a dit: l'âme n'est pas dans le monde, mais le monde est dans
l'âme (...). Le rôle des objets est d'être le miroir du moi’. (P. VAN OSTAIJEN, ‘Heinrich
Campendonk’, in Verzameld Werk IV - Proza, Apen, De Sikkel-Daamen N.V. - G.A. Van
Oorschot, s.d., pp. 136-137).
R.A. CORNETS DE GROOT, ‘De daden van het licht’, in: De Open Ruimte, Den Haag, Bert
Bakker, Daamen N.V., 1977, pp. 137-138.
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het was een paard
het werden dalen
het werden bergen
ik was daarbij. (78)

Bij Lucebert is het gedicht zelf een oog, waarin het enorme ‘alhambra van de droom’
tot plastische werkelijkheid is geworden.
Zoals wij hebben trachten aan te tonen, wordt aan het licht een ordenende functie
toegekend: het kan de chaos van de nacht verdringen, zoals het ‘laaiende’ woord het
verstand uit het slop der duisternis kan helpen:
er laait geen taal
maar donker licht er vaart
dat nog talloos is
dat nog taalloos praat
mij versta ik niet. (88)

De zege van het licht is ook die van het apollinische over het dionysische, van de
ratio over de dierlijke impuls. Het vuur wordt vergeestelijkt, ‘gedematerialiseerd’22,
tot een analytische instantie die het rijk van het onderbewustzijn dreigt te verminken.
Wij wezen erop hoezeer Luceberts poëzie herhaaldelijk zinspeelt op de mythe van
de erfzonde. De beeldspraak die uit het fundamentele contrast tussen licht en donker
gegroeid is, staat zonder twijfel in verband met deze problematiek. De schaduw
verwijst naar de verstoffelijking van de geest; de val van het licht naar de
onderwerping van het goddelijke aan het profane, de ontwording van de engel tot
het mensdier: het luchtwezen is op aarde neergedaald om er ‘vlees’ te worden. Vuur
en licht zijn immers nauw aan elkaar verwant. Zij zijn verwisselbaar geworden:
wit en licht ligt mijn geest op de maan
als mijn lijf op de goudschaal der zon. (62)

Doch de tweespalt van stof en geest loopt bij Lucebert dikwijls uit op de verlossing
van de stof uit de klem van de geest23. De verlichtende kennis is in het dal te vinden;
de dichter zal zich dus door de gapende muil van de afgrond laten opzwelgen:
uiteraard is hij, evenals ‘Simbad

22
23

Men vergelijke met G. BACHELARD: ‘le feu se dématérialise, it devient esprit’, in: La
psychanalyse du feu, Paris, coll. Idées, Gallimard, 1976, p. 171.
R.A. CORNETS DE GROOT heeft het hierover in zijn artikel ‘Domesdaybook (III)’, in: Soma,
24-25 (juni/juli), p. 81.
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de luchtman’, een ‘schemermens’ (66). Hij hangt als een ster tussen twee
complementaire werelden: hemel en aarde, licht en donker:
als ster starend kom ik naar
buiten ga bloot dood en betoverd
en kan nu gaan liggen op licht
het licht is zo dik
en wachten de nacht komt de nacht
ik lach wat-zink-en ik schrik op. (216)

De innerlijke gespeletenheid, waartoe het ‘blote’ bewustzijn leidt, wordt enigszins
overbrugd door het synthetisch oplossen van de polariteiten (‘coïncidentia
oppositorum’): zo is er sprake van donker licht (86), of van een zeer witte schaduw
(127), of van een oog dat schaduwen werpt (210). Om dezelfde reden kunnen koud
en warm elkaar omvatten: de dichter-tovenaar ‘Orphuis’ zal met ‘koud vuur’ (189)
de wereld ingrijpend veranderen.
Het schijnbaar ongerijmde verkrijgt hier een bezwerende functie, net alsof een
soort van toverkracht uitging van de verzoening der uitersten: het buitenissige wordt
aangewend als tegengif voor de dood:
tenzij ik aan de dood voorbijga en terugkeer?
verwerk weer het woud de oceaan van zinloos speelgoed
waarin ook de meest overwogen doodsgedachte al wikkend en wegend doodbloedt
met de blik van de hete sneeuwvlok die brandt in de vacht van de fakir. (282)

Niet alleen de dialektiek van pool en tegenpool verleent aan Luceberts poëzie haar
specifieke bewogenheid. Deze groeit ook uit het complexe netwerk van gevoelens,
dat om elk element gespannen is.
Om slechts dit voorbeeld aan te halen: het vuur, dat als verraderlijke vernietiging
wordt ervaren, doet tevens het zaad van het leven ontkiemen; liefhebben is branden:
‘être aimé, veut dire se consumer dans la flamme; aimer c'est luire d'une lumière
inépuisable’24:
wie wil stralen die moet branden
blijven branden als hij liefde meent. (69)

De fallische symboliek, waarvan Tajiri's plastisch werk is doordrongen, geeft Lucebert
weer in dit puntige vers:
het licht is de liefde is spits. (194)

24

R.-M. Rilke aangehaald door G. BACHELARD, in: La psychanalyse du feu, op. cit., p. 173.
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Het licht snijdt als een bijl, doorpriemt als een naald. De doorsijpelende gloed van
de zon ‘bevochtigt’ de lichamen, bevrucht ze. De sluimerende maneschijn straalt
daarentegen met moederlijke bescherming, en herinnert bovendien aan de meer
passieve, latente seksualiteit van de vrouw:
groot blank gezicht zonnige wind (...)
de altoos brandend kussende marmeren vrucht van je mond daartussen.
(‘maan’, 216)

De hele natuur is in haar melkwitte lijk weggezonken, drijft stervend mee op het
watervlak; in haar spiegelbeeld verwatert de zomer tot herfst:
in het warme zomerwater staat de vroege maan25
zie daar het koele lichaam branden. (225)

In de opaalsteen ligt de menselijke onmacht als verstard:
stil staan de zon en de maan
(...)
driest de dood wordt gedaan. (216)

Van de kuise Diana-Selene krijgen wij slechts een ontluisterd afschijnsel te zien:
verlamde cupidoos huilende leunend tegen
een vette maan aan de terugweg. (171)

Zij verpersoonlijkt het kleinzielig gedoel en het burgerlijk prozaïsme, die kenmerkend
zijn voor een kleurloos bestaan:
de spekvette maan staat in de melkwitte stad
als een klont in de pap. (319)

Het beteugeld vuur dat met schuchtere vlam in reeds verkende gebieden heerst, wordt
door Lucebert onverbiddelijk gesmoord. Hij die, evenals Adam, uit het slijk der aarde
is geboren, wil, evenals Prometheus, het oerlicht uit de hemel stelen om het op aarde
te brengen.
In een tomeloos erotisch beleven worden de spranken der liefde door het water
opgevangen: de vrouw doet in de man de oorspronkelijke levensvonk opnieuw
oplaaien. De man sterft ‘bruisend’ in haar waterlichaam weg, om echter ‘stromend’
het leven binnen te vloeien:

25

G. BACHELARD

ziet in dit beeld de neerslag van het ‘complexe d'Ophélie’: ‘(il) peut monter
jusqu'au niveau cosmique. Il symbolise alors une union de la lune et des flots. Il semble qu'un
immense reflet flottant donne une image de tout un monde qui s'étiole et qui meurt’, in: L'eau
et les rêves, Paris, Corti, 1976, pp. 119-120.
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ik leer haar armen draven
door een huid van huilen
bloemen van water rapen
ik leer mij in haar doven
en stromend boven komen. (27)

Tijdens het ‘vruchtbaar spelen’ (101) van het paren gaan de geliefden op zoektocht
in een diepzee van verlangens om ‘in water een vlinder te vinden’ (101). Onder dit
‘wit en donker jagen’ (101) vergroeien ze tot een ‘obelisk van regen’ (135).
Het water fungeert als de stof, waarin man en vrouw hun individualiteiten chemisch
oplossen tot één enkel bewustzijn:
onzichtbaar in mijn gezicht
maar in mijn gezicht
eetbaar zijn je ogen
(...)
onze zachte stem is een warme ruiker
fluisteren en zwijgen maken een etmaal
en zon en maan ons zingend lichaam. (135)

Een dichter, die van grenzeloze landschappen houdt, die in het woord de poëtische
kim steeds wil verschuiven, kan enkel in gevaarlijke vaarwaters zeilen: aan de stille
engte van een vijver ontbreken de onverwachte bochten, die zijn verbeelding kunnen
bekoren. De vijver is het oog van de aarde, de ‘cycloop’ waarin de zelfbespiegeling
vervaagt tot een ‘sprakeloos staren naar de wijnwitte buik van de duisternis’ (114).
De rivier is daarentegen een soort geheimschrift, een vervormd kristalglas, waarin
de wereld op zijn kop wordt gezet. Zij is de spiegel, waarin een averechtse genesis
plaatsgrijpt:
in de rivieren drijft de hemel
mee met de aarde en de werelddelen
stromen naar elkaar op door de zeven
wereldzeeën - een processie van de progressie. (308)

Meer dan het vuur bezit het water - en dan vooral de zee - een afschrikkende
betoveringskracht: in dit monster ligt het leven naast de dood te slapen. De zee is de
reusachtige baarmoeder waarin de dichter gelouterd wordt: hij zal ‘week geworden
maar ook droog schoon koud / van de onuitwisbare fosforescerende nerveuze
wreedheid der diepzee’ (270), opstijgen. Hij heeft zich laten vergaan in de
‘purperstenige’ (270) glans, waarmee de ‘beweeglijkste aller moeders’ (275) de
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nietige, uitgemergelde ‘strandwandelaar’26 lokt. Hij heeft de uitdaging aanvaard, juist
omdat ‘l'appel de l'eau réclame en quelqune sorte un don total, un don intime’27.
Enkel hij die het woord dient, zal zich uit de ‘spijkers’ van de machteloosheid
losrukken, en de ‘wassende nacht’ (316) van het land verlaten om in oervocht herboren
te worden. ‘De verdrinker’28 heeft het juk van zijn uitzichtloos bestaan afgeworpen
om - evenals Eliots Phlebas the Phoenician29 - een zinvolle dood te beleven: ‘he casts
away his life in order properly to live’30.
Luceberts Noach is echter geen held, maar een ‘bangerd met een enorme regenjas’,
die vlucht voor een onbeduidende ‘motregen’ (316). Wat is er van de eens statige
Bijbelfiguur overgebleven? Slechts een mens.
Doch alle ernst wordt niet opgegeven. De dompeling eist het overboord gooien
van alle overbodige gewaden, en wel, in de eerste plaats, het wegcijferen van het
lichaam. Eerst daarna zullen de ‘in smidsvuur gedompelde ogen’ versmelten tot een
‘klaterend aambeeld’ (316):
onder deze omstandigheden moet
een oprecht mens afstand doen
van zijn haar hij verontreinigt
de lucht met overbodige bliksem. (318)

Aldus moet de geest zich uit de tentakels van de materie loswringen om tot een
‘schitterend lichaam in de lucht’ (325) op te bloeien: Adam staat opnieuw op de
drempel van het verzonken Paradijs.

Besluit
In de voorafgaande beschouwingen hopen wij enigzins te hebben aangetoond dat de
manicheïstische kringloop van ‘vleesmens’ en ‘engelgedaante’ één van de
voornaamste spillen van Luceberts poëtisch universum uitmaakt, en dit tot in de
laatste bundels, met dien verstande dat de dichotomie van lucht en aarde in het latere
werk31 wordt omgezet in de tegenstelling tussen vuur en water.

26
27
28
29
30
31

Vgl. het gelijknamig gedicht, op p. 275 van de uitgave.
G. BACHELARD, in L'eau et les rêves, op. cit., p. 221.
Men zou aan dit woord een andere, meer gezochte betekenis kunnen geven: hij die verdrinkt:
die het leven leegdrinkt tot op de bodem, die zijn daden tot het uiterste doorvoert.
Vgl. T.S. ELIOT, ‘The Waste Land’.
A. ALVAREZ, in The Savage God, A study of Suicide, London, Penguin Books, 1979, p. 129.
Wij bedoelen hiermee vnl. de gedichten, die na 1959 verschenen.
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De fundamentele verdeeldheid die de zanger verscheurt, is precies de gist waardoor
zijn verbeelding steeds opnieuw zwelt, om een steeds dichter gevlochten weefsel te
vormen. Men zou dan ook kunnen gewagen van een soort innerlijke rust, gebouwd
op het labiele evenwicht van tegenstrijdige krachten32, - ook al ligt dit meer dan eens
verborgen achter cynische zelfspot, of bittere ironie: Erasmus' ‘wijze dwaasheid’:
(...) met mijn dwaasheid alleen
moet ik mij alleen vermaken en verbazen
schijnen de grootste dwaas van alle dwazen
mij wanen de hoofdpersoon van het heelal
en dat verkeerd becijferd met een verdraaid getal (265)
‘de dichter draagt het mombakkes der poëzie
op vastenavond alleen, breekt
aswoensdag aan, is ook dit feest voorbij’ (278)

In het ‘koud circus’ (88) van de wereld draagt de dichter het masker van het anonieme
woord:
dit is mijn poppenpak
...
helemaal stern. (88-9)

In het raadsel van de letter zoekt de sfinks de volledige vrijheid van Mynona's
‘schöpferische Indifferenz’; Mallarmés ‘disparition élocutoire’; Bretons ‘point
suprême’; kortom, het niet-betrokken zijn, als toestand van hoger bewustzijn: ‘un
certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le
futur, le communicable et l'incommunicable cessent d'être perçus
contradictoirement’33.
Zou Lucebert er dan toch in geslaagd zijn de ‘boze vliegengod’ - althans geestelijk
- ten val te brengen? Zou hij de existentiële cirkel van ‘Sein und Zeit’ doorbroken
hebben? De vraag ligt open.
GISLEINE PEETERS

32

33

Vgl. Jean Rousset, die de barokkunst o.a. kenmerkt als zijnde bewogen door ‘le sentiment
d'inapaisement, de continuelle remise en question des résultats obtenus, de poursuite haletante
d'un point d'équilibre toujours différé, qui nous oblige à trouver notre plaisir non point dans
le repos des forces enfin recueillies, mais dans cette poursuite même, dans le mouvement
mêlé de ruptures qui la compose’ (cf. La littérature de l'âge baroque, Circé et le paon, Paris,
Corti, 1965, pp. 232-3.)
A. Breton, ‘Second manifeste du surréalisme’ (1946), in: A. BRETON, Manifeste du surréalisme,
Montreuil, J.J. Pauvert, 1962, p. 154.
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Op weg naar de ondergang Over Gerard Kornelis van het Reves
‘Werther Nieland’
‘Nu de derde wereldoorlog op een dag kan uitbreken, nu onze aarde zo'n
ellendige troep is, kom ik opnieuw in de verleiding de hoop op te geven,
bij de gedachte dat de ellende maar niet ophoudt, dat er geen doel is, dat
men alleen maar vecht voor kleine bijzondere doelstellingen. Alleen op
heel kleine punten vinden er ingrijpende veranderingen plaats, maar de
mens heeft geen doel, er is niets dat de mens interesseert, er is alleen maar
chaos’.
(Jean Paul Sartre, in een interview met Benny Lévy)

A. Inleiding
We kunnen bezwaarlijk zeggen dat het uit 1949 daterende prozawerk van Van het
Reve, Werther Nieland1, door de toenmalige recensenten en critici slecht werd
ontvangen. WN werd immers gewoonweg niet ontvangen2. Het zou tot in de zestiger
jaren duren vóór er enige publieke belangstelling kwam en pas in 1968 - dus bijna
20 jaar na publicatie - werd er voor het eerst een analyse gemaakt van het werk. Maar
toen was het hek dan ook van de dam: na Jean Weisgerber gaven ook Raat, Ruys,
Marres en Samsom3 hun visie en interpretatie. Niet

1
2

3

Werther Nieland (Amsterdam, G.A. van Oorschot,
1970). In de rest van het artikel zal Werther Nieland afgekort worden tot WN.
Slechts een drietal (!) critici vonden het de moeite om het werk te recenseren: E(CKEREN),
(G(ERARD)) VAN, [zonder titel], in: Het boek van nu 3, aflevering 2, 1949, p. 22.
K(OUSBROEK), (H.R.), [zonder titel], in: Braak I, nr 1, mei 1950, pp. 21-22.
VESTDIJK, (S.), Zwijgplicht in en buiten de novelle, in: Zuiverende kroniek; essays (Amsterdam,
1956), pp. 148-155.
WEISGERBER, (JEAN), Werther Nieland, in: Proefvlucht in de romanruimte (Amsterdam,
Polak en Van Gennep, 1972/1, 1974/2), pp. 104-122.
RAAT, (G.F.H.), Die Leiden des jungen Elmers, in: Tirade, nr 179, jg. 16, sept. 1972, pp.
407-429.
RUYS, (JOS), Een structuuranalyse van Werther Nieland van G.K. Van het Reve, in Raam,
nr 87-89, okt. 1972, pp. 163-205.
MARRES, (RENÉ), Portret van een paranoïcus. Over Werther Nieland, in: Raam, nr 98, nov.
1973, pp. 26-37.
SAMSOM, (BERT), Redding uit de wateren, in: Tirade, nr 209, jg. 19, nov. 1975, pp. 541-556.
REVE, (GERARD KORNELIS) VAN HET,
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minder dan 5 diepgaande artikelen dus in een tijdspanne van ongeveer 7 jaar
(1968-1975). Op die manier werd WN één van de meest geanalyseerde prozawerken
uit de naoorlogse Nederlandse literatuur.

B. Werther Nieland of de machteloosheid van het individu
Hoe verschillend deze analyses ook zijn, toch loopt er een rode draad doorheen: de
onderzoekers - met uitzondering van G.F.H. Raat, die zich niet met de intrige
bezighoudt4 - beklemtonen allen het circulaire aspect van het verhaal. Begin- en
eindpunt zouden (vrijwel) gelijk zijn. Ruys zegt: ‘Na een laatste poging de
tegenstrijdige elementen te verzoenen, zakt het verhaal geleidelijk terug tot het
beginpunt: [...].’5 De conclusie van Samsom luidt: ‘[...] de wereld blijft duister, en
de “normale” reactie op die duistere wereld is afkeer, uiteindelijk agressie. Daarmee
begint én eindigt het verhaal. De geschiedenis is een cyclische beweging; [...].’6
Marres beweert dat Elmer aan het slot nog slechts kan ‘terugvallen op zijn
agressiviteit’7, en ook Weisgerber - hoewel hij in WN ‘de geschiedenis van een
ontwikkeling, een inwijding in de wereld’ en bijgevolg ‘een Bildungsroman’8 ziet gewaagt van ‘een soort van thematische kring [...], een gesloten lijn die de
cirkelvormige tijd van de mythe nabootst.’9 De onderzoekers gaan er dus van uit dat
er wel een hele reeks gebeurtenissen plaats vindt, maar dat er uiteindelijk niets
wezenlijks verandert: de kring is gesloten, de historie kan opnieuw beginnen en zich
eindeloos en quasi-ongewijzigd herhalen.
Wij kunnen echter moeilijk aanvaarden dat het verhaal écht in zijn eigen staart
bijt, zoals dat bv. wel het geval is in Ruyslincks De stille zomer, waar begin- en
eindzinnen identiek zijn. Wat we in WN aantreffen is eerder een ‘echoëffect’, zoals
Van het Reve het zelf noemde

4

5
6
7
8
9

G.F.H. Raat zegt immers in zijn reeds geciteerd artikel: ‘Ik heb in dit artikel getracht uiteen
te zetten hoe Elmer tracht te ontkomen aan de angst en de onzekerheid die zijn bestaan
beheer/sen. Of, en zo ja, in hoeverre hij daarin slaagt, heb ik bijna steeds buiten beschouwing
gelaten. Ik zou dan bij de intrige beland zijn en dat was niet mijn bedoeling’. (pp. 425-426)
RUYS, (J.), op. cit., p. 200, wij cursiveren.
SAMSOM, (B.), op. cit., p. 554, wij cursiveren.
MARRES, (R.), op. cit., p. 36.
WEISGERBER, (J.), op. cit., p. 111, wij cursiveren.
ibid., wij cursiveren.
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in het interview met d'Oliveira10. Maar net zoals een echo het geschreeuwde woord
zwakker en vervormd herhaald, zijn ook in WN de geëchode slotzinnen een
getransformeerde weergave van de eerste alinea. In de laatste regels van het werk
missen we immers een aantal elementen die in de eerste nog wel aanwezig waren,
wat al een eerste indicatie is van de evolutie die wel degelijk WN zit. Zo staat er in
de eerste regels een belangrijke dubbelzinnigheid: ‘Op een Woensdagmiddag in
December, toen het donker weer was, probeerde ik een gootpijp aan de achterzijde
van het huis los te wrikken; het lukte echter niet. Ik verbrijzelde toen met een hamer
enige dunne takken van de ribesboom op een paaltje van de tuinheining. Het bleef
donker weer.’11 Dit laatste zinnetje kan op twee manieren geïnterpreteerd worden:
ofwel is het gewoonweg een constatering (het ís donker en het blíjft donker), ofwel
staat het in een soort causaal verband met wat eraan voorafgaat (hoewel ik - Elmer
- al die handelingen uitvoer, blijft het donker). Dit laatste zou betekenen dat Elmer
ervan uitgaat dat hij, met zijn daden, een bepaalde invloed kan uitoefenen op de
wereld rondom hem. Dit is een uiting van een magische werkelijkheidsopvatting:
net zoals een medicijnman poogt Elmer de gebeurtenissen te bezweren d.m.v. daden
(en ook woorden). We komen hierop nog terug.
Deze dubbelzinnigheid zit niet meer in de laatste paragraaf. Daar krijgen we alleen
nog maar een (getransformeerd) deel van de initiale actie, zonder enige commentaar
op het weer of iets dergelijks: ‘Thuis dwaalde ik door de achtertuin en trok de toppen
van de verdorde resten van herfstasters. Daarna haalde ik nog de bijl van de zolder
om dunne takjes in stukken te hakken op de omheining.’12
Wanneer Elmer in het begin nog eventueel kan geloven in de zinvolheid van zijn
actie, dan is dit geloof op het eind compleet weggevallen. Dit verschil begin-einde
wordt volledig ondersteund door de evolutie(s) op thematisch gebied in het werk.
Het is ondertussen dus wel duidelijk dat wij niet uitgaan van een cirkelstructuur,
maar van oordeel zijn dat de ruggegraat van het hele werk een spiraal (met één
wending) naar beneden is.
De verschillende verhaal- of evolutiestrengen, die we in het werk kunnen
ontdekken, spruiten voort uit Elmers, in de eerste alinea geïnsinueerde geloof in de
bijna magische kracht van het individu om de duistere, dreigende, aftakelende en
zinloze werkelijkheid te beïnvloeden.

10
11
12

Gerard Kornelis Van het Reve, in: Scheppen riep hij gaat
van Au (Amsterdam, Polak en van Gennep, 1964), pp. 150-183.
WN, p. 55, wij cursiveren.
id., p. 144.
OLIVEIRA, (H.U.), JESSURUN D',
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In de eerste twee grote ‘delen’ van het werk (deel A: pp. 55-93: Elmer + Werther
Nieland; deel B: pp. 93-124: Elmer + Maarten Scheepmaker)13 zien we dan ook hoe
Elmer op verschillende manieren een eigen, zinvolle wereld tracht op te bouwen. In
het derde en laatste deel, dat loopt van p. 124 tot p. 144 (opnieuw: Elmer + Werther
Nieland) worden we daarentegen geconfronteerd met een ‘andere’ Elmer. Hij heeft
alle hoop laten varen en berust in zijn onvermogen om tot een opbouwende handeling
te komen. Dit derde deel behandelen we apart, nà de eerste twee delen.
Elmers ongebreidelde fantasie is één van zijn hulpmiddelen om een dam op te
werpen tegen de zinloosheid. Zijn verbeeldingskracht grenst aan het magische en
het mythische. Hij vat de werkelijkheid, waarin hij leeft, op als een
teken-werkelijkheid: alle - of toch vele - objecten en voorvalletjes hebben geen
betekenis-an-sich, maar moeten voor iets ánders staan of zijn uitingen van een hogere
macht. Tekenend in dit verband is Elmers reactie, nadat hij zich bij het monteren van
een vissen-guillotine in de vinger heeft gesneden: ‘Ik begreep dat de kleine dieren,
die elkaar immers alles vertelden, mij het ongeval hadden berokkend.’14 Op twee
andere momenten zegt hij zeer expliciet: ‘- De dag is vol tekenen, herhaalde ik
voortdurend in mijzelf.’15 en: ‘- De dag heeft drie tekenen, zei ik bij mijzelf: ik meende
dat het dansen van Werthers moeder, het terugvaren van de brandende doos en
Maartens verhaal over de doodsbeenderen op een geheime wijze met elkaar in verband
stonden.’16
Het is duidelijk dat Elmer d.m.v. zijn verbeelding de on(be)grijpbare werkelijkheid
inhoud poogt te geven.
In dit opzicht lijkt Elmer wel thuis te horen in wat volgens Auguste Comte het
eerste stadium van de menselijke ontwikkeling is, met name het theologische stadium:
een periode waarin de mens de verschijnselen verklaart op grond van bovennatuurlijke
elementen. Elmer doet immers net hetzelfde, maar in plaats van een of meerdere
goden voor een aantal gebeurtenissen verantwoordelijk te stellen, bouwt hij d.m.v.
zijn fantasie, een eigen, aan het mythische en sprookjesachtige grenzend
referentiekader op, waarop hij alles terugbrengt.
In nauw verband hiermee staat Elmers voorkeur voor het rituele. Hij voltrekt twee
soorten riten: enerzijds dood- en begrafenisrituelen, anderzijds misplechtigheden.
Elmers voorkeur voor riten ligt voor de hand.
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Een belangrijk aspect ervan is immers het formele: alles verloopt volgens een geijkt,
steeds weerkerend patroon (bv. kaars, offer, zingen)17. De ritus biedt Elmer bijgevolg
een houvast en zijn handelingen (aangezien hij ‘de priester’ is) krijgen erdoor
betekenis en zin.
Toch bezit het rituele nog een relevantie, die nauw aansluit bij de functie van
Elmers fantasie: de plechtigheden drukken opnieuw zijn geloof uit in ‘iets’ (een
organiserend principe of een god), dat achter de dingen schuilgaat. Opnieuw worden
we geconfronteerd met zijn hardnekkige wil om de werkelijkheid zin te geven.
Naast deze godsdienstige wereld, bouwt hij ook een (micro)-maatschappelijke
wereld op: de clubs. Door deze clubs, en meer bepaald door de bijstand van zijn
‘vrienden’, kan hij zich laten gelden. Tegelijk echter bouwt hij d.m.v. de club ook
een sociale pyramide op, met zichzelf aan de top. Hij deelt de lakens uit, terwijl de
anderen ondergeschikt blijven: ‘Ik ben de voorzitter, zei ik, dat is al opgeschreven.
Jij bent de secretaris, maar dat moet geheim blijven. Jij wordt natuurlijk wel secretaris
maar de voorzitter doet alles wat er gedaan moet worden: dat is altijd zo.’18. Zoals
bij de ritus, vinden we ook hier de imitatie van bepaalde patronen uit de ‘wereld der
volwassenen’ en Elmers pogingen om zo zijn bestaan houvast en inhoud te geven.
Een laatste zingevend element zijn de woorden en dan vooral het neerschrijven
ervan. Deze activiteit blijkt Elmer reeds vòòr de start van het verhaal uit te oefenen:
‘[...] het berghok bij de tuin, waar ik geheime geschriften bewaarde.’, en: ‘Ik borg
dit velletje onder een kist bij andere beschreven papieren’19. In dit verband is ook de
volgende opmerking van Van het Reve in De Taal der Liefde relevant: ‘Zodra iets
een naam heeft, is het bezworen.’20 Van het Reve kent hier duidelijk een magische
functie toe aan de taal. Net zo gaat het met Elmer: het is alsof ‘taal’ gelijk staat met
‘werkelijkheid’. We zegden het reeds vroeger: Elmer lijkt wel een medicijnman. Zo
lezen we: ‘Daarna schreef ik onze namen op in een oude zakagenda, die ik van onder
de kist te voorschijn had gehaald. - Nu bestaat de club, zei ik, nadat ik onze namen
langzaam had voorgelezen.’21, en: ‘Ik noemde de ruimte “Het Betoverde Kasteel” en
spijkerde een kartonnen bord met die woorden met kleurpotlood er op getekend op
de deur.’22 In dit laatste
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voorbeeld blijkt dat het voor Elmer voldoende is om ‘Het Betoverde Kasteel’ te
schrijven om van de zolder écht een betoverd kasteel te maken23. Ook het krassen
van zijn naam in het ruitje en het neerschrijven ervan op het label zijn voorbeelden
van het volkomen identiek zijn van taal en werkelijkheid (taal = werkelijkheid):
Elmer wil door het neerschrijven van o.m. zijn naam op een bepaald ogenblik de
werkelijkheid bevriezen. Een soort existentialistische zelfbevestiging is evenmin
vreemd aan deze actie.
Als we zien hoe Elmer zijn eigen zinvol wereldje tracht op te bouwen met allerlei
middelen, kunnen we ons wel afvragen in hoeverre we met een kind te maken hebben.
Marres wijst terecht op het kinderlijke taalgebruik van Elmer24. Bovendien is het
moeilijk te loochenen dat vele kinderen op een met Elmer vergelijkbare manier
handelen. Toch komen zijn obsessies en angsten soms vreemd over, maar om op
basis hiervan te besluiten dat het werk een portret is van ‘een paranoïde karakter met
sadistische inslag’25 - zoals Marres doet - lijkt ons toch te verregaand. We mogen
immers niet uit het oog verliezen dat er, net zoals bij Gilliams' Elias (1936), een
distantie is tussen auteur en hoofdpersonage-verteller, m.a.w. tussen volwassene en
kind. Van het Reve is immers 26 als hij de lotgevallen van een elfjarige knaap (‘zijn’
lotgevallen?) beschrijft: onvermijdelijk projecteert hij dan ook een aantal latere
(dwang) gedachten in het werk en in de personages. Hierdoor ontstaat er een zekere
dubbelheid: het werk is in wankel evenwicht tussen een concreet verhaal over kinderen
enerzijds en een werk met een ruimere, existentiële thematiek anderzijds. We komen
hierop verder nog terug.
Vanaf p. 124 - het heraanknopen van het contact met Werther; eveneens het derde
en laatste deel van het werk - komt er een kentering in de situatie, zoals we die
totnutoe hebben beschreven. Elmer geeft elke poging om een zinvolle, eigen wereld
te creëren op: na p. 124 zijn de clubs, de fantasie, de riten en het schrijven als
constructieve activiteit volkomen verdwenen. We maken het failliet van Elmers
levensvisie mee.
Hoewel deze verandering vrij plots geschiedt, verwondert ze ons geenszins en
komt ze, in het geheel van het werk, niet ongeloofwaardig over. Het was immers
ondertussen vrij duidelijk geworden dat Elmer bedreigd blééf door de sombere,
duistere (buiten)wereld en dat alle
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dammen die hij opgeworpen had, vrij spoedig werden weggespoeld door het
oprukkende water. (Deze metafoor heeft in het werk een érg concrete betekenis,
zoals we verder zullen zien.)
We worden vanaf p. 124 niet alleen geconfronteerd met een Elmer die apathisch
wordt en niets meer onderneemt, maar op de koop toe zien we dat - naar het slot toe
- bepaalde activiteiten gewoonweg onmogelijk zijn geworden. We gaan hierop even
dieper in.
Elmers geloof in een werkelijkheid vol tekens, die met elkaar in verband staan,
valt weg. Op p. 122 verklaart Elmer nog dat de dag drie tekenen heeft, maar
anderhalve bladzijde verder blijken alle magie en fantasie te zijn verdwenen: ‘Toen
ik in Werthers portiek stond, woei mij / dezelfde geur tegemoet als die ik bij hem
thuis had waargenomen. Ik drukte de brievenbus open, maar inplaats van de brief er
in te werpen, luisterde ik er aan, terwijl ik de straat in het oog hield. Er suisde slechts
tocht langs mijn oor en ik hoorde niets. Toch bleef ik luisteren.’ (pp. 123-124) Dit
laatste fragment krijgt pas zijn volle betekenis als we het confronteren met vroegere
passages, waarin Elmer zich in een identieke situatie bevindt, maar duidelijk anders
reageert: ‘Ik luisterde aan de brievenbus, maar hoorde niets dan het gesuis van de
stilte. De tocht, die langs mijn gezicht streek voerde een vage, onbestemde geur aan,
die ik nog nergens eerder dacht te hebben geroken; hij deed denken aan nieuwe
overgordijnen, matting of stoelbekleding, maar met een onbekende bijmenging. Deze geur wordt door toverkracht gemaakt en in een fles bewaard, zei ik bij mijzelf.
Ik belde aan’. (p. 62) (wij cursiveren), en: ‘Een ogenblik dacht ik dat de geur werd
opgewekt om mij te bedwelmen en in een kist op te sluiten’. (p. 63) Elmers fantasie,
die magisch en verklarend werkt, is in het fragment van pp. 62-63 duidelijk
aanwijsbaar, terwijl ze op pp. 123-124 volledig verdwenen is.
Een dieptepunt wordt bereikt aan het slot: ‘- Dat is de muur, zei ik hardop en dit
zijn de teilen. De cither is binnen, met het lied er op. En in de vaas zijn de
pauweveren’26. Elmer slaagt er gewoonweg niet meer in om allerlei zaken te verklaren
en met mekaar in verband te brengen. De fantasie bestaat niet langer, alleen het
registreren van de dingen-an-sich blijft over.
‘Ik wilde het zacht gaan zingen, maar het lukte niet’.27, is de zin die onmiddellijk
volgt op het zojuist geciteerde fragment. Hieruit blijkt het failliet van - althans een
deel van - de ritus, nl. het zingen. Maar
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ook de offers, het bouwen van een tempel en het aansteken van kaarsen vallen weg
in het laatste deel van het werk.
Elmer ‘bezondigt’ zich evenmin nog aan het rituele doden en begraven van dieren
(meer bepaald: vissen). Op p. 59 treffen we nog de volgende passage aan: ‘Ik bekeek
ze [d.i. de vissen] door het glas, dat ze enigszins scheen te vergroten. Spoedig
verveelden ze me reeds. Ik schepte ze er een voor een uit en sneed hen met een
schillemesje de kop af’28. Na p. 124 laat Elmer dit rituele sadisme volkomen varen:
‘Ik keek in de teilen [waarin vissen zwemmen], doopte er mijn vinger in en betuurde
de muur’29. Elmer wil of durft de vissen niet meer aante raken.
Over de clubs wordt nog even gesproken op p. 124 (onderaan): Elmer gebruikt de
club om opnieuw in contact te komen met Werther, maar rept er verder met geen
woord meer over.
Net zoals bij fantasie en ritus, vinden we aan het slot een culminatie in negatieve
zin van het club-motief: op de laatste bladzijde verwondt Elmer Werther (Werthers
handpalmen zijn geschaafd). Totdantoe was het altijd bij trekken en duwen gebleven.
Na dit incidentje praten Elmer en Werther niet meer met elkaar en verliezen
uiteindelijk elk contact. Het aanvankelijke samen-zijn (van echte vriendschap is
immers bezwaarlijk sprake) is dus verworden tot een compleet isolement.
Ook het constructieve schrijven (dus: het opbouwen, respectievelijk bevestigen
van een niet of wel bestaande situatie) maakt plaats voor het ‘communicatieve
schrijven’. Vanaf p. 124 schrijft Elmer alleen nog briefjes30.
Ook het schrijf-thema bereikt een absoluut dieptepunt aan het slot. Schrijven is
voor Elmer gewoonweg onmogelijk geworden: ‘Ik begaf me naar huis en nam een
stuk papier, maar gaf er slechts krassen op’31.
Dit onvermogen om nog iets te schrijven konden we - zij het indirect en zwakker
reeds vroeger in het werk constateren. Hiertoe vergelijken we even twee bijna
identieke scènes. Zowel op p. 118 als op p. 140 zit Elmer in hetzelfde plantsoentje,
op hetzelfde stammetje en bespiedt hij telkens Werthers huis. Op p. 118 echter haalt
hij een potloodstompje voor de dag en schrijft op een sigarendoosje: ‘- Ik zit in de
spionnagetoren uit te kijken naar Werther zijn huis. Op het ogenblik zie ik nog
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niets. Als ik onraad zie zal ik een bode sturen’. Op p. 140 daarentegen is zijn reactie
volstrekt anders, hoewel er ook op dat ogenblik niets gebeurt: ‘Ik rende een eind het
plantsoen in en zocht de plek op waar ik al eerder tussen de struiken had zitten
uitkijken en nam op het stammetje plaats. Op dezelfde wijze als tevoren bleef ik
Werthers huis bespieden. Er gebeurde echter niets bizanders. De struiken gaven
onvoldoende beschutting, zodat ik nat begon te worden en naar huis ging’. Elmer
heeft in dit laatste fragment het schrijven duidelijk opgegeven.
Als we deze vaststellingen even op een rijtje zetten, merken we dat na p. 124 de
acties, die voordien een poging tot zingeving inhielden (fantaseren, oprichten van
clubs, uitvoeren van rituele handelingen, schrijven), wegvallen en in de slotbladzijden
zelfs totaal onmogelijk blijken.
Slechts één, totnutoe onvermeld gebleven actie treedt alsmaar sterker op de
voorgrond: nl. het bespieden. In de eerste twee delen van het werk nog een - langzaam
aanzwellend - motief, groeit het uit tot een belangrijk thema in het laatste deel, zeker
naar het einde toe: Elmer gaat, tijdens het bezoek aan zijn tante, naar buiten om naar
de treinen te kijken, houdt daarna het huis in het oog, achtervolgt Werther tweemaal
(en brengt hem tweemaal aan het schrikken) en gaat, in de slotregels, Werthers nieuwe
woonst bekijken.
Het failliet van de zingeving kon moeilijk duidelijker worden gesteld: Elmer slaagt
er niet in om de werkelijkheid te verklaren, te ordenen of te beïnvloeden, er rest hem
alleen nog maar de registratie.
De vorm van het werk staat op het eerste gezicht in contrast met de negativiteit
die erin tot uiting komt. Van het Reve introduceert immers in de slotalinea het
echoëffect (een deel van de initiale actie duikt weer op), waardoor het werk arti-ficiëler
wordt en, gedeeltelijk althans, een kunst-matig ‘eilandje’ wordt. Het krijgt via deze
half-gesloten vorm, een beperkte zinvolle (kunstige) structuur mee. Maar Van het
Reve heeft het werk slechts voor een deel gesloten: het kan niet - zoals Ruyslincks
De stille zomer - eindeloos op zichzelf voortspinnen.
Aan de andere kant echter wordt de thematiek benadrukt door de half-gesloten
vorm en de spiraalstructuur, die beide voor een deel fataliteit en onafwendbaar noodlot
introduceren. Die éne wending van de spiraal geeft ons immers een voorafspiegeling
van wat Elmer (en bij uitbreiding DE mens) te wachten staat: een steeds verder
wegzinken in het moeras van chaos, duisternis en onvermogen.
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Van het Reves pessimistische visie blijft niet beperkt tot WN: we treffen ze overal
in het vroegste werk aan32. De titels alleen al spreken boekdelen: De ondergang van
de familie Boslowits33, De laatste jaren van mijn grootvader34 en ook De avonden35.
In De ondergang van de familie Boslowits maken we de aftakeling van een joodse
familie mee, vóór en tijdens WO II: de moeder wordt langzaamaan neurotisch; de
gedeeltelijk verlamde vader is aan zijn rolstoel gekluisterd en pleegt aan het slot
zelfmoord; één van de zonen is achterlijk, wordt afgevoerd en vergast.
Ook in De laatste jaren van mijn grootvader worden we geconfronteerd met een
langzame aftakeling: opa's gezichtsverlies, dementia, kindsheid en dood worden tot
in de kleinste details beschreven.
Hoewel De avonden enigszins apart staat, treffen we ook daarin een gelijkaardige
visie aan: binnen het bestek van dit artikel volstaan we met te verwijzen naar Frits'
obsessieve belangstelling voor kaalworden, fysieke deformatie en lichamelijke
achteruitgang (cf. de geregelde inspecties van zijn eigen lichaam voor de spiegel).
Ook het, al dan niet ironische slot, waarin Frits God aanroept, is belangrijk. Frits valt
immers terug op een soort primitief, elementair levensniveau: ‘Ik adem, en ik beweeg,
dus ik leef.’36

C. Werther Nieland of de godenschemering in zakformaat
Totnutoe hebben we WN ‘aan de oppervlakte’ behandeld: we hebben niet gepeild
naar symbolen of naar een symbolische structuur. Van het Reve nodigt ons eigenlijk
niet uit om iets dergelijks te doen. In het (gefingeerde) interview dat R.J. Gorré
Mooses met hem had (1/6/1958) en dat gepubliceerd werd in Tien vrolijke verhalen
zegt hij immers: ‘Vooral de allegorie is mij een gruwel. [...] Alleen wie de grootsheid
en beklemming van de dagelijkse werkelijkheid niet kan zien, gaat allegorische,
symbolische, of satirieke onzin opkoken’37.
Toch kunnen we in WN bezwaarlijk aan die ‘symbolische onzin’ voor-
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bijzien38. Nemen we even de laatste bladzijden van het werk onder de loep. Tegelijk
met het dieptepunt dat nà p. 124 in het werk wordt bereikt, zwellen een aantal
elementen sterk aan. Het is bv. opvallend hoe het water, dat in het hele werk o.m. in
de vorm van regen aanwezig is, in het laatste deel oprukt. Zo treedt Elmers angst
voor het water duidelijk naar voren: ‘Ik had jullie eigenlijk water op jul/lie kopjes
willen gooien. Had je dat leuk gevonden, Elmer? vroeg ze. [d.i. Werthers moeder) Het was wel aardig geweest, zei ik, naar de grond ziend; het is nog een beetje te koud
ervoor. Ik voelde me onbehaaglijk’39. Tijdens de badscène met Werthers moeder,
overlegt Elmer hoe hij ‘het huis uit zou kunnen rennen’40 en hij is ‘somber gestemd’
en voelt ‘de verlatenheid naderen’ bij het bekijken van de vissen van zijn oom41.
Water bezit of is dus een negatieve kracht: hoe meer water, hoe hopelozer en
uitzichtlozer de situatie. De manier waarop het water hier wordt voorgesteld is niet
nieuw. Volgens Bert Samsom42, die gedeeltelijk voortbouwt op Weisgerbers artikel,
gaat deze voorstelling terug op joods-mystieke en bijbelse begrippen. Daarin is water
het symbool voor vrouw, dood en chaos, wat prachtig klopt in WN. Op dezelfde
bijbelse basis interpreteert Samsom de andere elementen: vuur is de geest Gods,
lucht hoort bij de Geest en aarde is vrouw en dood. Samsom schematiseert zó, dat
hij uiteindelijk de volgende opposities overhoudt:
2
linkerkant

1
rechterkant

vrouwelijk

mannelijk

maan

zon

water

vuur

passief

actief

ontvangend

gevend

lichaam

geest

dood/donker

leven/licht

Samsom stelt vast dat in het werk de negatieve, sombere linkerkant domineert.
Via zijn schema slaagt hij erin een hele reeks samenhangen te ontdekken en het werk
voor een groot deel te analyseren en interprete-
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ren. Voor een volledige uitwerking verwijzen we uiteraard naar Samsoms artikel
zelf. Toch loopt zijn analyse - die uitermate verdienstelijk is - op een bepaald moment
spaak. Dit komt door zijn keuze van het bijbelse referentiekader: daarin wordt de
aarde immers voorgesteld als symbool voor vrouw en dood. Deze negatieve
symbolische betekenis klopt niet in WN. Samsom is zich daarvan ongetwijfeld bewust
en laat dan ook het element ‘aarde’ stilletjes vallen, terwijl hij de vuur-water
tegenstelling opbouwt als ruggegraat van het hele werk.
Toch bezit de aarde een niet te onderschatten functie en betekenis in het boek. Zo
zegt Elmer: ‘- Het zijn tovenaars, [d.i. de vissen] zei ik hardop, dat weet ik best. Ik
begroef de vaas met alles wat er in was, zo diep mogelijk. / - Ze kunnen niet meer
boven komen, dacht ik’43. En: ‘- Ze [d.i. de vissen] gaan in de grond, want het zijn
heel vuile beesten, zei ik bij mijzelf’44. Aarde staat duidelijk lijnrecht tegenover water
(en vissen). Aarde is de beschermende factor en neutraliseert het kwaad en de chaos,
m.a.w. water en vissen. We zien trouwens dat Elmers geheime geschriften worden
bewaard in een schuilplaats in de dakgoot, die ‘de grot’ wordt genoemd45. Opnieuw
een verwijzing naar de aarde en haar beschermende functie.
Het wordt stilaan duidelijk dat de spil-oppositie in het werk niet zozeer de
tegenstelling tussen vuur en water, dan wel tussen aarde (positief) en water (negatief)
is.
De bron waaruit geput werd, of het referentiekader waarin deze twee elementen
met hun respectieve betekenis passen en dat ons voorthelpt op interpretatief gebied,
is niet ver te zoeken. In WN vinden we immers een aantal duidelijke verwijzingen.
Zo zijn we getuige van een begrafenisritueel, dat volkomen aansluit bij de
Scandinavische gewoonten op dat gebied46: Elmer verbrandt een vogel, stopt de
resten in een bootvormig dadeldoosje en begraaft alles in een speciaal opgericht
heuveltje. De parallellen met de begrafenisplechtigheid in Beowulf vallen onmiddellijk
op. Ook het experiment47 met de brandende doos op het water, doet ons aan
gelijkaardige Germaanse rituelen denken, waarbij het lijk van koning of krijger in
een brandend schip de zee werd opgestuurd. Deze twee passages verwijzen dus naar
de Germaanse mythologie.

43
44
45
46
47

WN, pp. 61-62.
id., p. 112.
id., p. 111.
id., p. 75.
id., p. 121.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

225
In deze mythologie wordt de aarde inderdaad positief voorgesteld door de godinnen
Gerd, Nerthus en Nehalennia. Vooral de laatste twee zijn de personificaties bij uitstek
van de vruchtbare Moeder Aarde48. De godin Nehalennia is - en dat is niet
verwonderlijk - ook godin van de scheepvaart. Het schip is immers niets anders dan
een stukje aarde op zee. (Ook Freud komt bij de identificatie moeder-schip om het
hoekje kijken: ‘Boxes, cases, chests, cupboards and ovens represent the uterus [1909],
and also hollow objects, ships, and vessels of all kinds [1919]’49.) Water is in de
Germaanse mythologie het element waarin vooral vrouwelijke watergeesten (o.m.
Nixe) huizen. Zij symboliseren de verraderlijkheid. Ook trachten zij mensen in het
water te lokken (cf. Lorelei).
Vermelden we ook terloops de betekenissen van de overige twee elementen. In
de Germaanse mythologie is lucht positief: ze is het rijk van Odin/Wodan (de
oppergod) en van Thor/Donar (de beschermer van de mensheid); het Walhalla (het
hiernamaals van de eervol gesneuvelde krijgers) bevindt zich eveneens in ‘de hemel’.
Vuur tenslotte is niet alleen levenwekkend, maar bezit ook geheime kracht om
demonen af te schrikken. Ook vuur is dus positief.
Als we al deze feiten schematiseren komen we tot een andere reeks tegenstellingen
dan Samsom.
positieve pool

negatieve pool

aarde

water

moeder

vrouw

bescherming

dreiging/verraderlijkheid

oppervlakte/drijven (schip)

diepte/zinken (schip)

leven

dood/aftakeling

Aan de positieve kant kunnen we eveneens kosmos toevoegen en aan de negatieve
pool chaos. We kunnen ook lucht (het element van de mannelijke goden) en vuur
aan de positieve pool plaatsen. De rechterkant van het schema heeft in het werk het
overwicht op de linkerkant, hoewel Elmer en Maarten verwoede pogingen doen om
het tij te keren: ze proberen om een doos onder water te laten ontploffen om zoveel
mogelijk vissen te doden, ze pogen een raket de lucht in te krijgen en ze
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Onze informatie over de Germaanse mythologie komt uit: BARTELINK, (G.J.M.), Mythologisch
woordenboek (Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1976/2).
, New Larousse Encyclopedia of Mythology, (London, Hamlyn, 1978/15).
FREUD, (S.), The Pelican Freud Library, Volume 4, The Interpretation of Dreams
(Harmondsworth, Penguin Books, 1978), p. 471.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

226
willen een brandende doos op het water doen drijven. Al deze experimenten, die
ofwel gericht zijn tegen elementen van de negatieve pool ofwel bedoeld zijn om
elementen van de positieve pool te bereiken, mislukken echter jammerlijk.
Maartens familienaam, Scheepmaker, benadrukt andermaal zijn pogingen om de
chaos, met name het water, te overwinnen, nl. door het maken van schepen.
Het beschermende schip duikt nog op andere plaatsen in het werk op: Elmer laat
zijn fictieve broer matroos zijn op het schip ‘De Voorspoed’ en begraaft een vogel
in een bootvormig doosje.
Hierbij zijn we dan aanbeland bij Elmers, nu verklaarbare drang om alsmaar dingen
in de grond te stoppen. We hebben reeds hiervóór een drietal voorbeelden opgesomd,
maar er zijn er meer: de zojuist aangehaalde begraving van de vcgel; Elmers
obsessieve belangstelling voor grafkelders (er wordt zelfs een Club voor de
Grafkelders opgericht); hij stelt voor om de ledenlijst te begraven, wat dan ook prompt
gebeurt50; hij stampt een watertorretje de grond in, omdat hij ‘de terugtocht van de
tor naar het water onmogelijk [wilde] maken’51; en hij drijft met hielstampen een
doosje de grond in52. Eén voor één zijn dit pogingen om de aarde/kosmos te laten
zegevieren.
Elmers voorkeur voor kleine ruimtes (berghok, zolder, ‘tempel’, kast53) symboliseert
eveneens zijn verlangen naar het prenatale, baarmoederlijke stadium, dat dezelfde
bescherming biedt als het element aarde/kasmos.
Elmers belangstelling voor vuur in allerlei vormen, is de zoveelste poging om het
positieve te laten overwinnen. Toch is alle verzet vruchteloos. Elmer beseft dit maar
al te goed als hij, na enkele mislukte experimenten met Maarten schrijft: ‘-Ik ben in
het Betoverde Kasteel, [...], maar het is het woonschip van de Dood. Dat weet ik:
het gaat in de diepte zinken’54.
Het is inderdaad de negatieve pool die het werk domineert. We worden
geconfronteerd met een grote vrouwelijke aanwezigheid, met name de chaotische
mevrouw Nieland, die zowel met water wordt geassocieerd (ze wil water op de kopjes
van de jongens gooien en ze wil hen beiden in het bad krijgen) als met de
watermonsters (zowel mevrouw Nieland, als de watermonsters hebben het op de
mannelijke geslachts-

50
51
52
53
54

W/N, pp. 92-93.
id., p. 108.
id., p. 118.
id., p. 90.
id., p. 106, wij cursiveren.
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delen gemunt, althans volgens Elmer). Andere vrouwen (de vrouw van de Rabbijn
en mevrouw Scheepmaker) pogen op allerhande manieren de acties van de jongens
tegen te werken en zelfs te verbieden. Ze proberen m.a.w. het (mannelijke) streven
naar leven/licht/kosmos tegen te werken55. Zelfs de moeder van Elmer - de enige,
echte, verzorgende moederfiguur in het werk treedt een beetje restrictief op56. Ook
de lichamelijke aftakeling (een inherent deel van de negatieve pool) is een constante
in het werk. Denken we maar aan de dierlijke Dirk Heuvelberg; de vrouw met de
hangbuik57; Werthers vader met zijn schraal, geel gezicht en smalle schouders; de
bleke, pafferige zuster van Werther; mevrouw Scheepmaker, die een kleine, lelijke
vrouw blijkt te zijn; meneer Scheepmaker, die wangzakken en wallen onder de ogen
heeft; en nog vele anderen.
Van het Reve heeft echter niet alleen voor de vier natuurelementen en hun
symboliek geput uit de Germaanse mythologie. Na p. 124 - we hebben dit reeds even
vermeld - rukt het dreigende water steeds sterker op. Naast de bijna constant
aanwezige regen of motregen wil mevrouw Nieland water over de kopjes van Elmer
en Werther gooien en wil ze hen laten baden. Nog meer water duikt in de
slotbladzijden op, als Elmer en Werther op visite gaan bij Elmers oom: diens huis is
één groot aquarium, aangezien hij goudvissen verkoopt op de markt.
Tussen deze twee waterscènes in, wordt er nog een bezoek gebracht aan een soort
music-hall, waar vooral aangebrande grappen worden verteld en obscene situaties
uitgebeeld. De twee belangrijkste componenten van het slot, met name het element
‘water’ en de morele ontaarding, treffen we, mutatis mutandis, ook aan in Ragnarbk,
de godenschemering in de Germaanse mythologie. Deze godenschemering start,
volgens de mythische overlevering, wanneer ‘all the oaths, all treaties concluded in
the world began to lose their force and validity’ en een nieuwe periode aanbreekt,
‘characterised by perjury, violence and warfare’58. Dit morele verval leidt tot het
grote treffen der goden. Een verstarrende winter zet in, nadat de zonnewolf de zon
heeft verslonden. Uiteindelijk zinkt de hele aarde weg in de zeeën. Naast de groeiende
immoraliteit en de aarde die opgeslorpt wordt door het water, zijn er duidelijk nog
parallellen tussen het slot van WN en de Germaanse godenschemering, zoals de
winter (WN speelt zich immers af in decem-
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id., pp. 85-86, p. 96.
id., pp. 60-61.
id., p. 61.
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ber en de eerste dagen van januari) en de totale afwezigheid van de zon (de zon breekt
in WN maar één keer door59).
Maar door de Germaanse mythologie, meer bepaald Ragnarök, als referentiekader
te kiezen, injecteert Van het Reve toch een soort ‘hoop’ in het werk. De
godenschemering en de daarmee gepaard gaande ‘apocalypse’ is in de Germaanse
mythologie immers niet het absolute einde: na een tijd verrijst er uit het water een
nieuwe aarde, waarop zich nieuwe, onbezoelde goden en mensen ontwikkelen. Alles
kan bijgevolg opnieuw beginnen. Maar aangezien we ons in een mythisch kader
bevinden, zullen na een tijdje verval en aftakeling opnieuw opduiken: het is dus wel
een erg afgezwakte en ironische hoop die Van het Reve formuleert. Hoewel wij, op
het eerste gezicht, dicht in de buurt komen van de, in de inleiding aangehaalde
conclusies van Jean Weisgerber i.v.m. de geslotenheid en de cyclische structuur van
het werk, moeten wij toch onderstrepen dat de mythische tijdsbeleving (Ewige
Wiederkehr en dus geslotenheid) slechts op één niveau van WN te vinden is. Een
cirkelstructuur zit er volgens ons dan ook niet in (cf. onderdeel B van onze
uiteenzetting).
Het is echter niet alleen via de godenschemering dat er een sprankeltje hoop
geïntroduceerd wordt. Ook de familienamen van de jongens wijzen in die richting:
Heuvelberg, Scheepmaker en zeker Nieland. In de drie namen treffen we verwijzingen
aan naar land en aarde, m.a.w. positieve krachten. (‘Schip’ en ‘aarde’ zijn immers
van dezelfde orde). Het sterkst komt de positiviteit naar voren in Werthers
familienaam: Nieland betekent, etymologisch gezien, ‘nieuw land’, m.a.w. een hoop
op een (nieuwe) kosmos.
Toch is de uitgedrukte hoop uiterst gering: de teneur van het hele werk is duidelijk
pessimistisch, negatief en dreigend. De chaos overwint.

D. Slot
Voor een deel gaat de conclusie, die Dina van Berlaer-Hellemans formuleert voor
Claus' toneelstuk Vrijdag, ook op voor WN. Zij zegt: ‘De afschuwelijke Zin van
Artaud bereikt nu pas het hoogtepunt van afschuwelijkheid: in de definitieve onzin,
in de afgrondelijke leegte die onder het platte, dagelijkse leven openbreekt, in de
absurditeit van een wereld die niet slechts door God werd verlaten, maar zelfs nooit
door enige God werd gekoncipieerd’60, en: ‘Het religieuze fundament
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WN, p. 68.
BERLAER-HELLEMANS, (DINA) VAN, Dramaturgie en dramatische struktuur in ‘Vrijdag’ van
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dat doorheen het hele werk steen voor steen werd opgebouwd als vormen Zingevende
ondergrond [...], wordt als het ware door een explosie uiteengeslagen. Blijven over
op de puinhoop: besef en noodzakelijke aanvaarding van de absurde zinloosheid in
een wel erg grijze, erg hoopen uitkomstloze wereld’61. Deze twee uitspraken gelden
i.v.m. WN louter en alleen voor de oppervlaktestructuur (onderdeel B van dit artikel).
Net als in Vrijdag, treffen we in WN de poging aan om in de wereld een zinvolheid
in te bouwen. Waar in Vrijdag de religieuze zingeving het hoofdbestanddeel vormt,
wordt zij in WN slechts gedeeltelijk - via de ritus - geïntroduceerd.
In beide werken krijgt echter de grijze, zinloze, zichzelf-steeds-herhalende
werkelijkheid de bovenhand. Een uitkomst schijnt er niet te zijn, behalve dan
misschien in het (structurerend) schrijven. Het merkwaardige bij Van het Reve is
dat hij, in tegenstelling tot Claus, een, zij het minieme, zin inbouwt via de structuur
(halfgesloten einde) en via de Germaanse mythologie, die hij als referentiekader
gebruikt. Nu is deze gedeeltelijke geslotenheid niet zo verbazingwekkend. WN is in
dat opzicht een mooie voorafspiegeling van Van het Reves latere werk: hij blijft
steeds op zoek naar een arti-ficiële structuur (opbouw van de eigen mythe; aanwending
van het katholicisme als referentiekader, o.m. in sommige gedichten (bv. Sacrament)).
Dàt is voor Van het Reve de enige reddingsboei in de chaos.
ERIC RINCKHOUT

Aspirant N.F.W.O.
Vrije Universiteit Brussel
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Boekbeoordelingen
Rechtzetting
In zijn recensie van mijn editie Lodewijk van Velthem, De Guldensporenslag
(Spiegel der Letteren, jg. 23, blz. 119-123) meent W.E. Hegman dat ik met emendaties
‘zeer karig’ geweest ben. Het is inderdaad zò, dat ik, geleerd door de omgang met
teksten, huiverig sta tegenover een overmatige aantasting van het overgeleverde
tekstbeeld en emendaties vermijd, waar mogelijk. Daarop noemt de h. Hegman een
aantal gevallen die J. Verdam geëmendeerd heeft en waarmee ik geen rekening zou
gehouden hebben. Deze opmerking bevreemdde mij zeer, tot ik de vermoedelijke
reden las op blz. 123, waar de recensent zegt: ‘Over de “Tekstkritische commentaar”
kan ik kort zijn: zij [sic] ontbreekt in het exemplaar dat ons ter recensie werd
aangeboden’. Dit laatste is nu werkelijk zéér jammer, want de door de h. Hegman
aangestipte twaalf cruces zijn er (behalve v. 343 en 883) allemaal behandeld. In het
bibliografisch adres heeft de recensent mijn editie beschreven als inderdaad 108
bladzijden lang. Leek het hem niet eigenaardig, dat aldus de tekst midden in kapittel
40 nogal bruusk ophoudt, hoewel ik in de inleiding (blz. 29) op de volgende verzen
zinspeel en de ‘Tekstkritische commentaar’ in de inhoudsopgave aangekondigd wordt
als beginnend op blz. 110? Voor lezers die ongelukkigerwijze eveneens een dergelijk
defect exemplaar zouden bezitten, wil ik hier nog aan toevoegen dat naast de twaalf,
door de h. Hegman ‘lukraak’ aangestipte emendaties, er nog 280 gevallen besproken
worden, o.a. de opmerking aangaande v. 625 en 1113 (zie ook blz. 49), waarvan de
h. Hegman meent, dat die ‘uitdrukkelijk [had] mogen worden vermeld’, ten aanzien
waarvan ik het dus volkomen met hem eens ben. Nog altijd in dezelfde ‘Tekstkritische
commentaar’ vindt men aangestipt: gaten in het perkament, uitgevloeide inkt,
paragraaftekens en hun representanten, rasuur, schrappingen, expunctuatie,
overgehaalde letters, interlineaire toevoegingen en te aanzienlijke spatie, alles
elementen die de stelling van de h. Hegman, dat ik het mij bij de beschrijving van
het handschrift ‘nogal gemakkelijk’ gemaakt heb, niet schijnen te bevestigen.
Het is niet mijn gewoonte te reageren op recensies. Aanvullingen neem ik graag
ter kennis; zo heb ik de woordverklaringen van de h. Hegman op blz. 121 met dank
in mijn (compleet) handexemplaar opgenomen. Maar ik acht het weinig logisch, dat
mijn werk als niet ernstig zou worden beschouwd op grond van een technisch
mankement waarvoor ik niet verantwoordelijk ben.
Gent.
W. WATERSCHOOT
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Naschrift
Ik ben het met de h. Waterschoot eens. Natuurlijk heb ik ook gezien, dat het
exemplaar van De Guldensporenslag dat ons ter recensie was aangeboden een defect
exemplaar was. Vandaar mijn (enigszins schampere) opmerking over het ontbreken
van de tekstkritische commentaar. Ik kon evenwel alleen maar het boekje bespreken
dat mij ter beschikking was gesteld en zoals ik dat vóór mij had.
Toch nog even dit: de ‘rechtzetting’ van Dr. Waterschoot wekt de indruk alsof ik
enkel oog zou hebben gehad voor de negatieve kanten van zijn editie. Niets is minder
waar. Herhaaldelijk (blzz. 120, 121) heb ik ook op de verdiensten van zijn uitgave
gewezen.
W.E.H.
PAUL VERDEYEN,

Ruusbroec en zijn Mystiek. Davidsfonds, Leuven, z.j.,

234 p., geïll.
Op verzoek van de werkgroep die dit jaar wil gedenken dat de mystieke schrijver
Jan van Ruusbroec op 2 december 1381 is overleden schreef Dr. P. Verdeyen, bekend
door zijn studie van Willem van St. Thierry, dit boek.
Het eerste gedeelte geeft in een doorlopend verhaal de levensgeschiedenis van
Ruusbroec. Verdeyen heeft hierin alle gegevens verwerkt die tot nu toe bekend zijn
over de mysticus en hij heeft dat op een prettig leesbare manier gedaan. Men vindt
hier veel dat her en der verspreid is en dat voor menigeen nieuw zal zijn. Daarom is
het een uitstekende inleiding om nader met Ruusbroec kennis te maken. Een
uiteenzetting van de leer van de mysticus geeft het echter niet.
Het tweede gedeelte is een bloemlezing uit de werken van Ruusbroec. Men kan
op verschillende wijzen bloemlezen: door de integrale tekst te bieden ofwel door te
vertalen, door inleidend of afsluitend te kommentariëren, gescheiden van de tekst
sec of intertextueel door middel van citaten in een overigens doorlopende tekst. Op
laatstgenoemde wijze krijgt men de auteur om wie het gaat natuurlijk niet op
onversneden wijze. Lezers die de auteur zelf willen smaken zullen dat betreuren,
voor het grote publiek is het wel de passende vorm. Verdeyen heeft met het doel
voor ogen waarvoor dit werk geschreven werd, deze wijze gekozen. Zo vindt men
in deze bloemlezing teksten in ‘hertaling’ van Verdeyen (soms bewerkt) en van
Moereels, geciteerde verzen van Gezelle, toelichtingen tussendoor van de bloemlezer
en van anderen, kortom het zicht op de oorspronkelijke tekst wordt soms belet zodat
men zou willen zeggen: ga eens op zij. Maar over het geheel genomen is het een
bij-de-tijdse uitgave die men veel succes mag wensen en die dat ook wel zal
verwerven. De illustraties zijn origineel en fraai. Is de bronaanduiding op p. 200 niet
een vergissing?
W.H. BEUKEN
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J.A. Alberdingk Thijm. Een keuze uit zijn werk ingeleid en toegelicht door
de projektgroep ‘Alberdingk Thijm’ van het Instituut Nederlands der
Katholieke Universiteit te Nijmegen. N.V.W.J. Thieme & Cie, Zutphen,
Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 192.
Dit werk moet naar onze schatting ca. 1972 van de pers zijn gekomen (cf. aant. 130
op p. 221, p. 236 onderaan en p. 35, n. 90, waar gerefereerd wordt aan Knuvelder,
Handboek III 2 1959, terwijl in 1973 de vijfde druk hiervan verscheen, die niet meer
werd gebruikt). Het juiste jaar is evenmin af te leiden uit de I.S.B.N.-signatuur
achteraan: een van de redenen om te betreuren dat Nederland nog steeds geen wettelijk
depot heeft. Uitgeversbelang?
Wellicht is het werk dus oud maar het is niet verouderd! We koesteren grote
waardering - Thijm zelf zou van ‘de stem der sympathie’ gewagen (p. 223) - voor
het hier gepresteerde, al kunnen we enige bezorgdheid voor het tempo van de
toekomstige werkzaamheden en resultaten niet verhelen. Sedert 1972 immers hebben
we van de projektgroep niets meer vernomen. Wel weten we dat ze sedert 1967-'68
onder de impuls en de inspirerende (bege)-leiding van Coll. Reijnders aan het werk
is getogen, en met een door de jaren heen wisselend aantal studenten-medewerkers
zeker tot 1972 aan het werk is gebleven.
Op p. 16 wordt verwezen naar een 10-tal met name genoemde doctoraats-studenten
Nederlands en naar een (per semester wisselend) aantal bijrichtingsstudenten. Het
gevaar aan deze aanhoudende wisseling van medewerkers verbonden is natuurlijk
dat men telkens nieuwe mensen moet inwerken, die - zoals ook elders bewezen - bij
institutionalisering van wat in den beginne ongetwijfeld een spontane actie is geweest,
hun betrokkenheid en motivering verliezen. Het nut van het bewuste anonymaat op
de titelbladzijde lijkt bijgevolg efemeer.
Er lag voor de Nijmeegse neerlandici een ruim arbeidsveld klaar: nadat de
nalatenschap Thijm na zijn overlijden bij het Provinciaal Archief der Jezuïeten te
Amsterdam was ondergebracht - nadat hij het eerst aan het Rijksmuseum had
toebedacht (cf. p. 188) - werd zij bij de stichting van de Katholieke Universiteit in
1926 naar Nijmegen overgebracht, waar ze sedertdien in de Universiteitsbibliotheek
bewaard wordt. Een omdopen tot Katholiek Documentatiecentrum geschiedde wellicht
om tactisch-budgettaire redenen?
Sedert jaren wordt er - vn. door geloofsgenoten, zoals in de lijn der verwachtingen
lag - betrekkelijk veel onderzoek aan de al bij al toch niet superieur boven de rest
van de literatoren van onze 19de eeuw uitstekende Thijm besteed. Zijn gedecideerd
optreden in publiek, zijn vrijbuiterschap, zijn querulantisme (het woord is niet van
de projektgroep!), zijn vlotte pen en stijl hebben hier ongetwijfeld toe bijgedragen.
Ook het Zuiden heeft daarbij wel enige verdienste. Zo werden diverse aspecten van
Thijms dichterschap en kunst belicht maar het (ondankbare) archiefwerk bleef
onvoltooid. Onder deze taak heeft de projektgroep haar schouders gezet: diverse
doelstellingen we/orden simultaan aange-

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

233
pakt zoals uit diverse verscholen allusies uit tekst of voetnoten van de hier
voorliggende bloemlezing kan worden afgeleid:
1. de bloemlezing zelf, waarover straks meer.
2. individuele publikaties door diverse leden van de groep - vnl. scripties - o.m.
door P.G.L. van Rijswijck, J.B. Kock en Fr. Litmaath (p. 221) resp. in 1968,
1969 en 1970. Jammer dat deze teksten niet in een of andere vorm - in een
tijdschrift - werden gepubliceerd.
3. een complete bibliografie van het werk van Thijm - een zeer beknopte versie
vindt men op p. 6-11, maar gezien de omvang en de diversiteit van Thijms
bijdragen aan allerlei tijdschriften - destijds door J.F.M. Sterck op ruim 10 delen
geraamd - belooft dit een uitputtend gezoek in de meest diverse kranten en
periodieken te worden.
4. blijkbaar is hier geen bibliografie over Thijm voorzien? Wel vindt men in de
bloemlezing op p. 12 een overzicht van uitgegeven bundels briefwisseling en
op p. 13 van dito bloemlezingen. De namen van de voornaamste Thijmstudaxen
vindt men lapidair op p. 16 opgegeven.
5. een inventaris van de briefwisseling: in Nijmegen alleen al ca. 7.000 brieven
aan Thijm en ca. 1.600 (ten dele ontwerpen en afschriften) van zijn eigen hand.
Wellicht heeft Thijms zoon, L. van Deyssel, die als A.J. een biografie over zijn
vader publiceerde (1893, p. 49) toch overdreven toen hij op basis van een
gemiddelde van twaalf binnenkomende brieven per dag, ruim veertig jaar lang,
berekende dat de Thijm-collectie meer dan 150.000 stuks zou hebben bedragen?
(p. 169).

Komen we nu tot een bespreking van de bloemlezing, dan kan men, na vergelijking
met de vier vorige, resp. samengesteld door J.F.M. Sterck in 1909, door Maria Viola
in hetzelfde jaar, door M.A.P.C. Poelhekke in 1920 en door M. van Can z.j., stellen
dat hier een andere opzet voorzat, nl. het benaderen en accentueren van Thijms
talenten als kunstenaar, literator en vooral als prozaverteller, waar voorheen steeds
veel meer de emancipator, de strijdbare katholiek aan bod was gekomen. Dit
impliceerde een afwijkende keuze van teksten: kortere, meer in de richting van de
moderne voorkeur, voor artistieke problemen - en vooral een vermijden van al te
retorische of sentimentele formuleringen. Men kan rustig zeggen dat de samenstellers
hierin zijn geslaagd, en wat meer is, zij verantwoorden hun keuze niet alleen door
telkens vóór de drie grote delen waarin de bloemlezing uiteenvalt (nl. de dichter, de
verteller, de publicist en briefschrijver) een korte inleiding en verantwoording te
plaatsen, die de hoofdlijnen van Thijms bemoeienis met dit subgenre aangeeft en
commentarieert. Respectievelijk beslaan die delen 50, 90 en 60 pp. wat met het oog
op hun bedoelde nadruk op het proza, een harmonische indruk nalaat. Thijm als
toneelauteur of -criticus, als literair criticus of als vertaler (behalve in één geval, p.
59-60 ‘Aan een jongeling’) komt niet aan bod.
Deze drie grote delen worden voorafgegaan (van p. 15-36) door een uitstekende
biografisch-synthetische inleiding, waarin Thijms profiel in enkele
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markante trekken wordt getekend, a.h.v. eigen overwegingen van de samenstellers,
geadstrueerd met een uitstekende keuze van citaten van voorgangers en van
literatuurhistorici. De formulering - trouwens ook van de annotatie het hele werk
door - is helder, bondig en overtuigend. Thijm komt erin naar voor als een aparte
persoonlijkheid in de tijd tussen de stichting van De Gids en De Nieuwe Gids, een
veelzijdig literator, de schepper van de kunstgeschiedenis in Nederland (naast Busken
Huet?), en een zeer gevoelig registrator van de artistieke stromingen in katholiek
West-Europa. In 1846 was hem door Potgieter de suggestie overgemaakt het
‘Hollandsch-Catholijke’ in het land te vertolken. Eigenaardig genoeg kreeg hij
hiervoor meer weerklank in het niet-katholieke kamp dan bij zijn geloofsgenoten.
Waarschijnlijk een gevolg van Thijms combattiviteit en eigengereidheid, van zijn
gebrek aan volgzaamheid of gehoorzaamheid ook aan de derus - de priesters en de
bisschoppen die liever Mgr. Schaepman en Nuijens naar voren schoven (cf. de
oprichting van De Wachter met op slag meer abonnenten dan Thijms eigen Dietsche
Warande, levenslang qua abonnees een zorgenkind en ook aangewezen op het vullen
van driekwart van de kolommen door Thijm zelf). Een en ander maakte Thijm eerder
tot een voorganger dan tot een leider van het katholieke bevolkingsdeel. Zijn
voorliefde voor toneel en toneelopvoeringen, door hem om geen aanstoot te geven
van 1855 (?) tot 1880 jarenlang onderdrukt, maar daarna van lieverlede opnieuw
beleden (in De Koo's Amsterdammer), versterkte in latere jaren zijn isolement, en
verstevigde zijn contacten met anders- en brederdenkenden.
Volgt een gedegen uiteenzetting over zijn jeugd, aard, karakter, levenshouding en
positie, een beknopt overzicht van zijn professionele loopbaan, een situering als
openbaar persoon en tijdschriftenleider en een synthetische schets van zijn standpunten
inzake kunst, religie en waarheid. Men kan verder gaan met citeren en parafraseren:
men leze het zelf! Het geheel maakt een authentieke, waarachtige en levensechte
indruk: hier is met liefde en begrip, maar niet met oogkleppen aan geschreven, gewikt
en overwogen. Na zoveel lof mag ons misschien een verzuchting van het hart, dat is
nl. de ongelukkige aanhef van het geheel die maakt dat de lezer van p. 1-14 zich echt
doorheen een bibliografisch deel moet heenwerken, waardoor de invalshoek niet
aantrekkelijk wordt en men het lezen dreigt op te geven. Had dit nu niet achteraan
gekund, zodanig dat men dadelijk kon starten met deze magistrale inleiding (p.
15-36)? Als illustratie hieruit bv. Thijms doel: ‘het leven te styleren tot schoone
eenheid’ (p. 21). Met het vervolg: ‘Deze esthetische houding uitte zich o.a. in een
gestileerd en verzorgd gedrag en optreden, en ruimer gezien in zijn voorkeur voor
al wat aristokratisch en voornaam was. Zo vond hij ‘dat de edelste uitwendige vrucht
der goede opvoeding in het abord, in de attitude, in den toon, in de gemakkelijke en
bevallige omgangsformen gelegen is.’ (Ilustratief hiervoor is bv. Thijms verering
voor de jonge, bevallige en ontwikkelde vrouw, gesymboliseerd in Tesselschade.
Cf. de op p. 72 afgedrukte prent van Job. Braakensiek). Onmiddellijk daarna wordt
de commentaar opengetrokken naar Thijms zonen en de rest van de Nederlandse
literatuur: ‘Zijn zoons Frank en
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vooral ook Karel zullen hem volgen in zijn opzet om een gestileerd kunstwerk te
maken van het leven zelf. Bij hen echter treedt een verbiezonderde isolatie op die de
vader in zijn esthetische houding, ondanks alle aristokratische inslag, nooit nastreefde.
Voor hem waren schoonheid en kunst een essentieel onderdeel van het leven,
eigendom van alles en allen. In deze opvatting week hij mede af van Bilderdijk, voor
wie ze waren voorbehouden aan uitverkorenen, maar ook van Potgieter, die ze eerder
zag als opvoedingsmiddel tot zedelijke en nationale grootheid dan als iets dat ieders
natuurlijke eigendom is. Thijm stond een gemeenschapskunst voor, die het meest
harmonisch werd belichaamd in de kristelijke - dat was voor hem: de katholieke kunst.’ Kunst hoorde bijgevolg maatschappelijk, ideeël en transcendent te zijn. Hierop
volgt een behandeling van Thijms dichtwerk, startend met de bekende regels over
Bilderdijk (1844):
U min ik, Oude! met uw stroefgeplooide trekken!
U, met dat starend oog, door borstels overbraauwd...

Afgezien van het vele gelegenheidswerk, dat zijn verder leven begeleidt, valt zijn
waardevolle - i.e. praktisch uitsluitend zijn episch-verhalende poëzie - tussen 1840
en begin 1850. De Vondel-bewondering geschiedt later in prozavorm. Zelden vindt
men in wat men helaas meestal toch wel maakwerk moet noemen een persoonlijke
uiting, een persoonlijke toon. Van een en ander volgen hierop, zoals gezegd, meestal
korte teksten of fragmenten: de eenheid van kunst en religie wordt gepostuleerd in
De geboorte der kunst (1844), Thijms strijd tegen het materialisme in het (lange)
Voorgeborchte (1851). Als specimen van de verhalende poëzie komt het vloeiende
‘De speelman van St. Cecilia’, als gelegenheidsvers ‘Aan een jongeling’, die Thijms
ideaal van hoofse vrouwendienst en van schoonheidsbeleving verpersoonlijkt. Niet
alles lijkt ons vlekkeloos gedrukt: bij p. 46, 48, 50, 51, 52, 53 blijven twijfels bestaan.
De inleiding bij de verteller (p. 73-81) behandelt de historische novellen en
schetsen, die bij de Thijm van na 1850 de voortzetting van zijn epische gedichten
betekenden. Hij muntte uit in genretafereeltjes en had oog voor het historische detail
of de dito achtergrond, zonder dat hij een exacte reproductie van het verleden
nastreefde: de dichter àls de verteller hadden een estetische en een ethische boodschap
te verkondigen. De bedoeling die bij zijn verhalen voorzat was ‘het
Hollandsch-Catholijke’ vertolken, nl. door een belichten van een ideeël verleden zijn
geloofsgenoten cultureel op niveau brengen en hun een gevoel van eigenwaarde
hergeven. Het gevolg was een stroom verhalen, opgenomen in de Volks-almanakken
en achteraf gebundeld (1879-1884) in 4 dln. Verspreide verhalen. In den beginne
behandelde hij gewoonlijk de Middeleeuwen, later, na zijn verzaken aan zijn afwijzing
van de Renaissance (cf. p. 34) ook de 17e en 18e eeuw. Jammer genoeg werd na zijn
debuut, de vloeiende en roerende verhalen De organist van de dom (1848) en
Geertruide van Oosten (1853) het aandeel van Thijms eruditie, bv. de
genealogisch-heraldieke details, steeds groter en onverteerbaarder. Men kan dus
gewagen van verteltaferelen afgewisseld door onderrichting en annotatie. Ook hier
bleek Thijms voorkeur voor de spirituele
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jonge vrouw: de mannelijke personages vallen bleker uit en lijken op wensbeelden
van Thijm zelf. Wat de motieven betreft vindt men een beperkt aanbod: het
kunstenaarsmotief, het gezelschapsmotief (het type-verhaal speelt in een
patriciërswoning en heeft een culturele inslag - cf. Thijms eigen leven en de door
hem thuis aangehouden dins- en vrijdagavonden, p. 77) en het jongelings-motief: de
ideale, verfijnde jongeman met ‘gereguleerde hartstochtelijkheid’.
Wat de stijl betreft gaat met de jaren het rationele, het verstandelijke overwegen,
zodat weinig gevoelens doorleefd en echt op de lezer overkomen: men vindt er meer
mededeling dan overdracht. Cf. de zo zeer geprezen Portretten van Joost van den
Vondel, in 1876 hoofdzakelijk uit de Volksalmanak bijeengebracht, om- en bijgewerkt
en voorzien van overgangen. Ook hier vindt men een voorkeur voor losse
genretafereeltjes, maar dit keer met veel antiquarische uitweidingen: Thijm heeft het
werk immers als een correctie op de Vondel-editie annexbiografie door Van Lennep
geschreven en wilde erin het belang van Vondels overgang tot het katholicisme voor
zijn leven en werk demonstreren. Cf. Van Vlotens bekende karakteristiek: ‘Dit is nu
geen Vondel op sterk-, maar op wijwater’ (p. 80).
In het derde deel, over de publicist en briefschrijver (p. 169-233) wordt plaats
ingeruimd voor Thijms theoretische kunstbeschouwingen, grotendeels geschreven
tussen 1850 en 1860 en gepubliceerd als Over de kompositie in de kunst (1857) en
De heilige linie (1858). Is zijn stijl hier gedragen en beheerst, academisch, dan valt
er voor een modern lezer toch meer vreugde te beleven aan zijn polemieken, waar
hij beweeglijk, vurig, scherp, uitdagend optreedt en gevat argumenteert. En in welke
stroom dook Thijm hier onder: er kon weinig of niets op maatschappelijk, religieus,
artistiek of historisch gebied gebeuren of hij mengde zich in de discussie, als hij haar
al niet uitlokte: Sterck raamde de omvang hiervan op 10 delen. Berucht is hierbij
zijn weigering te vlaggen of anderszins deel te nemen aan de herdenking van de slag
bij Heiligerlee (1568) of Alkmaars ontzet (1578) of Den Briel (1572) en over het
algemeen aan iets wat met de 80-jarige oorlog te maken had. Weshalve men op straat
zong
Als Alberdingk niet vlagt,
Dan smijten w'em in de gracht

Een uiting hiervan was zijn brief aan Jonckbloet over een wanklank (het
‘Wilhelmusblazen’) op het 10e Taal- en Letterkundig congres van 1868.
Ook de praktische kunstpolitiek, nl. Thijms ijveren voor de neo-gothiek, voor het
Rijksmuseum en tegen de afbraak van oude monumenten en bouwwerken komt in
dit deel aan bod, zijn opvattingen over letterkunde: zijn grote bewondering voor
Bilderdijk en de vriend/vijandverhouding tot Da Costa, zijn kritisch dogmatisme als
ethicus en moralist, iets minder zijn grootnederlanderschap - om af te ronden met
een aantal vooral om hun uiteenlopende stijl belangrijke brieven aan zijn ouders
(over het vrouwelijke ideaal), aan Snellaert (met de aankondiging van zijn verloving
- voorbode van een niet zeer geslaagd huwelijk), aan Wap (over zijn leermeester
Bilderdijk) en aan S.J. van den Bergh (over
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een vergelijking Bilderdijk-Da Costa). Het merkwaardigst is echter een brief aan
zijn echtgenote uit 1869 waarin Thijm als eigenaar-directeur sinds 1863 van de
drukkerij-uitgeverij C.L. van Langenhuysen positie kiest in een sociaal conflict en
dit op typisch liberaal-patronale wijze doet en de staking breekt: zijn beleid diende
het belang van de zaak, en daarin hadden staat noch arbeiders zich te moeien. Aan
een en ander valt af te meteo hoe ver de 19de eeuwse economische concepties van
de actuele af staan.
Besluiten we hiermee onze bespreking, dan kan men stellen dat hier een belangrijk
werk voor de studie en de herwaardering van onze 19de eeuw voorligt en dat een
bespreking van het gebodene terecht meer aanspraak kan maken op een apologie dan
op kritiek.
ADA DEPREZ

Verder ontvingen wij:
Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, I, 1980. De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 160 blz.
De eerste aflevering van deze nieuwe periodiek bevat naast een overzicht van wat
in de titel opgegeven is een aantal korte bijdragen van taalkundige en letterkundige
aard. Van belang voor de literair-geïnteresseerde zijn de volgende opstellen: Fictieve
gasten op Hofwijck in ‘Hofwijck’ door L. STRENGHOLT, Een velspot (een crux in de
Reinaert), door M. HOGENHOUT, Het proemium van ‘mei II’ door J.D.F. VAN HALSEMA
en M.H. SCHENKEVELD, De episode van de verwisselde brieven in ‘Cornelia Wildschut’
door W. BREEKVELDT, Koplands afscheid van een land van bergen en dalen (= een
bespreking van nummer XVI uit ‘Een lege plek om te blijven’), Een kader voor de
analyse van lyriek door TH. VAN LOON, ‘Maar gij geheel anders’ (= een reactie op
het voorgaande artikel) door R. ZEMEL, Onderzoek oudere letterkunde/renaissance
(waarin toekomstplannen vooral in verband met de Huygens-studie geschetst worden)
door L. STRENGHOLT, Een machiavellist bij Coornhert (over dezes Comedie van
Israel) door H. DUITS en ‘Allegoria’ en de Zeven Wijzen (in verband met een verhaal
uit de Gesta Romanorum) door F.J.H. DE BREE en Over de interpretaties van ‘Haegh
en meijen-Boeck’ in Huygens' Hofwijck door H. KOEMAN.
Bethels Schatkiste. Gedichten van GUIDO GEZELLE en van MICHIEL ENGLISH over de
Zwartzusters van Brugge, Diksmuide, Menen, Oostende en Veurne. Uitgever Marc
Van de Wiele, Brugge (1981). 72 blz. 480 fr.
In een zeer fraaie grafische vormgeving van JOHAN MAHIEU zijn hier, na een korte
inleiding over profes- en jubileumgedichten in het algemeen en Gezelles relaties met
de Westvlaamse Zwartzusters, 22 aan deze kloosterlingen gewijde gedichten, waarvan
sommige met muzieknotatie samengebracht. Zestien teksten stammen van Gezelle,
vijf van de in 1962 overleden priester M. English en één van de E.H. De Meester.
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De teksten van Gezelle steken onbetwistbaar boven de andere uit. Het werk bevat
een aantal interessante illustraties en bij de meeste gedichten uitvoerige, vooral
historisch-biografische aantekeningen van J. VAN DEN HEUVEL en G. VERHELST. In
de annotaties zijn wel een paar onnauwkeurigheden (drukfouten) en inconsequenties
geslopen. Een paar voorbeelden: op blz. 57 wordt Abraham met Vanhouwer
geïdentificeerd, terwijl hij op volgende blz. met Isaac gelijkgesteld wordt; het eerste
gedicht wordt op blz. 59 ‘Bethel’ genoemd, hoewel deze titel nergens voorkomt; op
blz. 63 leze men v. 76 i.p.v. 77; en storend is natuurlijk een flandricisme als ‘noemen’
voor ‘heten’. Ondanks deze lichte tekortkomingen blijft deze uitgave een zeer
aantrekkelijk werkje dat meer dan een bewijs van Gezelles nog te weinig bekende
zin voor humor levert.
FRANK C. MAATJE, Open plekken. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt

van gewoon hoogleraar in de theoretische literatuurwetenschap in het bijzonder met
betrekking tot het literaire werk als taaluiting aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op
12 mei 1981. Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema 1981. 51 blz.
Onder ‘open plekken’ verstaat Prof. Maatje wat R. Ingarden Unbestimmtheitsstellen
noemt, die de lezer (ev. toeschouwer van een drama) zelf met behulp van zijn empirie
en op basis van de textuele elementen moet ‘invullen’. Het probleem der ‘genres’
en het drama nemen in deze rede geen geringe plaats in.
Scenarium, Deel 5. Onbekend repertoire, kermis, klucht, komediant. De Walburg
Pers, Zutphen, 1981, 127 blz. Deze belangrijke reeks voor theaterwetenschap die in
ons tijdschrift reeds door C. Tindemans uitvoerig voorgesteld werd, behandelt in
haar vijfde deel de volgende onderwerpen die met het Nederlandse toneelleven
verband houden: Vondel in het perspectief van ‘l'homme révolté’ door G. REKERS;
Paulus Hilverding en de Vier Kronen (over een 18de-eeuws marionettentheater) door
B. SIEMAN; Paardrijders op de kermissen van Delft en Amsterdam, Het begin van
het circus in Nederland, tot het einde van de Franse tijd, door M. KEYSER; Anthony
Spatsier, vermaard ‘serieus comiecq’ (1718-1777), door B. ALBACH; De invloed van
de Commedia dell'arte in Nederland tot 1800, door R.L. ERENSTEIN, en Het
kluchtenspel in de Nederlanden, 1600-1760, door W.A. ORNÉE, voor de
toneelgeschiedenis in de Nederlanden wel de belangrijkste bijdrage. Van alle opstellen
worden Engelse ‘summaries’ bijgevoegd.
Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag. Huis aan de drie grachten, Amsterdam
1980, 224 blz. Prijs: f 35, -.
Dit verjaardagsgeschenk wordt door de initiatiefnemers in hun Woord vooraf
omschreven als ‘een reeks artikelen..., die in die zin samenhang... vertonen dat het
onderwerp ervan ligt op het terrein van de Nederlandse letterkunde der 19e en 20e
eeuw, van de literatuurwetenschap of van de literatuurkritiek’ (opgesteld door
collega's, medewerkers, promovendi of leerlingen vanaf Gomperts benoe-
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ming als hoogleraar tot op heden). Niet alleen in zake de behandelde onderwerpen,
maar ook wat lengte en kwaliteit der artikelen betreft is er - zoals dat in een
hulde-album veelal het geval is - enige ongelijkheid. Maar het geheel is een
interessante collectie bijdragen. Het boek bevat de volgende opstellen R.F.M. MARRES,
Het praeteritum fictionalis bij Blok is een onding; A. NUIS, Over netwerken en
tegenstuur (vooral in verband met literaire groepsvorming, i.h.b. rond De Revisor);
P. VAN DER PLANK, De gespleten kritiek. Over mogelijkheden en onmogelijkheden
van toneelkritiek; A. VAN SANTEN, Poëtische metaforen?; P.F. SCHMITZ, Hirsch over
Gadamer, een significant misverstand; J.F.P. DE SMIT, H.R. VAN TUIJL en L.
PEPPLINKHUIZEN, Persoonlijkheid en literaire receptie; A. DIRKSE-BOLHAN, Portretten
van P.A. de Genestet (1829-1861); B. DONGELMANS, Eene literarische fantasie van
C. Busken Huet (vooral over de drukgeschiedenis); E. FRANCKEN, Multatuli en de
krant; S. DRESDEN, Periodisering bij Herman Gorter; W. DE MOOR, Heren alleen of
een heer met zijn meid. Enige trekken van overeenkomst tussen Frans Coenen en J.
Van Oudshoorn; K. VAN HET REVE, Freud over Dostojevskij; H. DRION, Wodehouse;
C.F.P. STUTTERHEIM, Woorden, zwevend, zingend (over P.N. van Eycks gedicht met
deze beginregel); H.A. WAGE, Dichter en bundelaar (eveneens over Van Eyck); J.
GOEDEGEBUURE, Chaplinade (in de Ned. literatuur); H. SCHOLTEN, ‘Een nieuwe jeugd
ging opwaarts in zijn ster’. Reismotief en aankomstthema bij ‘jong-katholieken’ in
het interbellum; EM. KUMMER, Drieu la Rochelle en Du Perron; H. SCHMITZ-KÜLLER,
Kwestie van Karakter (over Bordewijk); P. VAN ZONNEVELD, Het web van de onmacht
(Over Herfstdraden van G.K. van het Reve); J. PAARDEKOOPER, Mensenboeken in
revisie of: een uitzinnige kruidenier zijn negotie (over de recente heruitgave van De
Taal der Liefde en Lieve Jongens door G. Reve).
TON BROOS, Lijst van boek- en plaatwerken uitgegeven door of in samenwerking met

Johannes Allart. De Boekzaal, Amsterdam 1979. 64 blz. Te bestellen door overmaking
van f 8,25 op gironr. 2284077 t.n.v. Stichting De Boekzaal te Amsterdam.
J. Allart was tijdens de 18e eeuw een der productiefste boekdrukkers in Nederland.
Bekend zijn ruim 700 publikaties van meer dan 150 auteurs, onder wie Feith, Wolff
en Deken, Post en Bilderdijk. Hiervan wordt in dit boekje een voorlopige bibliografie
aangeboden met verwijzing naar werken en plaatsen waarin de opgenomen titels
voorkomen, in het bijzonder de Catalogus die in 1818 met het oog op de veiling van
Allarts nalatenschap diens bezit aan boeken, platen en drukmateriaal beschreef.
Van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel:
John Flanders / Jean Ray 1887-1964. Catalogus, ingeleid en geschreven
door J.B. BARONIAN. Dokumentatie en chronologisch raamwerk door FR.
LOVIS. 77 blz. Geïll.
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Schenking Ianchelevici Tekeningen. (Catalogus van de tentoonstelling 30
mei - 11 juli 1981). Woord vooraf door M. WITTEK. Inleiding door C.
BRONNE. 51 blz. Geall.
Edvard Munch Schilderijen, 1900-1906 en grafiek. 126 blz. (waarvan 84
blz. reproducties. Bevat verder de opstellen Het Fauvisme en Edvard
Munch door A. EGGUM, Munchs grafische werk door G. WOLL en een
uitvoerige lijst Biografische gegevens.
Studia Germanica Gandensia, XXI, 1980-1981, (Rijksuniversiteit te Gent, Faculteit
van de Letteren en Wijsbegeerte), Gent. 356 blz. Hierin o.a. De verhouding tussen
Pol de Mont en de Van Nu en Straks-Beweging door G. FRANçOIS en Towards and
Integrated Approach to the Description of Dialogue Texts in English Fiction door
R. COPPIETERS.
NOAM CHOMSKY, Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan.
Vertaling: HENRY CORVER. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1981. 245 blz.

Standaardtaal & dialectsprekende kinderen. Een studie over monitoring
van taalgebruik. Dick Coutinho, Muiderberg 1981. 201 blz.
A. HAGEN,

Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. Onder redactie van AD
ZUIDERENT, HUGO BREMS en TOM VAN DEEL. Samson Uitgeverij / Alphen aan den
Rijn-Brussel, Wolters-Noordhoff / Groningen.
Wij menen dit lexicon niet beter te kunnen voorstellen dan met enkele gegevens die
wij aan de aankondigingsfolder en het woord vooraf ontlenen.
‘Kritisch’ wordt dit werk genoemd, omdat geen encyclopaedische samenvatting
van informatie nagestreefd wordt, maar een mengeling van objectieve informatie
over een bepaald oeuvre en de persoonlijke inzichten van de betreffende medewerker
daarin.
Het gaat hier om een ‘losbladig’ lexicon, dat doorlopend informatie brengt waarin
aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en veranderingen mogelijk zijn en telkens
nieuwe auteurs besproken kunnen worden. Per auteur vindt men achtereenvolgens
een korte biografie, een kritische beschouwing van het werk in essayvorm, primaire
en secundaire bibliografie. De inhoud van het hoofdwerk en de in 1980 verschenen
aanvullingen (440 pagina's in fraaie en solide ringband) bestaat uit bijdragen over
36 auteurs, die in de drie aanvullingen van 1981 met de bespreking van ongeveer
evenveel literatoren zullen aangevuld worden, reeds gedeeltelijk aangevuld zijn. De
prijs van het lexicon, samen met de eerste aanvulling van 1981 bedraagt 1.677 fr.
Voor 1981 (nog twee aan- vullingen) bedragen de kosten hiervoor 288 fr. per
aanvulling. Het geheel maakt een goede indruk en voorziet ongetwijfeld in een
bestaande behoefte.
L. ROOSE
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[Nummer 4]
Gorters lied
Het ligt voor de hand het woord lied, waarmee de dichter van Mei direct al in de
tweede versregel zijn gedicht aanduidt, op te vatten in de algemene betekenis van
gedicht. Toch zou men na lezing van het hele gedicht bepaalde kenmerken ervan
kunnen omschrijven als de kwaliteiten van een lied in de meer specifieke betekenis
van het woord. Met deze bepaalde kenmerken bedoel ik de muziek die door het hele
gedicht heen klinkt en in nauw verband daarmee de gemoedsstemmingen die door
de woorden tot uiting worden gebracht. Ter wille van de duidelijkheid citeer ik de
eerste regels van het gedicht1.
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht In huis was 't donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels in mijn raamkozijn.

In de eerste strofe van totaal twintig regels geeft de dichter aan hoe hij wil dat zijn
poëzie zal klinken: als het gefluit van een jongen die in de avondschemering door
een oud stadje dwaalt. Op tweeërlei wijs klinkt door deze versregels de muziek: de
muziek van de fluitende jongen en de muziek van de helderklinkende woorden. Ik
denk bij dit laatste aan de vele assonanties en allitteraties, maar ook aan de
welluidendheid die van elk woord apart lijkt uit te gaan. Verder valt op hoe mooi de
beelden zijn, die de woorden hier oproepen en hoe door deze combinatie van klank
en beeld een gemoedsstemming wordt gesuggereerd die op geen andere manier
verwoord lijkt te kunnen worden dan juist door deze dichtregels.

1

Ik citeer uit de ooievaarpocket-editie: HERMAN GORTER, Mei, een gedicht, ingeleid door
GARMT STUIVELING,

Den Haag, 19695. In het vervolg vermeld ik steeds de bladzijde in het

artikel.
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Van Eeden is de eerste geweest die op de klankschoonheid van het gedicht gewezen
heeft. Hij deed dit in zijn bespreking in het juninummer van de Nieuwe Gids van
1889, het jaar van eerste publicatie van Mei. Hij zag in dit gedicht, waarvan de maker
hem toen nog volledig onbekend was, de verwezenlijking van de idealen van de
nieuwe dichters en legt in een soort poëtica het nieuwe van hun dichtkunst uit. Zo
schrijft hij dat de woorden van een gedicht niet opgevat moeten worden als wegwijzers
naar een gedachtelijke achtergrond, als betekenisdragers, maar: ‘Woordenreeksen
zijn zielebeelden zoo goed als melodieën; wie dat niet voelt, kan geen verzen verstaan.
Met “gedachten” bedoelt men logische schikking of vergelijking van zielstoestanden.
Maar iedere versregel is de meest juiste expressie van een bepaalden zielstoestand,
is in algemeenen zin een gedachte, zooals ook een melodie of een kleurenbeeld een
gedachte is,...’2. En een paar bladzijden verder merkt hij op dat een gedicht opgevat
moet worden als een geheel van geluid en ritme.
Deze opmerkingen van Van Eeden zou men, zo men wil, kunnen herkennen in
het tweede gedeelte van de definitie die Von Wilpert geeft voor lied. Deze definitie
luidt: ‘wichtigste und schlichteste Form der Lyrik zum reinsten und unmittelbarsten
Ausdruck menschlichen Gefühls in seiner Wechselbeziehung zur Natur, durchgestaltet
von Rhythmus und Melodie der zugrunde liegenden Gestimmtheit, daher in nahem
Verhältnis zur Musik und dem Streben - wenngleich nicht notwendig - zur Vertonung
(...) als Vollendung seines Wesens. Die Form ist einfache strophische Gliederung
mit Reimbindung...’3.
Maar ook een ander gedeelte van Von Wilperts lied-definitie lijkt vatbaar voor
het gedicht: de wisselwerking tussen menselijk gevoel en de natuur. Ter ondersteuning
van deze gedachte citeer ik de leeservaringen van Marsman, toen hij het gedicht voor
het eerst las4. ‘Ik las sommige stukken drie en vier keer en toen ik eindelijk, geheel
overgolfd door die lijfelijke zielsverrukking met lezen ophield, was het landschap
waarop ik uitkeek veranderd en ook ikzelf was niet volkomen dezelfde meer als
daarvoor. - Van hoeveel gedichten kan men dit werkelijk zeggen? -’. Het
merkwaardige hierbij is dat Marsman hier een innerlijk proces beschrijft, dat volgens
Von Wilperts' definitie aan het lied zelf ten grondslag ligt. Even verder merkt
Marsman op dat na jaren het

2

FREDERIK VAN EEDEN, Gorter's Verzen; in: De Nieuwe Gids, jrg 4 (Aprilnummer) Amsterdam,

1889, p. 129.
3

VON WILPERT,

Sachwõrterbuch der Literatur, Stuttgart, 19695, p. 435. (De cursivering is

van mij, A.Z.)
4

H. MARSMAN,

Verzameld Werk, Amsterdam, 19632, p. 369 en ook p. 655.
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gedicht nog niets van zijn ongeëvenaarde frisheid en klaarheid verloren heeft. Maar
toch bevat het gedicht naast spontane natuurlijkheid iets kunstmatigs, ‘en niet alleen
in zijn allegorie en zijn homerische vergelijking, maar heel duidelijk ook in zijn
beeldspraak, in zijn barokke ornamentiek.’. En, zo gaat hij verder: ‘misschien bereikt
het zijn bizondere bekoring zelfs alleen dank zij dit artificiële, dat onnaspeurlijk
opnieuw overgaat in natuur; een uiterste eenvoud, die - hoe bloemrijk en vol ook
met beelden - niet slechts onmiddellijk opwelt uit de natuur, maar die tevens ontstaat
doordat het gedicht langs een toppunt van kunst ertoe terugkeert. ... - en de
wonderlijk-gemengde bekoring, de dubbele gewaarwording die de “mei” mij telkens
weer geeft, houdt ongetwijfeld verband met deze twee naturen, deze dubbele
natuurlijkheid. De overgangen van natuur die poëzie wordt en van poëzie die uitruist
in natuur,...’. Met het chiasme in deze laatste zin veronderstelt Marsman dus een
wisselwerking tussen natuur en poëzie in het gedicht zelf.
Het wordt nu tijd eens te gaan kijken in het gedicht zelf of er inderdaad een speciale
opvatting van het gedicht als een lied in de structuur ervan terug te vinden is.
Om de gedachten van de lezer te bepalen geef ik eerst een korte samenvatting van
het belangrijkste uit het Mei-verhaal. Zoals bekend is Mei de personificatie van de
lentemaand. Voor haar geboorte op aarde stond zij samen met de andere maanden
op de zon. Zij wordt op aarde geboren wanneer de stralen van de ondergaande zon
de zee raken. De nacht brengt zij door op het strand om de volgende dag haar
lentetocht door het Hollandse landschap te beginnen. Twee ontmoetingen markeren
deze zwerftocht: de ontmoeting met de stroomvrouw wanneer zij het duinlandschap
heeft verlaten en die met de dichter aan het slot van zang I.
In zang II is zowel Mei als het landschap veranderd. Het landschap bestaat nu uit
bergen, waarlangs een beek zich schallend naar beneden stort. Mei is nu vrouw
geworden en één verlangen overstemt al haar gevoelens: het verlangen naar de god
Balder, die haar als in een visioen verschenen is en wiens liederen haar van nu af
aan voortdurend door het hoofd spelen. Tegen de wil van haar moeder, de maan,
verlaat zij de aarde om in verre hemelen haar god te vinden. Zo begint haar tweede
zwerftocht, waarop zij achtereenvolgens de Wolkespinster uit het Noorden ontmoet,
de goden en tenslotte Balder zelf. Mei's geluk is nu bijna volmaakt, de ontgoocheling
des te wreder. Balder vertelt haar dat hij nooit met iemand anders en alleen met
zichzelf gelukkig
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kan zijn. Zijn geluk bestaat in 't beluisteren van zijn zielsleven. Mei kan voor hem
niet bestaan.
Zang III is het boek van de weemoed en de droefheid. De dichter wacht Mei op
als zij van haar hemelse tocht op aarde is teruggekeerd. Een tweede ontmoeting met
de stroomvrouw vindt plaats; en samen met de dichter brengt Mei haar laatste dagen
door in en om het oude stadje waar de dichter woont. Zij ziet op een nacht haar zuster,
Juni, al voorbijkomen, zoals zij vóór het begin van haar zwerftocht in zang I nog een
glimp heeft opgevangen van April. Dan sterft zij in de laatste stralen van de zon,
haar vader. Zij wordt door de dichter begraven op het strand, waar de golven het
zand komen toedekken.
Een belangrijk structuurkenmerk van het gedicht is de symmetrisch gemarkeerde
driedeling, zoals door veel onderzoekers opgemerkt en door Meeuwesse met tal van
voorbeelden verduidelijkt is5. Zo heeft Van Eyck o.m. opgemerkt dat de geschiedenis
van Mei's noodlottige liefde voor Balder zich mooi in 't midden afspeelt, links en
rechts, in zang I en zang III, geflankeerd door Mei's ontmoeting met de dichter. Vlak
na haar eerste ontmoeting met de dichter aan het slot van de eerste zang hoort zij, in
het begin van zang II, de stem van Balder; en vlak vóór haar tweede ontmoeting met
de dichter aan het begin van zang III, heeft zij Balders stem voor het laatst vernomen.
Deze symmetrie springt ook in het oog wanneer men let op de twee ontmoetingen
met de stroomvrouw, in zang I en III, vooral als men weet dat de eerste ontmoeting
eindigt met een voorspelling, die bij de tweede in vervulling blijkt te zijn gegaan.
Tal van andere punten van symmetrie worden besproken aan het begin van het artikel
van Meeuwesse, waarnaar ik graag verwijs. Ik refereer nu alleen nog aan de woorden
van Stuiveling, die het gedicht met een drieluik vergelijkt: ‘Als de twee zijluiken
van een triptiek omsluiten eerste en laatste zang het grotere en grootse middenstuk,
dat door zijn visionair karakter prachtig contrasteert: het dramatisch verhaal van de
eenzame dwaaltocht van het Mei-meisje, nu niet door de landen der natuur of de
steden der mensen, maar, op zoek naar het goddelijke, door het zinrijke landschap
van de ziel.’6.
Dat ook lied als motief in deze symmetrisch gemarkeerde driedeling
meefunctioneert, blijkt misschien al enigszins uit het gegeven dat lied vier maal
wordt genoemd in de eerste en ook vier maal in de derde zang. Het wordt misschien
duidelijker wanneer ik erop wijs, dat lied

5
6

De structuur van Gorters ‘Mei’; in: Dietsche Warande en
Belfort, 113e jrg. 1968 (p. 90-106 en p. 194-210).
In zijn inleiding op het gedicht, o.c. p. 9. Dit citaat wordt ook aangehaald door Meeuwesse.
PROF. DR. KAREL MEEUWESSE,
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zowel in de opgaande verhaallijn van verwachting en hoop van zang I als in de
neergaande verhaallijn van deceptie en droefheid van zang III mee opgenomen is.
De eerste keer dat lied voorkomt in het verhaal zelf, dus na de proloog, waarin het
op het eerste gezicht slechts de betekenis van gedicht in het algemeen lijkt te hebben,
is wanneer Mei de stroomvrouw ontmoet en haar vertelt hoe zij samen met haar
zusters, de andere maanden, op de zon luisterde naar het ruisen van de zee. En zij
vervolgt (p. 39)
Men kan van alles horen in zijn lied,
Omdat hij wolken kent èn lichte zon;
Zo hoorde ik namen waaruit ik me spon
De wondre dingen zelf, ik was zo blij
Toen mijn beurt eindlijk kwam. Nu heb ik bij
Duizende dingen al elks naam genoemd.

De parallelplaats in zang III komt wanneer Mei haar laatste nacht op aarde doorbrengt
in gezelschap van de dichter (p. 152):
Zo zong ze soms alleen en soms wij samen
Als sombere bedroefde koren, namen
Van vele dingen die ze had aanschouwd,
Beefden nu weer van hare tong, berouwd
Door klaaglijk lied, eentonig lang getreur,

Het is de laatste keer dat lied in het gedicht wordt genoemd en heel het er tussen
liggende Mei-verhaal - ‘het verhaal van de hemelvlucht en de wedernederdaling’ om
met de woorden van Diepenbrock te spreken7 - lijkt zich ons zo voor te doen als een
kleurige regenboog, waarvan de uiteinden zich bijna onmerkbaar in dit liedmotief
oplossen. Vooral wanneer deze twee plaatsen met het liedmotief apart genomen
worden, blijkt het tweede citaat duidelijk de indruk te geven van: het is voltooid, het
werk is af.
Het naamgenen aan de dingen, het benoemen van de aardse verschijnselen is een
taak bij uitstek van de dichter. Door zijn woorden krijgt het indifferente bestaan zin
en betekenis. Men zou zich zo ook wel het ontstaan van de taal kunnen indenken.
Het eerste lied-citaat doet mij in dit verband ook denken aan een fragment uit het
bijbelboek Genesis, waarin wordt verteld hoe God alle dieren bij Adam bracht om
te zien hoe hij deze noemen zou8. Adam kreeg als opdracht de hof van Eden

7

ALPHONS DIEPENBROCK, Melodie en Gedachte;
ED. REESER, Utrecht/Brussel, 1950, p. 36.

8

Genesis 1: 19b-20a.

in: Verzamelde Geschriften, uitgeg. DOOR
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te bewerken en te bewaren. Ook Mei heeft haar opdracht: ‘het mooi Meiwerk’ (p.
36). Zij moet de aarde sieren met mooi gekleurde bloemen en bloesems. Vanaf het
strand was zij haar lentetocht begonnen. Zij heeft door het duinlandschap gedwaald.
In een duinvijver heeft zij vol blijde schrik haar eigen beeltenis gezien. Dan volgt
de strofe waarin haar lentebrengende taak wordt beschreven. Zij vindt aan de overkant
van een beekje een bloemkorf, die onuitputtelijk lijkt te zijn. Steeds maar weer schept
Mei handenvol bloemen eruit. Zij strooit ze in een vrolijke dans telkens weer in het
rond (p. 36):
Zij danste rond en heel de wei had baat,
En ook de beek, want als een springfontein
Die een kolom spuit, maar in druppen klein
Gemaakt wordt, zo viel bij haar schouders neer
Een vlucht gebloemte. En telkens wierp ze weer,
De lucht blies ze open. Als een goochelaar
Satijnen ballen gooit, die door elkaar
Omhoog gaan, dat het oog kleurbogen ziet Zo vielen ook veel bloemen in den vliet;
Die nam ze mee en hechtte ze in den rand
Van landerijen, dat heel Holland brand
Vat van die vlammetjes. De schepezeilen
worden met weidegeur gevuld, en mijlen
Ver wordt de bonte bloesem opgetast
Door wind op ooftbomen. Maar 't is geen last.

Als Mei uitrust van haar werk, ziet zij de stroomvrouw, aan wie zij vertelt wat zij
zojuist gedaan heeft: ‘Nu heb ik bij / Duizende dingen al elks naam genoemd.’.
We doen Mei tekort door haar woorden niet serieus te nemen. In haar werk vallen
lente en dichterschap samen. De dichter als verteller van het verhaal over Mei maakt
dit duidelijk door een merkwaardig structuurprincipe: twee ogenschijnlijk
verschillende motieven, in dit geval het lente- en het dichtersmotief, worden in een
spiegelende verhouding tegenover elkaar geplaatst. Dezelfde spiegelende oppositie
is te vinden in de allereerste versregel, waarmee het gedicht zo triomfantelijk inzet:
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Lente en dichterschap vallen samen in het
gedicht, dat de dichter in de eropvolgende regel een lied noemt. Ook in de tweede
strofe van de proloog is dit het geval, waar de beelden van ontwakend dichterschap
en lente direct en zonder nadere uitleg elkaar opvolgen.
Men dient rekening te houden met de gedachte dat vanaf het begin van het gedicht
het werk van Mei dat van een (de) dichter is en omge-
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keerd. Hun werk zou omschreven kunnen worden als: de dingen uit hun winterslaap
wekken door deze met namen of woorden te noemen. Mei en dichter streven hetzelfde
doel na en tot op zekere hoogte is het lot van Mei in zang III dat van de dichter. Ten
bewijze hiervan wil ik op nog een motief wijzen, dat eveneens functioneert in de
symmetrische drieluikstructuur van het gedicht. Men zou het het opwekkingsmotief
kunnen noemen.
Wanneer de dichter Mei voor het eerst ziet, vervult de aanblik van het lentekind
hem zo, dat hij zijn verhaal onderbreekt om van zijn gevoelens blijk te geven. Met
zonsondergang is zij op aarde gekomen. Nu vaart zij in een gele boot naar het strand
(p. 19):
En een gele boot
Kroop uit de nevel en daarin school rood.
Vooraan en vóór het linnen zeil, een kind...
Wee, wee mij, nu mijn hart mij overwint,
En mijn stem stom slaat nu dit nieuwste woord
Geboren werd... er is iets dat bekoort
In ieder ding, en die dat weet, hij gaat
Altijd langs watren, door jong gras, en laat
Zijn nog zijn voeten koel in dauw van wei.
Voor hem is 't nimmer nev'lig, manr een Mei
Van kind'ren en een stroom van bloemen waar
Zijn woning is, en zó is 't ook mij, maar
Dit kind was louter, niets dan lieflijkheid;

Deze onderbreking is een plaats van immanente poëtica, zoals Endt heeft opgemerkt9.
Het citaat toont de dichter die voor een moment het dichten zelf tot onderwerp maakt.
Maar het toont meer: terwijl de dichter het lentekind te voorschijn roept, breken
zonnige voorjaarsgevoelens in hem los. Het aardige is dat de naam Mei hier nog niet
het lentekind geldt, maar het gevoel van geluk dat de dichter hier overstroomt. Weer
dringt zich de figuur van een dubbelmotief op, die nog duidelijker wordt voor wie
let op de woorden ‘nevel’ en ‘nev'lig’. Het lentekind wekt de dichter uit zijn nevelig
bestaan, terwijl hij het zelf met zijn woord uit de nevel oproept. Dat de nevel wijkt
en de zon van de lente gaat schijnen, laat de dichter gelden voor een ieder die weet
dat er in elk ding iets is dat bekoort. Ik kan mij maar niet aan de indruk onttrekken
dat door de plotselinge overgang, aangegeven door de drie puntjes nog eens dezelfde
figuur van het dubbelmotief is ontstaan,

9

Een lied bij het uittreden; in: Spektator I, 1971-1972, nr 7-8 (Ton Cram-nummer)
p. 388-389.
E. ENDT,
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waardoor het lentekind gelijkgesteld wordt aan dat iets dat in elk ding bekoort. Met
een soortgelijke sententie begint overigens de strofe die de zgn. pianopassage bevat
(p. 45): ‘Er ligt in elk ding schuilend fijne essence / Van and're dingen.’. Deze strofe
volgt direct na Mei's ontmoeting met de stroomvrouw en zit vol beelden om aan te
geven hoe gevoelens van zachte droefheid Mei's hart overstromen; gevoelens die in
Mei worden losgemaakt door de laatste woorden van de stroomvrouw. In deze strofe
wordt het opwekkingsmotief met wisselende beelden zo duidelijk belicht: opwekken
uit een gevoelsarm bestaan of uit de slaap door een prins met zijn toverwoord. Omdat
het in dit gedicht nu vooral om de dichter gaat, laat ik de sententie in het bijzonder
voor hem gelden en omschrijf wat ik dan het opwekkingsmotief heb genoemd als:
door te dichten komt hij in een staat van geluk.
Dat deze gelukssituatie ook voortduurt, daarvan getuigt de passage waar de dichter
als verhaalpersoon Mei ontmoet aan het slot van zang I en daarvan getuigen ook de
eerste strofen van zang II. In de allereerste strofe van zang II zijn er eveneens de
bloemen, de kinderen en de woning; deze vat ik op als de symbolen van het dichterlijk
geluk zoals in 't kort al was aangeduid op de plaats waar de dichter het lentekind in
de gele boot het strand zag naderen. Ik citeer van deze eerste strofe de beginregels
(p. 59):
Nu staat er midden in het land een dom
Van zuilen die ik stapeld', en rondom
Buigen zich popels en de treurcypres.
Het groeit vol leliën, er hangt een tres
Van rozen af aan elke schacht, een rij
Van kinderen zit en zingt zij aan zij,
Roodwangig op de tree' met open kelen;
Een orgel hing ik aan den wand te spelen
En binnen zette ik een meisjesbeeld.

En zoals deze strofe verwijst naar de eerste ontmoeting van de dichter met Mei, zo
lijkt de volgende strofe te verwijzen naar zijn tweede ontmoeting met Mei, toen hij
zijn zoete Mei zielsverliefd op de lippen kuste10. De dichter denkt met spijt terug aan
het moment dat hij Mei

10

Ik bedoel met ‘eerste ontmoeting’ die in de auktoriële vertelsituatie; met de tweede ontmoeting
bedoel ik die in de ik-vertelsituatie aan het slot van zang I. Het lijkt mij onjuist in deze
versregel een verwijzing te lezen naar een werkelijkheid buiten het gedicht, zoals o.a. G.A.
VAN ES doet in zijn artikel De compositie van Gorters Mei; in TNTL, jrg. 77, 1959-1960, p.
262-283. Ook de probleemstelling waarmee Van Es zijn artikel begint, is zeer discutabel in
het licht van de moderne literatuurwetenschap. Men vergelijke hiervoor EBERHART LÄMMERT,
Bauformen des Erzählens, Stuttgart, 19704, p. 246-247; en RENÉ WELLEK AND AUSTIN
WARREN,

Theory of literature, London, 19683, p. 141.
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weer alleen moest laten. Aanwijzing voor de gedachte dat de dichter hier doelt op
zijn tweede ontmoeting met Mei, vind ik in de tweede helft van de strofe, waarin een
zelfde beschrijving van natuurbeleving bij avond en nacht herkend kan worden als
die tijdens de wandeling van dichter en Mei aan het slot van zang I (zie ook noot
14). Ter verduidelijking citeer ik begin en slot van deze strofe (p. 60):
Hoe kon ik 't ooit verlaten waar mijn ziel
Duizeld', het licht ver van mijn ogen viel
Mijn oog en oor werd als de grote hemel
...
Waar de nacht
De aarde sloot, den hemel openlacht'
Uit sterren wit spruitend met klaar gekijk,
Maar zwijgend naar het zwarte rijke rijk
Der aarde, waar de bloemen met een zucht
Geboren werden in de donk're lucht,
Het nachtegaalgeklaag luid uittjuikte
Boven de bloem, die pas zich uitluikte.

De bloemen die geboren worden, doen mij denken aan de lentebrengende taak van
Mei met haar twee aspecten van ‘voorjaar’ en ‘dichterschap’. In de tweede
ontmoetingspassage, aan het slot van zang I, toont de dichter zich niet alleen een
verliefde jongen, maar ook een aandachtig luisteraar (p. 51):
Gij leekt zo vol geheimen en ik vroeg
Ze u en las z' en voelde ze in damp
Van warmte uit u wellen. Welk een lamp
Waart gij mijn handen, ik bij u de bij
Uw zoete honing purend, zoete Mei.

Deze dichterlijke aandacht voor de woorden die Mei spreekt, blijkt nog duidelijker
in de erop volgende strofe, die als een terugblik wordt verteld (p. 51-52):
Ik zat bij u als bij een kleine wel
Van levend water, waar 't rood elvenspel
Te zien is op den gelen zandgrond en
't Omhoog komen van bobbels kristallen.
Gij spraakt heel stil en veel en gaaft m' een schat
Geheimen dien ik tergde bij me in de stad.

Het ‘opgewekt worden’ uit een niet-dichterlijk en een gevoelsarm bestaan is veranderd
in een ontwaakt zijn. Het andere facet: het dichten in
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de zin van het opwekken van de dingen uit hun winterse sluimer, is in zang II
verbleekt. In het opwekkingsmotief heeft zich een verschuiving voorgedaan, waardoor
het accent komt te liggen op het ontwaakt zijn. Het motief heeft zich a.h.w.
vergeestelijkt en verliest zijn lente-verwekkende component. Zo volgen op de
aanroeping van de muze dan ook beelden die meer hemels dan aards genoemd kunnen
worden (p. 61):
Kom nu mijn jonge zoete zuster, kom
Te lang suisde de zeis al rond ons om,
Kom blonde zuster uit ons zonnig koren.
Want hoor, o hoor, daar ver weg is geboren
Zonogig kroost, het reit al en draagt om
Muziek en wierook, zoete zuster kom.

In de daarop volgende strafe gaat de dichter samen met zijn muze terug naar zijn
tempel, die de woning is van zijn dichterlijk geluk. Op het passieve genieten ligt de
nadruk en niet op het aktief bezig zijn. Ook het ‘noemen van namen’ past hierbij. In
zang I was dat de lente verwekkende taak van Mei, maar hier wordt de dichter zelf
samen met zijn muze genoemd en wel door de kinderen van zijn lentegeluk.
Zie, ik wil nu zoetklinkende schalmei
Hernemen, geef uw hand en sta bij mij,
Leer dansen met mij heen uw rode voeten.
Daar staat de tempel. Rijzen en begroeten
Ons al die kind'ren al? Ze lijken bloemen
Zoals ze wieg'lend geuren, hoor, ze noemen
Mijn naam en d' uwe, blijft nu bij ze staan,
Gij zelf een bloem, en laat mij binnen gaan.

In zong II voert in het opwekkingsmotief dus het ontwaakt zijn de boventoon, die
zo triomfantelijk klinkt in Balders lied (p. 70):
Ontwaakt zo als ik eens ontwaakte,
Zo ben ik nu, het was aan 't strand
Der wijdvergulde zee waar 's avonds blaakte
De hoge zonnetoorts van 't godenland.

In de eerste 11 strofen zingt Balder over zijn verleden, in de volgende 10 strofen,
die beginnen met de zojuist geciteerde regels, over de merkwaardige verandering
die zich in hem voltrok, en in de laatste 9 strofen over zijn uiteindelijk verworven
geluk, dat voor hem durend en zelfs eeuwig is. De laatste strofen van Balders uitleg
aan Mei, aan het slot van deze zang, gaan over zijn zielsleven: ‘Dat leven heeft een
beeld, hoor mijn geluk,...’ (p. 130). Het is een eeuwigdurend, absoluut en
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om zo te zeggen gouden geluk, dat zich zo trots maar ook zo onwezenlijk welft hoog
boven het aardse, lente-achtige geluk van de dichter. Beelden en klanken schieten
Balder tekort om het geluk van zijn zielsleven te beschrijven, totdat hij er geheel het
zwijgen toe doet. Van ‘opwekken’ in dichterlijke zin is in de ervoor liggende strofen
zeker wel sprake geweest, maar beslist niet in de lente verwekkende betekenis. Zo
laat zich in zang II het opwekkingsmotief slechts in zijn hoge, hemelse klank horen,
wat toch een verarming en verschraling van het motief betekent. Op dezelfde manier
klinkt het ook door in de verhaalfiguur van Mei, van wie verteld wordt dat zij op
haar hemelse reis steeds maar weer uit haar dromerijen ontwaakte11. Dat het isolement
van Balder met deze verschraling samenhangt, behoeft dacht ik, geen betoog. Het
‘in zich zelf besloten zijn’ van Balder vindt zijn weerspiegeling in Mei en blijkens
de proloog van zang II ook in de dichter12.
Na deze excursie, waarin zij het kort en onvolledig, besproken werd hoe het
opwekkingsmotief zich in het grotere middenstuk gedraagt, kom ik tenslotte uit bij
zang III. Hier klinkt het motief vanaf de eerste regel de hele zang door in een
weemoedige en droefstemmende klank. Eén plaats in het bijzonder roept bij mij de
herinnering op aan de lyrische ontboezeming van de dichter, toen hij in zang I voor
't eerst Mei zag, alsof hier het motief in hetzelfde akkoord klinkt maar dan in
mineur-klank. De regels van dit citaat gaan vooraf aan die, waarin de dichter, dit
keer als verhaalfiguur de stroomvrouw zal ontmoeten en haar het lot van Mei zal
vertellen (p. 139):
Ik liep dan voort en waar het weiland dalen
Ging naar een sloot, sleepte ik mijne voeten.
Er stonden bloemen die door het ontmoeten
Met mijne voeten schommelden, ik ging
Boven ze langzaam en mijn zwaar hoofd hing.

11
12

Zie in het gedicht: p. 62, 93, 114 en 115.
Plaatsen waar dit in zichzelf besloten zijn van Mei duidelijk verbeeld wordt, zijn: p. 66 (haar
eenzaamheid p. 77) p. 84, 87, 113 en 115.
Brandt Corstius heeft op dit dromerige van Mei in zang II al gewezen. J.C. BRANDT CORSTIUS,
Herman Gorter als Tachtiger; in: NTg jrg 38, 1945, p. 12-21.
PROF. STUIVELING merkte na lezing van het typoscript van mijn artikel op dat in de tekst zelf
van het gedicht enkele keren een duidelijke identificatie van Mei en dichter te lezen valt.
Daar ben ik het volledig mee eens. Het duidelijkste voorbeeld van deze identificatie, lijkt
mij, geeft het hierboven al bedoelde citaat op p. 115:
Ik weet het niet, want al dien tijd was ik
Diep in u, Mei, u zelf, geen ogenblik
Keken wij rond, maar voelden diep in ons
Een warmte en zachtheid als vogeldons.
Uit dit citaat blijkt duidelijk dat het in zichzelf besloten zijn van Mei in zang II ook geldt
voor de dichter in deze zang.
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Ik geef toe dat er nog al wat af te dingen is op de gedachte dat dit citaat de herhaling,
uiteraard in mineur, zou zijn van de dichterlijke ontboezeming, ontlokt door de
aankomst van Mei. Nevel, kinderen en woning ontbreken. Toch bevat het m.i. genoeg
reminiscentie om aan te nemen dat het hier om dezelfde dichter gaat als die tijdens
zang I één moment zijn eigen dichten tot onderwerp maakte. Zou dan ook in deze
zang niet diezelfde metapoëtische betekenislaag onder de regels verscholen liggen?
In de woorden van de verhaalwerkelijkheid beluister ik de belevingswereld van de
dichter van de prologen en van de geciteerde onderbreking, m.a.w. de belevings- of
binnenkant van het opwekkingsmotief, waarin nu gevoelens van rouw en droefheid
heersen.
Door het hele gedicht zijn er immers verwijzingen over en weer tussen proloog
en verhaal, maar ook tussen auktoriële en ik-vertelsituatie. Via het spel tussen proloog
I en het verhaal van zang I werd duidelijk hoe het lied van de dichter moest worden
opgevat: lente en dichterschap, beide in de betekenis van opwekkend tot een nieuw
en rijk leven, spiegelen elkaar tot een raadselachtige twee-éénheid. Het
verhaal-figuurtje Mei bleek de personificatie te zijn niet alleen van de lente, maar
meer nog van het lenteverwekkende dichterschap, en daarmee - die conclusie heb ik
nog niet getrokken, maar zij ligt toch zozeer voor de hand - van het lied van de dichter,
waarin natuur en poëzie elkaar spiegelend weerkaatsen. Ook op andere plaatsen
wordt dit spel tussen proloog en verhaal gespeeld. Het slot van proloog II verwijst
al naar Mei's hemelse vlucht; het geluk van Balder in zang II correspondeert met dat
van de dichter van de proloog. De dichter overschrijdt steeds de grenzen die hij zich
in het gedicht gesteld lijkt te hebben. Zo kust hij aan het slot van zang I zijn zoete
Mei hartstochtelijk op de lippen, waar hij daarvóór nog de auktoriële afstand wist te
bewaren. Hij stoort zich aan geen vertelsituatie en als verhaalpersoon in zang III
weet hij reeds het lot van Mei, nog voor zij op aarde is teruggekeerd van haar hemelse
vlucht. Zo ook is er de flauwe glimlach van herkenning tussen dichter en stroomvrouw
in zang III terwijl de eerste stroomvrouw-passage auktorieel verteld is.
Wie eenmaal gestoten is op de metapoëtische laag, die onder het gehele gedicht
doorloopt, begint het te glinsteren en te vonken van de steeds opnieuw oplichtende
betekenissen. Lied- en opwekkingsmotief smeden er de verhaalwerkelijkheid om tot
een veelkantig juweel van immanent poëtische thematiek. Zo'n passage volgt
bijvoorbeeld als verteld is hoe Mei in zich het leven voelt wegebben. Een winterse
kou breidt zich in haar uit. ‘Zij huiverde en deed mij ontwaken’ (p. 146).
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En de dichter verwarmt haar met zijn adem:
... 'k leunde op mijn arm
En ademde op haar en weder warm
Werd ze als immer, zij een bloedebloem En toen maakte ik mijn adem tot den roem
Van adem, golfjes klank, veren van klank,
En zong een liedj' en zweeg, ze zei haar dank
Nog niet, want òp zat ze en zag mij aan
En zei als wou ze in haar stem vergaan:
‘Gij zijt als hij, als hij, in uwe stem.’
En toen kuste ze mij, maar kuste hèm
Op mìjnen mond, en toen op mijne ogen,
Maar hare ogen waarden in den hoge.

Het liedje is nu nog maar een zwakke echo van het liedmotief, waarmee het gedicht
zo triomfantelijk inzette. Het wekt in Mei nog éénmaal het verlangen, hoewel een
twintigtal regels hiervoor de ‘kinderen van wensen en verlangen’ al ‘in haar schoot’
gestorven leken te zijn, het verlangen nl. naar Balder, de voor eeuwig Ontwaakte,
die in een belevingstoestand van geluk verkeerd zoals de dichter die nooit zal kunnen
bereiken. Mei deed hem ontwaken, zoals ook hier, waar de dichter haar nog eens tot
nieuw leven wekt door haar te verwarmen met zijn adem, die wordt tot roem van
adem, zijn stem. Dat is de stem van een dichter, die weet dat er ‘in elk ding schuilend
fijne essence’ ligt. Het opwekkingsmotief met de innige verstrengeling van
‘opwekken’ en ‘opgewekt worden’ in de metapoëtische zin van het woord, klinkt
hier nog eens op, nu met droef omfloerste klank13.
Ik wijs tot slot nog op de tweede helft van de strofe waarin verteld wordt hoe de
dichter Mei, als het avond geworden is, in zijn huis ontvangt (p. 142-143). Het
opwekkingsmotief klinkt hier zo smartelijk:
Alles was donker en de stilte wenst' er
Klanken en woordgeraas, en aamde zwaar
Van haar naar mij, van mij tot haar, een schaar
Van lange zuchte' in hangende gewaden.

13

In het opwekkingsmotief zou men een binnen- en buitenkant kunnen onderscheiden, ik meen
in dezelfde betekenis als waarin Endt het bedoelt; vgl. ENDT, o.c., p. 387. Endt spreekt ook
van ‘drempelsituaties’. Eenzelfde drempelsituatie lees ik in de 3e strofe van zang II: ‘Dan
treedt op zijn drempel / Een bloot beeld’ (p. 61), maar ook weer in Mei's verlangen naar
Balder (vgl. p. 80 en p. 115). In Marsmans opstel over Herman Gorter (o.c. p. 647-683) lees
ik dat Gorter zelf de eerste is geweest die in een gesprek met Verwey wees op overeenkomst
tussen Mei en Verwey's Rouw om het jaar. In dit gedicht is een zelfde drempelsituatie als in
proloog II.
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In de chiastische stijlfiguur wordt de aard van de stilte weergegeven: de stem van de
dichter stokt. Zijn inspiratie, afhankelijk van de ‘willenswoede’, ‘het wreed begeren’
zoals Balder zegt, ebt weg (vgl. p. 127); zijn gedicht loopt teneinde. Maar ook de
verbeelding daarvan levert prachtige poëzie op. Even te voren vertelde de dichter
hoe zijn oren suizelden en zijn ogen zich bijna toesloten. Wat een contrast met zijn
dichterlijk geluk in proloog II, waar ‘het licht ver van mijn ogen viel, / Mijn oog en
oor werd als de grote hemel /...’! De peinzende stilte wordt verbroken door een lied
van de nachtegaal, dat een poëtologische omschrijving krijgt (vergelijk hiermee ‘Het
nachtegaalgeklaag’ in proloog II, p. 60):
Het werd geboren uit de stilte, taal
Van stilte zelf, alsof het zwijgen sprak,
Onmerkbaar overgaand in spraak die brak.

Endt merkte hierbij al op: ‘Het zijn altijd ogenblikken van innigheid, aandacht en
stilte, waarin de innerlijke stem spreken gaat en beluisterd wordt. In de beschrijving
van het nachtegalenlied lijkt het ontstaan in hem van poëzie verwoord.’14. Ik sluit
mij geheel aan bij deze opmerking maar zou graag willen dat zij gelezen wordt in
het licht van de gehele Mei-thematiek, waarvan ik heb willen aantonen, dat het lieden opwekkingsmotief er zo'n belangrijke rol in spelen.
Gorters lied is een eenvoudig lied, zonder franje, opsmuk en overbodige beeldspraak.
Daar bedoel ik mee dat dit lied een dichter toont die tot het uiterste geconcentreerd
is op het beluisteren van de stem in hem, waarvan hij het heldere maar zo tragische
inzicht heeft, dat zij alleen maar tot hem kan spreken op die momenten dat hij de
natuur tot in al de vezels van zijn lichaam heeft beleefd, zó dat ‘elk ding’ (verschijnsel
is een veel te spiritueel woord) in hem begint te zingen. Zo is er die wisselwerking
tussen hem en de natuur. Het is ook een tragisch inzicht, want dit erotisch gevoel
van natuurbeleving is immers afhankelijk van ebbe en vloed van de levensbegeerte,
die de wereld soms met felle kleuren siert maar dan weer met een bleke mist
overdekt15.

14

15

ENDT,

o.c. p. 389. Men vergelijke dit nachtegalenlied nog met het nachtegaalgeklaag in
proloog II, 2e strofe; en met het zingen van de nachtegaal tijdens het samenzijn van Mei en
dichter op p. 53.
Ik druk mij hier zo goed mogelijk uit in termen van het gedicht zelf. Bij de ‘bleke mist’ dacht
ik i.h.b. aan de slotwoorden van de stroomvrouw in zang I en III (p. 44 en p. 140) en aan 't
‘nev'lig’ bestaan op p. 19 (de nevel waar de gele boot uitkruipt is een geheel andere.). Zonlicht
bant ook de doffe ban des slaaps, vgl. p. 45.
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Maar steeds is er de wisselwerking tussen de dichter en de natuur, tussen binnen- en
buitenwereld. Zo schrijft Gorter het ook in zijn later afgekeurde dissertatie, door
Diepenbrock vertaald. ‘De kunstenaar meent dat hij het ding is of de eenheid van
dingen, waardoor hij wordt bewogen. Dit gevoel moet noodwendig het sterkste gevoel
zijn. Want het is het machtigste vergeten zijn van de werkelijkheid (de waarheid) en
van vele dingen in hem.’16.
Deze gedachte in een proefschrift dat Gorter volgens Diepenbrock aan Nietzsche
had opgedragen17, is een gedachte die als een rode draad door het werk van Nietzsche
heen loopt. Zij komt voor in een college aan studenten in Basel over Homerus en de
filologie18 tot in de losse aantekeningen van zijn nalatenschap, waar o.m. staat: ‘Die
Kunst und nichts als die Kunst! Sie ist die grosse Ermöglicherin des Lebens, die
grosse Verführerin zum Leben, das grosse Stimulans des Lebens.’19. Zowel het college
als de nalatenschap kan Gorter in de Mei-periode nooit gelezen hebben. Maar hij
kan deze gedachte wel herkend hebben als een eigen inzicht, toen hij samen met
Diepenbrock Die Geburt der Tragödie las, waar zij door het hele boek heen zo
duidelijk spreekt. Ik citeer o.a. deze volzin: ‘Die Verzückung des dionysischen
Zustandes mit seiner Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des
Daseins enthält nämlich während seiner Dauer ein lethargisches Element, in das sich
alles persönlich in der Vergangenheit Erlebte eintaucht...’20. En Diepenbrock citeert
dezelfde gedachte uit Gorters Mei (p. 130):
Zij is de liefste, allerliefste, moeden
Die zich moe leefden, aan het zien en smaken
Der volle wereld drinken haar en raken
Haar soms met lippen, willen haar altijd,
Zij geeft van alles hun vergetelheid.

16
17

18
19
20

Zie Herman Gorter documentatie, samengesteld door ENNO ENDT, Amsterdam, 1964, p. 163;
in 't vervolg HGD.
HGD p. 181. Ook de tweede dissertatie: De interpretatione Aeschyli metaphorarum had
Gorter gerust aan Nietzsche kunnen opdragen, lijkt mij, als ik de bespreking ervan door
Fresco (M.F. FRESCO, Herman Gorter en de klassieke oudheid in: Acht over Gorter, Een reeks
beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van GARMT STUIVELING, Amsterdam,
1978, p. 69-161) leg naast opmerkingen van Nietzsche in Die Geburt dei Tragödie als: ‘Die
Metapher ist für den echten Dichter nicht eine rhetorische Figur, sondern ein stellvertretendes
Bild, das ihm wirklich, an stelle eines Begriffes, vorschwebt.’ En: ‘Wodurch schildert Homer
so viel anschaulicher als alle Dichter? Weil er urn so viel mehr anschaut.’. Vgl. NIETZSCHE,
Werke in drei Bände, herausgeg. von KARL SCHLECHTA, dl. I, p. 51. Vgl. ook nog een
opmerking door Gorter in een brief gemaakt (HGD p. 141).
NIETZSCHE o.c. III p. 159.
NIETZSCHE o.c. III p. 692.
NIEETZSCHE o.c. I p. 48.
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En dat deed hij in het artikel Melodie en Gedachte, waarin het lied van de lente de
kunst door de geschiedenis heen zo vaak uit de winterse sluimer wekte21. Het citaat
geeft weer het verlangen naar het extatische en zo uitzinnige zielsleven van de blinde
en in zichzelf besloten Balder, diens Ontwaakt zijn, waarvan de dichters soms een
echo horen in eigen ziel.
Gorter moet zeer veel van wat in hem leefde, herkend hebben in Die Geburt der
Tragödie. Hij moet Nietzsche misschien meer nog dan hij zelf zich bewust was,
verwant zijn geweest. Is er niet in het gehele fragment dat van zijn afgekeurde
dissertatie bewaard is gebleven22 de spiegelende wisselwerking tussen de dichter en
de natuur? Zo schrijft hij over de ‘allersterkste stemmen van menschen, van
gevoelsmenschen’: ‘Zij gaan door de natuur en zingen de boomen de lucht en het
water, zij zijn alleen met zichzelf en zingen hunne phantasiën, die alleen hunne stem
zijn en zij kunnen niet meer inhouden de volheid hunner ziel.’. Zo schreef Nietzsche
in een lezing, gehouden op 5 maart 1872 ‘Über die Zukunft unserer
Bildungsanstalten’: ‘zu ihm (de jongeling, die op het juiste pad gehouden moest
worden!) müssen der Wald und der Fels, die Bergeshalde in ihren eignen Zungen
reden, in ihnen muss er gleichsam sich wie in zahllosen auseinandergeworfenen
Reflexen und Spiegelungen, in einen bunten Strudel wechselnder Erscheinungen
wiedererkennen; so wird er unbewusst das metaphysische Einssein aller Dinge an
dem grossen Gleichnis der Natur nachempfinden und zugleich an ihrer Beharrlichkeit
und Notwendigkeit sich selbst beruhigen.’23. Een half jaar daarvoor had hij deze
gedachte dichterlijker maar ook geheimzinniger genoemd ‘die Duplizität des
Apollinischen und des Dionysischen’.
Met behulp van dit begrip, waarvan hij de afzonderlijke componenten had kunnen
vinden in Wagners essay Über die Kunst und die Revolution schreef Nietzsche een
ontstaanspoëtica voor epos, lyriek, lied en Attische tragedie. De opvatting van
Schopenhauer van Die Welt als Wille und

21

22

23

o.c. p. 34. Veel uit dit artikel herinnert aan Die Geburt. Zie voor deze functie
van het lied in Diepenbrocks artikel p. 37, p. 38, p. 40. Daarnaast wordt het lied nog genoemd
op p. 30, p. 33, p. 37, p. 38, p. 39, p. 40 (2 maal) p. 44.
Over de gehele kwestie van de afgekeurde dissertatie licht REESER ons in. Zijn artikel Een
onbekend dissertatie fragment van Herman Gorter heb ik gelezen in de bundel Lessen in
lezen I, Essays uit 12 jaargangen Maatstaf, Ooievaarpocket, Den Haag, 1967, p. 93-105.
Misschien heeft Diepenbrock het fragment wel daarom bewaard omdat het zo echt de intentie
van het Mei-gedicht weergeeft en waarvan ook veel terug te vinden is in Diepenbrocks
artikelen. Diepenbrock bewaarde het fragment achter in een klein notitieboekje dat grotendeels
aantekeningen en ontwerpen voor artikelen uit de jaren 1892-'94 bevat (zie p. 96). Het citaat
van Gorter hierna, in HGD p. 165.
NIETZSCHE, o.c. III, p. 232.
DIEPENBROCK
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Vorstellung met daarin de spiegelende oppositie tussen de twee kenniswijzen van
schijn en blinde wil speelt daarin een belangrijke rol. Op de achtergrond ervan bevindt
zich das Ding an sich van Kant, waarmee deze filosoof aan het einde van het tijdperk
van de Verlichting voor altijd het gordijn had dichtgeschoven voor de tot dan toe
heersende godsvoorstelling. Daarmee had hij het uitzicht op het ‘niet-ik’ a.h.w. achter
een wit scherm verborgen, waarop Schopenhauer als vanzelf het ‘tat twam asi’ kon
projecteren24. Ook de Traumtheorie van Schopenhauer, door Wagner in zijn essay
Beethoven verder uitgewerkt met behulp van de termen Schallwelt en Lichtwelt speelt
in deze ontstaans-poëtica een belangrijke rol25.
En zo kom ik terug op het liedmotief in het Mei-gedicht na deze wat uitvoerige
uitweiding, waarin ik heel in 't kort heb willen aantonen dat Gorter toen hij zijn Mei
schreef een exponent was van een zo in zichzelf besloten wereldvisie dat men
misschien wel van een wijsgerig narcisme kan spreken26 en waarvan hij zich pas na
moeizaam worstelen heeft kunnen bevrijden - van ‘het genot der zichzelf
beluisterende, zichzelf genietende emotie bij de durende bewustheid der ziel van de
gestadige schepping van haar eigen Ik, die de zichtbare wereld is’27 - op zoek naar
een God die hem niet meer overleverde aan zichzelf, totdat hij deze buiten-ik waarheid
eindelijk vond in ‘het menschengeluk’28. Hiervan spreekt hij in zijn gedicht ‘De dag
gaat open als een gouden roos;’.
Ook deze ontstaanspoëtica wordt in het gedicht verbeeld! Naast het dichten zelf
in zijn specifieke betekenis van ‘opwekken uit een gevoelsarm bestaan’ en de beleving
tijdens dit dichten, het ‘opgewekt worden tot de gelukkige staat van ontwaakt zijn’
wordt ook het ontstaan van

24

Dit ‘tat twam asi’ (dat ben jij) las ik in een fragment uit Die beiden Grundprobleme der Ethik
als opgenomen in ARTHUR SCHOPENHAUER, Auswahl aus seinen Schriften, besorgt und
eingeleitet von S. FRIEDLAENDER, München, 1962, p. 174.

25

RICHARD WAGNER, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Leipzig, 1898

26

27
28

3

, bnd 9, p. 68 e.v.
Wijsgerig narcisme dan wel in z'n meest abstracte betekenis. (In het werk van Darwin en
Freud zou veel te herkennen zijn van deze filosofie!). Van Schopenhauer via Wagner naar
Nietzsche vindt er een accentverschuiving plaats, van een het hele bestaan omvattende
filosofie naar een kunstfilosofie. Zo lijkt het mij dat de verhaalwerkelijkheid van Mei getekend
is naar Schopenhauers wijsbegeerte en de metapoëtische betekenislaag naar de Nietzscheaanse
van Die Geburt.
DIEPENBROCK, o.c. p. 62.
Het ‘menschengeluk’ waarover Gorter spreekt in zijn gedicht: De dag gaat open als een
gouden roos is te vinden in o.a. HERMAN GORTER, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam,
1966. Van Gorters worstelend zoeken getuigen natuurlijk ook de Voorberichten bij De School
der Poëzie uit 1897 en 1905. Deze zijn ook opgenomen in de Verzamelde lyriek. Ook een
brief van Garter aan zijn vriend Diepenbrock getuigt ervan (HGD p. 349), waar hij Kant met
name noemt.
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het dichten in het Mei-gedicht verbeeld. Hoe het gedicht, het lied, ontstaat, is het
gemakkelijkst te zien in de Balderpassage aan het slot van zang II, waar het gedicht
a.h.w. op zijn schraalst, op zijn smalst is en het de rijk gestructureerde
lenteverwekkende beeldenkracht mist (p. 121-122):
Zo was dat land waar al wat Balder dacht,
Hij landsheer en landsgod, zichzelve bracht
Te voorschijn en ter wereld en bleef leven
Tot nieuwe onderdanen het verdreven.
Want al die dingen die Mei voor zich zag
Waren zìjn onderdanen, zìjn gezag,
't Waren de beelden van zijn zielsmuziek;
In hem zijns lieds geruis op zijn ritmiek,
Maar buiten hem de levendlichte schemer,
Schimmenafbeeldsels in een spingewemel.
Zo zaten ze, hij stil muziek te maken,
Zij, zonder horen, zag ze wel genaken.

Ik wijs op de spiegelende verhouding tussen muziek en de beelden van deze
zielsmuziek, die eenvoudig gezegd het lied in zijn meest innerlijke en meest
elementaire vorm doen ontstaan. Maar het mist hier de lente-verwekkende kracht,
het erotisch getinte verlangen naar de essentie in de aardse dingen. Balder vormt een
in zichzelf besloten zingende en beeldenverwekkende eenheid. Hij vormt een bestaan
binnen het mensenbestaan, maar daarvan volledig geïsoleerd. Hij is de godgeworden
lyrische kunstenaar, zoals die wel te herkennen is in Nietzsches beschrijving: ‘Er ist
zuerst, als dionysischer Künstler, gänzlich mit dem Ur-Einen, seinem Schmerz und
Widerspruch, eins geworden und produziert das Abbild dieses Ur-Einen als Musik,
wenn anders diese mit Recht eine Wiederholung der Welt und ein zweiter Abguss
derselben genannt worden ist; jetzt aber wird diese Musik ihm wieder in einem
gleichnisartigen Traumbilde, unter der apollinischen Traumeinwirkung sichtbar.’29.

29

NIETZSCHE, o.c. I, p. 37.
STUIVELING merkt nog op

dat ik in mijn artikel de Balder-figuur zoveel minder essentie
toeken dan nodig lijkt. ‘Per slot van rekening blijft Balder een godheid, een bovenaards
wezen, dit in tegenstelling tot het Mei-meisje.’ Hierbij wil ik graag aantekenen dat mijn
studie tot doel heeft het lied- en opwekkingsmotief in het Mei-gedicht aan te tonen. Ik heb
dan ook alleen maar beoogd Balder te beschrijven in zijn functie binnen het spanningsveld
van deze motieven. Daarmee zijn zeker niet alle raadselen rondom deze god opgelost. (A.Z.)
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In Balder culmineert enerzijds de helft van het opwekkingsmotief, nl. het
ontwaakt-zijn en anderzijds de helft van het liedmotief, nl. het in dromen verzonken
zijn! De tussenliggende schakel, waarmee beide deelmotieven verbonden zijn: het
dichten zelf, ontbreekt bij Balder nagenoeg. Wel heeft Mei zijn liederen nog gehoord
aan het begin van zang II, maar aan het slot van deze zang zwijgt Balder geheel (p.
131-132), want: ‘... 't zijn woorden niet, / 't Zijn dingen niet, 't zijn klanken niet, geen
lied / Verbeeldt de zielsbewegingen genoeg. Alles is beeld, is beeld van haar, en
vroeg / Of laat valt het inéen in stof,...’. En Balder blijft stom van extase in de eeuwige
verrukking van zijn ziel achter in ‘de blauwe rijkheid / Van zon- en etherbrand, die
zijn gelijkheid / Niet heeft, maar zelf zich brandt en nooit verslindt. / Het vuur vecht
daar met vuur, géén overwint.’ (p. 122)30.
Balder is blind en stom en ziet en hoort alleen nog maar zichzelf, zijn diepste ik,
zijn ziel, zoals elk ding een ziel in zich heeft en elk ding schoon is ‘Omdat het
eenzaam is’ (p. 22). Wat Balder ontbreekt, is het dichten zelf, zoals Nietzsche dat
omschreef in de zin die volgt op de zojuist hiervoor geciteerde: ‘Jener Bild- und
begrifflose Widerschein des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlösung im
Scheine, erzeugt jetzt eine zweite Spiegelung, als einzelnes Gleichnis oder Exempel.’.
In deze Balderpassage wordt het lied driemaal genoemd. Volg ik het liedmotief
terug dan kom ik het het eerst in Mei zelf tegen, die in haar dromen, haar ontwaken
en haar in zichzelf besloten zijn, in haar verlangen naar Balder zo zeer op hem is gaan
lijken, zoals in proloog II al is aangekondigd (p. 115):
... En daar begint een lied
Weer in haar, dat ze toch niet hoort, hoewel
Ze zelf het zingt - zoals uit diepen del
Door lover, oever en door zon bekoord,
Een bronwel springt maar 't springen zelf niet hoort.

Lied kan hier ook in dezelfde betekenis genomen worden als in de Balderpassage.
In en buiten Mei klinkt muziek. En hoe dichter zij bij Balder komt, hoe duidelijker
zij die muziek hoort, die zich in prachtige kleuren visualiseert (p. 116-117). Er worden
aan dit liedmotief twee noties toegevoegd: de ‘onbewustheid’ waarmee het gezongen
wordt en de vergankelijkheid. Dat laatste proef ik in de vergelijking van Mei's

30

Ik citeer deze versregels omdat ze ook weer zo goed aangeven: het met zichzelf bezig zijn,
dat zowel in het bestaan van Balder, Mei als de dichter de (tragische?) essentie is, Deze
essentie ligt ook al in de gedachte dat elk ding schoon is omdat het eenzaam is (p. 22).
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lied met de fontein. De notie van ‘onbewustheid’ is in de fluitende jongeman links
(in de allereerste strofe van zang I) en de neuriënde jongeman rechts (dichter en Mei
zien hem op de avond vóór Mei's laatste nacht op aarde; slot van zang III, p. 151)31
van deze zang, dit middenpaneel, terug te vinden. Dat de springfontein het
vergankelijke, verbonden aan ebbe en vloed van de levensbegeerte verbeeldt, lees
ik uit eenzelfde vergelijking in zang I. Daar heeft een dergelijke vergelijking de taak
het voorjaarswerk van Mei te verduidelijken!!32. Mei gooit er de bloemkorf om, schept
steeds maar weer handenvol bloemen eruit, die zij omhoog werpt. Heel de natuur
van Holland wordt zo met prachtige kleuren getooid, ‘want als een springfontein /
Die een kolom spuit, maar in druppen klein / Gemaakt wordt, zo viel bij haar
schouders neer / Een vlucht gebloemte.’ (p. 36).
Het is trouwens prachtig om te zien hoe hier het beeldmotief, dat als een langgerekte
draad vanaf de duinvijverpassage, waar Mei beschroomd haar eigen beeltenis ziet,
hier langs scheert om in het lied van de slechts zichzelf ziende Balder te eindigen.
Het ‘mooi Meiwerk’ (p. 36) wordt namelijk ook (a.h.w. aan de rechterzijde ervan!)
vergeleken met de zuilen van een kerk die met beeldjes volgebeiteld zijn. Om nog
duidelijker in te zien dat in de vergelijking met de springfontein de notie zit van
‘vergankelijk, want afhankelijk van de levensbegeerte’ wijs ik, zij het met een zekere
schroom, op het moment vlak voor Mei het lied van Balder hoort. Daar is zij zo zeer
vrouw geworden dat sexueel-erotische gevoelens als in een orgasme in haar opspuiten
‘... of een bron / Ze uit haar zelve opspoot in de zon.’ (p. 66).
In de overige liedpassages heeft lied deels de functie van leidmotief - vanaf haar
ontmoeting met de goden, de laatste ontmoeting voor Balder, wordt lied relatief
frequent genoemd - deels de functie het verlangen naar Balder uit te beelden. Mei
streeft ernaar Balder gelijk te zijn. Zo heeft zij in de ontmoeting met de maanmoeder
haar aards lentewerk vergeten en wil zij alleen nog maar ‘mooi maken’ de
‘marmerpaleizen’ van de liederen van Balder. Maar zijn woning is al mooi: ‘... zie
ze hangt vol van tooi, / Zomers gebloemte hangt, winters kristal, / Met ijs behangen
en met rood koraal / De wanden, o ik zelf begraaf me in rozen.’ (p. 80).
Aan de goden stelt zij zich triomfantelijk voor in een lied, waarmee zij zich Balder
waardig acht. Zij heeft in het Walhalla der goden de

31
32

heeft op dit symmetrisch afrondend motief gewezen; o.c. p. 93.
Het voorjaarswerk van Mei (het opwekken) en het verlangen van Mei naar Balder (het
ontwaakt zijn) worden dus allebei met eenzelfde beeld vergeleken!
MEEUWESSE

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

261
vereniging gezien van de aardse tegenstellingen Noord-Zuid en winter-zomer in het
man- en vrouwbeeld, en zoals ze die ook al kent uit Balders lied33. Daarom wijst zij
in haar lied de goden erop dat zij door haar afkomst van zon en maan in ieder geval
één aardse tegenstelling in zich heeft overwonnen nl. die van nacht en dag34.
In de ontmoeting met de ‘Wolkespinster uit het Noorden’ wordt lied niet genoemd.
Maar hier heerst net als in de andere ontmoetingspassages de helft van het lied- en
het opwekkingsmotief: het ontwaakt-zijn, dat voor Mei betekent het aangetrokken
worden door Balder, hier zichtbaar door de nadruk die op naam ligt. De wolkespinster
zegt (p. 90):
‘Balder, zijn naam is balsem en als dauw.
De open oren van een jonge vrouw
Drinken hem in en vullen 't diep lichaam
Met weeld' en 't klanken van zijn rijken naam.
Omdat ze dan het hoofd boordevol heeft
Van dat geluid en in haar ogen beeft,
Achter haar ogen, zijn wild flikk'rend beeld,
Zoekt ze hem ook, ik weet het, en verbeeldt
Zich 't vinden al vooruit, o 'k weet het wel.’

Beeld en klank, de kenmerkende trekken van het lied zoals dat in Balder en ook in
Mei in zang II leeft, worden ook hier, in de woorden van de wolkespinster, zichtbaar.
Tot slot kom ik dan bij de passage waar de ontstaanspoëtica het meest volledig
wordt verbeeld, de proloog van zang II. Precies de middelste strofe geeft deze
ontstaanspoëtica weer:
Zo hoor ik ook terwijl ik speel, heel ver
Van over de velden komen als schemer
Van woorden, als ik slaap dromen rondom:
Daarom, mijn jonge zoete zuster, kom.

Deze ‘schemer van woorden’ is het gedicht dat de dichter in zich voelt opkomen en
dat a.h.w. als een waas van fluisterende woorden opgestuwd wordt door de vloed
van een muzikale gemoedsstemming35, die de

33
34

35

Vgl. MEEUWESSE, o.c., p. 199.
Het lijkt net of Mei zich zou willen presenteren als de belichaming van ook de tegenstelling
tussen winter en zomer; in het liedgedeelte over haar afkomst van de maan zingt zij: ‘koud
is de winternacht’, maar in het ‘zon’ gedeelte laat zij ‘zomer’ weg. Wel noemt zij zich nog
de belichaming van ‘koud’ en ‘heet’, daarmee de goden wel de andere tegenstellingen van
winter en zomer, en noord en zuid suggererend!
BRANDT CORSTIUS heeft in zijn lezing Herman Gorter, de dichter (in: Jaarboek van de
maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1963-1964, Leiden, 1964 (p. 14-31)
reeds gewezen op deze muzikale stemming. ‘Balder spreekt over zijn oude zelf als over de
lyrische dichter van Nietzsche, die de muziek zichtbaar maakt d.w.z. haar nog meer dan zij
reeds heeft de vorm verleent van de hartstocht, de begeerte, het verlangen.’ (p. 20). Maar
mi. geldt dit niet alleen voor Balder.
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dichter in de eerste strofe van de proloog heeft veruitwendigd in de verbeelding van
zijn ontwaakt-zijn als ‘kolommen dauw / Muziek’. De gehele natuur voelt hij in zich
klinken als muziek36. Deze muziek ontlaadt zich in droombeelden. Ook in deze strofe
tref ik weer de spiegelende oppositie. Links van de ‘schemer van woorden’ staat:
‘Zo hoor ik’, dus het muziekaspect en rechts ervan staat: ‘dromen’, het beeldaspect.
Vóór deze strofe staat de vergelijking met de bruidegom, die zo vervuld is van
liefdegevoelens voor het meisje, dat haar ‘bloot beeld’ hem in de slaap verschijnt.
Zó ontstaat ook in de dichter de schemer van woorden, zijn gedicht. En de strofe die
volgt op de geciteerde bevat de invocatio: ‘Kom nu mijn jonge zoete zuster, kom.’,
zodat de hemelse, jonge zoete zuster zich weerspiegeld ziet in het beeld van de
aardsmooie bruid. Weer wordt de muze aangeroepen als in proloog I. Deze tweede
invocatio is nodig omdat het gedicht in zang II een wending neemt of beter: het
accent verlegt, nl. van de verbeelding van het ‘opwekken’, het dichterschap in zijn
specifieke impressionistisch-opwekkende betekenis naar de verbeelding van het
‘ontwaakt-zijn’, in de beleving van het lente-geluk van de dichter.
Na de verbeelding van de belevingspoëtica in de eerste twee strofen en die van de
ontstaanspoëtica in de volgende drie strofen, komt in de laatste twee strofen het
dichten zelf aan de orde: ‘Zie, ik wil nu zoet-klinkende schalmei / Hernemen,...’ en:
‘Maar nu zal 't orgel spelen...’. De laatste acht regels wijzen vooruit op de
problematiek in zang II. Ook deze zou ik metapoëtisch kunnen lezen. Het lied van
zang II, gesymboliseerd in Mei, hier aangeduid met ‘Mijn ziel’ ontvliegt a.h.w. de
dichter en wordt als een roes van gelukkigmakende en verlangende muzikale beelden;
het wil opstijgen tot in de ijlste regionen van de blauwe ether der kunst37.

36

37

Vgl. DIEPENBROCK, o.c. p. 31-32, waar hij woorden van Beethoven aanhaalt. Voor
Schopenhauer is de muziek een onmiddellijke objektivatie van de oerwil. De verschijnende
wereld (d.i. de natuur) en de muziek kan men voor twee verschillende uitdrukkingswijzen
van dezelfde zaak houden. Zie bv. SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung dl
II, Kap. 39.
Nietzsche spreekt van ‘Älther der Kunst’ (o.c. I, p. 72). Diepenbrock spreekt van ‘geluidsether’
(o.c. p. 39). Kloos vertelde dat Perk spottend zei ‘dat alle kunst tenslotte toch een blauwe
nevel was’, in zijn inleiding van 1882. (Geciteerd uit: J.C. BRANDT CORSTIUS, Het poëtisch
programma van Tachtig, Een vergelijkende studie, Amsterdam, 1968, p. 78.) De inleiding
eindigt ook met de dichter ‘die zichzelven godheid en geliefde is, ... eenzaam met zijn ziel
onder de blauwe oneindigheid.’ (p. 85). De blauwe waas of ethervloed komt vooral voor in
Perks laatste sonnetten. Ook is het interessant Perks ‘Hemelvaart’ te vergelijken met het slot
van proloog II.
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Tot slot kom ik in verband met de ontstaanspoëtica nog één keer terug op de allereerst
door mij geciteerde liedpassage, waarin Mei van haar werk vertelde aan de
stroomvrouw en dat ze omschreef als: ‘Nu heb ik bij / Duizende dingen al elks naam
genoemd.’. Mei vertelt dat zij de namen niet zelf heeft gevonden, maar ze had ze al
gehoord toen ze nog op de zon stond. En sprekend over ‘het mompelen van de zee’
(p. 39) zegt ze dat zij op de zon zo graag naar het geluid van de zee luisterde: ‘Men
kan van alles horen in zijn lied, / Omdat hij wolken kent èn lichte zon; / Zo hoorde
ik namen waaruit ik me spon / De wondre dingen zelf,...’. Deze passage bevat voor
mij één van de aanwijzingen dat de zee, waarmee het gedicht als verhaal over Mei
inzet, niet zonder meer de verbeelding is van de Noordzee. Ik lees daarin nog meer
de verbeelding van de dichterlijke gemoedsstemming waarin het gedicht in kiemvorm
al aanwezig is. Aanwijzing hiervoor vind ik ook in de comparativi ‘frisser’,
‘Helderder’, ‘droger’ en ‘lichter’ (p. 16-17), die m.i. de verheviging en verheldering
betekenen van de gemoedstoestand van de dichter, de muzikale gemoedsstemming
die door de inspiratie langzaam maar zeker omgezet wordt tot steeds concreter
wordende beelden. Het gedicht neemt duidelijker vorm aan: een jonge Triton
ontwaakt, het helle zonlicht verandert daarna vrij plotseling in de in de
verhaalwerkelijkheid functionerende schemering. Dan komen er de meermannen,
nimfen en elven der zee. En de tritons bouwen met het geluid van hun trompetten
een lange straat over het zeegelaat (p. 18-19). Dan is de voorbereiding voltooid:
beelden en muziek, de kenmerken van het lied, zijn tot op zo'n punt van verdichting
genaderd dat het lied in zijn meest geconcentreerde vorm, zijn zuiverst gedichte
vorm, nl. als Mei uit de nevel zichtbaar wordt; de ‘schemer van woorden’ komt voor
het licht te staan38.
Nog een aanwijzing vind ik in Balders uitleg aan Mei, waarin hij erop wijst hoe
in de dichter een gedicht ontstaat. De dichter vergeet het leven en luistert naar wat
er in zijn ziel aan leven geboren wordt en naar ‘de wondre daden / Die 't dieper zelf
bedrijft, en naar beladen / Winden met klanke' en woorden ongehoord.’. (p. 129).
Welnu, deze zelfde beladen wind waait ook over de zee waaruit Mei geboren wordt
(p. 17):
Kinkhorens murmelden hun melodij
In rust, op 't gonzen van de golf dreef voort
Helderder ruisen als in droger woord
Vochtige klinkers, schelpen rinkelden

38

Vgl. hiermee Mei p. 22: ‘maar het staat voor 't licht / Zijn leven lang.’
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In 't glinst'rend water glas en kiezel en
Metalen ringen, en op veren wiek
Vervoerde waterbellen vol muziek
Geladen, lichter wind.

Deze ‘waterbellen vol muziek’ stijgen op van de zee, drijven door de lucht tot in de
tuin van Holland, waar ze ‘schoon en vol’ zinken. Kan men er tevens niet ook een
voorafspiegeling vinden van heel het Mei-verhaal in de drie fasen van ontwikkeling?
Zo kan m.i. in de tweede strofe van de tweede proloog al de opwaartse beweging
van Mei worden gelezen, waarvan eveneens ‘muziekballons’ opstijgend van de baren
de verbeelding vooraf zijn (p. 60):
Hoe kon ik 't ooit verlaten waar mijn ziel
Duizeld', het licht ver van mijn ogen viel,
Mijn oog en oor werd als de grote hemel
Boven de zee met al haar waterwemel
Van prisma's kleur en van muziekballons
Opstijgend van de baren, en van dons
Geplukt uit golvevleugels?

Deze strofe zou best wel eens kunnen verwijzen, zo veronderstelde ik eerder, naar
de ontmoetingspassage aan het slot van zang I, waar de dichter als verhaalpersoon
o.m. luistert naar de geheimen van Mei (p. 52):
Ik zat bij u als bij een kleine wel
Van levend water, waar 't rood elvenspel
Te zien is op den gelen zandgrond en
't Omhoog komen van bobbels kristallen.

Het lijkt of hier al de kiem wordt gelegd voor de tweede zang, of de dichter in deze
ontmoeting met Mei inspiratie vond voor de tweede zang, waarin de stemming van
het ontwaakt-zijn de verzen doortrekt van dieper gekleurde gevoelens. De melodie
ervan ‘is het lied geworden verlangen van den Meester, dat de schijngestalten van
het drama verwarmt met zijn dweependen adem, scheppend in den hoogeren schijn
van de kunst wat het leven hem onthoudt in zijn harde noodzakelijkheid en bitteren
dwang.’39. Is het al te gewaagd hier zang II te omschrijven met de woorden van
Diepenbrock, ook al laat hij deze gelden voor Mozart? Ook zang II is immers het
lied geworden verlangen, dat vergetelheid wil zoeken in de kunst?

39

DIEPENBROCK,

o.c. p. 30.
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Het lijkt mij dat geen ander het gedicht Mei in al zijn verwikkelingen zo begrepen
heeft als Diepenbrock. Het is alsof veel zinnen uit zijn artikelen gekleurd worden
door zijn door diep inzicht gerijpte liefde voor dit gedicht. In de tijd dat Gorter zijn
Mei schreef, was hij innig bevriend met Alphons Diepenbrock, groot bewonderaar
van Nietzsche en Wagners muziek. Diepenbrock speelde Gorter voor uit Wagners
partituren en nam hem mee naar enige Wagner-uitvoeringen. Op zijn beurt kwam
Gorter Diepenbrock op diens kamer telkens nieuw voltooide fragmenten van zijn
gedicht voorlezen. Zo groeiden ze samen in het gedicht, waarvan Diepenbrock elke
wending leerde kennen40.
Velen hebben de aandacht gevestigd op de muzikaliteit in het dichterschap van
Gorter. Van Eeden heeft een kleine honderd jaar geleden in zijn bespreking van
Gorters gedicht de muzikaliteit genoemd die voorafgaat aan de compositie van een
muziekstuk of een gedicht. En deze herkende hij in het gedicht. Marsman schreef
dat de ‘geest der muziek’ in wezen Gorters geest was. En Ter Braak: ‘Volgens mij
heeft Gorter in de beide perioden van zijn scheppende werkzaamheid maar één
verhouding tot het leven gehad: de muzikale.’41. Meeuwesse brengt het muzikale
karakter van Gorters dichterschap in nauw verband met de structuur van Mei. Terecht
merkt hij op dat wie uitsluitend let op de symmetrie-scheppende repetitie van motieven
uit het eerste in het derde boek, slechts één aspect ziet van die structuur. De structuur
van Mei wordt veel meer bepaald door de ‘voortdurende herhaling van tot symbool
geworden motieven in een patroon van correspondentie scheppende parallellen’ en
deze herhaling is een typisch muzikale figuur nl. die van de leidmotieven in de
Wagneriaanse zin van het woord42.
Ik vraag mij af of er in de structuur van Mei ook nog niet een andere muzikale
figuur te vinden is. Ik denk daarbij aan de dubbelstructuur van zowel het lied- als
het opwekkingsmotief in zang I en III. In het lied worden natuur- en dichtersmotief
op elkaar betrokken: natuur wordt poëzie en poëzie ruist uit in natuur, om de woorden
van Marsman nog eens aan te halen. Of om het eens te zeggen met een toespeling
op woorden van Diepenbrock: de lentedans van Mei wekt ‘de zoete bekoring van de
woordklankenval, die door het gedicht bloesemt in het lentegevoel van de dichter’43.
Is het niet of twee thema's hier door elkaar

40
41
42
43

Hierop heeft MEEUWESSE nog eens nadrukkelijk gewezen; o.c. p. 209-210.
MENNO TER BRAAK, Verzameld werk in 7 dln, Amsterdam, 1980, dl 4, p. 64. Ter Braak noemt
hem in dit artikel Dogma en muziek, de muziekmens, o.c. p. 65.
MEEUWESSE, o.c. p. 208.
De zin waarop gezinspeeld wordt, luidt: ‘In alle tijden nu wekte de bedwelmende macht van
het rhythmische fatum in de volksziel de dansmelodie, en de dansmelodie weer de zoete
bekoring van den woordklankenval die bloesemde door de tijden in de eeuwigelente des
levensgevoel.’ En Diepenbrock gaat verder met: ‘Zoo schiep de rhythmus uit de gewijde
gezangen het volkslied, opgroeiend naast de abstracte kunst der geleerde contrapuntisten en
zich allengs mengend, wel in plechtiger houding, maar toch met zijn wereldsche
woordenbeelden in den zwaren processie-gang der polyphone sacrale kunst.’ (o.c. p. 37).
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heen zingen in een contrapuntische verstrengeling van melodieën? Het gedicht lijkt
een harmonie van klanken, die opgroeit uit het contrapunt, ‘uit de zichzelf
voortplantende melodie, een tweede melodie uit de eerste ontluikende en hare
gelijkenis, of de omhelzing en omranking van de eerste melodie door een tweede.’44.
Ik citeer hier de woorden van Diepenbrock omdat deze merkwaardigerwijze een paar
keer het volkslied noemt als toppunt van polyfone kunst45.
Mallarmé zou de poëzie van de nieuwe school in de Franse dichtkunst (het
symbolisme) Orphische poëzie hebben willen noemen, omdat hij er de identiteit van
de lyricus en de musicus in hersteld zag. Orpheus was musicus en dichter46. Voor
Mallarmé betekende dit niet alleen maar dat de woorden imitatie zijn van de
muziekklanken, maar vooral ook dat de muzikale structuur van thema en variaties
de logische gedachtengang vervangt47. In verband met deze Orphische poëzie kan
misschien ook het citaat van Mallarmé begrepen worden dat Diepenbrock boven zijn
artikel Melodie en Gedachte plaatste: ‘Je crois que la Poésie est faite pour le faste et
les pompes suprêmes d'une société constituée où aurait sa place la gloire dont les
gens semblent avoir perdu la notion.’48. Heeft de Poëzie hier niet een zelfde Orphische
taak als de dichter van Mei: de dingen opwekken uit hun winterse sluimer, en het
indifferente bestaan zin en betekenis geven?
De polyfonie in de structuur van Mei is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat
de wisselwerking tussen natuur en menselijk gevoel, die volgens Von Wilpert aan
het lied ten grondslag ligt, in het gedicht zelf verbeeld wordt. Ik denk in dit verband
ook aan de ‘Duplizität des Apollinischen und des Dionysischen’, die volgens
Nietzsche het kenmerk is van de antieke lyriek en het volkslied. Ook hij wijst op de
identiteit van de lyricus met de musicus in de antieke lyriek49. Voor hem gold Orpheus
als de dichter die met zijn woorden de mensen wist te bezielen: ‘Hier sind Hoffnungen;
was werdet ihr von ihnen sehen und

44
45
46
47
48

49

DIEPENBROCK,
DIEPENBROCK,

o.c. p. 36.
o.c. p. 37 en p. 40.
Vgl. ANNA BALAKIAN, The symbolist movement, a critical appraisal, New York, 1967, p.
84-85.
BALAKIAN, o.c. p. 86.
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NIETZSCHE, o.c. I, p. 37.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

267
hören, wenn ihr nicht in euren eigenen Seelen Glanz und Glut und Morgenröte erlebt
habt? Ich kann nur erinnern - mehr kann ich nicht! Steine bewegen, Tiere zu Menschen
machen - wollt ihr das von mir? Ach, wenn ihr noch Steine und Tiere seid, so sucht
euch erst euren Orpheus!’50. Dit citaat lijkt willekeurig gekozen, maar mijns inziens
is het hele boek van Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik gebaseerd
op deze Orphische taak van de dichtkunst. De dupliciteit van het Dionysische en het
Apollinische zou ik voorzichtig willen omschrijven als de wisselwerking tussen
menselijk gevoel, waarin de wereld zich weerspiegelt en de dichterlijke taal, die
vorm geeft aan dat gevoel. In het literaire kunstwerk ‘zeigt sich das Dionysische, an
dem Apollinischen gemessen, als die ewige und ursprüngliche Kunstgewalt, die
überhaupt die ganze Welt der Erscheinung ins Dasein ruft: in deren Mitte ein neuer
Verklärungsschein nötig wird, urn die belebte Welt der Individuation ins Leben fest
zu halten.’51.
De kunst van Orpheus bestaat eruit de mensen op te wekken tot nieuwe en rijke
gevoelens en zich niet te laten neerdrukken door de walging om een bestaan dat als
straf en schuld gedragen lijkt te moeten worden52. Marsman heeft op het heidense
karakter van Garter gewezen en sprak van ‘zijn gewetenloos paganisme’53. Ik denk
dat Garter zijn hele leven ernaar gestreefd heeft de mensheid te bevrijden van een in
dagelijkse grauwheid gekluisterd bestaan. Hij was daarbij een kunstenaar in de diepste
zin van het woord. Ter Braak merkte op ‘dat de compleetheid en geslotenheid van
Gorters marxistisch systeem aan niets zo sterk herinnert als aan een compositie,...’54.
En Gorter zal zeker de zin herkend hebben waarmee Nietzsche Die Geburt der
Tragödie laat openen en besluiten: ‘denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein
und die Welt ewig gerechtfertigt’55.
Ik vraag mij na deze studie van het gedicht Mei af, of impressionisme en
symbolisme niet alles met elkaar te maken hebben. Het gedicht is Tachtiger poëzie
in de meest zuivere vorm: het voldoet geheel en al aan het criterium dat Verwey in
zijn Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst ervoor laat gelden: ‘De poëzie
die wij voelen, wordt tegelijk als onderwerp van ons nadenken, voorwerp van onze
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NIETZSCHE, o.c. II, p. 167 (vgl. I, p. 104).
NIETZSCHE, o.c. I, p. 133.
Vgl. NIETZSCHE, o.c. III, p. 293.
MARSMAN, o.c. p. 653.
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verheerlijking’56. Het criterium van Verwey staat m.i. niet ver af van de definitie van
Kamerbeek voor symbolistische poëzie: ‘het symbolisme is een literaire tendentie
die tegelijk als doel en als middel heeft, de immanente poëtica te verwerkelijken.’57.
Meeuwesse legt verband tussen de Wagneriaanse muzikale structuur en het
symbolistisch karakter van Mei58. Ook vele formele en inhoudelijke kenmerken die
aan het symbolisme eigen zijn, kunnen in het gedicht herkend worden59. Maar
tegelijkertijd is het gedicht ook impressionistisch, en dat niet alleen om de
stijlkenmerken60, de aandacht voor de lichtwisselingen en de kleuren, maar misschien
nog meer om de specifieke opvatting van het dichterschap in zijn
impressionistisch-opwekkende, Orphische betekenis61.
't Harde, oktober 1980
ARIE ZEVENHUIJZEN
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1905; p. 35. Vestdijk heeft al op dit belangrijke kenmerk der Tachtiger poëzie gewezen. Hij
noemde deze dichtkunst functionele poëzie. Vgl. S. VESTDIJK, Bij een sonnet van Gérard de
Nerval; uit: Lier en lancet, Amsterdam, 1976: p. 288. En: S. VESTDIJK, De glanzende kiemcel,
beschouwingen over poëzie, Amsterdam, 1969; p. 213.
J. KAMERBEEK, Op zoek naar een definitie van het symbolisme; in: Levende Talen, 1970; p.
29.
MEEUWESSE, o.c. p. 208-209 en p. 205.
Vgl. H. VAN DEN BERGH, Roland Holst als super-symbolist; in: Maatstaf 21e jrg. 1973; p.
816-826.
Zie F. JANSONIUS, Impressionisme en andere aspecten van Mei; in: NTg jrg. 52, 1959; p.
157-161.
Vgl. nog een opmerking van Diepenbrock in Schemeringen: ‘En déze dingen beschouwende
wordt het ons zichtbaar in ons kleine vergetene land, dat zoo wonderbaar uit den langjarigen
slaap der ziel en des geestes ontwaakt is,...’. Hij wijst in deze prachtige volzin ook op de
muziek die in deze kunst zo'n belangrijke rol speelt en op het samengaan van ‘beeld en toon’
(o.c. p. 65). Ook dit artikel zit vol toespelingen op het gedicht Mei; het eindigt met de regels:
Een lente is reeds gegaan over ons!
Wellicht zal óók eenmaal de zomer komen!
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Kroniek
Mogelijkheden en grenzen van het receptie-onderzoek
Een bericht over een lezingencyclus aan de Katholieke Universiteit
Leuven*
De afdeling Algemene Literatuurwetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven
organiseerde op vier middagen in februari en maart 1981 een lezingencyclus over
receptie-onderzoek. Deze cyclus vindt plaats in een periode waarin werking en
receptie van literatuur massaal in de belangstelling van de literatuurwetenschap staan.
Het initiatief voor deze colloquia was dus hoogst actueel.
De organisatie was in handen van Mevrouw Dr. R. Ghesquiere, Professor H. van
Gorp en schrijver dezes. In het onderstaande zal ik beknopt verslag doen van de
resultaten van dit Leuvense colloquium. Ik zal proberen details en specialistische
zaken te vermijden, om daarmee het geheel ook voor degenen die de voordrachten
niet konden bijwonen, leesbaar te houden. In mijn verslag wil ik niet in de loutere
beschrijving blijven steken, maar ook kritisch evalueren. Daarbij laat ik mij leiden
door deze twee vragen: (1) waar liggen de grenzen van de mogelijkheden voor
receptie-onderzoek?; (2) kunnen we ondanks die grenzen toch mogelijkheden creëren
voor relevant receptie-onderzoek in de jaren '80?
De organisatoren beoogden een representatief programma op te stellen, zowel qua
sprekers als qua onderwerpen. Zij slaagden erin vooraanstaande receptie specialisten
als Elrud Ibsch, Norbert Groeben, Wolfgang Iser, Gunter Waldmann en Heinz-Dieter
Weber in Leuven te laten spreken. Het programma was verdeeld over vier
onderwerpen die op dit ogenblik binnen het receptie-onderzoek het meest actueel
zijn: (1) historisch receptie-onderzoek, (2) contemporain receptie-onderzoek, (3)
receptie-esthetica en interpretatie en (4) receptieonderzoek en didactiek.

1. Historisch receptie-onderzoek
Sprekers: E. Ibsch, B. Stumpel, Y. Chevrel en R. Ghesquiere.
Bij het historisch receptie-onderzoek is de eerste vraag die eigenlijk gesteld moet
worden: ‘Is historisch receptie-onderzoek eigenlijk wel mogelijk?’ Dit probleem
heeft de gemoederen de laatste jaren danig beziggehouden. De stand van zaken in
de vakliteratuur overziende, lijkt er op dit moment sprake te zijn

*

Dit verslag werd geschreven tijdens een verblijf aan de Universiteit van Konstanz, dat mede
mogelijk gemaakt werd door de Deutscher Akademischer Austauschdienst (juli 1981).
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van een gelijkspel. Sommigen zijn ervan overtuigd dat historisch receptie-onderzoek
haalbaar is; anderen zijn daar in woord en geschrift nogal negatief over. Dit laatste
op grond van het feit dat historisch receptie-onderzoek de aanwezigheid van
receptiedocumenten (lezersuitspraken dus) veronderstelt. Deze zouden volgens een
aantal sceptici voor bepaalde perioden geheel ontbreken of te weinig in aantal zijn
om gefundeerd receptie-onderzoek te kunnen verrichten.
Wat voor standpunt namen de colloquium-sprekers over dit onderwerp in? Het is
interessant te constateren dat drie sprekers in het geheel niet reppen over het probleem
van het gebrek aan receptieve documenten. ‘Niet spreken over’ is natuurlijk verre
van hetzelfde als ‘geen probleem hebben met’. Toch is het significant.
Bob Stumpel is zelfs uitgesproken positief over de mogelijkheid van
receptieonderzoek voor zestiende-eeuwse literatuur: ‘We dienen zo goed mogelijk
te achterhalen hoe 't dan zat met de intenties en pretenties van die producenten, en
met de verwachtingen, eisen en reacties van de consumenten. Wat waren de
doelstellingen van de producenten en recipiënten van in de volkstaal gedrukte teksten?
Ik ben optimistisch over het voor een belangrijk deel achterhalen van die
doelstellingen - vooral die van de producenten, maar vervolgens óók van de
consumenten - door een systematische studie van alle plaatsen in de
drukwerk-produkties uit de zestiende eeuw zélf, waarin die doelstellingen worden
verwoord of helder geïmpliceerd’.
Het is hier niet de plaats om te concluderen of gefundeerd receptieonderzoek
inderdaad mogelijk is - en of een lezersgeschiedenis in plaats van een
tekstgeschiedenis inderdaad te schrijven valt. Hoewel we pas sinds een jaar of tien
systematisch speuren naar receptieve in plaats van tekstuele bronnen, kan niemand
voorbijgaan aan de beperkte omvang van de receptieve documenten. We stoten hierbij
ontegenzeggelijk op één van de grenzen van het historisch receptieonderzoek.
Voor creatieve wetenschappers vormen de ogenschijnlijke grenzen tevens het
startpunt van nieuwe mogelijkheden. En dat is in de literatuurwetenschap gelukkig
soms ook het geval. Als voor Stumpel het receptieve materiaal ontbreekt of in
onvoldoende mate aanwezig is, neemt hij zijn toevlucht tot een reconstructie van de
zestiende-eeuwse receptie. Hij wil dat doen door een specifieke analyse van een
tekstproloog. Hij zei hierover: ‘Als je van die prologen alle clichés en retorische
versieringen afschraapt, kun je je een scherp beeld vormen van de zestiende-eeuwse
receptie, op zijn minst tot op het niveau waarop deze door de producenten
gestimuleerd wordt.’
Dat Stumpel mij in zijn enthousiasme iets te optimistisch lijkt, doet misschien
minder ter zake. Stumpel gaat bijvoorbeeld iets te lichtvaardig voorbij aan het
captatio-benevolentiae-karakter van een dergelijke proloog. Verhoudingen zoals die
in de realiteit bestaan, kunnen op deze manier gemakkelijk scheef getrokken worden.
Blijft echter staan dat zijn poging tot reconstructie een interessante mogelijkheid
biedt om de receptieve grenzen als het ware te verleggen.
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Ook Rita Ghesquiere sprak over reconstructie in het kader van haar lezing over de
receptie van kinderliteratuur. Met reconstructie bedoelde zij enerzijds de reconstructie
van totale corpus kinderliteratuur (vele teksten zijn in de loop der tijden verdwenen),
anderzijds doelde zij ook op de reconstructie van de receptie. Wat dit laatste betreft:
er blijken tamelijk veel etsen en tekeningen van lerende kinderen te bestaan op grond
waarvan zeker een aantal receptieve korstanten af te leiden zijn.
De reconstructie van de werkelijke receptie als middel om receptiegeschiedenis
ook bij afwezigheid van voldoende documentatie mogelijk te maken, is een gedachte
die sinds een paar jaar aan kracht gewonnen heeft. Ik kan hier verwijzen naar
publicaties van H.U. Gumbrecht, F. Niess en J.J. Kloek. Dat dit idee ook op het
Leuvense colloquium mime steun vond, wijst er naar mijn overtuiging op dat de
reconstructie-trend er mede voor kan zorgen dat het gelijke spel tussen voor- en
tegenstanders van historisch receptie-onderzoek omgebogen wordt naar een
overwinning voor de voorstanders. Natuurlijk is daar meer voor nodig: met name
een gefundeerde bestudering van de receptieve bronnen.

2. Contemporain receptie-onderzoek
Sprekers: N. Groeben, M. Janssens en A. van Assche.
De middag over contemporain receptie-onderzoek stond voor een groot deel in het
teken van Norbert Groebens pleidooi voor een empirische literatuurwetenschap. Een
pleidooi dat veel aanwezigen in de uitgebreide en levendige discussie trachtten te
relativeren of te weerleggen.
Het object van een empirische literatuurwetenschap zijn de lezersreacties die naar
aanleiding van een tekst gegeven worden. Deze lezersreacties worden opgespoord
met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden. De aldus verkregen resultaten
worden meestal verwerkt met statistische technieken. Groeben maakt een onderscheid
tussen Text-formular en de gerecipieerde tekst. Het Text-formular kan door zgn.
‘material-objektive Verfahren’ beschreven worden. Groeben is nu van mening dat
op grond van dit onderscheid in principe elk klassiek probleem van de hermeneutische
lietratuurwetenschap door een empirische literatuurwetenschap op te lossen is, voor
een deel zelfs explicieter en preciezer. Op grond daarvan claimt Groeben voor zijn
empirische literatuurwetenschap een nieuw paradigma.
Een belangrijke vraag in dit verband is: wat kan Groebens empirische
literatuurwetenschap nu bijdragen aan het historische receptie-onderzoek? In principe
lijkt het alsof het antwoord ‘weinig of niets’ zou moeten luiden. Immers, Groebens
methode schrijft voor dat je over levende lezers of op zijn minst over lezersreacties
beschikt. Groeben dicht dit gat in zijn methode erg goedkoop door te stellen dat de
empirische literatuurwetenschap niet geïnteresseerd is in bijvoorbeeld de reacties
van een zestiende-eeuwse lezer op een zestiende-eeuwse tekst. Dat is voor hem
‘völlig uninteressant’. Interessant zijn voor Groeben alleen de reacties anno 1981 op
historische teksten.
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Tegen Groebens positie werden in de discussie nogal wat bezwaren aangevoerd. Ik
kan er hier maar een paar aanvoeren. In de discussie heb ik stelling genomen tegen
Groebens irreële oppositie: hermeneutische versus empirische literatuurwetenschap.
Groebens opvattingen over empirische literatuurwetenschap zijn zodanig strikt dat
ongeveer alle overige benaderingen als anders - en dus - als hermeneutisch voorgesteld
worden. Bovendien, door zijn ontkenning van het belang van de historische component
voor het literatuurwetenschappelijk bedrijf, ontkracht Groeben zijn eigen stelling dat
hij de brenger van het nieuwe paradigma is. Zijn dehistorisering van het verschijnsel
literatuur druist rechtstreeks in tegen één van de meest wezenlijke karaktertrekken
ervan.
In de discussie is ook de status die Groeben aan de tekst toekent ter sprake
gekomen. De consequenties van zijn voorstellen impliceren in feite een
functionalistische literatuurwetenschap. Dit wil zeggen: een literatuurwetenschap
die zich slechts uitsluitend bezighoudt met literatuur in functie, hetgeen met name
inhoudt: het receptiemateriaal, de tekstconcretisaties. Onduidelijk bleef waarom
Groeben in de praktijk de consequenties van zijn functionalistisch standpunt niet
trekt, en geforceerd - althans vanuit zijn perspectief - de tekst erbij ‘sleept’ (in de
vorm van het Text-formular). Wil Groeben methodologisch verantwoord werken,
dan moet hij naar mijn mening de tekst als object laten vallen. Het gevaar dat hem
dan echter bedreigt is dat hij een lezerswetenschap ontwerpt, die voor de
literatuurwetenschap van betrekkelijk marginaal belang lijkt te zijn.
Toch moet men niet concluderen dat empirisch onderzoek à la Groeben van geen
nut is voor de moderne literatuurwetenschap. Het tegendeel lijkt mij het geval, mits
een adequate instelling wordt gevonden waarmee men een bepaald probleem te lijf
gaat. Zo zette Armand van Assche uiteen waartoe een dergelijk empirisch onderzoek,
met poëzie als uitgangspunt, in staat is. Ook Marcel Janssens' lezing over de receptie
van Vlaamse literatuur in acht Nederlandse kranten tussen 1950 en 1960 toonde aan
dat men met empirisch onderzoek interessante resultaten (vaak ook in de vorm van
nieuwe problemen) kan behalen.

3. Receptie-esthetica en interpretatie
Sprekers: W. Iser, H. Servotte, H. Steinmetz, J. Hoogeveen en G. de Vriend.
In zijn inleidende lezing plaatste Wolfgang Iser zijn werkingstheorie in een historisch
kader. Hij onderstreepte dat de werkingstheorie niet als een plotseling geschenk uit
de hemel in de Bodensee gevallen is, waaruit hij het opgevist zou hebben. Zoals de
hermeneutiek van Gadamer de noodzakelijke voorwaarde was voor het ontstaan van
de werkingstheorie, zo geeft de werkingstheorie op haar beurt weer gelegenheid tot
het stellen van andere vragen, waardoor weer een nieuwe methode zou kunnen
ontstaan.
Uit Isers voordracht bleek dat hij voor een deel ook al andere vragen aan het stellen
is. Hij probeerde zijn Akt des Lesens als een historisch achterhaalde positie te
beschouwen. Hij deed dat door de volgende drie sleutelbegrippen voor de moderne
literatuurwetenschap te postuleren: ‘structuur’, ‘functie’ en ‘communi-
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catie’. Dit zijn alle drie reductionistische begrippen. Het structuurbegrip zou de tekst
tot zijn semantische dimensie reduceren; het functiebegrip reduceert de tekst tot zijn
pragmatische dimensie; het communicatiebegrip tot de syntagmatische. Het
sturingsmechanisme achter deze drie essentialia is het imaginaire. Iser houdt zich op
dit ogenblik bezig met het onderzoek naar dit laatste verschijnsel, dat in Leuven
vooralsnog betrekkelijk vaag bleef.
Gedurende de rest van deze colloquiummiddag werden door bovengenoemden
uitvoerige kantekeningen geplaatst bij Isers standaardwerk voor de werkingstheorie:
Der Akt des Lesens (München: Fink, 1976). Ik kan hier slechts een enkel discussiepunt
vermelden.
De kritiek van de referenten Steinmetz en Servotte draaide voornamelijk om het
(aloude) probleem van de fictionaliteit. Horst Steinmetz vroeg zich af in hoeverre
alle processen die Iser in zijn boek signaleert bij de receptie van fictionele teksten,
ook aanwezig zijn bij de receptie van niet-fictionele teksten, ja zelfs bij de receptie
van onze dagelijkse werkelijkheid. De door Iser gehanteerde definities van fictie en
werkelijkheid zouden volgens Steinmetz herzien moeten worden.
In zijn antwoord gaf Iser toe dat er niet twee verschillende soorten van lezen
bestaan: het lezen van fictionele en dat van niet-fictionele teksten. Het onderscheid
dat tussen beide tekstsoorten bestaat, zou liggen in de status van de discurs. Bij het
lezen van fictionele teksten gaat het om een geënsceneerde discurs; bij andere teksten
is er sprake van discurs-zonder-meer. Afhankelijk van het al dan niet geënsceneerd
zijn, verandert de instelling van de lezer. Het fictionele signaal van de enscenering
is in staat een andere instelling bij de lezer op te roepen. Alleen op deze manier zou
je een onderscheid kunnen maken tussen fictionele en niet-fictionele teksten, waardoor
de oude oppositie fictie-werkelijkheid uitgebannen kan worden.
In het verlengde hiervan merkte Professor Servotte op dat de verschillen tussen
beide tekstsoorten niet teruggevoerd kunnen worden op het verschil in leesactiviteiten
die zij beide impliceren. Als voorbeeld noemde Servotte een historische beschrijving
van het Londen in de negentiende eeuw, en een roman van Dickens waarin een
soortgelijke beschrijving van Londen een belangrijke rol speelt.
Iser was het daar in principe wel mee eens. Het verschil zit 'm dan volgens hem
in de functie van de mededeling. Bij een niet-fictionele tekst is de functie die van
het historische verslag, louter beschrijving. Bij een fictionele tekst daarentegen wordt
die beschrijving gebruikt om een ander doel te dienen (bijvoorbeeld zoals in Oliver
Twist het opwekken van sociale bewogenheid). Bij het lezen van fictionele teksten
wordt het voorstellingsvermogen van de lezer in principe in andere banen geleid dan
bij het lezen van puur denotatieve teksten.
De discussie raakte in een stroomversnelling; algehele consensus werd dan ook
niet bereikt. Juist deze discussie rond het Trojaanse paard van de literatuurwetenschap,
de fictionaliteit, toont mijns inziens de noodzaak aan van samenspel tussen
werkingsonderzoek en experimenteel (c.q. empirisch) receptie-onderzoek.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

274
Alleen het laatste type onderzoek kan uitsluitsel geven over de eventuele verschillen
in leesactiviteiten bij fictionele en niet-fictionele teksten. Alleen dat soort onderzoek
kan ons leren in hoeverre Isers stelling over de enscenering juist is.
De voordrachten en de discussies waren erg levendig. Het was wel jammer dat
het eigenlijke thema, de verhouding tussen receptie-esthetica en interpretatie, enigszins
onder de waterspiegel gebleven is. Het was ook jammer dat we iets te veel zijn blijven
steken in kritiek op de positie die Iser in zijn Der Akt des Lesens innam. Het zou
zinvol geweest zijn, ons wat meer afgevraagd te hebben wat we met de
werkingstheorie kunnen doen en hoe we die verder kunnen ontwikkelen.

4. Receptie-onderzoek en didactiek
Sprekers: G. Waldmann en H.-D. Weber.
Ik geloof dat het in het Nederlandse taalgebied de eerste keer was dat de
literatuurdidactiek aan de orde gesteld werd op een congres, waar het toch primair
over literatuurwetenschappelijke zaken ging. De organisatoren meenden goede
redenen te hebben om de literatuurdidactiek het sluitstuk van het Leuvense colloquium
te laten zijn. Niet alleen is het literatuuronderwijs één van de weinige onderdelen
van een vak dat nog nauwelijks bestaat, maar waar we in de toekomst niet onderuit
zullen kunnen om dat te ontwikkelen. Ik doel hier op de toegepaste
literatuurwetenschap, een begrip dat ik analoog hanteer aan bijvoorbeeld toegepaste
taalkunde. Maar een even belangrijke reden de literatuurdidactiek een plaats in dit
colloquium te geven, wordt gevormd door de in didactische kring alom erkende
noodzaak om de huidige literatuurdidactiek andere wegen in te laten slaan.
Hoezo andere wegen? Het vreemde is, dat - terwijl er toch relatief veel aandacht
besteed wordt aan het literatuuronderwijs op de middelbare school - al dit onderwijs
toch weinig echte literatuurlezers oplevert. Hoeveel mensen lazen niet hun laatste
(verplichte) roman (of was het uittreksel?) in de laatste maand van de laatste klas op
de middelbare school? Hoe is dat nu mogelijk? Hiervoor zullen ongetwijfeld vele
redenen verantwoordelijk zijn die met het literatuuronderwijs als zodanig niets of
weinig te maken hebben. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de betrekkelijk snelle
omslag van de lees- naar de beeldcultuur, die na de tweede wereldoorlog
plaatsgevonden heeft. We kunnen verder wijzen op de geweldige verandering in de
vrije tijdsbesteding, die - mede onder invloed van gunstige economische
omstandigheden - in dezelfde periode opgetreden is.
Terwijl de maatschappelijke context en de literatuurtheorie zich de afgelopen
dertig jaar enorm veranderd hebben, lijkt de literatuurdidactiek in diezelfde jaren
nauwelijks aan veranderingen onderhevig geweest te zijn. Natuurlijk hebben we een
uitbreiding van het object van onderwijs kunnen constateren: veel leraren behandelen
nu ook triviale teksten. Ook jeugdliteratuur ging men geleidelijk aan als een
volwaardig literair verschijnsel beschouwen. Toch krijg je de indruk
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dat de didactiek, de wijze waarop het object gezien en onderwezen wordt, vrijwel
identiek is gebleven.
Het receptie-onderzoek biedt aan het literatuuronderwijs goede kansen zich aan
te passen aan de gewijzigde maatschappelijk context en aan de gewijzigde opvatting
over literatuur binnen de universitaire theorie. Het receptie-onderzoek heeft die
mogelijkheden, omdat - zoals Günter Waldmann betoogde - de receptie-esthetica
met haar cruciale begrippen ‘receptie’ en ‘recipiënt’ de lezer en dus de leerling en
zijn manier van lezen tot primair onderzoeksobject gemaakt heeft.
Het zou onjuist zijn te veronderstellen dat de receptie-esthetica pasklare
onderwijsmodellen zou afleveren. Daarvoor is zij te eng, eenzijdig, vaag en abstract,
zoals zowel Waldmann en Weber betoonden. Met name Waldmanns kritiek op de
toepasbaarheid van Isers werkingstheorie heeft ons de grenzen van de
receptie-esthetische mogelijkheden in dit verband laten zien. Iser abstraheert te zeer
van de maatschappelijke bepaaldheid van de lezer, die daardoor te unbestimmt, te
vaag blijft. Voor een te ontwerpen receptieve literatuurdidactiek is het daarom
noodzakelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het empirisch-experimentele
receptie-onderzoek heeft om die maatschappelijke context zodoende weer bij het
leesproces te betrekken.
Tot welke conclusies heeft de Leuvense cyclus over receptieonderzoek nu geleid?
Ik meen er vier te moeten onderscheiden:
1. De perspectieven voor een adequaat historisch receptie-onderzoek lijken gunstig
te zijn. We zullen daarbij onze speurtocht naar receptieve bronnen moeten
voortzetten. Bij negatieve of onvoldoende positieve resultaten, kan de
reconstructie van een receptieve historische situatie betrekkelijk betrouwbare
gegevens opleveren. Doelstelling van het historisch receptie-onderzoek is bij
voorkeur de functiebepaling van literatuur of van het lezen van literatuur in een
bepaalde historisch-maatschappelijke context.
2. Empirisch-experimenteel lezersonderzoek kan een belangrijke rol in het geheel
van receptie-onderzoek spelen. Het is van groot belang voor onze kennis van
het leesproces, voor de toetsing van hypothesen uit de receptietheorie en voor
de ontwikkeling van het receptieve literatuuronderwijs.
3. In de komende jaren zal gewerkt moeten worden aan een nadere concretisering
van de werkingstheorie. Deze kan dan het best beschouwd worden als een soort
repertoire van essentiële hypothesen over werking en leesproces, die in empirisch
en/of experimenteel onderzoek nader getest en omschreven zullen moeten
worden.
4. De receptie-esthetica kan aan het literatuuronderwijs goede mogelijkheden
bieden om andere wegen in te slaan. Voorwaarde is dan wel dat de
receptie-esthetica het louter theoretische terrein verlaat en zich in een duidelijk
pragmatische richting ontwikkelt.
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Gezien het niveau van de sprekers en hun voordrachten, de grote belangstelling en
de levendige discussies, mag het initiatief van de afdeling Algemene
Literatuurwetenschap van de Leuvense universiteit geslaagd genoemd worden. Ik
geloof zeker dat de Leuvense discussies mede de richting zullen beïnvloeden die het
receptie-onderzoek in de jaren '80 zal inslaan. Daartoe kan ook het boek bijdragen,
waarin men alle lezingen van het colloquium in herschreven vorm kan terugvinden.
Dit boek verscheen onder de titel Receptie-onderzoek: mogelijkheden en grenzen bij
de uitgeverij Acco te Leuven, onder redactie van R. Ghesquiere, H. van Gorp en R.T.
Segers (prijs: 395 BF; f 28,25).
R.T. SEGERS
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In margine
Naar een oudere Karel ende Elegast*
1. Inleiding
De Karel ende Elegast wordt terecht beschouwd als een klassiek werk uit de
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Velen zullen met het verhaal en met de studie
daarvan hebben kennis gemaakt via de editie van Prof. Dr. E. Rombauts in de reeks
Nijhoffs Nederlandse Klassieken1. In deze tekstuitgave evenals in een uitvoerig
tijdschriftartikel2 heeft Rombauts bewezen zeer goed thuis te zijn in de overlevering
van het Middelnederlandse werk en de vreemdtalige versies, alsook in de secundaire
literatuur over deze teksten. Zijn commentaren op het Middelnederlandse gedicht en
zijn beschrijving van de samenhang met de overige epische literatuur zijn waardevol.
Rombauts heeft zich tot voor kort beperkt tot de studie van het literaire werk zoals
dit is overgeleverd. De ontwikkeling die verhaal en tekst voordien hebben
doorgemaakt, bleven buiten beschouwing. Het geeft me enige voldoening, dat het
eerste deel van mijn Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’3 voor
hem aanleiding is geweest zich te verdiepen in de problematiek van tekstreconstructie
in het algemeen en van de tekstgeschiedenis van de KE in het bijzonder. Zijn
artikelenserie in voorgaande afleveringen van dit tijdschrift4 is daarvan het resultaat.
Rombauts uit waardering voor mijn inspanningen, maar komt toch tot de conclusie
dat tekstreconstructie zoals ik die voorsta, geen toekomst heeft.
Ik ben mijn opponent erkentelijk voor zijn uitvoerige uiteenzetting, waaruit
duidelijk wordt in hoeverre we het eens zijn en waar onze wegen zich scheiden. De
aangevoerde bezwaren zijn gelukkig minder ernstig dan Rombauts meent; ze
rechtvaardigen geenszins de krasse conclusies die hij aan zijn betoog verbindt.
Tekstreconstructie is een terrein vol voetangels en klemmen. Hoe omzichtig Rombauts
zich ook in dit hem vreemde gebied beweegt, enkele valstrikken heeft

*
1

2
3
4

Deze bijdrage is in klein corps gezet om de publikatie te bespoedigen.
Achtste druk, tweede oplage. 's-Gravenhage 1979. De voorgaande door Rombauts bezorgde
drukken verschenen te Zwolle en te Culemborg in de reeks Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde.
E. ROMBAUTS: ‘Le “Karel ende Elegast” néerlandais et la “Chanson de Basin”’. In: Études
germaniques 31 (1976) p. 369-391.
Assen 1975. Neerlandica Traiectina 21. Het tweede deel is in 1981 in dezelfde reeks
verschenen bij Wolters-Noordhoff / Bouma's Boekhuis te Groningen.
Jaargang 21 (1979) p. 265-283, 22 (1980) p. 168-199 en 23 (1981) p. 1-26. Ik zal hieronder
bij de citaten slechts verwijzen naar de bladzijden.
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hij niet kunnen vermijden. Dat heeft zijn oordeel over mijn Bijdragen ongunstig
beïnvloed. Gaarne benut ik de ruimte die de redactie mij biedt, om enkele hinderlagen
en valkuilen te markeren die het pad van de tekstarcheoloog onveilig maken In alle
fasen van het onderzoek kan men misstappen of uitglijden. Hieronder zal aandacht
worden besteed aan de doelstelling van tekstreconstructie (§ 2). Over de methode
handelt § 3, over de toepassing daarvan § 4, en over de resultaten § 5.

2. Doelstelling
Binnen de Middelnederlandse filologie is tekstreconstructie onvermijdelijk. Over de
noodzaak en het nut van tekstkritiek lijken Rombauts en ik het eens. Niet iedere
mediëvist-filoloog behoeft een tekstcriticus te zijn, maar binnen het vakgebied als
geheel geldt, dat tekstkritiek moet. ‘Niemand zal dit in twijfel willen trekken.
Allerminst wanneer het gaat om een gedicht als de Karel ende Elegast, dat in een zo
laattijdige en deels gebrekkige tekstoverlevering tot ons gekomen is’ (p. 25-26).
Rombauts meent dan ook, dat de bezwaren die hij tegen mijn werk heeft, slechts de
methode betreffen, want hij vervolgt: ‘De vraag is maar: moet het zoals in deze
Bijdragen gebeurt?’. Zijn antwoord laat zich raden: ‘Zeker niet’.
Zoals hieronder zal blijken, bestaan er inderdaad verschillen van inzicht tussen
Rombauts en mij met betrekking tot de te volgen methode en de toepassing daarvan,
alsook ten aanzien van detailkwesties. Rombauts' oppositie is evenwel in essentie te
herleiden tot een verouderde opvatting over het doel van de tekstkritiek, die hij een
te beperkte taak toekent. Tekstkritiek is naar zijn mening het voorbereidend werk
voor een kritische tekstuitgave. De tekstkritiek dient de teksteditie5.
In de vorige eeuw, toen slecht bekende en moeilijk bereikbare teksten vóór alles
uitgegeven moesten worden, was de ondergeschiktheid van de tekstkritiek aan de
teksteditie vanzelfsprekend. Wie op basis van verscheidene bronnen een tekst wil
uitgeven, wordt geconfronteerd met varianten. Die dwingen tot een verantwoorde
keuze, dus tot tekstkritiek oftewel tekstreconstructie6. Het editeren van teksten is
echter geen doel op zichzelf, doch een middel. Een editie maakt de verspreiding van
de tekst en allerlei vormen van tekststudie mogelijk. Eén van die vormen is de
tekstreconstructie, het diachrone onderzoek naar de voorgeschiedenis van de
overgeleverde redactie(s).

5

6

‘Het zal wel voor iedereen duidelijk zijn dat we na wat we hierboven schreven, onmogelijk
een positief antwoord kunnen geven op de vraag, die we als titel boven dit artikel hebben
geplaatst. Deze Bijdragen leggen geen basis voor de reconstructie van een Karel ende
Elegast-tekst die, beter dan de kritische editie van Kuiper en Bergsma, de “oorspronkelijke”
of een “oudere” lezing van het gedicht zou benaderen’ (p. 7). Vgl. ook p. 10: ‘Er is, wat de
Karel ende Elegast betreft, nog heel wat voorbereidend werk te verrichten alvorens een begin
kan worden gemaakt met een werkelijke “vernieuwde” kritische editie, die aan de eisen van
de tegenwoordige wetenschap voldoet’.
De termen hebben precies dezelfde inhoud; vgl. hieronder p. 304.
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Op deze tekstarcheologie kan men zich met verschillende oogmerken toeleggen.
Kennis van de tekstgeschiedenis kan tot beter begrip leiden van de bewaard gebleven
redactie(s); de samenhang met andere (vreemdtalige) versies kan worden verduidelijkt;
mogelijk ook kan worden vastgesteld welke bewerkingen een tekst heeft ondergaan.
In concreto voor de Karel ende Elegast: hoe zijn de vele eigenaardigheden in het
overgeleverde verhaal te verklaren? Wat is de relatie tussen het Middelnederlandse
werk, de Duitse, Franse, Oudnoorse en Deense versies, en de Oosteuropese sprookjes?
Wat voor verhaal werd het publiek hier te lande in de dertiende eeuw verteld? Hoe
zag de oorspronkelijke tekst eruit, die mogelijk nog vóór 1200 werd geschreven?
Bij deze teksthistorische studiën is de teksteditie het uitgangspunt, niet het einddoel.
Wanneer de resultaten of sommige resultaten van tekstreconstructie in een
doorlopende tekstuitgave overzichtelijk kunnen worden vastgelegd, des te beter. Het
is echter niet waarschijnlijk, dat we zonder nieuwe bronnen ooit tot de integrale
reconstructie zullen komen van een oudere redactie dan x, de archetypus waarop alle
nu bekende redacties teruggaan. Het is een illusie te menen, dat het oorspronkelijke
dichtwerk woordelijk te reconstrueren valt. Toch is er, zij het wat globaler, heel wat
over de vroegere presentaties van het verhaal te achterhalen. En in inhoudelijk opzicht
kunnen we - mede met behulp van de vreemdtalige versies - ver in de
tekstgeschiedenis doordringen.
Rombauts stelt zich op het rigoureuze standpunt, dat alle tekstkritiek dienstig moet
zijn aan teksteditie en anders ‘onmogelijk tot positieve resultaten leiden’ kan (p. 26).
Daarmee sluit hij een groot veld van onderzoek af, terwijl tekstreconstructie als
zelfstandige vorm van diachrone tekststudie voor de Middelnederlandse letterkunde
juist zeer waardevol kan zijn. De Middelnederlandse literatuur is immers allesbehalve
gaaf en volledig overgeleverd. Van vele oudere werken bezitten we slechts jonge en
sterk gewijzigde redacties. Alles wat we over hun voorgeschiedenis te weten kunnen
komen, is winst.
Het verbaast me, dat Rombauts daar blind voor is. Ik kan dit slechts verklaren
vanuit zijn idée fixe, dat tekstkritiek moet uitmonden in een betere, zekerder
tekstuitgave. De titel van zijn besprekingsartikel Naar een ‘vernieuwde’ Karel ende
Elegast? is veelbetekenend. Mijn Bijdragen tot reconstructie zijn immers geen
prolegomena bij een nieuwe kritische editie. Ik ben op zoek naar de oudere fasen
van de Karel ende Elegast. In een bijlage bij het tweede deel van mijn Bijdragen,
dat vorig jaar is verschenen, heb ik de reconstructies van tekstgedeelten weliswaar
in een doorlopende tekst samengevat; en die tekst geeft een veel beter beeld van het
oorspronkelijke dichtwerk dan de overgeleverde redacties dat doen. Maar ik heb
geenszins de illusie daarmee de KE van circa 1200 integraal te hebben hersteld. De
in de bijlage gepresenteerde tekst is samengesteld uit een groot aantal reconstructies
die in verschillende graden waarschijnlijk zijn, en die alle afzonderlijk moeten worden
gewaardeerd. Vooral naar de vorm moest vaak uit parallelle mogelijkheden worden
gekozen. Zoals voor alle vormen van historische reconstructie geldt ook hier, dat
zekerheid nooit kan worden verkregen; we moeten ons met waarschijnlijkheid
tevreden stellen.
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Zeker kan men slechts zijn ten aanzien van de lezing der overgeleverde redacties.
Het ligt daarom voor de hand een leestekst-editie te baseren op een overgeleverde
bron. Maar welke bron van de KE kiest men dan? De bekende redacties vertonen
opvallende varianten. Reeds in de vorige eeuw hebben Kuiper (1890) en Bergsma
(1893) besloten tot een kritische uitgave. Beide editeurs beoogden de tekst te
reconstrueren van de archetypus, de niet-overgeleverde redactie die ten grondslag
ligt aan alle bekende Middelnederlandse bronnen en de tekst van de
Karlmeinet-compilatie. Ook in de nieuwe tekstuitgave die ik als opvolger van
Rombauts in de serie Nijhoffs Nederlandse Klassieken heb mogen bezorgen, is
opnieuw gekozen voor een uitgave van archetypus x, ten laatste circa 1350 geschreven.
In grote trekken komt mijn reconstructie overeen met die van mijn voorgangers.
Maar er zijn verschillen; en die komen niet alleen voort uit een andere keuze ten
aanzien van de arbitraire varianten.
Er zijn in deze eeuw twee nieuwe bronnen bekend geworden, G en BR. Voorts is
het stemma der redacties nauwkeuriger vastgesteld. Met name het belang van de
Rijnlandse bron K is groter gebleken dan indertijd werd aangenomen7. K gaat
zelfstandig op x terug, net als y, de archetypus van alle bewaarde Middelnederlandse
bronnen:

Dat betekent onder meer, dat een gemeenschappelijke lezing van K en één of meer
der Mnl. redacties ook in x moet worden aangenomen. Het stemma geeft geen
uitsluitsel, wanneer K afwijkt van de Mnl. bronnen, ook al stemmen die alle overeen.
Heel vaak kan dan evenwel de gereconstrueerde lezing van een aan x voorafgaande
redactie oplossing bieden. Wanneer een lezing der overgeleverde bronnen
overeenstemt met een oudere gereconstrueerde redactie, kan die lezing ook in x
worden aangenomen. Vooral in dit opzicht zijn er vorderingen gemaakt.
De titel van Rombauts' bijdrage onderstreept niet alleen zijn opvatting over de
beperkte functie van de tekstkritiek. De vraag Naar een ‘vernieuwde’ Karel ende
Elegast? sluit ook aan op de laatste zin van mijn recensie (in Ntg 71 (1978) p. 74-76)
van de achtste druk van zijn uitgave (1976). Ik citeer de slotalinea:
De hierboven gemaakte opmerkingen bewijzen, dat Rombauts' uitgave
meer is dan een ‘schooleditie’. Zijn werk kan als een introductie in de
Karel-ende-Elegast-filologie worden beschouwd. Juist daarom mag in een
volgende uitgave niet worden volstaan met kleinere aanpassingen,
verbeteringen en aanvullingen. De nieuwe inzichten in de overlevering
van deze tekst vragen om een geheel vernieuwde editie.
Rombauts heeft de laatste zin kennelijk opgevat als een aansporing om (op basis van
mijn reconstructies) te komen tot de uitgave van een vernieuwde tekst,

7

We komen in § 4 op de onderlinge verhouding der redacties terug.
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terwijl ik hem vroeg zijn editie om te werken. Als gezegd, is de integrale reconstructie
van de KE van 1300, 1250 of 1200 eenvoudigweg onmogelijk. Er is dan ook helemaal
geen bezwaar tegen om opnieuw uit te gaan van de archetypus x, al moeten er ten
opzichte van de edities van Kuiper en Bergsma wel verbeteringen worden aangebracht.
Maar al leidt het diachrone tekstonderzoek niet tot de vaststelling van een volledige
oudere tekst, het reconstructiewerk heeft vele plaatsen in de lezing van de archetypus
verduidelijkt, allerlei eigenaardigheden in het verhaal zijn begrijpelijk geworden.
Daarvan kan en moet in de commentaar melding worden gemaakt. Ook de wetenschap
dat de KE zoals we die kennen, een jonge bewerking is van een veel ouder verhaal,
waarin door bewerkers en kopiisten bewust en per abuis ingrijpende veranderingen
zijn aangebracht, moet van invloed zijn op de benadering van de overgeleverde tekst.
Men mag niet blijven doen alsof de tekst zoals we die kennen, door één auteur
gecomponeerd zou zijn, die men verantwoordelijk kan stellen voor de structuur van
het verhaal en voor elk detail.
Dat Rombauts mijn kritiek geheel en al verkeerd heeft begrepen, lijkt me een
gevolg van zijn opvatting over de beperkte rol van de tekstreconstructie, die z.i.
gericht moet zijn op een ‘vernieuwde tekst’. Tekstkritiek is echter ook en vooral een
zelfstandige vorm van diachroon tekstonderzoek, die belangrijke bijdragen kan
leveren tot het begrip en de verklaring van de overgeleverde redactie(s). Ik hoop dat
in mijn tekstuitgave die binnenkort verschijnt, duidelijk te hebben gedemonstreerd.

3. Methode
Rombauts ziet tekstkritiek als het middel om tot een betrouwbare teksteditie te komen.
Naar mijn mening is tekstkritiek ook en vooral een vorm van tekststudie waarbij men
zoveel mogelijk over het verleden van een tekst probeert te achterhalen. Sommige
feiten uit de tekstgeschiedenis zijn met vrij grote zekerheid vast te stellen; andere
zijn aannemelijk, of mogelijk, of niet uit te sluiten. Zelfs gefundeerde vermoedens
hebben waarde, wanneer ze in een omvangrijker hypothese kunnen worden ingepast
of wanneer ze steun krijgen van elders, men denke aan vreemdtalige versies.
Het is duidelijk, dat reconstructies zowel naar de vorm als naar de inhoud
onontkoombaar moeten zijn, willen ze gebruikt kunnen worden ten behoeve van een
teksteditie, die niet met onzekerheden en gissingen mag worden belast. Geen wonder,
dat zeker 70% van mijn reconstructies in deel 1 van mijn Bijdragen in Rombauts'
ogen geen genade kunnen vinden; ze ‘houden gewoon geen steek’ (p. 197-198). En
het is ook geenszins verbazingwekkend, dat Rombauts mijn methode op menig punt
niet of verkeerd begrijpt. Het is hem niet duidelijk geworden wat ik met mijn
reconstructies beoog. Hij ziet niet scherp, dat mijn tekstkritische studiën van een
geheel andere aard zijn dan de negentiende-eeuwse tekstkritiek.
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Na mijn methode te hebben afgewezen, besluit Rombauts het lange betoog
met deze opmerkelijke zinnen: ‘Met dit al wordt het verder wachten op
de zo gewenste nieuwe kritische uitgave van de Karel ende Elegast. Ik
vrees dat we nog geruime tijd vrede zullen moeten nemen met de edities
van Kuiper en Bergsma’ (p. 26). Hebben deze filologen dan zulke
monumentale tekstkritische studies gepubliceerd, zo betrouwbare methoden
voor tektreconstructie ontwikkeld, dat er zelfs na een eeuw niets aan hun
werk te verbeteren valt? Ik denk niet, dat Rombauts dat wil beweren. Het
gaat niet om de kwaliteit van het tekstkritische werk van toen en nu, doch
om de aard daarvan. Rombauts aanvaardt de vertrouwde kritische
tekstuitgaven uit de vorige eeuw, maar weet geen raad met de andersoortige
diachrone tekststudie, die zich van de teksteditie verwijdert en er niet op
aan werkt, die niet tot zekerheden komt doch tot waarschijnlijkheden, die
veilige grenzen overschrijdt en gebaande paden verlaat.
Rombauts is er oprecht van overtuigd, dat mijn methode niet deugt. Hij heeft zich
grote moeite getroost, dat in een gedetailleerde bespreking aan te tonen. Daarbij
citeert hij mij uitvoerig, nauwgezet trachtend mijn argumentatie recht te doen. Toch
interpreteert hij mijn intenties telkens verkeerd, en hij vecht mijn argumenten aan
op gronden die binnen mijn doelstelling niet terzake zijn. Het zou evenveel bladzijden
kosten als Rombauts' bijdrage lang is, om zijn gehele betoog te becommentariëren.
Laat ik me beperken tot enkele punten waar de verwarring het duidelijkst is.

Reconstrueren van en vanuit de archetypus
Met de verschillende doelstellingen van tekstreconstructie hangt het volgende
onderscheid ten nauwste samen. Kuiper en Bergsma streven naar de reconstructie
van de archetypus, naar hun en mijn mening de oudste niet overgeleverde redactie
die met redelijke zekerheid naar inhoud en vorm hersteld kan worden8. In mijn
Bijdragen wil ik verder in de tekstgeschiedenis teruggaan. Op grond van de
overgeleverde redacties tracht ik eerst de lezing van de archetypus vast te stellen,
daarbij gebruik makend van alle tekstkritiek die reeds door anderen geleverd is. Op
vele plaatsen in de tekst vecht ik vervolgens de oorspronkelijkheid van de lezing van
de archetypus (redactie x van ca. 1350) aan, en tracht langs systematische weg te
bepalen, hoe de tekst in vroegere redacties luidde: wat er werd meegedeeld, en hoe
de oudere, mogelijk de oorspronkelijke verzen er ten naaste bij uit zagen. Nu hoeven
al mijn reconstructies niet juist te zijn; ik zal zeker niet alle spijkers op de kop hebben
geslagen. Over de resultaten zullen we het straks nog hebben. Het gaat er nu om, dat
Rombauts mij op volkomen inadequate wijze bestrijdt.
Het onderscheid tussen de reconstructie van de archetypus (die Kuiper en Bergsma
beoogden, en die ik als eerste stap ook nastreef) en verdergaande tekstverkenningen
is voor hem niet scherp. Bij herhaling9 voert Rombauts tegen reconstructies die vanuit
de lezing van x vertrekken, de eenstemmigheid aan
8
9

Er is dan ook geen sprake van, dat ik hun werk zou depreciëren, zoals Rombauts het op p.
172 en 173 doet voorkomen.
Vgl. pp. 176, 179, 180 (meermalen), 181, 187 en 192.
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van de overgeleverde redacties. Maar die doen wanneer de archetypus eenmaal
bepaald is, in het betoog niet meer ter zake. Eén voorbeeld uit vele: regel 154 luidt
in alle bronnen Sijn ors ende sijn gesmide. We mogen daarom aannemen, dat dit ook
de lezing van de archetypus is geweest. Nu zijn er allerlei argumenten om aan de
oorspronkelijkheid van deze regel (en de omringende verzen) te twijfelen. Onder
meer het feit dat gesmide in de KE een hapax legomenon is, elders wordt voor
‘paardetuig’ het woord gereide gebruikt, geeft te denken. Het gaat nu niet om de
waarde van deze observatie, doch om Rombauts' tegenwerping. Gesmide staat z.i.
sterk: ‘het komt nl. in de 4 basis-redacties van onze tekst voor!’ (p. 180) Maar dat
feit is in dit stadium van het onderzoek van generlei belang. Op grond van de
overeenstemming der redacties is de archetypus met vrij grote zekerheid bepaald.
Nu gaat het erom, of die lezing ook oorspronkelijk is.
Telkens weer blijkt, dat Rombauts niet goed beseft, wat we eigenlijk aan het doen
zijn. Zo is het volkomen overbodig naast de lezing van de archetypus alle jongere
redacties af te drukken, zoals op p. 176 en 187 gebeurt. Wanneer de lezing van regel
152 in de archetypus is vastgesteld als Ginc die coninc met liste, is het volkomen
irrelevant dat redactie N, i.p.v. die coninc, hi leest (p. 179). Ik laat het bij nog twee
citaten: ‘Tegen deze veronderstelling pleit evenwel de eensluidende lezing van de
hierboven geciteerde vier redacties. Reden te meer om hier geen “onregelmatigheid”
in te zien!’ (p. 180). ‘Voorlopig willen we alleen de opmerking maken - en dit moet
toch tot voorzichtigheid aanmanen! - dat de vier geciteerde redacties, wat dit feit
betreft, eensluidend zijn’ (p. 181).

Terminologische verwarring
Doordat Rombauts de ruimere doelstelling van de tekstkritiek niet herkent of erkent
en daardoor ook geen scherp onderscheid ziet tussen reconstructie van en vanuit de
archetypus, brengt mijn werkwijze hem in verwarring. Hij ziet wel, dat er verschil
is met het werk van Kuiper en Bergsma, doch hij legt dit uit als een verschil in
methode (i.p.v. als een verschil in doelstelling en daardoor ook in methode); en hij
probeert dit verschil te vatten in de twee termen die ik als synoniemen naast en door
elkaar gebruik: tekstkritiek en tekstreconstructie.
In de optiek van D. zijn tekstkritiek en tekstreconstructie wel te
onderscheiden, maar niet te scheiden. De laatste vormt om zo te zeggen
de bekroning van de eerste. Het verwijt[?] dat hij tot Bergsma en Kuiper
richt dat zij zich in hun tekstkritiek ‘zo goed als geheel’ hebben beperkt
‘tot studie der varianten’ (455) wil hij niet te horen krijgen. Tekstkritiek
moet verder gaan: zij moet, met alle middelen waarover zij beschikt, het
herstel nastreven van de ‘oorspronkelijke’ of toch van de oudst mogelijke
achterhaalbare lezing’ (p. 172-173; vgl. ook p. 271 en 15).
Tekstkritiek evenwel is tekstreconstructie en omgekeerd. Het doel van tekstkritiek
oftewel tekstreconstructie is een tekstreconstructie, een herstelde lezing of zo mogelijk
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een fase daartussen. Kuiper en Bergsma presenteren zo'n gereconstrueerde tekst, hun
editie is gebaseerd op tekstreconstructie oftewel tekstkritiek, zij hebben een ‘kritische
tekstuitgave’ gepubliceerd.
De terminologische verwarring in de tekstkritiek is vrij algemeen, en hangt ten
nauwste samen met het feit dat tekstreconstructie voor velen nog een onbetreden
gebied is. Toegegeven zij, dat de termen tekstkritiek en tekstreconstructie een oppositie
suggereren. Het feit dat tekstreconstructie niet alleen de activiteit aanduidt, maar als
telbaar nomen ook het resultaat (een tekstreconstructie of tekstreconstructies) vergroot
de verwarring, die ook blijkt uit een opmerking van Lulofs onlangs in De nieuwe
taalgids: ‘een reconstructie berust op tekstkritiek, maar niet alle tekstkritiek leidt tot
reconstructie’10. Ik heb elders tegen deze terminologische verwarring gewaarschuwd,
die mede wordt veroorzaakt door het feit dat men tekstkritiek opvat als ‘kritiek op
de tekst’11.
Van meet af aan heeft men echter in de filologie met de vakterm tekstkritiek alle
activiteiten aangeduid die leiden tot het herstel van niet-overgeleverde redacties.
Oordeelt men b.v. een vers te kort, dan levert men wel kritiek op de tekst, maar geen
tekstkritiek. Neemt men aan dat het vers aanvankelijk langer was, dan is dat
tekstkritiek oftewel tekstreconstructie. Voor alle duidelijkheid: de termen zijn
synoniem. Wanneer wordt vastgesteld, dat regel 1 van KE aanvankelijk luidde zoals
die in M is bewaard (Vraie historie ende al waer) is dat zowel tekstreconstructie als
tekstkritiek: men stelt de lezing vast van een verloren redactie. Wanneer wordt
beargumenteerd, dat regel 201, in afwijking van alle overgeleverde bronnen, heeft
geluid Die mane steen claer ende scone, is dat zowel tekstkritiek als tekstreconstructie
(de lezing is tevens een reconstructie oftewel emendatie). Ook wanneer de
overgeleverde lezing wordt aangevochten, doch geen oudere lezing kan worden
gepresenteerd, is er sprake van tekstreconstructie zowel als van tekstkritiek: men
doet een uitspraak over de lezing van een niet-bewaarde redactie12.

10

11

12

F. LULOFS: ‘Dieren zijn ook mensen. Reynaert in de computer’. In: Ntg 74 (1981) p. 236-252;

citaat op p. 238. Bedoeld is: ‘... tot een reconstructie’ of ‘tot reconstructies’; men zou ook
kunnen zeggen: ‘niet alle tekstreconstructie leidt tot een reconstructie of tot reconstructies’.
Ook termen als bedorven en tekstbederf, corrupt en corruptie, emendatie en emenderen
tegenover verbetering en verbeteren en correctie en corrigeren zijn misleidend. Op de
terminologie ben ik nader ingegaan in mijn bespreking van de Truwanten-editie (19782) in
Leuvense Bijdragen 68 (1979) p. 341-351.
Misschien valt ook Rombauts' opvatting over de beperkte doelstelling van de tekstreconstructie
te herleiden tot een terminologische misvatting. Ziet men het eerste lid van de samenstelling
tekstreconstructie als een objectsbepaling (zoals in teksteditie), dan dient het resultaat van
tekstreconstructie tekst te zijn: een samenhangend geheel van woorden, dat desgewenst in
een teksteditie kan worden uitgegeven. Ziet men echter tekst- als een specificerende bepaling
(zoals in tekstarcheologie), dan omvat tekstreconstructie alle herstelwerk ten aanzien van
teksten. De reconstructie van alleen inhoudelijke elementen kan een acceptabel tekstkritisch
resultaat zijn, ook wanneer het oorspronkelijke geheel van woorden niet te reconstrueren
valt, en dus niet uit te geven.
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Rombauts' bezwaren
Werkelijke bezwaren tegen mijn methode heb ik in Rombauts' betoog niet gevonden.
Integendeel. Ondanks het feit dat hij mijn werkwijze vanuit een andere doelstelling
beschouwt, valt Rombauts mij op de essentiële punten bij. Nergens ook geeft hij aan
hoe het anders zou moeten. Nu is mijn methode ook eenvoudig13. Elke mediëvist
weet, dat vele teksten die eeuwenlang steeds weer werden overgeschreven en bij
herhaling werden bewerkt, aanzienlijke wijzigingen hebben ondergaan. Hoe kunnen
nu concrete tekstveranderingen in een overgeleverde of gereconstrueerde jonge
redactie worden aangewezen en op verantwoorde wijze hersteld? Hoe komt men
verder dan het vage vermoeden, dat er iets met de tekstoverlevering niet in orde is?
Om wijzigingen te kunnen herkennen moet men weten, hoe teksten in het algemeen
veranderden. Daartoe is kennis vereist van de techniek waarmee het geschreven en
het gedrukte boek werden vervaardigd, en inzicht in de wijze waarop bewerkers in
teksten ingrepen.
Rombauts prijst mijn inventarisatie van kopiistenfouten (p. 170); hij bestrijdt niet
dat kopiisten correcties aanbrachten; en ingrepen van bewerkers komen ook zijns
inziens veelvuldig voor. Het gaat er dus om vast te stellen, hoe kopiisten corrigeerden
en hoe bewerkers wijzigingen in de tekst aanbrachten. Het is me niet duidelijk
geworden, of Rombauts ontkent dat afschrijvers ter correctie of misschien ook ter
verlenging van het verhaal hele verzen bijrijmden, waardoor uitbreidingen van 2 tot
4, 6 of meer verzen voorkomen. Het is me evenmin duidelijk, of Rombauts ontkent
dat deze aanvullende regels veelal weinigzeggend zijn, dat kopiisten de nieuwe verzen
veelal vullen met herhalingen, pleonasmen, tautologieën, reeds in de context
geïmpliceerde details, enzovoort. In elk geval had mijn opponent zich er zelf van
kunnen overtuigen, dat op deze wijze correcties worden aangebracht. Nu vecht hij
een aantal reconstructies aan, zegt dat ze niet deugen, en voegt daar aan toe, dat zeker
70% van mijn reconstructies onaanvaardbaar zijn. En daarmee is mijn methode
veroordeeld.
Maar wat doet Rombauts met de dertig procent die hem kennelijk - ondanks alle
barrières - wél hebben overtuigd? Ik weet niet om welke gevallen het gaat - Rombauts
zwijgt daarover - maar ik mag aannemen, dat daaronder omvangrijke reconstructies
zijn als van 172-182 en 1236-1253, waarin de tekstontwikkeling sluitend is
beschreven, en evidente uitbreidingen van 2 tot 4 verzen als in 124-127 en 388-391.
Zelfs al zou ik in 70% van de gevallen de methode niet goed hebben toegepast; 30%14
zou voldoende moeten zijn om de methode te testen. Wanneer Rombauts met een
positieve instelling de reconstructies had geanalyseerd die hem overtuigend
voorkwamen, had hij kunnen constateren, dat in de KE inderdaad vele verzen zijn
bijgerijmd; dat er patronen van verandering en uitbreiding zijn aan te wijzen, en dat
corrigerende

13
14

Een korte samenvatting ter introductie heb ik gegeven in hoofdstuk 3 van mijn Karel ende
Elegast-editie: ‘De techniek van tekstreconstructie’.
Wanneer we dezelfde percentages aannemen voor deel 2 van mijn Bijdragen, betekent dat
van de 1100 pagina's nog altijd ruim 300 bladzijden, met zeker 100 reconstructies.
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kopiisten erop uit zijn zo weinig mogelijk te veranderen aan de inhoud, al lukt hun
dat niet altijd. En met deze kennis van het kopiistengedrag zou hij de overige 70%
van de gevallen opnieuw moeten bezien.

De weg terug
Het valt niet te bestrijden, dat tekstveranderingen ontstaan door fouten, correcties en
ingrepen van bewerkers, afschrijvers en eventueel van zetters. Om veranderingen te
herkennen en aan te tonen moeten we daarom speuren naar de gevolgen van deze
drie activiteiten. Een fout veroorzaakt meestentijds onregelmatigheden, van formele
aard (rijm, verslengte of versritme betreffend), van grammaticale, dan wel van
inhoudelijke aard. Een eventuele latere correctie zal wel de meest opvallende
onregelmatigheden opheffen, maar kleinere oneffenheden blijven veelal onopgemerkt
en er ontstaan bovendien vaak nieuwe onvolkomenheden. Correcties verraden zich
vooral door een opeenhoping van overbodige woorden en verzen. De veiligste wijze
van corrigeren, vooral van een onregelmatig rijm, vormt het bijdichten van
weinigzeggende, min of meer vanzelfsprekende versregels. Kopiisten hebben een
slecht overzicht van de tekst als geheel. Zij blijken daarom weinig geneigd tot het
schrappen van tekstgedeelten, die immers van belang zouden kunnen zijn. En ze
hoeden er zich wel voor in hun toevoegingen nieuwe mededelingen te doen, die in
tegenspraak zouden kunnen zijn met de verder verwijderde context. Zij hebben
daarom een grote voorkeur voor herhalingen, tautologieën, pleonasmen en stoplappen.
Ook bij ingrepen, vooral bij interpolaties, bestaat het gevaar voor ongewenste
opposities. Een bewerker echter kent de tekst en zal wel zorgen, dat er geen al te
opvallende tegenstellingen ontstaan. Toch zijn inconsistenties nauwelijks te vermijden.
De interpolator heeft niet hetzelfde concept voor ogen als de auteur; zijn visie op
personen en handeling kan verschillen, zijn woordkeuze en taalgebruik kan afwijkend
zijn. Indien een interpolatie al niet te herkennen is aan de lassen met de oudere tekst,
zijn er vaak vormelijke, stilistische en inhoudelijke verschillen ten opzichte van de
rest van het verhaal, inconsistenties van allerlei aard, die verraden dat er tekst is
toegevoegd.
Afgezien van enkele in het oog springende onregelmatigheden zijn de meeste
symptomen van tekstverandering niet op het eerste gezicht te onderkennen. Ze komen
pas aan het licht bij een zorgvuldige bestudering van de tekst. Tekstreconstructie is
daarom onlosmakelijk verbonden met tekstinterpretatie. Niet alleen afzonderlijke
passages moeten zorgvuldig worden geanalyseerd, ook de interpretatie van de tekst
als geheel levert aanwijzingen op ten aanzien van ontwikkelingen die hebben plaats
gevonden. Ogenschijnlijk onberispelijke passages moeten soms worden gewantrouwd
op grond van hun samenhang met tekstgedeelten die wel onmiskenbaar veranderd
zijn. Het zijn vaak zeer diverse gegevens, ontleend aan ver uiteenliggende plaatsen,
die wijzigingen doen vermoeden en reconstructie mogelijk maken. Oppervlakkige
corrupties, die zich verraden door formele, grammaticale of inhoudelijke
onregelmatigheden of
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duidelijk herkenbare correctiepatronen, kunnen veelal worden hersteld op grond van
naar omvang en diepgang beperkte interpretatie. Om door te dringen tot de oudere
fasen van de tekstgeschiedenis moet de onderste steen boven worden gehaald. Met
alle middelen waarover de filoloog beschikt, moet de zin en betekenis worden
achterhaald van de tekst in zijn geheel en van alle details.
Wat de tekstgeschiedenis van de KE betreft, zijn we niet uitsluitend aangewezen
op interne evidentie. Er zijn verscheidene vreemdtalige versies bewaard. Zoals
vergelijking van redacties de vaststelling van de archetypus mogelijk maakt, kan
vergelijking van de versies tot reconstructie leiden van het oudere verhaal. We zijn
dan niet langer uitsluitend aangewezen op ‘regressieve tekstkritiek’, waarbij we
terugwerken vanuit de overgeleverde redacties. We kunnen uitgaan van het
gereconstrueerde verhaal en trachten te verklaren welke ontwikkelingen in de Mnl.
versie hebben plaatsgevonden.
In een nog gunstiger positie bevindt men zich, wanneer de bron of bronnen kunnen
worden aangewezen waarop de auteur van een tekst zich heeft gebaseerd. Voor de
KE zijn we zo fortuinlijk. Het verhaal is niet geheel fictief. De auteur heeft zijn
gegevens over de aanslag op Karel de Grote ontleend aan een welbekende kroniek.
Kennis van de bron helpt ons te kiezen tussen de varianten in de versies en maakt
het mogelijk waarheid en fictie in de KE te onderscheiden.
In essentie lijkt me tegen de hier geschetste werkwijze weinig in te brengen.
Rombauts doet dat ook niet. De moeilijkheden komen bij de toepassing van de
methode, waarop we nu nader zullen ingaan.

4. Toepassing
Voor elke individuele reconstructie moeten op basis van tekstinterpretatie, met kennis
van het kopiistengedrag, en door vergelijking met andere versies de argumenten
worden verzameld en gewogen die tegen de lezing van de archetypus pleiten, die de
veronderstelde oudere lezing steunen, en die de tekstontwikkeling aannemelijk maken.
Bij dit hele proces kan men licht fouten maken, en ook wanneer men dat niet doet,
zijn de uitkomsten van het onderzoek lang niet altijd onaantastbaar, zoals in de
volgende paragraaf wordt toegelicht. Laten we echter eerst bezien welke bezwaren
Rombauts aanvoert tegen mijn toepassing van de hierboven geschetste methode.

Verstand en systeem
Wanneer vergelijkingsmateriaal, varianten dus in andere redacties, versies en bronnen,
ontbreekt, kan alleen de jongere redactie waarvan men uitgaat, de aanwijzingen
leveren voor wat er in een voorgaande fase van de tekstgeschiedenis werd meegedeeld.
Die aanwijzingen zijn meestal onopvallend en blijken zelden bij oppervlakkige lezing.
Kopiisten en bewerkers, die immers ook lezers zijn, zouden ze dan ook hebben
opgemerkt en weggewerkt. Kleine onregelmatigheden, een opeenhoping van
overbodige informatie, een lichte tegenspraak of inconsis-
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tentie - dat zijn de aanwijzingen waarom het gaat - behoeven op zichzelf genomen
niet aan tekstverandering te worden geweten. Auteurs waren en zijn vaak allesbehalve
consequent en maken fouten tegen de grammatica, de versvorm en de ‘logica’.
Naarmate er meer onregelmatigheden van verschillende aard samentreffen, wordt
het echter steeds onwaarschijnlijker, dat de auteur daarvoor verantwoordelijk is.
Wanneer een passage vol herhalingen steekt, er iets aan de syntaxis schort, het
woordgebruik verschilt van wat in de rest van de tekst gewoon is, en de handelende
persoon zich afwijkend gedraagt, is er alle reden om aan tekstverandering te denken.
Op grond van wat formeel en semantisch mogelijk is, wordt een hypothetische oudere
lezing geconstrueerd. Die kan slechts als reconstructie aanvaardbaar zijn, wanneer
de jongere lezing waarvan men uitgaat, via fout en correctie resp. ingreep uit de
hypothetische oudere lezing kan zijn voortgekomen.
Dit hele reconstructieproces vraagt overleg, geduld en een systematische werkwijze.
Men kan wel eens een gelukkige inval hebben, maar in het algemeen moeten de
argumenten zorgvuldig worden verzameld, er moet worden gewikt en gewogen. De
aanwijzingen van uiteenlopende aard zijn voor de filoloog vaak als stukjes van een
legpuzzel - zoals de scherven van een oude vaas dat zijn voor de archeoloog. Er moet
worden gepast en gemeten. Tekstreconstructie is meer dan een techniek; van de
tekstcriticus wordt kennis vereist van de taal, het kopiistengedrag, de werkwijze van
bewerker en vertaler; hij moet bedreven zijn in tekstinterpretatie, en vertrouwd met
de middeleeuwse letterkunde en cultuur. Tekstreconstructie is een wetenschappelijk
ambacht.
Het verbaast me dat een emeritus-hoogleraar in de literatuurwetenschap zoveel
moeite heeft met de verstandelijke en systematische aspecten van tekstkritiek. ‘Dat
geluk bij dit soort speurwerk een rol - en zelfs een zeer belangrijke! - kan spelen, zal
iedereen gaarne toegeven. Dat men dit met verstandelijke overwegingen alleen klaar
kan spelen, mits men slechts op systematische wijze te werk gaat, is een vergissing
van belang. Hoe kan zulk een werkwijze aanvaardbare resultaten opleveren als men
ze toepast op een literaire tekst, waar toch voornamelijk andere waarden dan verstand
en systeem in het geding zijn?’ (p. 173).
Een vergelijking kan hier misschien verhelderend zijn. Wie geen waardering heeft
voor schilderkunst, geen oog voor de kwaliteiten van ontwerp en uitvoering, zal zich
niet licht op de restauratie van oude schilderijen toeleggen. Maar bij de restauratie
zelf wordt materialenkennis, technische vaardigheid en nauwkeurigheid vereist. Met
esthetisch gevoel, bewondering en nostalgie komt men niet ver. De restaurateur kan
het zonder doen. Rombauts ziet dit soort uitspraken als profanerend. Hij zet zich bij
herhaling af tegen ‘het louter verstandelijk karakter van [mijn] methode, die met
logica, systeem en spitsvondigheid [sic] een literaire tekst zogenaamd in zijn vroegere
gaafheid wil herstellen. Deze term [nl. puzzelen] lijkt mij in ieder geval volslagen
ongepast
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om er de piëteitsvolle restauratie van een kunstwerk, zoals de Karel ende Elegast er
ontegensprekelijk een is, mee aan te duiden’ (p. 184)15.

De aard van tekstkritische argumenten
Daar kopiistenfouten, correcties en ingrepen veelal in onregelmatigheden resulteren,
correcties vaak voor overbodige details zorgen en evenals ingrepen grote of kleine
tegenstellingen in de tekst veroorzaken, is het zaak telkens alle onregelmatigheden,
overbodigheden en tegenstellingen in een gewantrouwde passage op te sporen, om
vervolgens te bezien of die aan de auteur kunnen worden toegeschreven dan wel aan
tekstverandering moeten worden geweten. In het laatste geval kunnen die kleine
details ook aanwijzingen inhouden voor de vaststelling van de oudere lezing. Vooral
het bekritiseren van de tekst strijkt Rombauts tegen de haren in. In zijn analyse van
enkele reconstructies neemt hij op twee wijzen stelling: ofwel hij ontkent dat het om
een onregelmatigheid gaat, ofwel hij ontzegt de onregelmatigheid alle bewijskracht
- daarbij het cumulatieve aspect consequent ignorerend.
Het gaat mij er hier niet om ten aanzien van elk detail mijn gelijk te bepleiten. Het
is zeer wel mogelijk bepaalde argumenten te bestrijden, maar niet op de wijze waarop
Rombauts dat doet. Ik geef enkele voorbeelden. Telkens weer vecht Rombauts de
geldigheid van een bezwaar aan met de opmerking dat het verschijnsel vaker
voorkomt, in de tekst, in andere Middelnederlandse werken, in de chansons de geste.
Dat in regel 151 (Als hi die borch brugge leet) een imperfectum staat, acht Rombauts
‘in geen enkel opzicht’ opmerkelijk, omdat dit imperfectum voor het
plusquamperfectum in het Mnl. vaker voorkomt (p. 179). Van belang is echter het
feit dat op vergelijkbare plaatsen elders in de tekst wel het plusquamperfectum wordt
gebruikt.
Aan een tautologie als in 159 (Sach hi daer ende vernam) moet geen aandacht
worden besteed: ‘Het is toch bekend dat zulke tweeledige formules schering en inslag
zijn in Middelnederlandse epische teksten’ (p. 191). Zeker, maar daardoor juist is
een tautologische herhaling voor kopiisten een gemakkelijk middel tot correctie. En
dat ze dit middel gebruiken, blijkt op vele plaatsen.
Binnen het verhaal is het allerminst noodzakelijk, dat melding wordt gemaakt van
zowel een wachter als een portier, die bij de poort zitten te slapen wanneer de koning
vertrekt. Deze gedetailleerdheid in de overigens globale beschrijving mag mij niet
verwonderen, meent Rombauts, omdat ‘le veilleur’ en ‘le portier’ in Franse chansons
de geste herhaaldelijk optreden. Maar dat pleit niet voor de oorspronkelijkheid van
regel 160. Nog afgezien van het feit dat de KE aanvankelijk geen chanson de geste
was doch een historisch exempel, zoals ik in deel 2 van mijn Bijdragen heb
beargumenteerd, het feit dat bij de poort van een kasteel een wachter en een portier
op hun plaats zijn, maakt het voor elke bewerker en corrigerende kopiist mogelijk
deze personages toe te voegen. De

15

Vgl. verder pp. 179, 181, 182 en 1.
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algemene aard van een verschijnsel is geen argument voor tekstverandering, doch
pleit daar ook niet tegen.
Het heeft wel belang te onderzoeken of de gedetailleerdheid van de beschrijving
in en rond regel 160 in overeenstemming is met andere beschrijvingen in de tekst.
Opgemerkt moet dan worden, dat wanneer de koning te Ingelheim terugkeert en de
poort open vindt, er van portier noch wachter sprake is. Daarvoor heeft Rombauts
de volgende ad-hoc-verklaring achter de hand: ‘De terugkomst van Karel wordt daar
zo summier aangeduid dat er geen ruimte blijft voor vermelding van om 't even welke
persoon of van welke bijzonderheid ook’ (p. 191-192). Maar de vraag is dan, waarom
is de terugkomst zo summier beschreven en het vertrek zo uitvoerig?
Eveneens omdat er in chansons de geste zo veel gebeden voorkomen die de
voornaamste artikelen des geloofs bevatten, en omdat God vóór de strijd vaak wordt
aangeroepen, staat Rombauts geen twijfel toe aan de oorspronkelijkheid van de
gebeden in de KE. Bij herhaling verwijt hij mij ‘het uitzicht [te hebben] prijsgegeven
op het genre, waartoe de Karel ende Elegast ontegensprekelijk behoort’ (p. 8; vgl.
ook p. 172 en 10) [dat is dan de KE zoals wij die nu kennen]. Hier geldt dezelfde
repliek als ten aanzien van de vermelding van portier en wachter. De algemeenheid
van gebeden bewijst niet dat de gebeden in de KE oorspronkelijk zijn. Er zijn redenen
van inhoudelijke aard en er zijn formele aanwijzingen in de omringende verzen die
op interpolatie wijzen.
Dat regel 1235 een tussenzin is en een overbodige aanspreking van het publiek
bevat, wordt door Rombauts niet ontkend: ‘Nu is het zo dat dit vers in deze kontext
alleen dienst schijnt te doen als gemeenplaats en als passende rijmregel. Een werkelijk
functionele betekenis kan men er inderdaad bezwaarlijk aan toekennen’ (p. 7). Terecht
voegt hij daaraan toe: ‘Zulks betekent evenwel niet dat het gewoon als “stoplap”
mag weggecijferd worden onder voorwendsel dat het door een latere kopiist, die een
corrupte tekst wilde verbeteren, zou zijn ingevoegd. Evenmin mag men dit voorbeeld
veralgemenen en op grond hiervan alle gelijkaardige formule-achtige verzen als
“onecht” of “overbodig” veroordelen’. Dat mag zeker niet; en dat gebeurt ook niet.
In de nabeschouwing van mijn Bijdragen, deel 1 heb ik er juist op gewezen, dat
corrupties niet lichtvaardig mogen worden aangenomen. Deze waarschuwing wordt
door Rombauts grotendeels geciteerd op p. 174-175. Hij weet dus, dat kritische
opmerkingen ten aanzien van de tekst van de archetypus voor mij niet evenzoveel
argumenten zijn die op tekstverandering wijzen16. Elke onregelmatigheid op zichzelf
kan aan de auteur worden toegeschreven: ‘Op zichzelf bezien behoeven die kleine
onregelmatigheden niet op corruptie te wijzen, maar de combinatie van een aantal
eigenaardigheden kan het waarschijnlijk maken, dat de tekst wijzigingen heeft
ondergaan. Een auteur kan zich dan wel eens vergissen, maar dat hij in een bepaalde
passage de ene fout op de andere zou stapelen, is

16

Dat blijkt ook uit het citaat op p. 193 (naar Bijdr. 1, p. 362): ‘Hiermee hebben we alle
opmerkelijke punten opgesomd die we in de regels 158-165 aantreffen. Deze gemaakte
aanmerkingen vormen niet even zoveel bewijzen voor corruptie; ...’.

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

291
niet erg aannemelijk. Hoe grater de opeenhoping van onregelmatigheden, des te
waarschijnlijker is het tekstbederf’ (Bijdragen 1, p. 458-459).
Dit cumulatieve aspect wordt door Rombauts ontkend (vgl. p. 197). Hij probeert
de onregelmatigheden stuk voor stuk regelmatig te verklaren of te bagatelliseren. In
het uiterste geval merkt hij op, dat op grond van één argument geen tekstverandering
mag worden aangenomen. Dat gebeurt dan ook niet. Een tussenzin en aanspreking
van het publiek als in 732 (Verstaet so moget gi wonder horen) wordt niet als
ingevoegd beschouwd omdat het een tussenzin is (vgl. Rombauts p. 3-7). Het is een
samenstel van argumenten dat tot de conclusie leidt, dat 729-732 uit één rijmpaar is
ontstaan, waaruit, omgekeerd, via fout en correctie de overgeleverde lezing verklaard
kan worden. De reconstructie berust niet op de constatering dat 732 een weglaatbare
tussenzin is. De overbodigheid van 732 vormt wel een argument, en moet dat ook
wel zijn, daar elders is gebleken dat kopiisten voor het verhaal irrelevante details
toevoegen, en in de KE juist tussenzinnen ter correctie blijken te zijn bijgerijmd.

Het stemma
Van geheel andere aard is de kritiek die Rombauts heeft op mijn waardering van K,
de Rijnlandse redactie van de KE (p. 12-25). We zijn hiermee plotseling weer terug
bij de reconstructie van x, de archetypus der overgeleverde redacties. Om deze
redactie te herstellen maak ik, overigens net als Kuiper en Bergsma, gebruik van een
stemma, een stamboom waarin de filiatie of verwantschap der redacties is vastgelegd.
Het belang van een stemma is onbetwistbaar. Weet men b.v. dat redactie B een
afschrift is van A, dan heeft B voor de reconstructie van een oudere redactie geen
belang en kan geheel buiten beschouwing blijven. Naar mijn mening nu stamt K af
van een redactie (x) waarop ook y, de archetypus van de bekende Mnl. redacties
teruggaat. Rombauts bestrijdt dat, doch met niet ter zake doende argumenten.
1. Hij constateert (p. 12-13), dat de bekende redacties uiteenvallen in
Westmiddelnederlandse bronnen (M, N en de drukken) en Oostmiddelnederlandse
bronnen (H. G en BR), en poneert dat de oorspronkelijke KE in een
Westmiddelnederlands dialect, Vlaams of Brabants, geschreven zou zijn. Daar staat
de Rijnlandse redactie K ver van af. Men zou zich daarom niet op K moeten baseren
voor de letterlijke of zelfs maar woordelijke reconstructie van het origineel. Dit soort
reconstructie, door Rombauts terecht een droombeeld genoemd (p. 13), streef ik niet
na. We kunnen de vraag of de KE oorspronkelijk West- dan wel Oostmiddelnederlands
was, laten rusten. In elk geval was de tekst niet Ripuarisch of Rijnlands.
2. Rombauts wijst er op (p. 14), dat de redactie in de Karlmeinet-codex
verschillende bewerkingen heeft ondergaan. De vertaler en de compilator hebben in
de tekst ingegrepen en er zijn door kopiisten fouten gemaakt en correcties aangebracht.
Geen vers van K is naar de vorm oorspronkelijk. Voor een kritische editie van de
archetypus kan men beter van A uitgaan dan van K, daar men

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

292
anders elk vers in het Middelnederlands zou moeten terugvertalen. Dat is zeker waar.
Kuiper en Bergsma hebben zich dan ook op A gebaseerd; en dat heb ik in mijn editie
ook gedaan. Maar dit zegt niets over de plaats van K in het stemma der redacties.
Het belang voor de teksteditie bepaalt niet het belang voor de tekstreconstructie (zie
hierboven § 2). K kan in vertaalde vorm oudere lezingen hebben bewaard, die in de
archetypus van de Mnl. redacties naar vorm én inhoud gewijzigd zijn.
3. Daar K een vertaling is, zijn er legio verschillen ten opzichte van het
Middelnederlands. ‘Is het in dit geval niet aangewezen de beide lezingen op hun
eigen waarde te testen en na te gaan of beide niet, in hun eigen kontext, een
aanvaardbare, zij het afwijkende, zin opleveren?’ (p. 17). Men mag dat gerust doen,
maar men begeeft zich dan wel op het terrein van de synchrone interpretatie. In geen
geval echter mag men de in synchroon opzicht juiste of betere lezing tot oudere (d.i.
in diachroon opzicht juiste) lezing verklaren, zoals Rombauts wil doen: ‘Wanneer
zich dan, behalve natuurlijk in het geval van een duidelijke corruptie, in K afwijkingen
voordoen, ligt het dan niet in de lijn van de verwachtingen dat de lezing van A de
meest betrouwbare zal zijn?’ (p. 17).
In K komt geen enkele lezing voor die naar vorm en inhoud oorspronkelijk is.
Vele verzen in de Mnl. bronnen zijn, mogen we aannemen, wel ongeschonden
bewaard. De plaats in het stemma wordt evenwel niet door het aantal onveranderde
lezingen bepaald. Wanneer er één plaats kan worden aangewezen waar de Mnl.
redacties een tekstverandering gemeenschappelijk hebben en K (uiteraard in vertaalde
vorm) onmiskenbaar de oudere lezing (dus de oudere mededeling) heeft bewaard,
moet dit stemma worden aangenomen:

Een andere stamboom is niet mogelijk.
Vanwege het epitheton onmiskenbaar en gezien het feit dat K nergens staat
tegenover alle Mnl. fragmenten tegelijkertijd, kunnen we van dit stemma pas redelijk
zeker zijn, wanneer op een aantal plaatsen blijkt, dat K tegenover een
gemeenschappelijke jongere lezing der Mnl. bronnen de oudere lezing heeft. Er zijn
voldoende van die plaatsen, en zolang er geen plaats kan worden aangewezen die
tot een ander stemma dwingt, mogen we van K←x→y uitgaan. Bij verschil van
lezing tussen K enerzijds en de Mnl. bronnen anderzijds moet dan ook telkens de
prioriteit van K worden overwogen. We mogen er niet klakkeloos van uitgaan, dat
K als vertaling van een Mnl. bron van secundair belang zou zijn. En wanneer dan
mede op grond van andere argumenten duidelijk wordt, dat K wederom een oudere
mededeling bevat, wordt daarmee het bovenstaande stemma
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gesteund; en daardoor wordt dat stemma een weer wat sterker argument bij nieuwe
reconstructies.
Van de 13 plaatsen die ik (Bijdragen 1, p. 101-102) heb genoemd, zegt Rombauts
er slechts één (nl. r. 988) als overtuigend te beschouwen (p. 17). Dat is overigens
voldoende voor dit stemma:

Misschien dat de reconstructies in het tweede deel van mijn Bijdragen hem meer
aanspreken. Op verscheidene plaatsen zal wederom blijken, dat K tegen alle Mnl.
bronnen in de oudere lezing bevat. Overigens zal ook worden betoogd, dat regel 590
als bewijsplaats moet worden geschrapt. Tegen 2 van de overige 11 voorbeelden zet
Rombauts zijn bezwaren uiteen (p. 18-25). Ik blijf benieuwd hoe hij de resterende 9
plaatsen zou willen aanvechten.
Laat ik me in deze reactie beperken tot het tweede voorbeeld dat Rombauts
bespreekt (r. 1308), dat ‘nog van twijfelachtiger aard’ zou zijn (p. 24) dan het eerste
(nl. r. 1152). Wanneer mijn reconstructie van 1307-1312 juist is, gaan deze zes regels
terug op:
1307*

Die coninc sprac bi miere cronen

1309*

Soude ic hem na rechte lonen

1311*

Ic dade hem hangen bider kele

1312

Doe ginct Eggeric vten spele

K heeft tegenover a en M, die bi miere wet lezen, bi miere cronen bewaard. Deze
conclusie kan men alleen bestrijden door aan te tonen dat de bovenstaande
reconstructie ondeugdelijk is. Dat doet Rombauts niet. Hij plukt uit mijn betoog wat
hij kan gebruiken: ‘Het spreekt van zelf dat we uit dit betoog slechts de punten lichten,
die voor ons onderwerp van onmiddellijk belang zijn’ (p. 24).
Voor hem nuttig is mijn inleidende opmerking, dat op grond van regel 1308 alleen
(Bi miere cronen resp. bi miere wet gi segt waer) niet valt uit te maken, welke lezing
ouder is: bi miere cronen of bi miere wet. Dat dit langs andere weg, nl. in de
samenhang met de omringende regels wel kan worden beslist, laat Rombauts
onvermeld. Retorisch besluit hij: ‘Maar waar blijft het bewijs voor de stelling dat K,
door het behoud van by mynder kronen, een oudere lezing of resten daarvan zou
hebben bewaard? Het wordt nergens gegeven’ (p. 25). En hij voegt daaraan toe: ‘En
ook in de verdere kommentair op de passage 1307-1312 hebben we er tevergeefs
naar gezocht’. Ziet Rombauts werkelijk niet, dat het rijmwoord lonen in 1309* tot
bi miere cronen dwingt en bi miere wet uitsluit? Tenzij Rombauts aantoont, dat de
reconstructie van 1309* onjuist is,
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moet hij bi miere cronen uit K als oudere lezing aanvaarden17. En dat is in
overeenstemming met de conclusie waartoe zeker een twintigtal andere plaatsen in
de tekst dwingen: K, hoe vervormd ook, gaat terug op een bron tussen O(rigineel)
en y, de archetypes der bekende Mnl. redacties.

5. De resultaten
Rombauts' besprekingsartikel geeft mij geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid
van mijn methode. De bezwaren die hij aanvoert, zijn voornamelijk toe te schrijven
aan een verschillende doelstelling. Hij heeft ook nergens aangetoond, dat ik de
methode verkeerd heb toegepast, dat mijn stemma niet deugt, dat ik gebruik maak
van de verkeerde soort argumenten. Dat mijn werkwijze cerebraal zou zijn (p. 1),
kan ik nauwelijks als een negatieve kwalificatie zien.
Het voorgaande betekent niet, dat ik alle resultaten van mijn werk voor
onaantastbaar houd. De correcties op deel 1 in het tweede deel van mijn Bijdragen
bewijzen het tegendeel.
Zo ben ik er allerminst zeker van (vgl. Bijdragen 2, hfst. 9, noot 15), dat
ik de passage 152-167 juist heb gereconstrueerd. Op de passage is Rombauts' uitvoerige tegenwerpingen (p. 175-199) ten spijt - heel wat aan
te merken. Het is niet aannemelijk, dat de verzen zoals ze zijn overgeleverd,
tot de oorspronkelijke KE behoren. Of echter alle onregelmatigheden
moeten worden toegeschreven aan een of meer kopiistenfouten en daarop
volgende correcties, is de vraag. In hoofdstuk 12 van mijn Bijdragen deel
2 zal duidelijk worden, dat de ridderlijke elementen in de tekst van jongere
17

Om te constateren of er met een net te vissen valt, moet men het intact laten en er geen
stukken uitknippen. Rombauts heeft geen oog voor grotere tekstkritische verbanden. Hij ziet
niet, dat reconstructies vaak netwerken vormen met vele aanknopingspunten, soms door de
gehele tekst heen.
Zo meent hij dat ik aan de reconstructie van 158-165 begin, omdat ik ervan overtuigd zou
zijn, dat mijn betoog t.a.v. 150-157 ‘voldoende draagkracht bezit om er een andere
reconstructie op te laten steunen’ (p. 186). Rombauts ziet niet, dat het om één samenhangende
reconstructie gaat. Wanneer men in 150-157 veronderstelt, dat de koning nog niet te paard
is gestegen, moet men wel aandacht schenken aan de regels 158 en 164, waaruit blijkt, dat
de koning rijdend bij de poort aankomt (vgl. Bijdr. 1, p. 339).
Om een nog duidelijker voorbeeld te geven: in het tweede deel van mijn Bijdragen zal blijken,
dat Eggeric niet in Eggermonde woonde. Wanneer deze plaatsnaam in één vers (nl. 689) het
resultaat van een verlezing is gebleken, moeten alle verzen waarin de verrader Van
Eggermonde wordt genoemd, kritisch worden bezien. Dat is een noodzakelijke uitbreiding
van het reconstructiewerk. Men stapelt daarmee geen gissingen en veronderstellingen op
elkaar, zoals Rombauts het op p. 198 formuleert. Er wordt gezocht naar nieuwe argumenten
voor één en dezelfde hypothese: Eggermonde is een jonge lezing. Die nieuwe en
onafhankelijke argumenten zijn overigens gevonden. Daardoor steunen de reconstructies
van verzen met Eggermonde elkaar; ze kunnen slechts in hun onderlinge samenhang worden
aangevochten of geaccepteerd. Het netwerk is nog hechter. Men zal in zijn beschouwing ook
alle overige plaatsbepalingen in de KE moeten betrekken: ze steunen de gereconstrueerde
lezing van 689. En dan is er nog de externe evidentie: de overeenstemming van 689* met
de historische bron waarop de auteur van de KE zich heeft gebaseerd.
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datum zijn. Misschien is ook de beschrijving van de wijze waarop Karel
te paard zijn kasteel verlaat, door een bewerker toegevoegd of uitgebreid.
Wanneer we met een ingreep te doen hebben, kan niet dezelfde coherentie
naar vorm en inhoud worden verwacht, die we voor het werk van de auteur
mogen aannemen. Om kort te gaan: de reconstructie van 152-167 is zeer
onzeker.
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Zekere uitkomsten zijn er niet in de tekstkritiek. Reconstructies zijn ten hoogste, in
verschillende graden, waarschijnlijk. Daardoor sluipt er een subjectief element in de
beoordeling: wat de een als een lage graad van waarschijnlijkheid beschouwt, zal
voor de ander slechts een mogelijkheid zijn; en ook de kwalificatie mogelijk is
gradueel. Onder de honderden tekstkritische bijdragen die ik mijn vakgenoten voorleg,
zijn onvermijdelijk zwakke gevallen: waar de aanwijzingen in de tekst onvoldoende
zijn voor een solide reconstructie, waar mijn interpretatie van de feiten tekortschiet,
of waar ik eenvoudigweg fouten heb gemaakt.
Ik had de sterkste en meest overtuigende reconstructies kunnen uitkiezen. Dat zou
echter een vals beeld hebben gegeven van de mogelijkheden en de beperkingen van
diachroon tekstonderzoek. Voor de ontwikkeling der methode is het bovendien goed
om proefondervindelijk vast te stellen, hoe ver we in de tekstgeschiedenis terug
kunnen gaan. En zoals in het inmiddels verschenen tweede deel van mijn Bijdragen
blijkt, is dat veel verder dan algemeen voor mogelijk werd gehouden. Het is duidelijk
geworden, hoe de KE er naar inhoud en omvang heeft uitgezien; de tekstgeschiedenis
is vrij nauwkeurig geschetst. De verhouding tot de vreemdtalige versies is met grote
waarschijnlijkheid bepaald. En niet van het minste belang is het feit, dat deze kennis
van de voorgeschiedenis de redactie van circa 1350 doorzichtig maakt. De vele
formele en inhoudelijke eigenaardigheden in deze vertrouwde tekst zijn te begrijpen,
wanneer men weet hoe deze Karel ende Elegast is ontstaan.
Het een en ander weerspreekt afdoende Rombauts' pessimistische voorspelling,
dat mijn methode van tekstreconstructie ‘onmogelijk tot positieve resultaten [kan]
leiden’ (p. 26). Onderzoek naar het verleden van teksten heeft wel degelijk toekomst.
mei 1981
A.M. DUINHOVEN
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Antwoord op Duinhovens repliek
De heer Duinhoven heeft blijkbaar het gevoel dat ik hem niet begrijp en ten gevolge
daarvan zijn ‘methode’ ten onrechte verkeerd beoordeel. Het zal wel niet de eerste
keer zijn dat dit gevoel hem bekruipt.
Om mijn ongelijk aan te tonen voert hij in zijn repliek op mijn artikelenreeks een
uitwijkingsmaneuver uit, dat ik niet erg handig en zeker niet fair kan noemen. Omdat
ik volgens hem niet duidelijk zie wat hij aan het doen is wil hij mij de ogen openen
door nogmaals zeer wijdlopig de doelstelling en de betekenis van zijn methode uiteen
te zetten. Alsof hij dat niet in voldoende mate had gedaan in zijn Bijdragen I en alsof
ik zelf daarvan geen uitvoerig en eerlijk overzicht had gegeven.
Zijn tekstkritiek is niet, zoals ik zou menen, gericht op een nieuwe kritische
teksteditie, maar op tekstreconstructie, waarvan het einddoel zou zijn niet een
‘vernieuwde’, maar een ‘oudere’ Karel ende Elegast. Om dit onderscheid te
verduidelijken, want ik besef eigenlijk niet goed waar het om gaat, noemt hij zijn
methode nu ‘diachronische tekststudie’ en ‘tekstarcheologie’. Dat ik ‘blind’ zou zijn
voor ‘diachronische tekststudie’, die zo diep mogelijk in het verleden van de tekst
teruggrijpt en dat ik daarvan het nut niet zou inzien, is gewoon nonsens. Waar heb
ik dat geschreven? Wie mij kent, weet wel beter. Het komt er alleen op aan op welke
wijze die methode wordt gehanteerd en hoe de resultaten ervan - als die er zijn! worden aangewend.
Om mijn zogezegde te beperkte visie op de tekstkritiek aan te tonen citeert
Duinhoven een van mijn beoordelingen onvolledig en vervormt hij daardoor
(moedwillig?) de gang van mijn gedachte. Op blz. 279 schrijft hij nl. het volgende:
‘Rombauts stelt zich op het rigoureuze standpunt, dat alle tekstkritiek dienstig moet
zijn aan teksteditie en anders’ - en hier begint het citaat uit het laatste stuk van mijn
artikelenreeks - ‘onmogelijk tot positieve resultaten leiden kan’ (26)1. Wat staat er
nu in werkelijkheid zwart op wit op de aangeduide plaats te lezen? Ik citeer mijn
eigen tekst en cursiveer daarin de weggelaten woorden: ‘In het tweede deel van zijn
studie neemt D. zich voor ‘de relatie tussen tekstkritiek en tekstinterpretatie op de
voorgrond’ te plaatsen en de “reconstructies” bijeen te brengen “die van direct belang
zijn voor het herstel van de inhoud” (11). Als hij hiervoor de reconstructies van dit
eerste deel gebruikt en zijn methode van tekstinterpretatie handhaaft, kan dit
onmogelijk tot positieve resultaten leiden’ (26)2. En de man, die mijn uitspraak zo
eenzijdig weergeeft, stuurt mij het verwijt toe dat ik uit zijn betoog alleen dát ‘pluk’
wat ik kan gebruiken! Je moet maar durven! Het is trouwens niet de enige keer dat
hij mij meningen in de schoenen schuift, die ik niet uitgesproken of neergeschreven
heb.
Het gaat hier immers om de methode van ‘diepgravende filologische
tekstinterpretatie’, waarmee Duinhoven de tekstkritiek wil vernieuwen om er verder-

1
2

Bedoeld is blz. 26 van Spl., XXIII, 1981.
Id., idem.
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reikende resultaten mee te bereiken dan zijn voorgangers. Hier wringt het schoentje.
En daar glijdt de tekstkriticus in zijn antwoord-artikel haast geruisloos over heen.
Daarom is het volstrekt noodzakelijk zijn geheugen wat op te frissen en terug te
grijpen naar de uiteenzetting van zijn ‘methode’, zoals die voorkomt in Bijdragen I.
In de ‘Inleiding’ tot dit werk wijst de auteur erop - en ik zal hem, zoals ik dat in
mijn artikelenreeks heb gedaan, zoveel mogelijk zelf aan het woord laten - dat ‘de
discussie aver de tekstkritiek’ ‘binnen de Neerlandistiek’ ‘heropend is’ en dat er de
laatste jaren ‘een bescheiden poging’ gedaan is ‘om de tekstkritiek op
Middelnederlandse werken uit de taboe-sfeer te halen’ (B. 6)3. Met zijn studie hoopt
hij het zijne te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel.
De tekstkriticus moet, volgens hem, verder gaan dan de samenstelling van een
gemeenschappelijke lezing of een archetypus, opgemaakt op basis van de bewaarde
redacties van een bepaald geschrift. Hij moet proberen de kloof te overbruggen tussen
de archetypus en het verloren gegane origineel. Duinhoven beseft wel dat hier enig
risico mee gemoeid is. ‘En daarmee’, zo stelt hij, ‘komen we op het punt waar alles
om draait. Is het mogelijk corrupties te bewijzen en oudere lezingen te reconstrueren,
indien de overgeleverde redacties eenstemmig zijn? Weinigen twijfelen aan de
theoretische mogelijkheid te komen tot een verantwoorde keus uit overgeleverde
varianten, al levert dat in de praktijk vaak grote problemen op. Maar hoe kunnen
lezingen worden achterhaald uit bronnen die er niet meer zijn?’ (B. 9). In de 19e
eeuw, zo redeneert hij verder, was de tekstkritiek daartoe niet in staat. Thans kan dat
wel, maar dan alleen met behulp van een totaal vernieuwde methode van tekstkritiek.
Waarop die in feite berust? Op beoefening van de ‘mijnbouw’, op gebruikmaking
van nieuwe disciplines als daar zijn de analytische bibliografie en de codicologie,
maar vooral op een ‘diepgravende filologische tekstinterpretatie, die zich tot een
zelfstandige discipline’ (B., 9) aan het ontwikkelen is.
Aan de wijze, waarop Duinhoven de ‘mijnbouw’ beoefent en de reserves, die
daartegen kunnen worden ingebracht, heb ik de nodige aandacht besteed. Over het
nut van de analytische bibliografie en van de codicologie voor de tekstkritiek heb ik
al het goede gezegd, wat ervan te zeggen valt4. Tegen de ‘diepgravende filologische
tekstinterpretatie’, zoals die in de Bijdragen I bedreven wordt en de manier, waarop
de z.g. resultaten daarvan in ‘tekstreconstructies’ worden vastgelegd, heb ik zeer
ernstige bezwaren geformuleerd. En die bezwaren handhaaf ik in hun geheel. Van
de vele voorbeelden, die ik met gebruikmaking van Duinhovens Diplomatische
Uitgave van de bewaarde redacties nauwgezet heb gecontroleerd - zowat 70% van
het aangevoerde bewijsmateriaal - heb ik er in mijn artikelenreeks een paar uitgekozen,
die de auteur zeker niet als de minst overtuigende zal beschouwen. In beide gevallen
heb ik in concreto aangetoond

3
4

Om verwarring te vermijden tussen citaten uit Bijdragen I en het ‘Wederwoord’ voeg ik in
het vervolg bij de blz. uit de geciteerde teksten telkens een B of een W, bij.
Zie Spl. XXII, 1980, 169-172.
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hoe hij de tekstinterpretatie hanteert en op welke losse en onjuiste gronden hij
bepaalde verzen of versgedeelten corrupt verklaart en verwerpt. Op mijn bezwaren
tegen de willekeurige wijze, waarop hij de bewaarde redacties en de daarop steunende
gemeenschappelijke lezing ‘uit- en aankleedt’, gaat hij nauwelijks in. Wel ‘plukt’
hij er - om zijn eigen woorden te gebruiken! - enkele bijzonderheden uit, die hij
meent te kunnen weerleggen. Het is niet eens nodig hierop in te gaan; het moge
volstaan te verwijzen naar mijn volledige bewijsvoering, waar die détails telkens in
de passende kontext worden besproken5. In ieder geval, de resultaten van die
gewraakte methode van tekstinterpretatie zijn volstrekt onbruikbaar, zowel voor de
reconstructie van een ‘oudere’ Karel ende Elegast als voor een kritische editie van
hetzelfde werk, die alleen een ‘vernieuwde’ gemeenschappelijke lezing van de
bewaarde redacties beoogt te brengen. En daarop alleen komt het aan! Wat voor zin
heeft dan het kunstmatig onderscheid tussen een tekstkritiek ‘met een te beperkte
taak’, zoals ik die zou zien in functie van een teksteditie en een ruimere in dienst van
tekstreconstructie, zoals Duinhoven die beoefent? Waarom al die terminologische
buitelingen, die moeten bewijzen dat mijn oppositie tegen zijn werkwijze ‘in essentie
te herleiden’ zou zijn tot een verouderde opvatting over het doel van de tekstkritiek?
(W. 278). Blijkbaar dienen die alleen om de aandacht af te leiden van het belangrijkste
onderdeel van zijn methode: de ‘diepgravende filologische tekstinterpretatie’, zoals
die in de Bijdragen I in praktijk wordt gebracht.
Hierbij aansluitend wil ik nog even wijzen op de bevreemdende manier van
redeneren, die Duinhoven af en toe aanwendt om mij van antwoord te dienen. Na
aangestipt te hebben dat ik 70% van zijn reconstructies onaanvaardbaar acht, stelt
hij de vraag: ‘Maar wat doet Rombauts met de dertig procent die hem kennelijk ondanks alle barrières - wél hebben overtuigd’? (W. 285).
Waar heb ik dat laatste geschreven? Die 30% hebben mij niet overtuigd. Ik heb
ze wel kritisch gelezen, maar ze niet, in tegenstelling tot de 70%, systematisch ontleed
en vergeleken met de daarmee overeenstemmende passages uit de bewaarde redacties
en de daarbij aansluitende gemeenschappelijke lezing.
Is een onderzoek dat 70% van het aangevoerde bewijsmateriaal omvat, nog niet
voldoende? Had Duinhoven misschien het volle pond van de 100% gewild? Een
onbevooroordeeld lezer en zelfs een emeritus-hoogleraar heeft nog gezond verstand
en kritische zin genoeg om te beseffen dat een theorie of een methode, waarvan het
bewijsmateriaal voor 70% geen of onvoldoende bewijskracht bezit, onmogelijk als
geloofwaardig kan overkomen.
Een mooi staaltje van Duinhovens weerleggingskunst treffen we aan op blz. 291
e.v. van zijn antwoord, waar hij opnieuw de uitzonderlijke positie van K in de
tekstoverlevering van de Karel ende Elegast verdedigt. De sterke twijfels, die ik in
het laatste onderdeel van mijn artikelenreeks (zie Spl. XXIII, 1981, 17-35) tegen die
opvatting uitgesproken heb, wuift Duinhoven luchthartig weg en hij noteert gewoon:
‘Rombauts bestrijdt dat, doch met niet ter zake doende argu-

5

Zie meer speciaal voor de twee besproken passages: Spl., XXII, 1980, 176-197.
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menten’ (W., 291). Het heeft natuurlijk geen zin mijn uiteenzetting over dit onderwerp
in zijn geheel te herhalen: de lezer kan ze vinden op de aangeduide plaats in Spl. en
er het antwoord van Duinhoven tegenover plaatsen. Hij kan dan oordelen over de
waarde van mijn bezwaren en de gegrondheid van mijn argumenten. Op één enkel
punt moet ik evenwel nader ingaan. Hier richt Duinhoven namelijk een uitdaging tot
mij, die ik niet onbeantwoord mag laten. Dit zal trouwens een geschikte gelegenheid
zijn om zijn wijze van argumenteren en zijn methode van tekstinterpretatie en
tekstreconstructie nogmaals ap de korrel te nemen.
Het gaat om de 13 bewijsplaatsen die Duinhoven aanvoert om zijn stelling ten
voordele van K kracht bij te zetten. ‘Op menige plaats’ - beweert hij immers in
Bijdragen I - ‘lijkt K de (resten van een) oudere lezing te hebben bewaard’ (B. 101).
We merkten vroeger al op dat hij, enkele bladzijden verder, die ‘mogelijkheid’ tot
een ‘zekerheid’ laat uitgroeien door te beweren: ‘In § 3.2.10 sub c hebben we
vastgesteld6 dat K tegenover de Mnl. redacties een aantal (resten van) oudere lezingen
bevat (B., 125).
Van die 13 aangevoerde bewijsplaatsen acht ik er slechts één enkele overtuigend,
de bewijskracht van de 12 andere betwist ik ten stelligste; in een kritische bespreking
van een paar voorbeelden heb ik duidelijk gemaakt welke gronden ik voor die
betwisting kan aanvoeren7.
Na de bedenking te hebben gemaakt: ‘Ik blijf benieuwd hoe hij (d.i. Rombauts)
de overige 9 plaatsen zou willen aanvechten’ (W. 293) probeert hij mijn argumenten
tegen het tweede voorbeeld te weerleggen. ‘Wanneer mijn reconstructie van
1307-1312 juist is, gaan deze zes regels terug op:
*

1307

Die coninc sprac bi miere
cronen

*

1309

Soude ic hem na rechte
lonen

*

1311

Ic dade hem hangen bider
kele

1312

Doe ginct Eggeric vten
spele8

K heeft tegenover a en M, die bi miere wet lezen, bi miere cronen bewaard’ (W.
293). Het woord ‘bewaard’ veronderstelt al, wat nog moet bewezen worden, dat K
tegenover de Mnl. redacties a en M een oudere lezing zou hebben gehandhaafd. En
Duinhoven gaat verder: ‘Deze conclusie kan men alleen bestrijden door aan te tonen
dat de bovenstaande reconstructie ondeugdelijk is. Dat doet Rombauts niet’ (W.
293). En hij voegt er het reeds vermelde verwijt aan toe: ‘Hij (d.i. Rombauts) plukt
uit mijn betoog wat hij kan gebruiken’ (W. 293).

6
7
8

Cursivering van mij.
Zie hiervoor Spl., XXIII, 1981, 17-25 en de reactie van Duinhoven hierop in zijn W., 293.
Het * duidt aan dat we met gereconstrueerde verzen te doen hebben.
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uit Bijdragen I opnieuw te lezen en mijn kritiek daarop in Spl., XXIII, 1981, 24-25
ernstig te overwegen.
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Over vers 1308, waarin de hierboven aangeduide varianten voorkomen, schrijft de
tekstkriticus in Bijdragen I: ‘Het lijkt niet uit te maken, welke lezing ouder is. In de
edities is voor bi miere wet gekozen; maar bij de reconstructie moeten we de
mogelijkheid open houden, dat de lezing van K in de archetypus stond’ (B., 312)9.
Hierop heb ik gereageerd, maar dat laat Duinhoven onvermeld. Hij ‘plukt’ uit mijn
betoog niet wat hem past! Hier wordt - zonder enig bewijs! - weer een ‘mogelijkheid’
naar voren geschoven, die gewoonweg niet te controleren valt. In het verdere betoog
komen werkelijk, zoals ik reeds signaleerde10, geen argumenten voor die Duinhovens
stelling over K in dit bijzondere geval aannemelijk moeten maken. De uitenzetting
van de auteur in Bijdragen I is er, wat de passage 1307-1312 betreft, overigens niet
op gericht om resten van een oudere lezing in K te ontdekken, maar wel om duidelijk
te maken dat hier, tengevolge van tekstbederf, een z.g. verbetering door uitbreiding
heeft plaats gehad van 3>5 of van 4>6. Tussen die twee mogelijkheden heeft hij
geaarzeld om ten slotte de eerste oplossing te kiezen (B. 314).
In zijn antwoord-artikel zet de tekstkriticus evenwel enkele stappen verder. Dat
bi miere cronen van K, - zo redeneert hij nu - een oudere lezing is dan bi miere wet
van A kan worden uitgemaakt langs een andere weg, nl. ‘in de samenhang met de
omringende regels’ (W. 293). En verder: ‘Ziet Rombauts werkelijk niet, dat het
rijmwoord lonen in 1309* tot bi miere cronen dwingt en bi miere wet uitsluit? Tenzij
Rombauts aantoont, dat de reconstructie van 1309* onjuist is, moet hij bi miere
cronen uit K als de oudere lezing aanvaarden’ (W. 293-294).
Het loont de moeite nog eens na te gaan hoe Duinhoven tot zijn reconstructie van
de verzen 1307-1312 is gekomen. Het zal een goede gelegenheid zijn om nog een
van de tot dusver niet kritisch onderzochte voorbeelden van tekstreconstructie - een
van de 30% - van dichtbij te bekijken. Met het oog hierop is het nodig de teksten van
de bewaarde redacties A en K - M kan hier wegens onvolledigheid buiten
beschouwing gelaten worden! - in hun geheel te citeren en er de gemeenschappelijke
lezing van Kuiper en Bergsma tegenover te plaatsen.
A
K
Die coninc antwoerde daer Karlle sprach do offenbare
na

1307

Bi mine wet ghi seght waer by myner kronen ir saget
ware
Soudicken voeren na recht Soulde ich eme doen na
syme rechte
1310

Ic deden slepen eenen
knecht

Ich dede en sleffen boese
knechte

Ende hangen bider kelen. Ind hangen mit syner kelen
Doen ghinc met eggeric
vuten spele

9
10

Do geynck id eckerich vs
dem spelen.

Cursivering van mij.
Spl., XXIII, 1981, 25.
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Bergsma11
Die coninc antwoerde daernaer:
‘Bi miere wet12, ghi seghet waer:
Soudicken voeren na rechte,
Ic daden slepen enen cnechte,
Ende hanghen bider kelen’.
Doe ghinct Eggheric uten spele.

In overeenstemming met zijn theorie onderwerpt Duinhoven deze passage aan een
streng onderzoek om na te gaan of sommige versregels of versgedeelten niet aan
tekstbederf hebben blootgestaan. Hij meent dat zulks wel het geval is en poogt
daarvoor een verantwoording te geven op blz. 312-313. Op de gebruikelijke manier
verwijdert hij vervolgens de gewantrouwde of overbodige elementen en besluit: ‘In
regel 1308 sluit de koning zich bij Elegast aan met de woorden: “gi segt waer”. Nu
behoeft hij als onafhankelijk rechter niet een van de partijen bij te vallen. Bovendien
is gi segt waer niet vereist in verband met de uitspraak die Karel in r. 1309-1311
doet13. Als stoplappen kunnen ook worden beschouwd daernaer14 resp. offenbare in
r. 1307. Schrappen we de gewantrouwde en de overbodige tekstgedeelten, dan komen
we tot de navolgende lezing’ (B. 313), die we hierboven vermeld hebben.
Vervolgens tracht de tekstkriticus te achterhalen welke kopiistenfout aanleiding
heeft gegeven tot de veronderstelde tekstwijziging. Volgens hem is dat een ‘omkering’
binnen het vers, in casu vers 1309*. Tenslotte probeert hij op de bekende manier
duidelijk te maken hoe die z.g. tekstverbetering door uitbreiding van 3>5 vaste vorm
heeft gekregen in de bewaarde redacties.
Met de beste wil van de wereld kan ik onmogelijk in die uiteenzetting, die
allesbehalve overtuigend klinkt, argumenten vinden, waaruit zou blijken dat K ‘resten
van een oudere lezing’ zou hebben bewaard. Zoals reeds vermeld, is Duinhoven van
het tegendeel overtuigd. Volgens hem moet zijn stelling worden bevestigd door het
volgen van een andere benaderingsweg, nl. ‘in de samenhang met de omringende
regels’ (W. 293), waarmee bedoeld worden de regels van de bekomen reconstructie.
Hierin zou het bewijs te vinden zijn - wat ik onvermeld heb gelaten! - dat de lezing
van K bi miere cronen in v. 1308 als ouder te beschouwen is dan die van A: bi miere
wet.
Als ik evenwel scherp op die gereconstrueerde tekst toekijk - en dat kan ik gelukkig
nog altijd! - merk ik tot mijn verbazing dat de lezing van K bi miere cronen zonder
verder bewijs reeds in de reconstructie is opgenomen. De vroeger geopperde
‘mogelijkheid’, dat ‘de lezing van K in de archetypus stond’

11
12
13
14

Verzen 1255-1260. Zelfde nummering van de verzen bij Kuiper. Behalve een paar
spellingwijzigingen komt de tekst ook in deze vorm bij Kuiper voor.
Beide tekstuitgevers ontleenden de vorm: bi miere wet aan de onvolledige lezing van M:
daarin staat alleen als begin van vers 1308: ‘bi miere w...’.
Zie voor de weerlegging van dit argument, waarvan Duinhoven in zijn antwoord-artikel geen
melding maakt: Spl., XXIII, 1981, 24-25.
A heeft daer na, B naer; alleen C en D hebben daer naer, welke lezing door Kuiper en
Bergsma overgenomen is.
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(B. 312), is hier eens te meer tot ‘zekerheid’ geworden. Blijft nog het rijmwoord
lonen van vers 1309* dat, in Duinhavens visie, als onbetwistbaar argument moet
dienen om bi miere cronen als de oudere lezing te verkiezen.
Maar waar komt dat onmisbare rijmwoord vandaan? Uit welke ons onbekende
bran heeft de tekstkriticus dit werkwoord kunnen opdiepen? Het komt in geen enkele
bewaarde redactie voor: niet in A of in een van de daarop volgende drukken, niet in
K en ook niet in de gemeenschappelijke lezing van Kuiper en Bergsma. Heeft de
‘ingeving’ hier misschien gewerkt? Na een tijdje zoeken en ‘puzzelen’ gaat er mij
plotseling een licht op, maar... mijn verbazing van zoëven slaat om in ontsteltenis!
De voetnoot 56 bij vers 1309* brengt mij op het goede spoor. Ze luidt: ‘Vgl. voor
lonen, d.i. “straffen”, MnlW. 4, 750-751 sub. 2. Lonen (lōen) kan als doen (vgl. K)
zijn verlezen’ (B. 313).
Hier wordt dus uitgegaan van de gissing dat het werkwoord doen, dat inderdaad
in K v. 1309 voorkomt, aanleiding zou hebben gegeven tot de verlezing lōen. Een
verdere veronderstelling schept de mogelijkheid dit lōen (met afkortingsteken) te
lezen als lonen (= met de betekenis van: ‘straffen’). En leve de tekstarcheologie...:
‘de onderste steen’ is gevonden! Het aldus - met kunsten vliegwerk opgedolven
werkwoord wordt zonder enige bewijsvoering in de gereconstrueerde tekst opgenomen
en moet daarin het onbetwistbaar argument leveren om bi miere cronen van K te
steunen en bi miere wet van A uit te sluiten! Wie wordt hier eigenlijk voor de aap
gehouden?
En dan heeft Duinhoven nog het lef te schrijven - ook in een voetnoot, nl. in nr.
17 van zijn antwoord-artikel: ‘Om te constateren of er met een net te vissen valt,
moet men het intact laten en er geen stukken uitknippen. Rombauts heeft geen oog
voor grotere tekstkritische verbanden. Hij ziet niet, dat reconstructies vaak netwerken
vormen met vele aankopingspunten, soms door de gehele tekst heen’ (W., 294).
Over de samenstelling van dit ‘netwerk’ en de manier, waarop Duinhoven ermede
pleegt te vissen, heb ik in mijn artikelenreeks al het nodige gezegd. Het moge volstaan
de lezer daarnaar te verwijzen15.
Het zoëven besproken voorbeeld zal het wel voor iedereen duidelijk maken dat,
als men dit ‘netwerk’ intact laat, er men alleen de vissen mee vangt die men er zelf
eerst in heeft gezet.
Wie leest hier niet goed, wie ziet hier niet scherp, wie interpreteert hier niet juist?
Zeker niet de emeritus-hoogleraar, die ervan verdacht wordt inzake tekstkritiek
verouderde of te beperkte standpunten in te nemen!
E. ROMBAUTS

15

Zie hierover in het bijzonder Spl., XXII, 1980, 197-198.
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Iets over de ordening van de liederen in het Gruuthuse-handschrift
Toen K. Heeroma begon met de bestudering van de laat-middeleeuwes liederen die
hij in 1966 zou uitgeven als het eerste (en helaas tot dusver ook laatste) deel van de
Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift1, kreeg hij een intuïtie dat deze
lyriek geschreven moest zijn door één dichter, een dichter die hij later op grond van
stilistische kenmerken zou identificeren als de Jan Moritoen, die zijn naam bekend
maakt in een van de langere gedichten in het handschrift. Bij deze intuïtie is het niet
gebleven. Heeroma raakte er in de loop van zijn onderzoek van overtuigd dat hij de
liederen kon verdelen in liederen die een Marie-periode uit het leven van de dichter
tot onderwerp hadden, en liederen die geschreven zijn in een periode van hoofse
liefde tot Mergriete. Uit de eerstgenoemde periode zouden zijn de liederen 3-6, 8,
10, 14-16, 18-25, 29, 32, 36, 37, 40-42, 45, 48-55, 57-59, 71, 72, 74-78, 86, 90, 105,
106, 116, 122, 129, 130, 133, 136-140, 146, 147. Uit de Mergriete-periode de liederen
1, 2, 7, 9, 11-13, 17, 26-28, 30, 31, 33-35, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 56, 60, 61-70, 79,
84, 87-89, 91-104, 107-115, 117-121, 123-128, 131, 132, 134, 135, 141-145. De
liederen zijn niet in willekeurige volgorde in het handschrift opgenomen, maar kunstig
geordend, zodat ze een soort kalender vormen van het liefdesjaar van de dichter.
Heroma's uiteenzetting van zijn opvattingen is meeslepende lektuur, maar hij is
ongetwijfeld te ver gegaan. Hij heeft te sterk vertrouwd op zijn innerlijke zekerheid
en de verleidelijke schoonheid van de mogelijkheid. Zijn argumenten zijn, zoals
andere geleerden (soms een beetje kribbig) hebben aangetoond, voor een belangrijk
deel onjuist of methodologisch ontoelaatbaar2. Maar daar is het eigenlijk geruime
tijd bij gebleven. Er is de laatste jaren vrijwel niets meer over de Gruuthuse-liederen
gepubliceerd en over de interessante kwesties van het auteurschap en de ordening
van de liederen is niets nieuws meer in het midden gebracht.
Ik wil in dit artikeltje proberen deze kwesties opnieuw aan de orde te stellen. Ik
wil dat doen aan de hand van een eigenlijk vrij eenvoudige observatie over de
afwisseling van mannelijke en vrouwelijke rijmen. Een eigenaardigheid die tot dusver
niet schijn te zijn opgevallen aan de onderzoekers van de liederen.
De Gruuthuse-liederen zijn bijna allemaal opgebouwd uit strofen. Er is een
verdeling te maken in gelijkstrofige liederen: liederen met strofen die steeds uit
hetzelfde aantal regels bestaan, en ongelijkstrofige liederen: hoofdzakelijk liederen
die een rondeelopbouw hebben (ABaAabAB of ABaABabAB, waarbij iedere letter
voor een regel of een groep regels staat). De rondeelliederen kunnen

1
2

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift. Uitgegeven (...) door K. HEEROMA, met
medew. van C.W.H. LINDENBURG. Eerste deel. Leiden, 1966.
Zie W.P. GERRITSEN, Kritische kanttekeningen bij de inleiding tot Heeroma's editie van het
Gruuthuse-handschrift, in: Ntg 62 (1969), blz. 187-215. Gerritsen geeft ook een overzicht
van de verdere kritiek die Heeroma's theorie heeft opgeroepen.
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hier buiten beschouwing blijven. In de delen a/A en b/B komen steeds dezelfde
rijmklanken terug. Bij de meerderheid van de gelijkstrofige liederen is dat echter
anders. Daar komt wel het rijmschema in iedere strafe terug, maar de rijmklanken
verschillen. Om die liederen gaat het hier. Het interessante verschijnsel doet zich
namelijk voor dat in het begin van het liedboek in de niet-doorgerijmde liederen de
mannelijke en vrouwelijke rijmen willekeurig verdeeld zijn, terwijl in de laatste
liederen de wat ik maar zal noemen ‘m/v-patronen’ volstrekt regelmatig zijn. In lied
1 heeft strofe 1 een patroon vvvvvmm, strafe 2: mvmvvmm, 3: mvmvvmm, 4:
mmmmmmm, 5: vmvmmmm. Als in lied 147 daarentegen in strofe 1 het patroon
vmvmmmm is, dan treffen we in de overige strofen precies hetzelfde patroon aan.
De overgang van onregelmatige naar regelmatige liederen voltrekt zich geleidelijk.
Lied 29 is het eerste niet-doorgerijmde lied met een regelmatig m/v-patroon: vijf
strofen met steeds wisselende rijmklanken volgens rijmschema ababbc en met
m/v-patroon mvmvvv. 121 is het laatste onregelmatige lied. Tussen 29 en 121 komen
regelmatige en onregelmatige m/v-patronen door elkaar voor. 38, 41, 45, 48, 49,
52-54, 56, 60, 75, 76, 78, 80, 83, 86, 90 en alle niet-doorgerijmde liederen na 91 zijn
regelmatig. Onregelmatig zijn 30, 37, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 61, 68, 71, 79, 81, 85,
91 en 121. Als er onregelmatigheden voorkomen zijn die overigens meestal beperkt
van omvang: in 30, 37, 44, 46, 55, 79, 91 en 121 betreffen ze maar één rijmklank,
in één strofe; in 51 en 57 één rijmklank in twee strofen3; in 58 één rijmklank in drie
strofen; van 61 is te weinig overgeleverd om met zekerheid te kunnen oordelen; en
alleen in 68, 71, 81 en 85 treft men meer dan één onregelmatigheid aan4.
De conclusie uit deze observatie lijkt dwingend. We hebben duidelijk te maken
met een zich ontwikkelende norm. En als dat zo is, dan moeten de liederen min of
meer in chronologische volgorde in het liedboek zijn opgenomen. Voor Heeroma's
theorie is die conclusie natuurlijk desastreus. Een chronologische volgorde dat
betekent: geen Marie- of Mergriete-periode, en nog minder een kunstig geordende
kalender van het liefdesjaar van de dichter. Maar Heeroma's aanvankelijke intuïtie
dat de liederen het werk zijn van één dichter, wordt door deze conclusie wel enigszins
ondersteund. Het is immers weliswaar denkbaar dat de norm die we zien ontstaan
die is van een verzamelaar, of van een groep dichters; maar het lijkt toch veel
aannemelijker dat wij er zich iets in zien aftekenen van de ontwikkeling van één
dichterfiguur.
Dus misschien uiteindelijk toch Jan Maritoen?
JOS HOUTSMA

3
4

Als tenminste copie en zie (‘zeef’) als vrouwelijke rijmen gelezen moeten worden.
Hier kan nog bij worden aangetekend dat 71, 85 en 121 typische ‘sotte’ liederen zijn, waarin
misschien minder strakke regels voor de verstechniek golden dan elders.
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Boekbeoordelingen
Droom en Beeld - De poëzie van Albert Verwey.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978. 297 blz.
THEODOOR WEEVERS,

De eerste studies die over de poëzie van Albert Verwey verschenen na de dood van
de dichter in 1937, waren Over de Poëzie van Albert Verwey (1940) van Maurits
Uyldert, die zich enkele jaren later eveneens zou opwerpen als 'schrijvers beste
biograaf met zijn driedelig Uit het leven van Albert Verwey (1948, 1955 en 1959),
en Albert Verwey en de Idee (1940) van Simon Vestdijk.
Op enkele kleinere studies na zou het dan tot in 1965 duren alvorens, vermoedelijk
naar aanleiding van de herdenking van de honderdste verjaardag van de geboorte
van de dichter, de aandacht weer op Verwey en zijn werk werd gevestigd. Naast een
anastatische herdruk van Vestdijks werkstuk verschenen een aantal comparatistische
benaderingen van zijn poëzie, waaronder G. Kazemiers Verwey en Gorter (1965) en
Albert Verwey und Stefan George - Zu Verwey's hunderstem Geburtstag (1965) van
Rudolf Pannwitz. In ditzelfde jaar verscheen eveneens een eerste bijdrage tot de
Verwey-studie in boekvorm van Theodoor Weevers, hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde aan de University of London èn... student van Albert Verwey te Leiden:
Mythe en Vorm in de gedichten van Albert Verwey - Een inleiding tot zijn poëzie
(1965).
De honderdste verjaardag van Verwey's geboorte heeft, buiten het stimuleren van
de aandacht voor zijn werk, trouwens nog een ander effect gehad: de Verwey-studie
heeft toen blijkbaar een andere oriëntering gekregen. De belangrijkste impuls voor
deze heroriëntering is waarschijnlijk uitgegaan van Mevrouw Mea Nijland-Verwey,
die vanaf 1959 startte met de publikatie van de briefwisseling van de auteur met de
componist Alphons Diepenbrock, de kunstschilders Richard N. Roland Holst en Jan
Th. Toorop en de dichters Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk,
Stefan George en Karl Wolfskehl.
Weevers' tweede boek over Verwey, dat we hier bespreken, mag gerust
ingeschakeld worden in deze nieuwe traditie. Droom en Beeld bestaat immers
hoofdzakelijk uit een reeks beschouwingen over het poëtische aspect van Verwey's
poëzie en daarbij wordt in ruime mate rekening gehouden met de grote Europese
stromingen.
Th. Weevers probeert de lezer in te wijden in de zeer oorspronkelijke wijze waarop
Verwey dichter was. Daartoe probeert hij in het eerste hoofdstuk, ‘Dichterschap’,
diepgewortelde misvattingen en vooroordelen i.v.m. Verwey's poëzie te weerleggen.
Het is bekend dat niemand minder dan Willem Koos voor deze misverstanden
verantwoordelijk was, want deze zag in de latere verzen van Verwey in vergelijking
met zijn jeugdwerk dat sterk onder de invloed stond van Keats,
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Shelley, Perk en Kloos zelf (o.a. Van de Liefde die Vriendschap heet, 1885-1886),
een uitdoven van de vlam en in zijn ontwikkeling vanaf Cor Cordium, een parallel
met de ontwikkeling als dichter van William Wordsworth. Deze kritiek leidde tot de
onjuiste opvatting als zou Verwey een intellectualistisch, verstandelijk dichter zijn.
Zelfs Simon Vestdijk kon zich van deze gangbare mening over Verwey's poëzie niet
helemaal losmaken.
Deze vergissing vindt volgens Th. Weevers haar oorsprong in het feit dat Verwey
de lezer met zijn gedichten aan het denken zet en verder in het wezen van die poëzie
als ‘hoogste vorm van geestelijk leven’. De vorm van Verwey's gedichten, vooral
de naaktheid van zegging, maar ook de associaties en paradoxen in de beeldspraak,
zijn weliswaar een normaal gevolg van zijn innerlijk peinzen, maar versterken tevens
dit rationele uiterlijk van zijn poëzie. Nochtans belichaamt zijn poëzie geen idee,
maar wel een mythe: de vorm van zijn dichtwerk is de mythe van het dichterschap.
In de volgende hoofdstukken onderzoekt Th. Weevers dan de oorsprong, de groei
en de structuur van dit mythische dichterschap aan de hand van zijn evolutie in de
bundels De Kristaltwijg (1903), Het Blank Heelal (1908), De Weg van het Licht
(1922) en Het Lachende Raadsel (1935). Met De Kristaltwijg groeit bij Verwey het
besef dat de aardse liefde voor een mens en de meer mystieke Eeuwige Liefde één
en niet te scheiden zijn. De Liefde wordt in zijn poëzie de diepste waarheid: het is
niet alleen een bovenaardse liefde, ze is tevens de ziel-zelf van de mensheid.
Opvallend is dat elke bundel, elk gedicht in de poëtische ontwikkeling van Verwey
een welbepaalde plaats heeft, m.a.w. ze zijn niet verplaatsbaar. Daardoor komt
duidelijk een polaire structuur in zijn werk naar voor en die polariteit weerspiegelt
de tegenstelling tussen het Zelf en de Wereld, een ‘eindeloos wisselende en toch zich
eeuwig gelijkblijvende tegenstrijdigheid - onverenigbaar voor het denken, en toch
telkens weer door de verbeelding ervaren als eenheid’ (p. 66).
Deze essentiële eigenschap van Verwey's poëzie komt duidelijk tot uiting in
Weevers' parafraserende analyse van Het Blank Heelal.
Bij het bestuderen van Het Lachende Raadsel gaat Weevers uit van ritme, timbre,
toon van de verzen. Daardoor komen de verschillende vormen van beweging die in
de natuur, de mens en het heelal zijn waar te nemen, aan de oppervlakte in de
beeldspraak.
In dit drama van de met zichzelf in tweestrijd levende dichterziel wordt de antithese
duidelijk tussen het ‘dwalen’ van de bij momenten niet dichtende mens en het
‘stromen’ van de inwendige taal uit zijn onderbewuste.
De Legenden van de Ene Weg in De Weg van het Licht hebben eveneens een
polaire structuur. Evenals Wordsworth in The Prelude behandelt Verwey hier de
aard en de betekenis van de verbeelding als bron van kennis en inzicht. Was dit reeds
het kwellende probleem van Cor Cordium, hier ziet de dichter de verbeelding in de
polaire spanning tussen de individuele wil (bijv. Orfeus) en de allesomvattende wil
van het universum (bijv. De Heerser). Deze beide krachten waren
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aanvankelijk één. Door het overwicht van rede en gevoel werd de harmonie met het
Al verbroken. En het is de bovenmenselijke taak van de dichter ze te herstellen.
Het derde deel van Droom en Beeld behandelt vanuit de net verworven inzichten
in Verwey's poëzie, zijn verwantschap met William Wordsworth, Johann Wolfgang
von Goethe en Stefan George.
Uit zijn onvoltooide studie De Poëzie van Wordsworth blijkt dat Verwey het
zoeken naar het ontstaan, de werking, de betrouwbaarheid en de waardenopenbaring
van de verbeelding met Wordsworth gemeen had. Beiden beseften dat verbeelding
het vermogen is ‘een vorm in de plaats te stellen van een inhoud, een kosmos in de
plaats van een chaos’. Maar waar Wordsworth de verbeelding aan de goedkeuring
van verstand en geweten wilde onderwerpen, was ze bij Verwey soeverein. Dat is
het essentiële onderscheid dat critici die Verwey's poëzie verstandelijk noemen, over
het hoofd zien. De overeenkomst tussen Verwey en Goethe ligt in het bij beiden
aangeboren polaire denken. Beiden streefden ze naar de matiging van een driftige
en hartstochtelijke ziel. Verwey's drama Cola Rienzi is een reïncarnatie van Goethe's
Tasso en de herschepping van de katharsis van dit drama: de dichter moet streven
naar het goddelijke, maar mag zich zelf geen god wanen. Deze overtuiging bepaalde
tenslotte de verhouding tussen Verwey en Stefan George, vooral dan de verkoeling
in hun vriendschappelijke betrekkingen. Beide dichters worstelden met hun
verhouding tot mens en wereld. Beiden streefden naar de ontsluiering van de hoogste
waarheid Maar Verwey besefte dat het hier steeds enkel om een zich versluierend
ontsluieren of een zich ontsluierend versluieren kon gaan. Toen George zijn vriend
Maximilian Kronberger, na diens dood, in zijn poëzie absoluut vergoddelijkte, had
hij voor Verwey de grenzen van de poëtische verbeelding overschreden.
In het laatste hoofdstuk, ‘Droom en Beeld’, wordt ons dan tenslotte de synthese
van Verwey's dichterschap gebracht. Hier toont Th. Weevers de relatie tussen Idee,
Droom en Beeld aan in het oeuvre van de dichter. De Idee noemt Verwey zijn levende
ziel, nl. dat wat hij in en buiten zich ervaart. In die ziel is een Droom ontwaakt, een
levend lied. Die droom wordt in zijn gedichten meestal voorgesteld door het beeld
van een groeiende, soms bloeiende boom. Deze boom staat temidden van een
onophoudelijk stromen, d.i. het levensbeginsel zelf, het scheppende beginsel. De
Droom verovert de ‘stad’, d.i. de tastbare werkelijkheid. Hij verandert ze, maakt ze
transparant. Zo wordt de Droom, eigenlijk de drang naar het Onnoembare, naar het
Verborgene, tegelijkertijd gerealiseerd in de verbeelding en in de werkelijkheid en
Verwey wil ze, door rede en gevoel te overstijgen, versmelten tot ze niet meer van
elkaar te onderscheiden zijn. Dat is de mythe van zijn dichterschap.
De grote verdienste van professor Weevers' boek is dat hij de lezer nieuwsgierig
maakt naar de poëzie van Verwey, en dat is wellicht het beste wat men als auteurs
van de publikatie van zo'n studie kan verwachten. Inderdaad, zijn Droom en Beeld,
klaarblijkelijk de vrucht van een jarenlang leven en be-leven
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van Verwey's poëzie, werkt verhelderend, al zal 's lezers benadering en beleving van
het Oorspronkelijk Dichtwerk (1938) - dat zo langzamerhand ook wel eens opnieuw
mocht worden uitgegeven - onvermijdelijk een andere ervaring met zich brengen.
‘Poëzie bestaat alleen in de verbeelding van de lezer’, schrijft Th. Weevers, ‘die het
potentiële in lettertekens vastgelegde gedicht opnieuw beleeft en zo herschept’ (p.
7). Dit is tenslotte ook de betekenis van Droom en Beeld: het is Th. Weevers'
herschepping en ver-beelding van Verwey's gedichten. Het is een stille, maar
bevruchtende dialoog met een dichter van de geest geworden. Wat daarbij gelukkig
stemt, is dat de poëzie altijd en uitsluitend als uitgangspunt werd genomen en dat
Weevers' be-leving van Verwey's poëzie de literair-wetenschappelijke analyse, de
literair-historische kontekst en de literaire biografie slechts waar nodig gebruikt als
hulpwetenschappen. Daardoor komt de weg van Verwey's poëtische denken in een
helder en fris daglicht te staan en wordt de lezer in staat gesteld hem als een (nog
steeds) levend dichter te ervaren. De hanteerbaarheid van het boek zou voor de
doorsnee poëzieliefhebber wel verhoogd geweest zijn indien in de bibliografie een
meer gedetailleerde en overzichtelijke lijst van het poëtisch werk van de auteur was
opgenomen.
Sint-Lambrechts-Herk, november 1979
PAUL SCHAMPAERT

Menno ter Braak als woordvoerder van de
intellektuelen. Een literatuursociologische benadering. Amsterdam, Huis
aan de Drie Grachten, 1980, 211 p.
A.F. VAN OUDVORST,

De titel van deze niet al te goed verzorgde uitgave, - er blijven vrij veel drukfouten
over, - sticht verwarring. Door Ter Braak voor te stellen als woordvoerder van de
intellectuelen, wekt auteur de indruk dat dezen een homogene groep vormen, waarvan
Ter Braak de leider zou zijn; dit is eerst en vooral in strijd met diens afkeer van welke
vastomschreven collectiviteit dan ook; vreemd is voorts het feit dat het leiderschap
van de intellectuelen toegewezen wordt aan iemand die in de ogen van zijn meeste
beroepsgenoten voor een Mefisto doorging en wiens boeken naar de eigen woorden
van Ter Braak weinig gehoor vonden. De bedoeling van Van Oudvorst is in feite Ter
Braak onder te brengen in wat hij de conservatieve cultuurkritiek noemt, een
cultuurfilosofische strekking waartoe andere moraalfilosofen als J. Huizinga en
Ortega Y Gasset ook behoren. Zoals de benaming suggereert, oefenen zij scherpe
kritiek uit op het massaficatieproces en de hiermee gepaard gaande massacultuur
met gevolg dat zij, in weerwil van hun verzet tegen de liberaal-burgerlijke
levensbeschouwing, de instandhouding van de liberaal-burgerlijke maatschappij in
de hand werken. Zijn these is dat die conservatieve kritiek twee varianten vertoont:
een fascistische en een antifascistische, die beide hetzelfde doel nastreven maar
verschillende middelen gebruiken.
Van Oudvorst merkt terecht op dat Ter Braak, getrouw aan de idealistische traditie,
het maatschappelijk proces als een geestelijk proces beschrijft, waarbij geen aandacht
wordt geschonken aan de sociaal-economische verhoudingen. Daar
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Ter Braak, onder invloed van F. Nietzsche, de geest ont-geestelijkt en louter
functioneel beschouwt, nl. als een middel om het vitaal belang te behartigen, komt
hij ertoe dat geestelijk proces op te vatten als de geschiedenis van het geïdealiseerde
ressentiment van de minderen tegen de meerderen; heel de westerse cultuur staat
naar zijn zeggen in het teken van de christelijke gelijkheid, waarvan het liberalisme,
het socialisme en het fascisme geseculariseerde vormen zijn. Aangezien de gelijkheid
overeenkomstig zijn nihilistische gesteldheid geen objectief waarheidsgehalte heeft
en de schijn van objectiviteit redt door middel van het heilig verklaarde Woord, heeft
Ter Braak een hekel aan wetenschapsmensen, politici en artiesten die bij het Woord
zweren en zodoende hun geestelijke leegte en tevens hun machtswellust verbergen.
Dit is het kernprobleem bij Ter Braak, en wel een zakelijk probleem: de verhouding
tussen de belangelaze, zelfvernietigende geest en de expansieve en zelfaffirmerende
macht; wie zuiver naar de geest leeft is ten ondergang gedoemd, - cf. de zgn.
Hollandse romans van A. van Schendel; - terwijl de zuivere bruut de hele samenleving
aan het levensgevaar blootstelt. Volgens het vitalistisch credo is het leven niet op
het sterven gericht, maar op het eeuwige Leven, zodat de dood slechts aanvaard
wordt als de tegenpool van het betrekkelijke leven. Ter Braak ligt geheel in de
neo-idealistische traditie, - cf. A. Verwey, P.N. van Eyck, J.D. Bierens de Haan en
A. van Schendel, - met dit verschil dat hij het vooruitzicht op de uiteindelijke synthese
tussen het Volstrekte en het betrekkelijke opgeeft, met gevolg dat de mens in alle
eeuwigheid gedoemd is in de paradox te blijven steken: lichaam en ziel, macht en
geest zijn twee gelijkwaardige facetten van het vleesgeworden Ene die daarom op
elkaar zijn aangewezen, - de op het Levensbelang, dus de Totaliteit afgestemde geest
moet het machtsstreven disciplineren, terwijl de drang naar expansie de geest voor
elke vlucht in de utopie moet behoeden, - hoewel zij aan elkaar tegengesteld zijn.
Buiten die paradox kan de mens niet om en heeft hij het nooit gekund: sinds het
ontstaan van het christendom heeft elke poging om de gelijkheid te verwerkelijken
aanleiding gegeven tot feitelijke ongelijkheden. Ter Braak wil zakelijk blijven en
hieruit concluderen dat de eerlijkheid gewoonweg vereist waarheid en leugen, goed
en kwaad met elloar te compromitteren en elke waardenhiërarchie van de hand te
wijzen.
Ter Braak ontwikkelt aldus een visie op het totaal wereldgebeuren, waarbij hij
blijft staan bij het disciplineringskarakter van de westerse cultuur, terwijl hij
onverschillig voorbijgaat aan de inhoud van de achtereenvolgende disciplinerende
ideologieën. Zijn verdediging van de cultuur komt eigenlijk neer op de verdediging
van de geestelijke discipline zonder inachtneming van de richtinggevende ideologie.
Dit laat hem toe enerzijds het politiek toneel als belangstellend doch partijloos
toeschouwer waar te nemen, anderzijds ‘de gepredestineerde pleitbezorger van de
geestelijke belangen van het totaal’ te zijn, naar het woord van de Duitse socioloog
K. Mannheim door auteur op p. 138 overgenomen. Terecht brengt auteur hem dan
ook thuis onder de Mannheimiaanse ‘vrij zwevende intelligentsia’, in zoverre Ter
Braak met zijn principieel opportunisme en zijn tactiek van het schipperen aan de
eis van die bepaalde intelli-
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gentsia voldoet, nl. ‘wachter te zijn in een al te duistere nacht’ (p. 139 geciteerd);
Ter Braak waakt er immers voor dat het evenwicht tussen het progressieve
gelijkheidsideaal en de zakelijke realiteit niet wordt verstoord.
Ik wees er zoèven op dat Ter Braaks overwegingen over het westeuropees
cultuurproces uitmonden op een totaalvisie, ja een dogma, nl. dat van het compromis.
Wijst hij het fascisme van de hand, dan is het alleen omdat hier het compromis
uitblijft; het ressentiment is vogelvrij geworden, de machtsuitbreiding is de teugel
vrij gelaten.
Hoewel Van Oudvorst begrip opbrengt voor Ter Braaks standpunt en blijk geeft
van een grondige en adequate kennis van diens voornaamste essays, toch gaat zijn
belangstelling vooral uit naar de sociaal-economische implicaties van diens stellingen;
niet voor niets luidt de ondertitel: ‘een literatuursociologische benadering’. Auteur
ziet bewust van een methodologische inleiding af, wat mij persoonlijk sympathiek
aandoet, aangezien wij sinds enkele jaren door een massa theoretische geschriften
overrompeld worden, waarmee wij in de praktijk vaak geen raad mee weten. De
vraag die hij stelt is de maatschappelijke werking van Ter Braaks cultuurkritiek.
Van meet af aan gaat hij uit van, de marxistische tweedeling in een economische
onderbouw en een ideologische bovenbouw (p. 33), waaruit blijkt dat hij Ter Braaks
idealisme vanuit de marxistisch-materialistische gezichtshoek benadert. Het is dan
ook geen wonder dat hij daarbij een beroep doet op marxistisch getinte critici als
b.v. H. Marcuse en J. Romein, die naar de opheffing van de burgerlijke maatschappij
uitzien en haar cultuur dan ook aan een systematische kritiek onderwerpen, die Van
Oudhorst impliciet onderschrijft.
Het begrip gelijkheid is een uiterst complex en veelzijdig begrip, dat de
materialisten simplistisch reduceren tot de economische gelijkschakeling, - langs de
afschaffing van het privébezit en de collectivisering van de produktiemiddelen, - en
de sociale nivellering, - via de opheffing van alle klassentegenstellingen. Zij
verwachten van een sociale revolutie of een vèrgaand democratiseringsproces de
ondergang van de elites en de uitschakeling van elke repressiepolitiek. Wij zien
dadelijk in dat Ter Braak aan deze verwachtingen niet tegemoetkomt; enerzijds
handhaaft hij een elite, weliswaar een ‘nieuwe’, niet-klassematige elite, in elk geval
een groep mensen die zich door hun boven omschreven honnêté zowel op het vlak
van het denken als op het politiek gebied als de meerderen willen opdringen;
anderzijds impliceert het elitisme een rangverschil, d.i. in marxistische termen omgezet
onderdrukking van de mingestelden door de leidende klasse; trouwens, Ter Braak
elimineert de door de marxisten verfoeide macht niet en wijst hier zelfs een
disciplinerende rol aan toe in het geval dat de geest in het louter abstracte zou
verdwaald raken; volgens Ter Braak is de socialistische gelijkheid zo een abstractie.
Daar de marxisten dialectisch denken, - wat Ter Braak overigens ook doet, - en Ter
Braak zich niet bij de proletarische strijd wil aansluiten, wordt hij gewoonweg als
de ‘apologeet van de burgerlijke maatschappij’ gebrandmerkt (p. 200).
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Kenmerkend voor deze maatschappij is volgens Marcuse haar ‘affirmatieve cultuur’;
hiermee bedoelt hij de affirmatie van een idyllische, boven de onbevredigende
empirische werkelijkheid verheven wereld die in gerationaliseerde (b.v. de abstracte
gelijkheid door de 18de-eeuwse verlichters verkondigd) of verinnerlijkte (b.v. de
christelijke gelijkheid der zielen of de neo-idealistische gelijkheid der mensen als
even zovele individuaties van het ideële Ene) vorm door iedereen van binnen uit kan
worden gerealiseerd, zonder dat de feitelijkheid zelf verandert. Daar de marxisten
slechts de materiële bestaansverhoudingen voor echt houden, beschouwen zij alle
burgerlijke idealen als schijnbevredigingen, aangezien de ongelijkheid en de
onderdrukking blijven bestaan; Marx' bekende leus: ‘godsdienst is opium voor het
volk’ zou men kunnen verruimen tot: ‘burgerlijke cultuur of affirmatieve cultuur is
opium voor het volk’. In zijn beroemd essay Homo Ludens laat J. Huizinga de cultuur
wartel schieten in het spel, een vrije en belangeloze handeling die in alle tijdperken
voorbehouden bleef aan de bovenlaag van de maatschappij; de ernstige productieve
werkzaamheden werden daarentegen aan de lagere standen overgelaten. Dit
bekrachtigt het elitair karakter van de burgerlijke cultuur, die a.h.w. als
rechtvaardiging fungeert van de sociaal-economische rangverschillen.
Ter Braak maakt weliswaar korte metten met alle burgerlijke idealen waarop de
‘oude’ elite prat ging om zich van het gemeen volk te onderscheiden. Dit neemt
echter niet weg dat hij, evenals J. Huizinga, een ruime plaats toekent aan het ludieke,
- cf. het ‘carnaval der burgers’, - waarvan het dilettantisme trouwens een variant is,
en zijn waarden als honnêteté en menselijke waardigheid eveneens van binnen uit
gerealiseerd worden en onbruikbaar zijn voor massaactie. Hieruit kan men concluderen
dat hij ondanks zijn cultuurnihilisme trouw blijft aan de ‘affirmatieve cultuur’.
Uit het voorgaande blijkt dat Van Oudvorst Ter Braaks socioculturele positie
bepaalt aan de hand van criteria ontleend aan de marxistische levensvisie. Ter Braaks
zgn. autonomie is, aldus auteur, slechts een schijnautonomie, aangezien hij in zijn
eigen literaire sfeer afhankelijk is van uitgevers, d.i. in het kapitalistische
produktieproces betrokken zakenlieden, en hij met de gevestigde burger en zijn
cultuur slechts mag schertsen, omdat precies die cultuur zijn materiële veiligheid
waarborgt. Zodra die veiligheid in het gedrang komt, houdt het spel op en werkt hij
in alle ernst mee aan de verdediging van de democratie en de handhaving van de
burgerlijke maatschappij. Ter adstruering hiervan wijst auteur o.a. op Ter Braaks
reactie op de muiterij op de pantserkruiser ‘De zeven Provinciën’ (1933) en op het
Jordaanoproer (1934) alsook op zijn groeiend anticommunisme. De burgerlijke
samenleving kan alleen overeind blijven, net als het fascisme, aldus de marxisten,
door onderdrukking, repressie en terreur; de gebruikte middelen verschillen, maar
het doel is hetzelfde.
Ter Braak heeft wel oog voor het repressief karakter van de burgerlijke democratie,
doch meent dat welk richtinggevend ideaal dan ook, incl. het voorgespiegelde aards
paradijs het geweld niet kan uitschakelen, om de eenvoudige
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reden dat het machtsstreven aan de natuur inherent is; dit natuurlijke machtsstreven
dient echter beheerst te worden door de geest, een afsplitsing van het immateriële
Ene. Het eeuwige natuurimmanente Leven verwerkelijkt zich in de oneindige
verscheidenheid van de individu's; van die scheppende Levensbron kan alleen het
afzonderlijke individu als denkende en handelende persoon getuigen. De massa heeft
volgens Ter Braak geen persoonlijkheid, geen identiteit; ze kan alleen maar slaafs
volgen, net als het kuddedier; het verschil met het marxistisch a-priori van het
collectief klassebewustzijn springt in het oog. Als wij het ideaaltype van de zuivere
burger vereenzelvigen met die zelfbewuste en dynamische persoon, dan kunnen wij
begrip opbrengen voor Ter Braaks inspanningen om t.a.v. een behoudzuchtige en
ont-geestelijkte burgerij het beeld van de eeuwige progressieve burger voor te houden.
Ter Braak blijft ondanks het verraad van de burgerij, die met het fascisme coquetteert,
trouw aan het burgerlijk ideaal, net zoals hij het als zijn plicht aanrekent in mei 1940
in Nederland te blijven en de nationale grond te verdedigen. Trouw en plicht
herinneren aan de middeleeuwse ridder, die volgens J. Huizinga op één lijn staat met
de 17de-eeuwse ‘honnête homme’ en de moderne gentleman, drie exponenten van
de eeuwige burgerlijke cultuur, die Ter Braaks ‘nieuwe christen’ ‘al denkende met
de handen’ nieuw leven wil inblazen.
Is dit ideaal verwerpelijk? De materialisten, - uit de toon van zijn voortreffelijk
betoog schijnt Van Oudvorst zich bij hen te scharen, - menen van wel, en het is hun
recht. Het is ook het recht van de idealisten er anders over te denken. Wordt de
democratie in de handen van de begripsdemocraten overgelaten, dan voorziet de in
1940 uiterst pessimistisch geworden Ter Braak een sociale revolutie, de revolutie
van allen tegen allen, waarover auteur geen woord rept. De vraag kan worden gesteld:
staan wij niet aan de vooravond van zo een revolutie, die haar oorzaak zou vinden
in de algemene ontevredenheid van de door het socialiseringsproces tot stand gekomen
middenklasse, een zielloos conglomeraat van elkaar benijdende en bestrijdende
belangengroepen? Devoorstanders van de vermaatschappelijking meenden het
ressentiment weg te werken. De natuur laat zich door het abstracte denken niet
beknotten...
R. HENRARD

Inleiding in de
literatuurwetenschap, Muiderberg, Dick Coutinho, 1981. 257 blz. f 25, -.
J. VAN LUXEMBURG, M. BAL, W. WESTSTEIJN,

Dit boek is door de auteurs, verbonden aan de universiteiten van Amsterdam en
Utrecht, geschreven als een inleiding in de literatuurwetenschap voor beginnende
studenten. Het bevat twaalf hoofdstukken. Daarin komen vooreerst het begrip
literatuur en diverse literatuurbenaderingen ter sprake, vervolgens verschillende
literaire teksttypes en tenslotte problemen van literatuurgeschiedenis en vergelijkende
literatuurwetenschap. Ik zelf zal in deze recensie enige kritische kanttekeningen bij
de aparte hoofdstukken plaatsen, alvorens tot een algemene evaluatie te komen.
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Het hoofdstuk over de wetenschappelijkheid van de literatuurstudie komt merkwaardig
genoeg helemaal achteraan. De vier bladzijden die daaraan worden gespendeerd,
zijn zo algemeen dat je er nog alle richtingen mee uit kan. De auteurs hebben hier
de kans gemist om hun werk een methodologische basis te geven.
Verfrissend in het eerste hoofdstuk is dat het begrip literatuur historisch en cultureel
sterk gerelativeerd wordt. In plaats van een universeel geldende literatuurdefinitie
krijgen we de opsomming van een aantal factoren die ‘momenteel lezers er toe
brengen een tekst literair te noemen’ (p. 25). Ik mis hierbij een beschrijving van de
wijze waarop literatuur ingebed zit in onze maatschappij: economisch
(uitgeverijwezen), sociaal (onderwijs), ideologisch (kritiek). Zo'n beschrijving zou
duidelijk maken dat het ‘functioneren van literatuur in de maatschappij’ niet alleen
een kwestie is van ‘literaire communicatie’, zoals de auteurs hier schijnen aan te
nemen, maar ook van produktiefactoren, socialiseringsprocessen en subjectvorming.
Het tweede hoofdstuk behandelt de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid.
Diverse opvattingen passeren de revue, zonder dat de auteurs stelling nemen in de
controverse. In het derde hoofdstuk komen de formalistische benaderingen van
literatuurwetenschap aan bod. Dit gebeurt met zo'n sneltreinvaart, dat de beginnende
student wel nauwelijks iets van het onderzoekslandschap in zich zal kunnen opnemen.
Dezelfde kritiek treft het vierde hoofdstuk, dat vormen van literaire kritiek,
interpretatie en evaluatie bevat. Zo krijgen we bijv., naast vier regels Goldmann, een
vierde bladzijde Gadamer en twee volle pagina's poststructuralisme (merkwaardig,
want die Amerikaanse richting doet niets anders dan Franse structuralistische ideeën
herkauwen). De indruk die beginners hiervan moeten overhouden is dat je inzake
literatuur zowat alles kan zeggen - een stelling waarmee de auteurs het wel niet eens
zullen zijn (p. 236). Beter is de aanpak van het evaluatieprobleem, die weerom
heilzaam relativerend is.
Hoofdstuk 5 en 6 behandelen respectievelijk de receptie-esthetische en
‘tekst-kundige’ aanpak van literatuur. De auteurs verduidelijken niet welk verband
zij tussen beide methodes zien. Het hoofdstuk over ‘tekstkunde’ is heel eclectisch
opgebouwd: het bevat structurele, retorische en stilistische onderdelen, die niet in
één kader worden gezet. Op p. 111 wordt ten onrechte de naam confirmatio gebruikt
voor het onderdeel ‘beschrijving’ in een retorisch ontlede tekst. Op p. 116 worden
stijlfiguren beschreven als transformaties, nadat de notie norm is verworpen. Maar
door biiv. een inversie te beschrijven als een syntactische omzetting, gaan de auteurs
impliciet wel degelijk uit van een ‘normale’ woordvolgorde, die dan getransformeerd
wordt. Vreemd is dat in het bibliografisch overzicht de Rhétorique générale van de
groep ‘mu’ niet wordt genoemd, alhoewel die de eerste was om stijlfiguren als
transformaties te beschrijven.
Hoofdstuk 7 heeft het over de genre-indeling. De auteurs onderscheiden narratieve,
dramatische en monologische teksten. In de volgende hoofdstukken worden
‘verhalende teksten’, ‘dramateksten’ en ‘poëtische teksten’ apart bespro-

Spiegel der Letteren. Jaargang 23

314
ken. In hoofdstuk 8 (over narratologie) herkennen we de Mieke Bal van De theorie
van vertellen en verhalen (1978). Dit lijkt me het meest coherente deel van het boek.
In vergelijking daarmee valt hoofdstuk 9 over dramatologie wat tegen, vooral omdat
het visuele en scenische aspect buiten beschouwing zijn gelaten. In hoofdstuk 10
worden ‘poëtische teksten’ bepaald als ‘monologische teksten, waarvan de inhoud
niet een geschiedenis is’, maar de onderscheidingscriteria zijn blijkbaar ondeugdelijk,
aangezien de schrijvers verplicht zijn ook ‘spreuken, reclameboodschappen, politieke
leuzen (...) en gebeden’ (p. 183) tot de poëtische teksten te rekenen! Dit hoofdstuk
is vrij los gestructureerd en bij nader beschouwen nogal conventioneel van inhoud.
Het hoofdstuk over literatuurgeschiedenis en vergelijkende literatuurwetenschap
bevat niet alleen de traditionele opvattingen, maar biedt ook een uitzicht op nieuwere
theorieën.
Samenvattend kan je zeggen dat dit boek een zeer ruim overzicht biedt van de in
het onderzoeksveld (strijdperk?) aanwezige tendenzen. Het nadeel van de eclectische
aanpak is dat ze tot wetenschappelijke inconsistentie leidt. Voor de beginnende
student kan dit alleen maar verwarrend werken, voor de geïniteerde is hier, vrees ik,
weinig nieuws te vinden. Een pluspunt is de weinig essentialistische benadering van
het literatuurfenomeen. Aan de op de achterflap beloofde studie van ‘de plaats van
literatuur in de maatschappij’ is het boek niet toegekomen.
PAUL CLAES

Verder ontvingen wij:
Hooft-literatuur
Voor de afsluiting van jaargang 1981 van ons tijdschrift lijkt het ons gepast hieronder
de voornaamste publicaties die aan de Muider drost in boekvorm gewijd zijn ter
kennis van onze lezers te brengen. De tweede uitgebreide editie Het leven van P.C.
Hooft door DR. H.W. VAN TRICHT (M. Nijhoff) die met zijn uitgave der brieven van
het Hoofd der Nederlandse poëten (eveneens bij M. Nijhoff) een monument heeft
tot stand gebracht, dat Dr. Veenstra eerlang in ons tijdschrift zal recenseren, werd
reeds uitvoerig door Prof. Grootes in de lopende jaargang besproken (blz. 223-227).
De volgende publicaties vermelden wij met, naargelang het pas geeft, enkele summiere
aan- en opmerkingen of een uitgebreide inhoudsopgave.
Nog bij Nijhoff verscheen in de reeks ‘Nederlandse klassieken’ de vijfde, veel
duurdere, herziene druk van C.A. ZAALBERGS bloemlezing Uit Hoofts lyriek, waarin,
naar de mededeling van de tekstbezorger reeds enkele titels zijn opgenomen van een
aantal werken ‘die in het herdenkingsjaar te verwachten zijn’, maar ook verbeteringen
op basis van brieven en publikaties van vakgenoten werden aangebracht. Wij blijven
het betreuren dat in deze uitstekende bloem-
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lezing nog steeds geen plaats gevonden wordt voor de eerste 14 regels van Hoofts
‘Rijmbrief’ (een manifest van de Nederlandse Renaissancelyriek in het algemeen en
van Hoofts poëtica in het bijzonder) over welke aanhef P. Claes een paar belangrijke
bladzijden in ons tijdschrift (16e jg., 1974, 134-135) geschreven heeft. Ook een paar
oudere publicaties o.m. over het Nederlandse sonnet in de 16e en de 17e eeuw en
het opstel van Dambre over Mijn lief..., verdienden o.i., ook als men met de algemene
strekking niet akkoord kan gaan, tenminste een vermelding.
Terloops vestigen wij er nog de aandacht op dat van genoemde ‘Rijmbrief’ in deze
editie op blz. 94 onderaan een aantal verzen in verkeerde volgorde werden afgedrukt.
Nog bij Nijhoff verscheen de handelsuitgave van het proefschrift van DR. J. DE
LANGE, P.C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze Medicis. Naar
de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht (308 blz.), een werk dat in Spiegel
der Letteren grondig besproken zal worden. Met belangstelling wordt intussen
uitgekeken naar de steeds door dezelfde uitgeefster aangekondigde editie van Hoofts
Emblemata amatoria, uitvoerig ingeleid en geannoteerd door DR. K. PORTEMAN.
Ook de Uitgeverij Querido (Amsterdam) maakte zich in het jaar 1981 met niet minder
dan drie uitgaven voor de bekendmaking van Hooft zeer verdienstelijk. Ook zij bracht
een bloemlezing op de markt onder de titel Overvloed van vonken. Een keuze uit de
gedichten samengesteld door M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, L. STRENGHOLT
(en) P.E.L. VERKUYL (221 blz.). De bedoeling was niet de mooiste gedichten te
bezorgen, maar ‘een representatief beeld te geven van Hoofts poëzie’ en een
bloemlezing die voor een ruim publiek bedoeld is. Vandaar een modernisering van
de spelling, over de moeilijkheden waarvan uitvoerig verslag wordt gedaan en die
niemand die ooit dergelijk werk heeft ondernomen in twijfel zal trekken. Vanwege
hun bestemming zijn de ‘aantekeningen’ tot het essentiële beperkt. Stofomslag, kaft
en outlay van het werk dragen er grotendeels toe bij om het werk uiterst aantrekkelijk
te maken.
Querido bezorgde ook, gewoon onder de titel Hooft. Essays (183 blz.) een
verzameling opstellen die niet in de eerste plaats wetenschappelijke pretenties hebben.
Het eerste Hooft als dichter (door J.A. VAN DORSTEN) is een uitdaging waarin het
niet-oorspronkelijk karakter van Hoofts poëzie onderstreept wordt, waarop L.
STRENGHOLT met een vurig Pleidooi voor Hooft antwoordt. JAN KUYPER (Hun groot
gebrek van val) handelt over het feit dat de meeste van Hoofts gedichten (ook zijn
sonnetten) bestemd waren om gezongen te worden, wat dan ook een aantal
‘antimetrieën’ moet verklaren. Duidelijk zijn de titels van de volgende zeven ‘essays’:
Van Achilles tot Baeto: Hooft en de klassieke tragedie (H. DUITS); P.C. Hooft in
translation: five sonnets with commentary (H. TEN HARMSEL); Hooft, een hecht
koopmansgeslacht (S.A.C. DUDOK VAN HEEL); Kastelein van den Huize van Muiden
(H.W. VAN TRICHT); Een blik van buiten: Hooft en de politiek in zijn dagen (H.J.L.
VOORHOEF); P.C. Hooft
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en zijn boeken (M. ISRAEL en P. TUYNMAN) en Bijzaken: vijf bibliofiele uitgaven van
Hoofts poëzie, 1923-1979 (R. BREUGELMANS).
Een andere uitgave van Querido, ofschoon evenmin met een
strikt-wetenschappelijke bedoeling geschreven wensen wij niet alleen aan te bevelen
aan wie met Hooft, zijn werk en zijn tijd een eerste maal wil kennismaken maar aan
allen die ook wetenschappelijk in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Het gaat om
de, op basis van grondige studie van het onderwerp, prachtig geschreven schets van
Hoofts leven en werk, dat de titel Het licht der schitterige dagen meekreeg. De tekst
(het belangrijkste in deze uitgave) is van de hand van HELLA HAASSE. De illustraties
- een mooie keuze - werden bijeengebracht door ARIE GELDERBLOM. Wie dit werkje
(het telt toch 128 blz.) leest, krijgt een zeer duidelijk beeld van de Amsterdamse
burgemeesterszoon in al de facetten van zijn veelzijdige werkzaamheid, alles duidelijk
in zijn topografische, historische, literaire en algemeen-kulturele context gesitueerd.
De lezer late zich niet misleiden door de naam van de auteur: dit ‘verhaal’ is geen
gemakkelijke lektuur en ik daag de doorsnee-filoloog uit de passage uit Hoofts
Nederlantsche Historien, die aangehaald is op blz. 6-7 met de karig-verstrekte
woorduitleg te begrijpen. Een paar opmerkingen nog: waarop steunt Haasse voor
haar bewering dat Hooft zijn Achilles en Polyxena op veertienjarige leeftijd zou
hebben geschreven (blz. 15)? Enigszins misleidend is de uitlating dat de kamer ‘In
Liefde bloeyende’ met o.a. een treurspel van J.v.d. Vondel over een indrukwekkend
repertoire kon beschikken. Men zou er kunnen uit afleiden dat de auteur van het
Pascha tot de genoemde Kamer behoorde. Op blz. 21 wordt de datum van het beleg
van Leiden (1572) verward met die van de oprichting der universiteit (1575). Al met
al blijft Haasses evocatie een uitstekende inleiding tot Hooft en zijn tijd, en is het
werk van de bekende romancière een nieuw voorbeeld van haar bekende eruditie en
stilistisch talent.
Van strikt-wetenschappelijke aard zijn de Studies over Hooft, Uyt liefde geschreven
(Wolters-Noordhoff-Groningen, 228 blz.). De opstellen werden verzameld door E.K.
GROOTES, M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, L. STRENGHOLT en P.E.L. VERKUYL,
die het Voorwoord schreef, waarin hij hoofdzakelijk aandacht besteedt aan de
waarderingsgeschiedenis van Hoofts werk. Hte boek bevat de volgende bijdragen:
De const van Rhetorike en Hoofts vroege poëzie (P. TUYNMAN): Iets over de metafoor
in Hoofts vers (P.K. KING); Dichttechnische aspecten van de sonnetten uit 1610 (W.
VERMEER); Gedichten van P.C. Hooft in ‘Apollo’ (1615) (A.A. KEERSMAEKERS);
Hoofts ‘Nijdige Tijt’; spel en strijd met de klok (U.B. SMITS-VELDT); Hooft en Heinsius
(E.K. GROOTES); Arion-Amphion: Huygens en Hooft in de stormen van 1621-1622
(M. SPIES); P.C. Hooft als komedieschrijver (W.A. ORNÉE); Ontlening en vernieuwing
in ‘Paris Oordeel’ (C.W. DE KRUYTER); Het pastorale element in ‘Granida’ en in
Costers ‘Ithys’ (L. RENS); De schildknaep en de tooveraer in Hoofts ‘Geeraerdt van
Velsen’ (F. VEENSTRA); Over het proza van Hoofts ‘Schijnheiligh’ (F.L. ZWAAN);
‘Henrik de Grote’ verbeterd (C.A. ZAALBERG); De vormgeving van
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het exordium van de Nederlandsche Historiën (J. PH. VAN OOSTROM) en Proza-ritme
in Hoofts ‘Neederlandsche Histoorien’ (G. KAZEMIER).
Handelden de laatste drie hoofdstukken in Uyt liefde geschreven over de
Nederlandsche Historiën, het boek van S. GROENEVELD, Hooft als historieschrijver
(Uitgeverij Heureka-Weesp) bevat twee studies die het in de titel genoemde onderwerp
grondig uitdiepen. De eerste is een herwerkte versie van een in 1978 gepubliceerd
opstel waarin de auteur de resultaten samenbracht van een onderzoek naar een
mogelijke wisselwerking tussen Hoofts geschiedschrijving en de politieke
ontwikkelingen van zijn tijd, terwijl de tweede handelt over ‘Hoofts toepassing van
de eisen, die in zijn tijd gesteld werden aan een historiewerk’, en over de
veranderingen van die eisen na Hoofts dood met de gevolgen die zulke veranderingen
voor de waardering van Hoofts geschiedwerken tussen 1647 en heden konden hebben.
Vermelden wij volledigheidshalve nog een publicatie van de ‘Nutsacademie’ te
Rotterdam en Middelburg (Heeraadsingel 80 R'dam) waarin onder de titel Van en
over P.C. Hooft een viertal teksten zijn opgenomen (samen 48 blz.), die resp. handelen
over de mode in Hoofts tijd, over jongensboeken die de Nederlandsche vrijheidsstrijd
als onderwerp hebben, en over Geeraerdt van Velsen. Het boekje wordt besloten met
een facsimile van de Rede van Waerdigheit der Poëzy (naar een editie van 1728)
samen met een ‘hertaling’ van bewuste tekst.
Klapper op het bezit van de afdeling Documentatie Nederlandse letterkunde van het
Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. 2e druk.
De eerste druk werd in ons tijdschrift aangekondigd in jg. 16 (1974), blz. 313. Na
zeven jaar werd op slechts enkele pagina's meer (96 tegen 92) bijna dubbel zo veel
informatie aangebracht. De categorieën werden grotendeels behouden. Eén nieuwe
werd toegevoegd met alle verslagen van onderwijsgroepen voor zover daarin
onderzoeksresultaten zijn neergelegd.
De Klapper DNL (2e druk), verschenen als nummer 1 in de reeks SUNA-cahiers,
is te bestellen bij uitgeverij SUNA (Stichting Uitgaven Neerlandistiek Amsterdam),
Herengracht 330-336, 1016 CE Amsterdam, door storting van f 7,50 op postgiro
1982831 onder vermelding van ‘SUNA-cahiers 1’.
Van De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen:
Verzameld dichtwerk. Deel 3. 1981. 592 blz.
Met een opvallende regelmaat verschijnen de delen van Gezelles
verzamelde gedichten, waarvan deel 3 The Song of Hiawatha en Tijdkrans
bevat, beide verzorgd door J. BOETS met medewerking van K. DE
BUSSCHERE en J. DE MÛELENAERE. The Song of Hiawatha wordt met
behandeling van allerlei
GUIDO GEZELLE,
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aspekten der vertaling breedvoerig ingeleid door J. PERSYN, waarbij o.m.
veel aandacht wordt besteed aan het bijzonder taaleigen van Gezelles
vertaling. Hierbij aansluitend rechtvaardigt J. BOETS, na opgave van de
gewone zakelijke gegevens zijn wijze van uitgave, die op een aantal
plaatsen in zake spelling afwijkt van degene die we in de Jubileumuitgave
aantreffen.
Tijdkrans, waarover ongetwijfeld meer te zeggen valt dan over Hiawatha,
doch waarover ook meer (o.a. onlangs nog in een bloemlezing uit dit werk
door K. DE BUSSCHERE) gepubliceerd is, krijgt een kortere, maar toch
verhelderende introductie door JOS VAN DIJCK en opnieuw de zakelijke
toelichting door J. BOETS. Beide teksten zijn voorzien van een uitgebreide
woordverklaring, waarvan de bedoeling is ‘de poëtische tekst..., als poëzie
verstaanbaar te maken’.
De woordenlijst die Gezelle zelf bij Hiawatha gevoegd had, zal in deel 4,
samen met die van de Vlaemsche dichtoefeningen en Rijmsnoer afgedrukt
worden. Na het verschijnen van dat deel zal ook een eerste balans van de
winstpunten tegenover de Jubileumuitgave opgemaakt kunnen worden.
Gezellekroniek 15. Bijdragen en mededelingen van het Guido
Gezellegenootschap. 128 blz. 550 F.
Deze aflevering bevat een aantal gelegenheidsbijdragen en de teksten van
gelegenheidstoespraken, zoals een Herdenking B.F. van Vlierden door
G.P.M. KNUVELDER, de Toespraak bij het bezoek van de Koning en de
Koningin aan de Provincie West-Vlaanderen, de tekst der lezing door
A.J.M. PELCKMANS bij de presentatie van het eerste deel van Gezelles
Verzameld dichtwerk en de Toespraak bij de viering van Dr. Knuvelder
door L. TEGENBOSCH. Verder vinden wij er de volgende drie studies: Ook
dàt was Gezelle, door L. RENS, De gilde van Sinte-Luitgaarde door R.
VANLANDSCHOOT en Gezelles filologische nalatenschap door CHR. D'HAEN.
Met Actualia (vooral gewijd aan de aftredende voorzitter),
boekbesprekingen en bibliografie wordt deze 15e Gezellekroniek besloten.
Gezelliana, jg. X (1979-1980), Afl. 4 met als enige inhoud De moeilijke
start van ‘Rond den Heerd’ door J. GEENS.
Idem, jg. XI (1981), Afl. 1. Inhoud: Een herontdekte zelfstandige publikatie
van Guido Gezelle door R. LAGRAIN en De Gezellestudie: in 1978 en 1979
door J. GEENS. De prijs per afl. is 65 F.
De deur. Toneelspel door BERNARD KEMP. Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en opgaven voor schoolgebruik door FR. DE SCHUTTER.
Zesde geheel omgewerkte druk (Reeks: Het zilveren kompas, 4). 1981.
64 blz. Prijs: 95 F. De omwerking bestaat vooral in een situering en
verklaring ‘tegen een bredere, Europese achtergrond’.
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Van Martinus Nijhoff, Den Haag; voor België: Wetenschappelijke uitgeversgroep
Kluwer, Deurne:
FREDERIK VAN EEDEN, Het lied van schijn en wezen. Uitgegeven, ingeleid
en toegelicht door DR. H.W. VAN TRICHT. Tweede, herziene druk. 174 blz.

1981 (Ned. Klassieken).
De eerste druk (Zwolle 1954) bevatte een beschrijving van de handschriften
met de marginalia en losse bijdragen, en van de drukken en de varianten.
In de tweede druk zijn enige aanvullingen en verbeteringen in de
tekstverklaring aangebracht.
Marieken van Nieumeghen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door
DR. L. DEBAENE. Vijfde druk, bezorgd door DR. D. COIGNEAU. 108 blz.
(Ned. Klassieken). Prijs: 160 F.
Afgezien van enkele kleinere correcties en aanpassingen is de inleiding
van wijlen Dr. Debaene ongewijzigd overgenomen naar de uitgave van
1969. In een drietal bladzijden heeft Dr. Coigneau ‘slechts enkele lijnen
(willen) doortrekken naar de huidige stand van het onderzoek toe’. Deze
betreffen de opvattingen van W.A.F. Janssen en de daaraan tegengestelde
mening van W.H. Beuken betreffende de oorspronkelijke vorm. Naar
aanleiding van de ‘bronnen’ wijst hij op de voorstelling van F.W.
Willemsen (in Spektator 2), waarmede Coigneau niet akkoord kan gaan.
Tenslotte bespreekt hij de bijdrage van K. Iwema in ons tijdschrift (1978),
waar deze de ‘volgehouden dubbelzinnigheid van Moenens identiteit’ in
het licht stelde, zodat ‘de zonde van Mariken ook voor de duivelschuwe
lezer begrijpelijk en (dus) vergeeflijk’ blijft. Met de grondige stellingname
van Dr. Coigneau tegenover de recente, nieuwe opvattingen aangaande
het Middeleeuwse werk heeft deze uitgave heel wat gewonnen.
WALTER DE CLERCK, Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek. 854 blz.
1981. Prijs: 1500 F.
Buiten het eigenlijke woordenboek - de inhoud valt buiten het opzet van
ons tijdschrift - bevat dit werk een lijst van vormvarianten, van Franse
leenwoorden, een register van woordenlijst-woorden en een
synoniemenlijst.
Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en België. Samengesteld door
H.W.J. VOLMULLER in samenwerking met de redactie van De Grote
Oosthoek. 655 blz. (van 2 kolommen). Prijs: 1750 F.
Hoewel de samensteller in zijn Voorwoord verklaart dat ‘Kunst en
litteratuur buiten beschouwing (zijn) gelaten’, wordt toch over meer dan
één schrijver informatie gegeven. Het betreft dan zulke personen aan wie
een politieke
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rol (in de ruime betekenis van het woord) kan toegekend worden, of
literatoren die ook geschiedschrijving hebben beoefend. Voorbeelden zijn
Bilderdijk, Revius, Rodenbach en Verschaeve, om slechts enkele te
noemen. Wat de bibliografie betreft is, wat begrijpelijk is, niet naar
volledigheid gestreefd. Zoals men in het algemeen van werken als deze
kan zeggen geldt ook hier dat dit lexicon grote diensten kan bewijzen, dat
het boek soms verrast - dit betreft vooral de bibliografie: wat er wel en
wat er niet staat -; en ook dat men alle informatie met een kritisch oog
moet bekijken. Wij willen ook aanstippen dat het begrip ‘geschiedenis’
actuele feiten en levende personen niet uitsluit, wat de bruikbaarheid van
het werk verhoogt.
Munten van de Zuidelijke Nederlanden. Van Albrecht en Isabella tot Willem I.
Catalogus door ANDRÉ VAN KEYMEULEN. 259 blz. + 26 blz. illustraties. Brussel, Kon.
Bibliotheek Albert I. 1981.
L.R.
Met de afleveringen 9 en 10 (Bayeux - Bentivoglio en Benvenuto Bettelordenskirchen) is het eerste deel van het Lexikon des Mittelalters in een
tijdspanne van drie jaar afgerond. Houdt het Artemis Verlag het huidige ritme vol,
dan moet dit vijfdelige werk - waarbij dan nog een registerdeel komen moet - in 1992
kompleet zijn. Een hoopvol voorteken, dat deze datum inderdaad een uiterst limiet
zal vormen, is wellicht het feit dat, na een nogal aarzelend begin, gedurende het
afgelopen jaar niet minder dan vier afleveringen verschenen zijn.
In de twee recentste afleveringen is een aantal artikels aan Middelnederlandse
onderwerpen gewijd: in kol. 1742 behandelen H. VEKEMAN en F. LULOFS
respectievelijk Beatrijs van Nazareth en de Beatrijslegende, terwijl A.M.J. VAN
BUUREN in kol. 2037-2038 Suster Bertken voor zijn rekening neemt. Onder het lemma
Bestiarium wijdt W.P. GERRITSEN een halve kolom aan de Middelnederlandse
vertegenwoordigers van dit genre. In het artikel dat aan de Beg(h)inen besteed wordt,
brengt K. ELM terloops Hadewijch en Margareta Porete ter sprake. Verder signaleren
we nog een uitgebreid artikel (kol. 2045-2050) dat aan de middeleeuwse Berufsdichter
in de verschillende literaturen, echter niet in de onze, is gewijd.
Deel I kan - ingebonden - besteld worden bij Artemis & Winkler Verlag, Postfach
104, 8000 München 44. Prijs: ca. 398,- DM. Voor de volgende delen bedraagt de
inschrijvingsprijs per aflevering 35,- DM.
F.W.
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