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Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_spi007198201_01/colofon.php

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]
De Gentse handschriften van de ‘Dietsche Doctrinale’
Elkeen weet, dat de literaire nalatenschap van de middeleeuwen slechts zeer
fragmentarisch is overgeleverd, vooral wat de voortbrengsels van de epische poëzie
betreft, waarvan wij het bestaan soms alleen maar kennen uit aanhalingen van
Maerlant, Heelu en anderen. Met betrekking tot de didactiek liggen de verhoudingen
gelukkig gunstiger. Van de Dietsche Doctrinale, een leerdicht in drie boeken over
liefde en vriendschap, deugden en ondeugden, met een besluit over het wezen
Gods, in 1345 door een onbekende Antwerpse klerk bewerkt naar De amore et
dilectione Dei et proximi et aliorum rerum van Albertanus van Brescia († na 1246),
kende F.J. Mone in 1838 al zeven volledige handschriften en een vroege druk uit
1
Delft Toen W.J.A. Jonckbloet in 1842 overging tot de uitgave van het gedicht, kon
hij beschikken over zes handschriften, waaronder het oudst bekende (Gent, U.B.
942), dat in 1367 te Oudenaarde werd vervaardigd, maar dat hij niet als legger
gebruikte, omdat naar zijn mening 's-Gravenhage K.B. 76 E 5 verre de voorkeur
verdiende ‘om de uitstekende regelmatigheid op het stuk van taal en spelling’,
2
ofschoon dit handschrift ruim zeven jaar jonger is dan het Gentse . Voorts kon hij
zijn voordeel doen met de Delftse druk van 1489 (= Campbell 604) en met de
fragmenten ontdekt door J.W. Holtrop, drie bladen uit een perkamenten codex uit
de laatste jaren van de 14e eeuw, nu berustende in de K.B. te Den Haag onder
signatuur 131 D 3. Voor het bewijs ‘hoe vermaard de Doctrinale eenmaal was’, kon
hij zich tenslotte beroepen op ‘de vertalingen in de bibliotheken te Wolfenbüttel en
te Darmstadt’ (p. XLVII van zijn inleiding), gegevens die Mone reeds eerder had
3
verstrekt en die door R. Lievens zijn vervolledigd in LBijdr. 49 (1960) .

1
2
3

Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit, Tübingen 1838
(anastatische herdr. Amsterdam 1970), p. 266 e.v.
W.J.A. JONCKBLOET, Die Dietsche Doctrinale, leerdicht van den jare 1345, toegekend aan Jan
Deckers, 's-Gravenhage 1842, p. XXXVI e.v.
Hierover R. LIEVENS, Het Duits sukses van de Dietsche Doctrinale, LBijdr. 49 (1960), pp.
130-148. Vgl. dez., Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, Gent 1963, pp. 48-50.
F.J. MONE,
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Sedert de editie van Jonckbloet is onze kennis aanzienlijk vermeerderd. In het Mnl.
Wdb. worden varianten vermeld uit een fragment dat bewaard wordt in Berlijn,
4
Staatsbibliothek der Stiftung Preussischen Kulturbesitz, ms. germ. fol. 751 . Op het
ogenblik zijn niet minder dan tien (nagenoeg) volledige handschriften van de Dietsche
Doctrinale bekend, naast een hele reeks merkwaardige membra disiecta: men vind
ze opgesomd in J. Deschamps' tentoonstellingscatalogus van Middel nederlandse
2

handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, Leiden 1972 , pp. 45 en
70 e.v. In dit overzicht ontbreken benevens 's-Gravenhage K.B. 73 F 19, dat naast
andere stukken een afschrift van de Doctrinale bevat waarin enkele verzen of gehele
5
brokken zijn uitgelaten , ook nog de fragmenten die bewaard worden op de
6
universiteitsbibliotheek te Rostock , alsmede het fragment dat berust in het
Rijksarchief te Gent en dat hieronder wordt bekeken.
In deze bijdrage neem ik mij voor (A) een beschrijving te geven van het Gentse
handschrift van de Dietsche Doctrinale en een en ander mede te delen m.b.t. de
geschiedenis ervan; (B) de in Gent gedeponeerde fragmenten vluchtig te
karakteriseren en (C) de tekst ervan te transcriberen volgens strikt diplomatische
principes.
***

A. Handschrift Gent, U.B. 942
Perk. 41 bll. (IV + 1, 3 IV, IV +2). Geen signaturen, reclamen midden onderaan het
o

laatste v -blad van ieder katern. Afmetingen 247 × 161 (bladspiegel 200 × ca. 132),
2 kol., 43 rr. Prikkings; afschrijving en liniëring met potlood, waarbij een aparte kolom
voor de hoofdletters is voorzien. Moderne foliëring met inkt.

Band: Gerestaureerd in 1967. Alleen de platten van de originele kalfslederen band
zijn bewaard gebleven: eenvoudige ruitvormige filets, versierd met kleine losse
stempels (8 mm × 8 mm) in blinddruk, voorstellende het Lam met kruisstaf en banier.
Bij de restauratie werden de oorspronkelijke perkamenten schutbll. van de eikehouten
berden losgemaakt en afzonderlijk vóór- en achteraan ingebonden. Sporen van
twee sluitriemen.

4
5
6

Naar de collatie van H.E. Moltzer in TNTL 5 (1885), pp. 302-304. Cfr. Bouwstoffen, art. 372,
9.
o

o.c., n 371, 6; JONCKBLOET, o.c., p. XLII e.v. Cfr. Bouwstoffen, art. 372, 4.
R. LIEVENS, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, Gent 1963, pp. 166-167.
MONE,
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o

Schrift: Littera textualis. Rode en blauwe lombarden. Op f. 1r , bovenaan de eerste
kolom een initiaal, 8 rr. hoog, rood en blauw, met binnenin bladmotieven, onhandig
getekend; tussen beide kolommen een pretentieloze randversiering. Afwisselend
rode en blauwe paragraaftekens, opschriften in rubriek. Hoofdletters met een enkele,
doorlopende rode lijn vertikaal doorstreept. Traditionele abbreviaturen, geen
interpunctie. Kleine representanten, meestal in het oog van de gekleurde lombarden.
o
Blijkens het colofon op f. 41v werd het handschrift in 1367, dus nog geen kwarteeuw
na de voltooiing van de Doctrinale, te Oudenaarde vervaardigd.
Inhoud: Het hs. bevat de volledige tekst van de Dietsche Doctrinale. De opdracht
aan Jan III van Brabant (1295-1355), die in sommige handschriften ontbreekt, volgt
o
onmiddellijk achter de proloog van het eerste boek, f. 1r b (ed.-Jonckbloet, pp.
321-322).
o

f. 1r a Inc.
ONder alle creaturen
Heeft de mester der naturen
Twe ghemaect des sijt ghewes...
o

f. 41v a Expl.
Desen bout was vul hent
Te craeys toudenarde si v bekent
Als men screef ons heeren jaer
.M.ccc ende daer naer
.Lx. ende seuene daer mede
Den vijften dach in hoymant dats warhede

Wat het raadselachtige te craeys betekent, is niet zo maar uit te maken.
7
Waarschijnlijk zoiets als ‘ten huize van, in het schrijfatelier van de Craeyes’ . Het
handschrift zou dan geschreven zijn door Jan Craeye II, een kopiist die M. Hoebeke
heeft geïdentificeerd in Handel. v.d. Zuidned. Maatsch. v. Taal- en Letterk. en Gesch.
8
14 (1960), pp. 163-165 .

Gebruikssporen en beschadigingen: Van f. 19 is een hoek aan de onderzijde van
het blad afgescheurd; in f. 39 was er een gat, hersteld met perkament van de tijd
o
nog vóór het blad werd beschreven. Op het v van het schutblad vooraan staan
r
bezittersaantekeningen van C.P. Serrure [19e eeuw], Jo de Keingiaert van Catsberg,
Eeckebeke...

7
8

Reeds MONE, o.c., p. 268 is van mening dat ‘Craey scheint ein Haus zu Audenaerde zu
bedeuten.’
Cfr. dez., Middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde, Gent 1968, pp. 63-65.
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Gyllevelt [17e eeuw]. Daaronder in een oudere schriftsoort [16e eeuw]: Johannes
dixmude est pres (?) huius libri.

Geschiedenis: Het handschrift heeft sedert 1829 deel uitgemaakt van de bibliotheek
van de Ieperse archivaris Jan Jacob Lambin (1765-1841), die het in 1836 ten
geschenke heeft gegeven aan C.P. Serrure; het werd in 1897 door de Gentse
universiteitsbibliotheek van C.A. Serrure aangekocht. Voordien moet het in het bezit
zijn geweest van Jan van Dixmude en jonkheer de Keingiaert van Catsberg etc. De
Katsberg ligt in de omgeving van Poperinge, Ekebeke ‘binnen de paalen van het
9
kerspel van Steenvoorde’ ; met Gyllevelt kan Geluveld (olim: Guelveld, Ghellevelde)
onder Ieper zijn bedoeld. Aan een Jan van Dixmude wordt een Cronike van
Vlaenderen (hs. Gent, U.B. G 6181) toegeschreven, uitgegeven door J.J. Lambin,
Ypres 1839, maar volgens R. Lievens, Middelnederlandse handschriften in
Oost-Europa, p. 48 ten onrechte. Deze zal wel niet de bezitter van het handschrift
zijn geweest. Eerder komt daarvoor in aanmerking een andere Jan van Dixmude
uit hetzelfde geslacht. Deze was in 1555 schepen van Ieper en getrouwd met Martine
Keingiaert (Lambin, a.w., p. XXIV), waardoor het handschrift in het bezit van haar
10
erven kan zijn gekomen .
Literatuur: F.J. Mone, Übersicht 371, 5. - F. van de Putte, Bibliothèque de M. Lambin,
Annales de la société d'émulation de Bruges 2 (1840), p. 262 (Manuscrits in-folio,
o
n 7). - Catalogue de la bibliothèque de M.C.P. Serrure, Bruxelles 1873, 2, 2575. Ed.-Jonckbloet, pp. XLI-XLII. - Bouwstoffen, art. 327, 3. - G. Ljunggren, Der Leyen
Doctrinal, Lund 1963, p. 24. - U.B. Gent, Census van de handschriften, 6e aflevering,
942. - F. Masai & M. Wittek, Manuscrits datés conservés en Belgique, Tome 1:
819-1400, 63.

B. De Gentse Fragmenten

U.B. MS 1617
Twee aansluitende stukken perk. XIV, ca. 145 × 95/100 en 100 × 145, die samen
3/4 van een blad uitmaken van een handschrift dat door een onbekende boekbinder
werd versneden. Afschrijving noch liniëring. Legt

9

SANDERUS,

Verheerlykt Vlaandere, Leyden etc. 1735 (anastatische herdr. Handzame 1968),

II, p. 169.
10

SANDERUS,

o.c. III, p. 47 schrijft Martina Reignaert, maar dit kan een drukfout wezen.
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men beide stukken in hun goede volgorde, dan is een reconstructie van het
oorspronkelijke blad mogelijk: ca. 245 × ca. 180 (bladspiegel 195 × 130), 2 kol., 48
rr.

Schrift: Littera textualis. Hoofdletters in een aparte kolom, door een enkele rode lijn
doorlopend gerubriceerd. Rode opschriften, rode lombarden. Gewone abbreviaturen,
geen leestekens.
Inhoud: Fragment van de Dietsche Doctrinale, Tweede boek, vss. 401-463, 464-558.

Geschiedenis: Herkomst onbekend. Het fragment werd in april 1915 door Willem
de Vreese op de U.B. te Gent geïdentificeerd.
Literatuur: G. Ljunggren, Der Leyen Doctrinal, Lund 1963, p. 25.

U.B. MS 1636
2

Perk. XIV . Twee in elkaar passende dubbelbll. (2 II), 200/210 × 155 (bladspiegel
ca. 190 × 130), 2 kol., 41 à 44 rr. Afschrijving noch liniëring. Doordat van f. 2 en van
f. 4 een strook is afgesneden aan de rechter buitenkant (± 1/2 kolom), meten zij nog
o

o

slechts 210 × 113/116 en is van de tekst op f. 2v a en f. 4v a alleen de helft bewaard
gebleven. Daar bovenaan iedere kolom bovendien 1 à 2, soms 3 regels
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ontbreken, mag men aannemen dat het fragment afkomstig is van een handschrift
met twee kolommen van 44 rr. op iedere foliozijde. De bll. die door schadelijk reagens
zodanig zijn beschadigd, dat de tekst hier en daar onleesbaar is geworden, hebben
de middelste dubbelbll. van een katern uitgemaakt. Ze vertonen sporadisch gaatjes.

Schrift: Littera textualis. Hoofdletters in een aparte kolom, door een enkele rode lijn
vertikaal doorstreept. Rode lombarden, opschriften in rubriek. Geen interpunctie.
De abbreviaturen zijn de gebruikelijke. Opvallend is de afkorting w9 (= was).
Inhoud: Fragment van de Dietsche Doctrinale, Tweede boek, vss. 2314-2398,
2401-2440, 2443-2485, 2489-2529, 2534-2575, 2579-2619, 2623-2664, 2668-2708,
2711-2752, 2755-2796, 2799-2840, 2842-2885, 2887-2929, 2931-2972 en
2974-3016.
Geschiedenis: De U.B. heeft de fragmenten in september 1890 ten geschenke
ontvangen van A. Diegerick, rijksarchivaris te Gent, die ze op zijn beurt had gekregen
van zijn vader, die ze zou hebben geërfd van J.J. Lambin te Ieper. In de catalogus
van de bibliotheek van Lambin, gepubliceerd door F. van de Putte in de Annales
de la société d'émulation de Bruges 2 (1840), pp. 251-270 komen ze niet voor.
Literatuur: J. Verdam, Versl. en Med. v.d. Kon. Akad. van Wetensch., 3e reeks, 8
(1891), p. 23. - G. Ljunggren, Der Leyen Doctrinal, Lund 1963, p. 25.

U.B. MS 2210
2

Vier aansluitende stukken perk. XIV , met name twee stukken van ca. 125 × 170
en twee stukken van ca. 65 × 170, die samen twee op elkaar volgende bladen, dus
het middelste dubbelblad van een katern hebben uitgemaakt van een handschrift
dat in de 16e eeuw werd versneden. Afschrijving noch liniëring. Legt men de vier
stukken in hun goede volgorde, dan is een reconstructie van de oorspronkelijke
bladen mogelijk: ca. 230 × 165 (bladspiegel 200 × 130), 2 kol., 44 rr. Het perkament
is gedeeltelijk bedorven en de tekst derhalve moeilijk leesbaar, het vertoont
sporadisch gaatjes.

Schrift: Littera textualis. Hoofdletters in een aparte kolom, door een enkele rode lijn
vertikaal doorstreept. Rode lombarden, opschriften in
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rubriek. Geen leestekens. Gewone abbreviaturen, naast het minder gebruikelijke
w9 (= was).

Inhoud: Fragment van de Dietsche Doctrinale, Eerste boek, vss. 543-559, 565-602,
609-646, 652-690, 696-735, 741-780, 786-826, 832-871, 877-890.

Geschiedenis: De fragmenten werden in april 1899 door W. de Vreese op de U.B.
te Gent geïdentificeerd. Ze waren door F. vander Haeghen gevonden in de schutbll.
van het werk S. Champerii Practica noua in medicina, s.l.s.d. [Lugduni, XVI], dat in
11
diezelfde bibliotheek wordt bewaard onder signatuur Rés. 1477 .
Literatuur: G. Ljunggren, Der Leyen Doctrinal, Lund 1963, p. 25.

Rijksarchief, St.-Pietersabdij Reeks I, nr. 461
o

o

Een onbekend kopiist heeft in de tweede helft van de 15e eeuw op ff. 133v -134v
van een Register van leenrechten dat deel uitmaakt van het Fonds Sint-Pietersabdij
berustend in het Rijksarchief te Gent, vss. 3501-3666 van het tweede boek van de
Dietsche Doctrinale overgeschreven in een vlotte, maar verzorgde littera cursiva.
Deze verzen bevatten instructies voor schepenen bij het wijzen van vonnissen
(algemene richtlijnen van bestuur, zou men het kunnen heten) en zij zijn

11

Het is heel goed mogelijk, dat Gent U.B. 1636 en 2210 vroeger deel hebben uitgemaakt van
een en hetzelfde handschrift; de staat, waarin de fragmenten tot ons zijn gekomen, laat echter
niet toe daar absolute zekerheid over te verkrijgen.
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**

aangevuld met nog eens tweeënnegentig verzen die dezelfde stof behandelen,
o

o

maar waarvan ik de bron niet heb kunnen weervinden (ff. 134r -135r ).
De taal van het fragment is zonder twijfel Vlaams. De papieren bll. bevatten 2
kolommen, behalve f. 135ro, dat voor 3/4 onbeschreven is gebleven. De tekst is
reeds vroeger uitgegeven door Ph. Blommaert, Oudvlaemsche gedichten der XIIe,
XIIIe en XIVe eeuwen, II (Gent 1841), pp. 65-68.
o

Literatuur: L.D. Petit, Bibl. d. Mnl. Taal- en Letterk., n 577. - Bouwstoffen, art. 998,
B, 4.

C. Tekstuitgave
De teksten zijn zo getrouw mogelijk naar het hs. uitgegeven. Een enkele maal is
een kennelijke fout van de kopiist verbeterd, maar dan wordt de lezer in de voetnoten
daarop attent gemaakt. Daar vindt hij eveneens de verklaring van woorden of
grafieën, die hem voor moeilijkheden zouden kunnen plaatsen. De abbreviaturen
zijn met gebruikmaking van cursief opgelost, zoveel mogelijk naar voluit geschreven
voorbeelden. Tussen rechte haakjes staan die woorden of gedeelten van woorden
die in de hss. zo moeilijk leesbaar zijn, dat onze lezing eerder op een gissing dan
op zekerheid berust. De grafieën u en v, y en ij zijn weergegeven zoals zij in de
bronnen voorkomen. Dat geldt ook voor het gebruik van hoofdletters. Ook bij het
aaneenschrijven en scheiden van woorden is getracht in overeenstemming te blijven
met de bedoelingen van de kopiist die intussen niet altijd duidelijk zijn. Men denke
eraan, dat de woordgrens voor de middeleeuwer niet steeds dezelfde is als voor
ons. De versnummering is die van de editie-Jonckbloet (1842).

U.B. MS 1617
II,
401 Ende daer in niet meer [laten]+
Dats .j. poent van groter saken
............
Scuwen der quader wandelinge

*
*

versregel horizontaal middendoor gesneden
.j. onzeker, kan ook .i. wezen
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o II

r a

9
*
*
*
405 Ende metten goeden altoes gaen
Als ons cathoen doet verstaen
Dat sijn sin ter minnen staet
Om gode dats mijn raet
Die gode mint sijt gewes
410 Dat hi edel van herten es
Want hi den alder hoechsten mint
Daer hi hemelrijc met gewint
Oec es hi die vroetste die leeft
Want hi dat beste vercoren heeft
415 God laet ons alsoe minnen
Dat wi sijn hulde gewinnen
+

Van scuwen der ghiereger ende
vrecker gheselscap

MEt gieregen vrecken wats gesciet
En [seldi] vrienscap hebben niet
Want ...... als paulus seit
420 Es wortele [alre] quaetheit
...... vrecken des sijt vroet
En mach ...... geen goet
Geen [dinc] ...... hem toe
Bat dan ster[uen] ... v hoe
425 Den tijt dat ...... leeft
Niemen [sijns] ............
Maer als hi [doot es] na dat
Heeft men sijns goets te bat
430
Tghelt [en mae]ct den vr[ecken] niet sat
Maer [meer]... [soe lan]c soe bat
Al waer eertr[ike] ...... [sijn]
Sijn herte ............ sijn
435 Ja al haddi al sijn geuoech
Gode selue ten ware niet genoech
Ende altoes spade ende vroe
Heeft hi die hant altoes toe
Ende in nemen altoes hopen
440 Want daer in staet al sijn hopen
Wet dat ere ende vromichede

*
*
*

afgesleten in vouw van perk.
e.v. sterk afgesleten: vss. 429 en 430 ontbr. in het hs.
hopen, 1. open ‘apertus’
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o I

r b
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445

450

455

460

465

470

475

480

*
*
*

*
*
*
Inden vrecken en hout geen stede
Vrecheit can wederstaen al
Daer ere ende duegt wt comen sal
Een wijs man sprect in sijnder leren
Als die vrecke sal hebben ere
+
Sal sonder guer sijn die wieroec
............
Seneca maect ons gewes
Dat die vrecke onwerdich es
Te comen teneger ere
Noch seit die selue here
Soe wie vrec es dat hi
Onneersam es daer bi
Ende datmen niet en sal keren
Tot werdicheit oft tot eren
Want in wat steden dat hi comt
In tfolx tonge es hi verdoemt
Ende vor gode onwert met
Jesus sidrac heuet geset
Dat gierige vrechede
Gaet vor alle quaethede
Want hem seluen es hi quaet
+
Ende onnut dat verstaet
Ende niemen en heeften lief
Ende al dat yemen heeft es sijn gerief
Daer om seit ons salomoen
Die hem seluen quaet doen
Sine selen niemen goet wesen
Seneca seit ons van desen
Die vrecke es selue die sake
Van sinen swaren ongemake
Dat hijs genen noot en heeft
Dat hi in scanden leeft
Waer die vrecke gaet oft sit
Sijn ongeual volgt hem met
En es geen soe vroet man
Dien daer af genesen can
Sijn rijcheit oec wats gesciet
En cannen genesen niet
D[i]ts recht gelijc van dan
Weder gi enen sieken man

afgesleten in vouw van perkament
s onzeker (gevlekt)
[i] weggesleten
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o II
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o I

r b

v a
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485

490

495

500

505

510

*
*
Legt op een bedde dat es out
Oft op een bedde dat es gout
Oft waer gine henen drijft
Sijn ongemac altoes blijft
Daer bi eest al eens waerlike
Weder die vrecke sijn erm oft rike
Want in hoe vele goeds hi stect
Hem dunct altoes dat hem gebrect
Soe wie so erm es inden moede
Seker hi es erm van goede
Want tsine en es tgoet niet
+
Waer hijt wan of wiet hem liet
Salomon seit die wise man
Die sine rijcheit niet dwingen en can
Hout in onruste daer bi
Al dat in sijn huys si
Want si hem al sijn tegen
Die hem te costen plegen
Oec seit men soe wie
Dat giften geeft die
Gerecht es ouer al
Ende ewelijc leuen sal
Want die giften altoes gereet
Es selden gerecht oft weert
Want giften den man keren
Wt alder duegt ende eeren
Die rike vrecke sorgt om broot
Ja geens pennincs en heeft hi noot
Hets waer elc minsche [wert] becoort

+

o II

+

o I

+

o II

v a

+

Van vss. 512-541 zijn alleen de eerste letters van elk vers bewaard gebleven.
+

Ende onrecht vort steken
Wrake ouer dese giereched[e]
Daert al beulect es mede
545 Tfolc van deser werelt wijt
God betert hets meer dan tijt
Van des houerdichs ende vreckes minschen
vrienscap te scouwene

*
*

hs. on rustu
gaatje in perk.
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*
*
*
*
Gine selt v in genen dingen
Metten houerdegen mingen
Noch oec metten verkeerden
550
Die houerdege es in gods haet
Die oetmoedege in gods dienste staet
Sinte peter seit daer
In [sijn] epistolen daer
555 Dat houerde talder tijt
Des minschen herte onturijt
Ende onttrect daer toe mede
Alle ruste ende alle vrede

U.B. MS 1636
+

2315

2320

2325

2330

*
*
*
*
*

Die den mensch brinct ter eren
II,
Ende ten eweghen lichte
Dats verre de beste gichte
So wie sijn [gifte] geuen sal
Sal tijt ende stede wachten ouer al
Ende wiet sien ende horen
Ende uoersien wel tenoren
Wat den persoen betaemt
Soe es sijn gifte ongeblaemt
En es oec altoos geen tijt
Van geuen des seker sijt
Noch uan nemen daer toe mede
.I. wijs man seit in .j. stede
Ic hadde lieuer te verliesen dan
Ic scandelec name van yeman
Senica seit die gifte ontfaet
Vercoept sijn vriheit dat verstaet
Daer omme en sal de mensche niet
Sijn vriheit vercopen wats gesciet
Onneersaemlijc alsic verstae
Want daer moet danc uolgen na

ontbr. in het hs.
misschien staat er oetmoedige, de voorlaatste e is onzeker (gevlekt)
is gedeeltelijk afgesleten
onturijt = ontvrijt ‘van zijn vrijheid berooft’ (MnlW. 5, 1388)
hs. Snica
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2335

2340

2345

2350

2355
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*
*
Oft ghi blijft sijn sculdere
Dat v ewelijc scande were
Maer sunderlinge suldi weten
Dat gi des goetsdoens selt vergeten
Dat gi doer uwen vrient doet
Maer doet v vrient goet
Des gedinct emmermere
Dats .i. volmaecte lere
So wie sinen vrient doet verstaen
Datti dore hem heeft gedaen
Ende dat toent lude ende stille
Dats .j. teken datti wille
Weder hebben alsic verstae
Dat seit her senica
Die geeft en sal sire giften niet
Vermanen wats gesciet
Die gifte sal vermanen daer af
Niet die mensche diese gaf
Wie dat sine gifte geeft
Dore hem die ewelijc leeft
Hem gedinckes ewelike
Ende god geeft hem [hemelrike]
+

De vss. 2357-2373 zijn door schadelijk reagens grondig bedor- ven en op enkele
letters na vrijwel onleesbaar.
Dat en suldi wreken niet
2375 Maer dat seldi soe beleid[en]
Met groter getemperth[eiden]
Dattie vrienscap min[dert twint]
Want alsi minderen beg[int]
Oft vercoelt groet ende [smal]
2380 So vergeet sijs ge[rne al]

*
*
*
*
*

*
*

sculdere ‘schuldenaar’ (MnlW. 7, 800 en cfr. Lübben-Walther, Mnd. Hwtb. i.v. schulder)
hs. Du (?)
hs. ende en sal
vermanen ‘melding maken van’ (MnlW. 8, 2102)
wat er in het hs. staat is onzin (ik lees helmeli); wordt misschien bedoeld helmelike, d.w.z.
door ‘effestucatio’, het wegwerpen van een halm, een oudgerm. rechtssymbool, waardoor
werd aangeduid dat plechtig afstand werd gedaan van een geschonken goed (cfr. Mnl. Wdb.
3, 51 s.v. halmelike) en wat betekenen deze verzen dan precies?
met dit vs. begint in de ed.-Jonckbloet een nieuw kap. Dat een mensche vergheten sal des
onrechts datmen hem doet
getempertheiden ‘gematigdheid, bezadigdheid’

Spiegel der Letteren. Jaargang 24
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Vss. 2380-2389 zijn zodanig geschadigd, dat ze nauwelijks leesbaar zijn.
2390 Ontsien hem ............
Paulus seit ...............
Wie den and............
Sal des ge[like] .........
Senica doet ons verstaen
2395 Van enen anderen die verbeide
Dattu den anderen ... te leide
[Dit] so was wel bes[iet]
...v. minne en mindere [niet]
+

Vss. 2401-2414 zijn onleesbaar op enkele woorden na.

+

o

+

o

1v a

Van te prisene den mensche
2415 Noch ..................
Vo............ wie hi sij
Aristo............... die here
In ........................
Ghine selt ...............
2420 Noch lacht..................
Senica seit die wise man
Die hem sel............ can
Heeft en......... vonden saen
Dat doet [ons] cathoen [verstaen]
2425 Die hem ...... prijst dats .i. sot
Want tfolc ............ sijn spot
Lof ende .................. mont
Wert .....................
Ghine ...... [vrient] lachteren niet

De vss. 2430-2438 zijn weer onleesbaar.
Van rijcheiden te gewinnen
ende te gebrukene Die na rijcheit wilt staen
2440 Ende behouden sonder waen
+

Dats gode dore reuerencie

1v b

Spiegel der Letteren. Jaargang 24
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Dander es sine consciencie
2445 Dat derde ...... goede fame

De vss. 2446-2464 zijn door lijmvlekken bedorven; 2457-2458 kan men met enige
moeite lezen: ... van gode / ... gebode.
2465 Ende joseph van arimathia
Die rike was ............
Ende edel alsoe ict las
Die xps ...............
Rijcheit mach men hebben wale
2470 In dien dat men altemale
Begerte daer an legget te sere
Als dauid seit die wise here
Ghine selt v herte [legghen] niet
An die rijcheit wats gesciet
2475 Noch al des ............
Die uele comet .........
Daer die sonden met beginnen
Als ons senica doet [bekinnen]
Hets .i. grote .........
2480 Dattie ......... troest leit
Ende al sijn hope set
An sel[uer] ende an goude met
Tgoet en maect den mensce rike niet
Maer arm diet wel besiet
2485 Want soe hi meer goets heeft
+

Dat goet de man niet ...... rike
2490 Maer het maecten ... ewelike
Die den vrecken heet rijc man
Sekerlike hi liechter an
Al haddi in sijn gewoude
Hemel ende erde ... en soude
2495 Daer ... niet hebben genoech
Maer meer hebben ... sijn geuoech
Die vrecke...... niet dat goet
Maer dat goet des sijt vroet
Heeft [den] vrecken so geuaen
2500 Dat hi hem niet en can [ont]gaen
Ende ewelijc blijft ......
Beide [an] ziele ende an lijf
Men seit [want] also es die zede
Dat .i. mensche heeft den rede

*

hs. Daer (afgekort)
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2505 Dats niet waer diet wel beseeft
Maer die rede [de mensce] heeft
Vaste gebonden in sinen strecke
Also ... ghiericheit den vrecke
Ende heeften in sijn [gewoude] alsoe
2510 Dat hi ......... en [worde] vroe
Ghi sult in uwen dagen
Rijcheit winnen ende beiagen
Die ghe[recht] si ende goet
Also ons dauid maket [vroet]

De vss. 2515-2523 zijn onleesbaar.
Daer af en [hebbe quaet] no scade
2525 Want qualijc gewonnen goet
Dat enen anderen scaden moet
Her tulius maect ons gewes
Dat geen dinc meer en es
Iegen natuere [dat] .i. man
+

Van deze kolom (vss. 2534-2575) zijn alleen de eerste woorden van ieder vers
bewaard gebleven.

+

o

2r b

+

De kolom is vertikaal midden doorgesneden, zodat van vss. 2579-2620 enkel de
o
+
laatste woorden, c.q. de laatste letters zijn overgebleven.
2v a
+

Die op corten tijt groet gewin
Dicke wile bringen in
2625 Daer men niet in mach sijn slap
Dats lantwinninge ende comenscap
Van .i. corne dat men sait
Men .xx. corne mayt
Ende als deen leit inden tas
2630 So steet dander inden was
Ane comenscap men zere wint
Die tgoet halen daer ment vint
Ende voeren daer des breke es
Daer wintmen vele an sijts gewes

*
*
*
*

Tussen vss. 2510 en 2511 ontbreekt het opschrift: Hoemen rijcheit beseghen sal
met Her tulius is M. Tullius Cicero bedoeld
hs. Mem (?)
breke ‘gebrek, gemis’
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2635

2640

2645

2650

2655

2660

*
*
*
*
*
Enen wisen man hort men leren
Dattie coman sal hanteren
Sijn marct in groten steden
Die in wetten staen ende in vreden
Daer uele lieden tsamen comen
Daer so moet hem dicke vromen
Ende datsi oec scuwen dlant
Dat .i. quaet here heeft in sijn hant
Oft daer de here meer verteert dan
Sine rente gedragen can
Oec so doeti mede gewach
Dattie mensce wel rijc werden mach
Met beesten ende met hincken mede
Ja int lant daer es vrede
In beesten gansen ende swijn
Die jonc .......... ssende sijn
Sunderlinge so sal die man
Sine comenscap leggen daer an
Dinc die meren mach
Ende toenemen nacht ende dach
Ende niet ane dinc dat verstaet
Die cortelike tedoen gaet
Aldus heuet dat gijt wet
.I. wise philosophe geseit
In sine boeke dat ic las
Dat .i. goet wijs meester was
Nadien dat wi selen
Na dies wijs meesters beuelen
Na die dinc altoos staen
Die nemmermeer mach vergaen
+

Duren mach sonder inde
Des onne ons god ons here
2670 Die regneert emmermere

+

Van ledicheiden
DIe ledicheit altoos vliet
Want daer uele archs af sciet

*

*
*
*
*

o

3r a

van een znw. hinke ‘vergrijp, misdaad (?)’ wordt er één enkele vindplaats vermeld MnlW. 3,
442 (die betekenis past hier niet goed); varr. volgens Jonckbloet zijn queke, quecke, quicquen
‘klein vee’ (MnlW. 6, 903)
perk. afgesleten
tedoen l. te nieute (?)
hs. meester
hs. ere
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2690

2695

2700
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*
*
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*
Salamoen doet ons bekant
Die wise arbeit sijn lant
Sal gesaet sijn van brode
Ende hi die arbeit node
Sal arm sijn van goede
Ende leuen in ermoeden
Ledicheit voer alle sake
Can die lieden onduchtich maken
Ende luxurie oec daer mede
Ende vertragen alle dinge
Ende can oec die lieden leiden
Tot alre archeiden
Ende alsi hem heeft bekeert
Ter sotheit ende geleert
So vint hi ocsion bouen al
Waer bi hi niet pijnen sal
Ende doeter toe sine onscout
Te wintere est hem te cout
Te somere est hem te heet
Want sine natuere es theet
Hets te droge oft te nat
Aldus blijfti euen lat
Vertraget in allen dingen
Die hem termoeden bringen
Het geet menich om sijn broot
Dies hebben soude clenen noet
En dade sine bedoruenheit
Jhesus sydracs sone seit
Ic g[ing doer] enen acker
.I. ... niet was geackert
Ende doer .i. sots wijngaert
Die beide waren qualijc bewaert
Want daer en ginc niet wt
Dan bramen ende oncruut
Doen dachtich in minen moet
Dat traecheit niet en was goet
+

Om datti trage was ende roekeloes
Salamoen seit de wise here
En mint den slaep niet sere

*
*
*
*

gesaet ‘verzadigd’
dinge l. lede
ocsion ‘gelegenheid, reden’
geackert ‘beploegd, bebouwd’ (MnlW. 1, 304 s.v. ackeren)
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2715

2720

2725

2730

2735

2740

*
*
Daer uolcht gerne breke na
Vort seit ons senica
Datti sottelike hem keert
Die in slape glorieert
Want die slaep es doot
En acht sijnselfs cleen no groet
Alle sorge ende wijsheit met
Sijn te male wt hem geset
Oec seit de wise man dat
In ene ander stat
Dat hem nie dach daer hi wet
In ledicheiden ouerleet
Noch seit senica de wise man
Die sinen slaep versmaden can
Ende tonder houden dat hi
.I. leuen heeft seker ende vri
Beide an sine gesonthede
Ende an sine siele mede
Niement es vri sijts gewes
Die sinen lichame vrient es
Want die lichame pleech te sine
.I. swaer bordene ende pine
Want meest ...... begeert
Datter zielen zere deert
Daer omme laet ons alsoe helden
Onsen lichame vter welden
Met waken met iammerhede
Datti onse ziele niet ... verlede
Maer dat wi ons so regeren
Dat wi ewelijc regneren
Van luxurien

2745 Van luxurien sprect aldus
Die wise man ouidius
Wildi der luxurien sijn scu
So doet die ledicheit van v
Ende niet allene die ledicheit
2750 Maer der wiuen gemeensamhede
Die tijt entie stede verstaet

*
*

breke zie vs. 2633
ouerleet ‘(ongebruikt) voorbijging’ (in MnlW. niet vermeld; wel de var. ontleet, MnlW. 5, 1148
s.v. ontliden)
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Daer men luxurie begaet
+

Als v luxurie begaet an
So betijt uwer kelen das
Want si uwes buucs vrient es
.I. wijs man seit van luxurien
2760 Dat si es van selker natueren
Dat si vliet van alle ...
Die haer scuwen ende vlien
Scudi haer so scuut si v
Volgdi haer so compt si tu
2765 Die hem ter luxurien winnen
Connense qualijc verwinnen
Dat si met arbeiden groot
Daer bi es hem arbeits noot
Luxurie maect den mensche keitijf
2770 Beide an ziele ende an lijf
Ende si mindert daer toe mede
Name ende borse hets haer sede
Die daer iegen set sijn hoede
Hi mach wel heeten de vroede
[Van bedroefheiden]
2775 Scande scade ende ongewin
Can bed[roef]heit bringen in
Also ............... out
W ............... menichfout
In[der ioncheit] soude men beiagen
2780 Dies ...... dorft in ouden dagen
Die ...... ioncheit genoech heeft
Ende .................. leeft
Ende dan ...... heeft van goede
Hi heeft [dobbel] armoede
2785 Ja die d[oot dan geuen] can
Salamoen seit die wise man
Omdat die trage in dat coude
Sijn lant niet eren woude
Sone haddi tsomere geen broot
2790 Noch seit salamoen [al] bloot
Als die trage es geseten
Ende drincken [sal ende] eten

*
*

hs. hi
eren ‘beploegen, bebouwen’ (MnlW. 2, 690)
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So heeft ......... hant gereet
Onder sijn oexsel geleet
2795 Ende metter ander etti dan
Ende dat doet hem pine nochtan
2800 Ende nochtan bliuet .........+
Also keert ende went de trage
In sijn bedde toten dage
Oft toti sal gaen eten
Dan can hi cume geweten
2805 Watti eten of drincken sal
Dat doet hem sijn traecheit al
So dunct hem in sinen moet
Datti grote wijsheit doet
Datti so ............ lede
2810 Ende hi acht grote dwaeshede
Dat die trauelgeren
Ende ...... winnen met eren
So [dunct] hem in haren moet
Dat ...... wijs ende also vroet
2815 Als .....................
Die te [berechten] hebben .i. stat
Senica heeft gescreuen claer
.I. mensche die leuet .lxxx. iaer
In onnutter ledicheit
2820 Sone heeft hi voer waer geseit
I. dach daer binnen niet geleeft
Want hi leuende doot heeft geweest
Sinen tijt verloren ende sijn leuen
Dat hem god heeft gegeuen
2825 In dien en suldi niet merken
Dattie mensche altoos sal werken
Maer hi sal ondertusscen mede
Rusten laten die lede
Alsmen tijt heeft ende stede
2830 Want cranc es die menscede
Maer bouen alle saken

Vss. 2832-2838 zijn zodanig afgesleten, dat ze onleesbaar zijn geworden op het
eerste woord van elk vers na.
Als ghi uan goede sijt rike
2840 Seldi dat besegen wiselike

*

met eren zie noot 15 en cfr. vs. 2788
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Soe moegdi .i. hebben dan
Cathoen seit de wise man
2845 Ghebruuct uwes goets wat gesciet
.........x name altoos vliet
Wat hulpt rijcheit ............
Als ghi arme van herten sijt

+

o

4r a

Vss. 2849-2881 zijn, met uitzondering van weinige woorden vrijwel onleesbaar.
Walti metten [scatte] maken sal
Nochtan seine verteren
Die hem niet gauen .ij. peren
2885 Aldus bliuet tgoet verloren hier
+

Alleen de eerste woorden van vss. 2887-2929 zijn bewaard gebleven, aangezien
+ o
de kolom vertikaal is midden doorgesneden.
4r b
+

Ook deze kolom is aan de linkerzijde voor meer dan de helft besnoeid. Van vss.
2931-2972 zijn derhalve alleen de laatste woorden overgebleven.
2975 Maer wildi vor waer geseit+
Volgen quade giericheit
Al haddi eerterike na v geuoech
Ghine sout niet hebben genoech
Maer gi sout begeren mere
2980 Ende altoos hebben onnere
Die rijcheit leit niet in tgoet
Maer si leit in riken moet
Die scat en maect geen rijchede
Therte en si rike mede
2985 Den riken horen wij gewagen
Men sal armoede blidelijc dragen
Senica seit de vroede
Waer es blide ermoede
Dat daer geen armoede en es
2990 Want sijt seker ende gewes
So waer bliscap es dat daer
Droefheit en es no vaer
Hine es niet arm die luttel heeft

*
*
*

niet... .ij. peren ‘niet het geringste, niets hoegenaamd’
hs. giercheit
hs. ende es
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2995

3000

3005

3010

3015

*
*
*
*
*
*
Maer die uele begert ermelijc leeft
Daer om seldi in allen dingen
V seluen wiselec dwingen
Dat ghi in goeder voegen
V seluen laet genoegen
Want wie hem gecosten can
Wert verborgen .i. rijc man
Want dien genoecht datti heeft
Dats de rijcste die leeft
Ende wien niet genuecht tsijn
Hem steet ewelijc arme tsine
Senica seit ons vor waer
In siere epistelen daer
Datti heeft groten noot
Die versmaden can groet goet
Ende lieuer heeft miltheit
Dan alte groten rijcheit
Te uele hebben ende begeren
Moet den mensche altoes deren
Want alst coren es bouen ghemick[e]
Opt felt wast te dicke
So bedruct deen dander soe
Dats de lieden sijn onvroe

U.B. MS 2210
+

Noch seit paulus al bloot
I,
535 Dat dat geloue es doot
Daer geen doget en volget na
Maer tgeloue alsic versta
Dat [we]l hout sijn gebode
Dats leuende uoer gode
540 Wi selen in allen steden
Met sterken geloue beden
Ende [t]wiuelen niet .j. haer
Van dat wi bidden daer
God seelt doen des sijt vroet

*
*
*
*
*
*

hs. tweemaal laet
hem gecosten ‘tevreden zijn’
hs. wien ontbr.
bouen ghemicke ‘boven de juiste maat’ (MnlW. 2, 1358)
gaatje in perk.
hs. t afgesleten
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545 Ja opdat die bede es goet
Maer twiuelen wi daer an
So slechten wi den water dan
Dat uoer den wijnt alto[o]s vliet
Ende stille en can gestaen niet
550 Een man die van .ij. willen es
Es ongestade sijts gewes
Ende en weet ten welken lien
God en hort niet gerne dien
Ons here sprect uoer waer
555 Indie ewangelie daer
Hebdi vast geloue in v
[Ende] segt toten bergen nv
Datsi ind[er] zee gaen staen
565 Datti ons ontfarmen sal+
.....................
.....................

+

o II

+

o I

lr a

Van bat hopen ende ...

570

575

580

585

*
*

Hope can maken mede
...... ende sine liefheide
...... bediet een verbeiden
Van toe nemender zalicheiden
Die emmer toe comen moet
Als ons .i. wijs man maket vroet
Al geloeft men wel int geuoech
.....................
.....................
[Al]s gi... gode doet v gebede
+
So suldi hopen bouen al
Dat... v bede horen sal
Ende hem betrouwen vandien
Dat v bede sal ghescien
Alsi oec sal sekerlike
Op dattie bede es orberlike
Wie dat in oetmoede leeft
Ende gene hoeft sonde en heeft
Wet dat god hem niet ontsegt
Op dat orbor daer ane legt
Ende des en weet groot no clene

[o] afgesleten, kan ook e wezen
hoekje van 't perk. afgescheurd
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Niemen dan god allene
590 Daer omme so selen wij
Opdat die bede behorlec sij
Ouer goet houden al
Dat god geeft ende geuen sal
Want hi es onse vader
595 Ende weet onse orbore algader
So wie sijn hopen an hem set
Hi wert seker daermet
Bescermt verloest ende behoet
Ende uan allen arge behoet
600 Dauid seit die wise man
Die van hope wel [spreken can]
Here sprect hi ic hope ......
+

Vss. 609-613 en het opschrift tussen vss. 613 en 614 zijn door lijmvlekken
onleesbaar geworden.
CAritate si can wel maken
615 Gods minne voer alle saken
Ende ...... doget en es volmaect
Daer caritate ............
Want het leit deine bate
An werc sonder caritate
620 Caritate alsict versinne
Es ... ongeueinsde minne
+
Beide te gode enten mensche
Dits .j. minne van groten wensche
Wet dat oec caritate
625 Niet en soect haer bate
Maer alle mensce mere
Ende ouer al gods ere
Caritate mere no min
En soect nergens haer gewin
630 Want sine can niet doen
Yemene om weder doen
Maer wt ongeueinsden sinne
Striket ouer al haer minne
Ons screef Sinte petrus
635 In eenre sine epistelen aldus
Dat caritate wel can decken
Vore gode der sonden vlecken
Als ofti seggen woude alsoe
Hebt caritate in di ende doe
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640 So wattu doen wils dan
Het sprect aldus .j. helich man
In caritate leit sulke bate
Want god selue es karitate
Ende wie in caritate staet
645 Wet dat hi in gode gaet
Ende god weder in hem woent
+

655

660

665

670

675

680

*
*
*

Als hi [comt] in sijn verdriet
[God en salne horen niet]
............... bescreuen
.....................
En selen niet behoeuech sijn
Noch seit dese here fijn
Dattie arme versteken
Selen noch dogen van breken
Hier op dat eerterike
Ochte inder hellen ewelike
Jhesus sydrac seit al bloot
Breket den armen v broot
Ende leit in v huus de gene
Die herberge hebben gene
Den naecten dect sine lede
+
Den bedroefden troost mede
Sone sal v dinc sonder waen
In groten vorspoede staen
Hier ende in hemelrike
Dat duren sal ewelike
Dat seit ons .j. heilich man
Die salich wilt wesen dan
Breket den armen sijn broot
God hulpt hem wter noot
Doen xps was opgestaen
Ende inden wege quam gegaen
An sine iongere daer si spraken
Vter scrifturen vele saken
Die hem xps daer ontbant
En hebben sine niet bekant
In al sijn doen ende in sijn spreken
Doen si hem broot sagen breken
Hebben sine te hant bekint

versteken ‘wegzenden, afwijzend bejegenen’ (MnlW. 9, 38)
hs. Dattu den hemel ewelike
hs. Brekent
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685 Nu merct dan ende versint
Hoese god kint inder noot
Die den ermen breed sijn broot
Noch vander aalmoesen
ende . wat lone daer af comt
VEle redene vint men bescreuen
Daer omme dat men sal geuen
690 Aelmoesene blidelike
+

Want god die niement en hoent
En laet geen ............
Ende om ene aelmoesene ......
So behouden wi gode allene
700 So wanneer gi aelmoesen geeft
In geens hant die breke [heeft]
So settise gode inde hant
Als hi ons selue doet becant
Dat gi den alder minsten doet
705 Dat doedi mi des sijt vroet
Noch sprect onse here dat
Gadert inden hemel uwen scat
Daer en sallen te gene dagen
Motte no rupse ............

710 Seker dats wel waer+
In selker hant leiti daer
Daer en mach dief no quaet here
Den scat minderen no meren
Water uier no mesual
715 Als ons mage ende vriende al
Begeuen ende hebben onwert
So blijft de scat onuerteert
Die vindi te staden daer
Daer en ent gene iaer
720 Sekke lereres ons verbieden
Te geuen den quaden lieden
Als speelliede ende eraude
Kintsche wiue ende ribaude
Maer .j. wijs man doet ons bekant

*
*

breke ‘gebrek, gemis’
uier l. vier ‘vuur’
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*
725 Wies name ic niet en vant
Die gode wille vollegen na
Sie dat sine caritate gae
Beide op goede ende op quade
Want god met siere genaden
730 Doet sine sonne vroech ende spade
Schinen op goede ende op quade
Wet dat die mensche alsoe sal
Sine aelmoesen geuen al
Beide quade ende goede
735 .....................
+

745

750

755

760

765

770

*

...... arme ontfarmechede
..................... rike
So geeft ... hem meldelike
Ende es v goet clene geacht
So geeft hem na v macht
Als die goede tobias
Sinen sone leerde alsic las
............ lude no stille
............ goeden wille
............... sekerlike
Ghi hebt ...... hemelrike
So suldi gadren enen scat
Des ghi hebben selt te bat
...... die dash sal comen
+
Dat god den mensche sal doemen
Want aelmoesen verlossen can
Van sonden den man
Ende sine laet de ziele niet
Ter hellen comen wats gesciet
Aelmoesene voer waer gheseit
Es een die beste sekerheit
Te comen voer gods ogen
Als alle scrifturen togen
Die beden die men met haesten doet
Ende met aelmoesen sijts vroet
Es beter menichfoude
Dan scat van finen goude
Doen daniel in drome scoude
Dat nabugodonosers rike sonde
Gheuelt werden ende gedestruert

hs. des sijts vroet (?)
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*
*
Es hi toten coninc gekeert
Ende heeft hem den droem ontbonden
Doen sprac hi ten seluen stonden
Her coninc om dese sake
775 En sijt niet zere tongemake
Al es god op v verbolgen
Wildi minen raet uolgen
God sal v wel vertroesten
Ende wt uwen anxte verloesten
780 [Gheeft] den armen meldelike
+

Vss. 786-792 door schadelijk reagens zodanig bedorven dat ze onleesbaar zijn.

795

800

805

810

815

*
*
*

Diese wt goder herten doet
God ons here inde woestine
Voedde mids der gracien sine
.V.m. volx ofte meer
Met .v. broden ...... twee
Nochtan bleuen ouer daer
Vele crume ouer waer
Daer bi selen wi ons niet ontsien
Dat ons goet sal minderen van dien
+
Want god die alle dinc [gheeft]
Ende alle dinc gemaect heeft
Sal ons vele meer geuen
Na tlijf dewich leuen
Ghi moget wel gelouen des
Dat god niet ondanckelijc es
Want waer hi ondanckelijc yet
Sone waer hi uolmaect niet
Want inder ondanckelijcheit
Groot gebrec ende scande leit
Men heeft menich huus gescout
Daer rijcheit was menichfout
Ende geens goets ghebrac
Maer alsmen den sinen ontrac
Die aelmoesen ende mens miste
Ghinc huus ende hof te quiste
Entie stede wert woest met allen
Dit heeft men dicke sien geuallen

hs. de g is gevlekt
hs. gebrect
te quiste ‘verloren’
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*
*
*
820 Ghelijc dat aelmoesen den man
Inden hemel setten can
Alsoe doet int dewige uier
Die sine aelmoesen geeft hier
Noch meer vander aelmoesenen
V[oert] so suldi weten
825 ..................
........................
+

835

840

845

850

855

*
*
*
*
*

Jhesus sydracs sone bescrijft
............... verdrijft
............... stonden
Aelmoesen die sonden
Niement versmaden en seldi
Omdatti arm ende verworpen si
Salamoen seit de vroede
Eerdt gode van uwen goede
Ende ghi selt sonder waen
Woeker daer af ontfaen
Noch seit de selue here
Hi persemt op gode seere
Die ontfarmenesse ten armen heeft
Want hijt menichfout weder geeft
+
Noch seit die here [al] bloot
Het es lof ende ere [gr]oot
Die hant bieden alsoe [hou]de
Hem die verdrincken soud[e]
Den verdoolden te wege hulp[en]
Den hongeren den honger stel[pen]
Van dien goede sijt gewes
Dat ons selfs proper es
Ende niet van vremden goede
Met enigen willegen moede
Niet om ere no om lof
Der werelt tontfane daer of
Ons here doet ons becant
So wat geeft v rechte hant

uier l. vier ‘vuur’ (cfr. vs. 716)
gaatje in perk.
persemt ‘neemt woekerwinst’, overdrachtelijk gebruikt van de vruchten der goede werken,
die men van God mag verwachten (MnlW. 6, 293)
perk. sterk afgesleten
hs. besnoeid
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*
860 En sal v [slinke] weten ...
Condi geeft dat ......
Wie selen ons aelmoes......
Die wile dat wi .........
Ende onse kind............
865 Dat si na ons geuen ......

Vss. 868-872 zijn zodanig afgesleten, dat ze totaal onleesbaar zijn geworden.
+

Alsoe v god woude geonnen
Hebt ..................
Dan gijt enen anderen ...
880 Niet verstaet dat ic mene
Dattie mensche al gemene
Sijn goet henen geuen sal
Maer met beschei[de] ouer al
Alsoe dat ten sinen liue
885 Sinen nootdorfte mach bliuen
Ende niet en doge van breken
Dits der lereren spreken
God late ons ... corte leuen
Onse aelmoesenen ......
890 In ons heren xps name

+

o II

+

o

2v b

Rijksarchief
St.-Pietersabdij Reeks I, nr. 461
+

Wat hemlieden toebehoert die vonnesse
wijsen zullen
II,
3501 DIe ghene die daer toe zijn ghesedt
dat zy zitten jnden stoel der wet
ende vonnesse wijsen daer
weedt dat haren staet es zwaer
3505 daermen heere lijf ende goet
wijsen ende ontwijsen moet
daermen also scoene voeren seyt
de lueghene als de waerheyt

*
*

gaatje in perk.
regel horizontaal midden doorgesneden
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3510

3515

3520

3525

3530

3535

3540

*
*
*
want zij zitten te diere steden
jnden stoel der gherechticheden
van goods weghen zeker zijt
zo zijn zij dan vermalendijt
ende ghewijst metten vingher ons heeren
die daer vut gherechticheyt keeren
wiste een scepene wat hij ware
hij zoude altoes beuen van vare
zo wanneer hij zitten ghinghe
ten hoordeele jnt ghedinghe
dan soudij trecken voor oeghen
toordeel dat god onse heere zal toghen
ten joncxsten daghe daer hij al
duecht ende archeyt doommen zal
zeuene duechden principale
hoert hem toe weetic wale
die daer toe zijn ghesedt
dat zij zitten in den stoel der wet
diene jc v wille zegghen viere
nu hoert jc seghse hu sciere
Deerste point es wijsheyt
dander es gherechticheyt
dat derde es verbeydicheyt
dat vierde es goods vreese mede
*
ende daer toe ghestadichede
wijsheyt moet hem hoeren toe
zonderlinghe ende jc segghe v hoe
die zaken zijn menegherande
die hem daghelicx comen voor hande
ende diese al sal bescheeden
hij moet hebben vele wijsheden
salemoen dus bescreuen heeft
+
heer ghij v vonnesse vut gheeft
zuldij v wijselic voordinken
ende twint vter waerheyt winken
want daer men de waerheyt vliet
zeker daer en es god niet

*
*
*
*

hs. daer hij zal
verbeydicheyt ‘geduld’
eerst stond er vreeze, maar de kopiist heeft gewijzigd > vreese
dit vers ontbr. in de overige hss.: de kopiist heeft verbeydicheyt (elders: verbeidenhede,
verbeidechede, verbedenthede) laten rijmen op wijsheyt: gerechticheyt en kwam toen een
rijm tekort; door tussenvoeging van dit vers heeft hij dan de fout hersteld.
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3545

3550

3555

3560

3565

3570

3575

3580

3585

*
*

*
*
maer die duuel speelter mede
want god es zelue waerhede
Een philosophe die seyt
zo waer dat gherechticheyt
ghebrect also groet als yet
daer en nes vulmaectheyt niet
gherechticheyt jn haer heuet
dat zo elken tsine gheuet
ende niemene en wilt hoenen
noch oec ghemeenscap toenen
ende zo wie anders doet weet dat hij
niet gherechtich maer valsch zij
Scepene die hem hueren laedt
omme dat gherechticheyt niet voort en gaet
mesdoet vele meer des zijt vroet
dan hij/die symonnie doet
of haer vonnesse daer omme scoursen
dat zij goet daer vte porssen
zijn vermalendijt eewelike
ende ghewijst vut hemelrijke
wat verdient hij secht mij dan
die quaet vonnesse wijst den man
ende goods vonnesse vercoepen
ende dat contrarie doen loepen
ende die waerheyt wederstaen daer
die god zelue es ouer waer
als tulyus die wijse man
jn zinen bouc wel spreken can
ende dauid ende andre heeren
die van desen dinghen leeren
al adde j mensche al die weldaet
daer al die weerelt mede omme gaet
ende ware hij ongherechtich yet
al die weldaet en holpe hem niet
want gherechticheyt es een licht
daer hemelrike op es ghesticht
ende alle duecht ende eere mede
maer ghij die daer zijt jn die stede
+
des hoordeels daghelike
peinst dat ghij zekerlike
te dien hoordeele zult commen

hueren ‘omkopen’ (MnlW. 3, 742)
tulyus M. Tullius Cicero
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daer god zelue zal doommen
ende naer zijne gherechticheyt al
goet ende quaet loenen zal
daer ghy v hoordeel zult ontfaen
3590 na dat ghij hier hebt ghedaen
daer spreken smeeken noch mieden
twint en zullen moghen dieden
Oft es datmen gheen vonnesse
verhaesten en zal

3595

3600

3605

3610

3615

3620

*

TE zulker stad pleecht men te gheuen
vonnesse naer trecht bescreuen
jn loeye ende in andren boucken
daermen trecht jn moet zouken
ende te zulker stad hebbic vernomen
wijstment naer dat sijt onthouden conen
te zulker stad wijstment dies zijt vroet
nadadt den wijsere dinket goet
hute haren hoefde sijts ghewes
dat een anxelic dinc es
dat hem die lieden onder winden
loeye of rechten te vindene
die jn scriftueren zijn blint
ende van rechten weten twint
want de ghene die weten wale
loeye decrete ende decretale
bijbelen ende propheten
philosophen ende poeten
twijfelen jn vele dinghen
hoesijse te rechte ghebringhen
hoe zal dan moghen secht mij dan
+
trecht gheweten een leec man
daer omme zalmen jn die waerhede
vonnesse wijsen met verbeydicheden
ende met goeder deliberacien
zo dat hem god met siere gracien
vertoeghen wille dat beste dan
daer zij mueghen twifelen an
Een philosophe maect ons ghewes
dat het een wijs wijsere es

mieden ‘omkopen’ (id. als 3557 hueren; MnlW. 4, 1580)
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die de dinc cort verstaen heeft
ende traghelike zijn vonnesse gheeft
3625 men zal scuwen zonderlinghe
jnde vonnessen twee dinghen
dats haesticheyt ende gramhede
zo waer dese twee houden stede
daer eyst zorghelijc zonder waen
3630 of dat rechte voort zal gaen
Datmen jn de vonnessen gode
ontsien zal

3635

3640

3645

3650

3655

*
*

IN vonnessen zalmen zeere
gode ontsien onsen heere
want hij alle waerheyt kent
hem en es verborghen twint
die salemoen die seyt
gods vreese es beghintsel der waerheyt
zo kenlike dat es waer
het en was noynt wijsheyt daer
gods vreese niet en es
alle dinc sijt zeker des
diemen buten gods vreesen doet
die moeten vallen onder voet
die scalke rade connen vinden
ende die met loesheden binden
die heeten die vroede nv
maer zij zijn valsch dat segghic v
aldus ne zuldij doommen niet
watter v oec na gheschiet
dinc die v niet toe ne hoert
ghine sullet niet doommen voort
+
jeghen redene ende jeghen recht
ghijne zult niet doommen echt
zonder groete voorsienichede
ghijne zult niet doommen mede
jn gramschepen aestelike
noch doommen oec diere ghelijke
zonder die vreese ons heeren
ghij zult v oec daer toe keeren
dat ghij gheen vonnesse ne sult gheuen

de boven de regel ingevoegd
aestelike l. haestelike
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3660 ghijne zijter toe verdreuen
dat ghijt sculdich te doene zijt
metten rechte telker tijt
die anders zijn vonnesse gheeft
weedt dat hij jn cranken pointe leeft
3665 ende dat god van hemelrijke
hem zal doommen zwaerlike

***
Hoewel het niet in de bedoeling ligt de plaats van de fragmenten in de
tekstoverlevering nauwkeurig te bepalen, wil ik deze bijdrage niet besluiten zonder
12
aandacht te schenken aan de significante varianten die zij vertonen . Een vluchtige
vergelijking met de gegevens die Jonckbloet heeft meegedeeld, wijst uit dat U.B.
2210 herhaaldelijk verwantschap vertoont met het handschrift dat bewaard wordt
in de K.B. te 's-Gravenhage onder signatuur 73 F 19 en dat door hem wordt
13
aangeduid met de letter C . Dit is o.m. het geval op de volgende plaatsen: I, 536
doget (de andere hss. hebben werc); 577 g(h)ebede HR (bede LST); 580 betrouwen
HR (ghetrouwen LST); 592 ouer goet houden (ouer goet dat houden HRST, dan
houden L); 686 hoese god L (hoe datse god HRST); 711 selker, sulker T (seker LR,
sekere HS); 713 minderen no me(e)ren S (minderen nemmermere HLRT); 714
mesual (de andere hss. hebben ongheual); 723 kintsche(n) wiue (k. lieden C), naast:
riesschen wiven H, riesen wiuen LST, vriezen R; 724 doet ons bekant S (het vnw.
ontbr. HLT); 764 haesten (elders vasten, vastenti); 778 wel (seker S, sekerlec HLT);
799 vele crume(n) R (reliefs .xij. coerue LT, verliefs etc. S, twalef come reliefs H);
803 alle dinc g(h)emaect (alles dincs, alles dinghen macht HLRT, van allen macht
S); 855 met (in de andere hss. uut, vte); 859 g(h)eeft (elders doet); 861 condi (elders
oft ghi coent). Soms echter wijkt het fragment van C af en sluit het aan bij de lezing
van de andere handschriften die de uitgever tot zijn beschikking had: 555 daer (claer
CR); 634 petrus (paulus C); 681 niet bekant (zaen bekant C); 684 te hant bekint
(saen bekint C); 690 blidelike (mildelike C); 743 g(h)eeft (deelt C); 766 menichfoude

12
13

Voor een grondige studie van het variantenapparaat is in deze bijdrage geen plaats. Ik meen,
dat er redenen genoeg zijn om er een afzonderlijk opstel aan te wijden.
In hetgeen volgt worden de siglen gebruikt die Jonckbloet heeft geïntroduceerd p. XL e.v.
van zijn inleiding. Cfr. ook Bouwstoffen, art. 372. Met de letter T heb ik het teksthandschrift
aangeduid dat aan Jonckbloets editie ten grondslag ligt (Den Haag, K.B. 76 E 5).
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(vele sekerlike C). In bijna al die gevallen mag de lezing van C als een innovatie
van de kopiist worden beschouwd. Een enkele maal vertoont U.B. 2210 een variant
die in geen van de andere bronnen voorkomt: 552 lien (elders tien); 571 toe
nemender (elders toecomender); 598 behoet (wel een schrijffout, veroorzaakt door
het laatste woord van het volgende vers; de andere hss. hebben geuoedt); 631
weder doen (blijkbaar alweer een schrijffout; elders weder loen); 652 comt (elders
roept); 761 beste (elders meeste). Tenslotte verwisselt het Gentse fragment samen
met R (Brussel, K.B. II 182) de plaats van de vss. 590-591 en vervangt het woord
orberlec (varr. orbore, oirbaerlec) door behorlec, dat in geen enkel ander handschrift
wordt aangetroffen.
Het korte fragment U.B. 1617 staat in de traditie van de handschriften S (Gent,
U.B. 942) en H (Den Haag, K.B. 73 J 59), waarmee het op veel plaatsen
overeenkomt: II, 415 laet (late) ons alsoe minnen (laet, late ons hem alsoe m. CRT,
laten ons alsoe L); 435 al sijn geuoech (elders na sijn geuoech); 442 en hout R (al
houdt CT, houdt L); 474 in scanden (alsoe in scanden LRT, in so grater blamen C);
496 rijcheit (elders vrecheit), al valt er meestal nu eens overeenkomst met H en dan
weer met S te constateren: 450 onwerdich CHLRT (onwaert S); 464 onnut(te) LS
(onnuttelec CHRT); 467 seit ons S (seit dus CHLR, seit T); 480 cannen, can hem
g(h)enesen CLRST (het vnw. ontbr. H); 542 onrecht S (elders al, alle onrecht); 543
ouer dese g(h)ierechede CHL (ouer alle ghierechede R, ouer ghierechede ST); 553
seit SR (hi seit CHLT). Innovaties van de kopiist zijn: 402 saken (wel een
verschrijving; het rijm vereist baten); 476 ongeual (elders onghemac); 502 geeft
(elders scuwet, scout L); 552 dienste (elders gracie). Merkwaardig is nog dat het
fragment eenmaal overeenkomt met C: 454 daer bi (elders ende vri) en dat vs. 555
houerde (de andere hss. hebben die hoeuerdeghe) de emendatie bevestigt door
Verdam voorgesteld Mnl. Wdb. 5, 1388.
U.B. 1636 schijnt weer nauw verwant met C. Dit zou dan mijn stelling kunnen
staven, dat dit fragment met U.B. 2210 vroeger deel zou hebben uitgemaakt van
14
een en hetzelfde handschrift . Ik noteerde, zonder naar volledigheid te streven: II,
2314 brinct RST (bringhen H, brengen L); 2345 dat toent (elders dat hem toent,
toecht S); 2349 die g(h)eeft (die gheue S, die gheuer, gheuere HLRT); 2376 met
groter getempertheiden T (met goeder LRS, ouermits goeder H); 2378 minderen
(elders te minderen); 2424 dit doet (elders dat selue doet); 2440 ende behouden

14

Zie boven, noot 11.
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(ende die behouden HRST, ende die houden L); 2471 begherte (elders herte); 2496
maer meer hebben (meer hebben HLRT, meer S); 2628 mayt (elders weder mayt);
2632 halen LS (haelt HRT); 2653 me(e)ren (dien HRT, ghedijen L; S is corrupt);
2659 boeke (elders boec); 2671 die ledicheit (het lidw. ontbr. in de andere hss.);
2697 menich L (die meneghe HRST); 2706 bramen ende oncruut (bramen distelen
ende oncruut HT, distelen ende oncruut L, brem distelen ende oncruut R, bramen
d. ende cruut S); 2728 slaep (elders lichaem, lichame); 2729 tonder houden (elders
wel tonder houden); 2751 die tijt (ende tijt HLT, ende die tiden SR); 2752 luxurie H
(die luxurie LRST); 2768 arbeits noot S (arbeidens noet HLRT); 2811 dat die
trauelgeren, tauerneren C (elders dat die vrome tr.); 2847 huipt rijcheit S (hulpt v
rijcheit HLRT); 2982 in riken moet (in den riken moet HLST, inden moet R); 2985
den riken (den wisen HLRT, die wijse heeren S); 3000 verborgen (gheboren HLST,
gheheiten R); 3007 noot (blijkbaar een schrijffout; het rijm vereist moet). Toch wijkt
de lezing van U.B. 1636 op verschillende plaatsen af van C en sluit zij aan bij de
lezing van een of meer andere handschriften die Jonckbloet heeft gebruikt: 2336
dat v ewelijc scande were (het vnw. ontbr. in C); 2337 maer (ende C); 2470 in dien
dat men altemale (datmen niet altemale C); 2477 met (wt, vte CHLRT, mede S);
2482 ende (oft LC); 2644 g(h)edrag(h)en (verdraghen C); 2692 theet (te weec C);
2712 trage ende roekeloes (trage was altoes C); 2750 gemeensamhede
(oneersaemhede C); 2766 verwinnen (ontwennen C); 2830 menschede
(menschelichede CH); 2883 nochtan seine verteren (het selen die ghene verteren
C, nochtan sellen sult v. H). Nu en dan noteert men ook een variant die in geen van
de andere bronnen voorkomt: 2322 gifte (elders gheuen); 2348 seit (elders sprect);
2524 quaet (?) (elders verdriet); 2654 toenemen (menichfouden CLRT,
menichfoudighen H, beteren S); 2674 wise (elders te tide); 2682 dinge (wel een
schrijffout; het rijm vereist lede); 2686 sotheit (elders traecheit, traecheiden); 2702
geackert ‘beploegd, bebouwd’ (elders wacker); 2705 ginc (elders wies); 2726 ouerleet
(ontleet CHLRT, ontgleet S); 2714 iammerhede (elders arbeide); 2882 maken (elders
doen).
De plaats die in de tekstoverlevering wordt ingenomen door het fragment dat
berust in het Rijksarchief te Gent (St.-Pietersabdij Reeks I, nr. 461), is moeilijker te
bepalen. Een ogenblik heb ik gedacht dat dit fragment zou kunnen zijn gekopieerd
uit de Delftse druk van 1489, maar daarvoor vertoont het teveel afwijkende lezingen,
die dan weer overeenkomen met varianten uit de handschriften. Het fragment, dat
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stellig te Gent is geschreven, schijnt verwant met S, een handschrift dat in de buurt
van deze stad, met name te Oudenaarde is vervaardigd. Ik noteerde: II, 3522 duecht
ende archeyt HT (goet ende quaet CLR); 3522 doommen (elders lonen); 3523
duechden H (poente CLRT); 3524 wetic wale (elders dat wet wale); 3556 gherechtich
HR (gherecht CLT); 3570 ouer waer (elders voerwaer); 3577 ongherechtich
(ongherecht CHTL, onrecht R); 3660 verdreuen (bedreuen HLRT, gedreuen C). Dat
het Oudenaardse handschrift in geen geval de rechtstreekse bron van het fragment
kan zijn, blijkt uit het feit dat vss. 3665-3666 erin ontbreken en uit de lezingen die
het fragment gemeen heeft met andere handschriften: 3576 weerelt (erderike S,
ertrike T); 3604 of (ende SR); 3646 valsch (loes S). Een aperte fout van de kopiist
is zonder twijfel 3554 ghemeenscap (alle andere hss. hebben gheveinstheit).
***
De omgang met een tekst als de Dietsche Doctrinale is voor mij weer eens een
bewijs geweest hoe schromelijk de beoefenaren van de vaderlandse medievistiek
sommige producten van de mnl. literatuur hebben verwaarloosd. Wanneer we voor
de editie van meer populaire werken al aan de derde ronde toe zijn, zijn wij voor de
Dietsche Doctrinale nog steeds aangewezen op de uitgave van Jonckbloet, die nu
al bijna honderdveertig jaar oud is. Nochtans had dit leerdicht, dat blijkens het groot
aantal bewaarde handschriften en fragmenten en blijkens de vertalingen ervan in
het Duits zeer verspreid moet zijn geweest, een beter lot verdiend. Een moderne
editie ervan, met een gefundeerde tekstcritische commentaar en een nauwkeurige
aanwijzing van de bronnen waaruit de anonieme auteur heeft geput, zou geen
15
overbodige luxe zijn .
Gent-Contern 1981
DR. W.E. HEGMAN

15

Het weze mij vergund één enkel voorbeeld aan te halen om de ontoereikendheid van
Jonckbloets editie te illustreren. Bk. II, vs. 2812 wordt de uitdrukking met eren niet verklaard
(in de woordenlijst, p. 327 e.v.). Blijkbaar beschouwt de geleerde uitgever die uitdrukking als
een blote stoplap, waarin ere wordt gebezigd in de zeer verzwakte betekenis van lat. ‘honor’.
De variant II, 2788 (h)eeren (teksths. sayen) had hem op het spoor kunnen brengen. Er is
sprake van een handeling i.v.m. het landbouwbedrijf. Eren bet. op beide plaatsen ‘ploegen,
beploegen, bebouwen’, hetzelfde woord als lat. arare (Mnl. Wdb. 2, 690 e.v.).
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De roman in de tweede persoonsvorm. N.a.v. werk van M. Butor,
H. Mulisch en H. Teirlinck
Met het standpunt van de verteller manipuleren is in de hedendaagse roman schering
en inslag geworden. Onder de experimenten waartoe zulks aanleiding gaf,
ressorteren die met de tweede persoonsvorm.
In de traditionele roman trof men de tweede persoonsvorm - een mededelende
vorm bij uitstek - vanzelfsprekend in dialogen en brieven aan. Een aantal schrijvers
echter - Fielding, G. Eliot, e.a. - gebruikten die ook al om zich tot de lezer te richten,
die op die manier rechtstreeks betrokken raakte bij de romanwerkelijkheid: het was
of verteller en lezer medetoeschouwers waren.
Ook gebeurt het wel eens dat een romanpersonage zich op die manier tot de
1
lezer wendt, zoals bijv. in Moll Flanders (1722) van D. Defoe en The Loneliness of
2
the Long-Distance Runner (1958) van A. Sillitoe soms het geval is. In The Life and
Opinions of Tristram Shandy (1759-67) van L. Sterne groeit dat zelfs tot een
stelselmatig procédé uit. Hier praat de hoofdfiguur voortdurend met een of ander
type van lezer. Aan een dame wordt zelfs eens de raad gegeven een heel hoofdstuk
te herlezen omdat zij, volgens de ik-persoon, de betekenis daarvan niet goed zal
3
hebben begrepen .
Verder kan de tweede persoon ook als middel tot veralgemening gebruikt worden.
De lezer wordt er o.a. toe aangespoord zich in de toestand van het personage in te
leven. De individuele toestand van de romanheld wordt beschreven in termen die
ook de lezer en met hem alle mensen aangaan. Zoiets gebeurt in het volgende
4
fragmentje uit Het gevecht met de engel van H. Teirlinck :

1

DANIEL DEFOE,

Moll Flanders (1722), London-Sydney (Pan Books), 1965, 1976(7), pp. 122,

127.
2

ALAN SILLITOE, The Loneliness of the Long-Distance Runner, London (Star Book), 1958, 1979,

3
4

pp. 7, 8, 14, 15, 22, 24, 26, 28, 37.
L. STERNE, The Life and Opinions of Tristram Shandy, (Penguins), 1978(8), pp. 82 et sq.
HERMAN TEIRLINCK, Het gevecht met de engel, Brussel-Den Haag, (Manteau), 1952, 1978(6),
p. 269.
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De God van Klaus is een heerlijke werkelijkheid, (...). Gij rijst in de dag
uit uw slaap, en God omringt u seffens van alle zijden (...) (p. 118)
Dit procédé vindt men in talrijke werken terug, zo bijv. in Het leven en de dood in
de Ast (1926) waar Stijn Streuvels plotseling tot de gij-vorm overgaat na een lange
5
hij-passage waarin één van de personages zich op zijn verleden heeft bezonnen .
Hierbij krijgt de gij-vorm dezelfde waarde als het onbepaalde voornaamwoord ‘men’,
beide onderstrepen de algemene betekenis van het geval.
In zijn essay over de ‘narrative you’ verwijst B. Morrissette verder ook naar de
‘Camera Eye’-passages in J. Dos Passos' USA (1938) waarin, zo zegt hij, de lezer
ertoe gebracht wordt de plaats van de vertelinstantie in te nemen. Hierbij legt de
tweede persoon telkens de nadruk op het anonieme en algemene aspect van de
6
waarneming .
In de pas vermelde voorbeelden richt een welbepaalde persoon - met name de
auteur of een personage - zich steeds tot een niet naderbepaalde toehoorder.
Waarschijnlijk wordt met de laatste steeds de lezer bedoeld.
Deze techniek schijnt ook kenmerkend te zijn voor de vertelwijze van E.
Hemingway: in A Farewell to Arms (1929), bijv., mondt de beschrijving van de
7
handeling dikwijls uit in algemene opmerkingen in de tweede persoonsvorm . Maar
hier doen sommige passages toch al veel meer denken aan een ‘echte’ vertelsituatie,
waarbij van een veralgemening van het gebeuren geen sprake meer is. De identiteit
van de ‘you’-zegger blijkt moeilijk te bepalen. Is die een anonieme getuige, de
schrijver of de hoofdpersoon die zichzelf gadeslaat en beoordeelt? Wij kunnen dat
niet altijd met zekerheid uitmaken. In ieder geval is de toehoorder nu wèl bekend:
die is beslist de hoofdfiguur van de roman. De geheimzinnige spreker doet hem het
verhaal van zijn geringste daden en gedachten, waarbij het opmerkelijk is dat deze
8
met steeds unieke gebeurtenissen in zijn bestaan samenvallen . Vandaar dat de
9
bestempeling ‘narrative you’, die Morrissette in dit verband gebruikt , bijzonder
geschikt is.
Volgens dezelfde Morrissette werd die techniek voor het eerst toegepast in Valéry
Larbauds novelle Mon plus secret conseil uit Amants,

5
6
7
8
9

Werkmensen, Desclée-De Brouwer, 1926, 1970(8), p. 143.
‘Narrative You’ in Contemporary Literature, in: Comparative Literature
Studies, II, 1965, 1, p. 10.
ERNEST HEMINGWAY, A Farewell to Arms (1929), Triad/Panther Books, Frogmore, 1977. Zie
bijv. pp. 32, 44, 58, 87, 105, 107, 117, 131, 132, 133, 163, 166, 205, 207, 214, 217.
Ibid., bijv. p. 167.
BRUCE MORRISSETTE, op. cit., pp. 1, 4.
STIJN STREUVELS,

BRUCE MORRISSETTE,

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

42
10

heureux amants (1921) . Verder vermeldt hij in dit verband ook Faulkners Absalom,
11
Absalom! (1936) , waarin het ditmaal gaat om romanpersonages die zichzelf wel
eens in de tweede persoon toespreken. Maar de manier waarop dit gebeurt is tevens
zo dubbelzinnig en onduidelijk, dat standpunt en identiteit van ‘you-verteller’ èn
personages grotendeels vervagen.
Toch kunnen alles bij elkaar maar weinig werken worden aangehaald, waarin het
procédé systematisch wordt toegepast. Wel kan Rex Stouts How Like a God (1929)
12
vermeld worden , een roman die uit zestien hoofdstukken bestaat en waarin de
held voortdurend in de tweede persoon aangesproken wordt. Die heeft besloten de
vrouw te doden die voor zijn mislukking verantwoordelijk is. Terwijl hij de trap oploopt
om zich naar haar woning te begeven, herinnert hij zich zijn hele bestaan. Slechts
opmerkingen die betrekking hebben op het heden zijn daarbij in de hij-vorm gesteld.
Alberès spreekt verder ook nog van een novelle van Th. Sturgeon l'Homme qui
13
a perdu la nier (1959) . Tenslotte verwijst Morrissette naar een roman van Michel
14
Zéraffa: l'Histoire (1964) , waarin een onbekende vertelinstantie de vertrouwelijke
vorm ‘tu’ gebruikt om zich tot een gevangene te richten.
Niettegenstaande al die voorbeelden uit heden en verleden blijkt M. Butors La
15
Modification (1957) het meest bekende voorbeeld te zijn. Daarin hebben wij te
maken met het moeizaam tasten van de hoofdfiguur - Léon Delmont - naar zijn
eigen waarheid. Kenschetsend is dat Butor hier de voorkeur geeft aan de
enkelvoudige beleefdheidsvorm ‘vous’ om Delmonts gewetensonderzoek weer te
geven. Al treffen wij een aantal passages aan waarin de ‘vous’ als een
meervoudsvorm dient te worden opgevat (bijv. pp. 60, 68, 99, 122, enz.), toch
overheerst meestal het enkelvoud, waarbij steeds tot de hoofdpersoon het woord
wordt gericht.
16
In de analyse die Françoise van Rossum-Guyon in Critique du Roman van deze
roman maakt, is zij geneigd het verhaal als ‘personeel’ te be-

10
11
12
13
14
15
16

Ibid., p. 7.

Absalom, Absalom! (1936), Penguins Books, 1976. De belangrijkste
passages zijn te vinden op pp. 175-76, 245-6, 288-9.
REX STOUT, How Like a God (1929), New York, 1961. Aangehaald door MORRISSETTE, op. cit.,
pp. 12-13.
TH. STURGEON, L'homme qui a perdu la mer, in: Fiction, 79, Janvier 1959. Dit werk werd
aangehaald door ALBÈRES, Michel Butor, Paris, 1964, p. 68.
MICHEL ZÉRAFFA, L'Histoire, Paris, 1964. Aangehaald door B. MORRISSETTE, op. cit., p. 23, nota
49.
MICHEL BUTOR, La Modification, Les Editions de Minuit, col. 10/18, Paris, 1957.
FRANçOISE VAN ROSSUM-GUYON, Critique du roman; essai sur La Modification de Michel Butor,
Paris, 1970.
WILLIAM FAULKNER,
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schouwen omdat het talrijke kenmerken van een monologue intérieur vertoont.
Hoofdzaak is hier immers het bewustzijnsleven van het personage, dat van de
aanvang af wordt ‘getoond’, d.i. aanschouwelijk gemaakt. Zowel de problemen als
het beeld dat ervan opgehangen wordt, wortelen in één enkel standpunt binnen de
romanruimte, met name dat van de hoofdpersoon met wiens ogen wij, althans op
het eerste gezicht, het gebeuren waarnemen. Van een algemene expositie over de
toestand is er bovendien geen sprake, zodat wij alleen datgene vernemen wat de
hoofdfiguur denkt en doet. Met de beschrijving van de andere personages wordt
korte metten gemaakt, slechts hun uiterlijk wordt geschetst. Over bijv. een jong paar
in de trein wordt alleen gezegd dat zij glimlachen, van een aantal reizigers die de
coupés in- en uitgaan (p. 21), ontwaren wij hoogstens de rug. Van Delmonts
gedachtengang daarentegen zijn wij voortdurend getuige. Het innerlijke proces, de
‘bewustzijnsstroom’ wordt bovendien stilistisch goed onderstreept door de vele
lange, uitgesponnen zinnen (bijv. pp. 235-6) die het continue en ineengestrengelde
karakter van Delmonts mijmeringen weergeven.
In dat verband vermeldt Fr. van Rossum-Guyon een aantal kenmerken die erop
kunnen wijzen dat in dit boek uit één uniek personeel standpunt gesproken wordt.
Volgens haar stemt het gebruik van talrijke bijvoeglijke naamwoorden overeen met
de persoonlijkheid van de waarnemende hoofdpersoon. Verder verwekken talrijke
inversies, zoals ‘Passe la gare de Fontainebleau-Avon’ (p. 17), ‘l'illusion perceptive
selon laquelle dans un train en marche, le paysage semble ‘courir à votre rencontre’
17
(p. 15), zo zegt zij . M.a.w.: de kenmerken van alle beschrijvingen wijzen erop dat
die gemaakt worden door iemand die bewegingloos in een trein blijft zitten terwijl
het landschap aan hem voorbijflitst. Soms ook wijst het overgaan van een onbepaalde
tot een bepaalde lidwoordvorm op het geleidelijk ontdekken van de buitenwereld
door de hoofdfiguur:

Une main frappe avec un objet métallique sur le carreau, la main du
contrôleur avec sa pince poinçonneuse (...) (p. 55).
Delmont heeft immers een ogenblikje nodig om er zich van te vergewissen dat het
wel degelijk de conducteur is die binnenkomt. En op dezelfde manier wordt de
indruk, als zouden wij de buitenwereld met de ogen van het personage waarnemen,
versterkt door talrijke leemten in de waarneming. Bijv. kan Delmont alleen maar de
eerste letters van een woord lezen: LEG- (p. 52), zodat wij daar genoegen mee
moeten

17

Ibid., pp. 118.
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nemen. Nooit wordt er gezegd wat het gehele woord eigenlijk is. Wel veronderstelt
Delmont dat het om ‘législation’ gaat, maar deze gissing wordt bevestigd noch
ontkend. Kortom: wij hangen volkomen van de hoofdfiguur af om in de situatie inzicht
te krijgen.
Voor het overige wordt slechts hoogst zelden iets uit een synthetisch oogpunt
behandeld: liefst worden de geringste details i.v.m. het dagelijks leven
aaneengeschakeld en worden a.h.w. uit zichzelf zichtbaar. Bovendien wordt in dit
verhaal doorgaans een associatieve structuur toegepast, zodat de chronologie van
het gebeuren niet in acht wordt genomen, en heden, verleden en toekomst in en
door elkaar vloeien. Kenmerkend zijn verder de beperkte duur van de handeling,
de filmische montage met flashbacks en dromen en het voorhanden zijn van talrijke
leidmotieven.
Toch zijn er in deze roman o.i. weer veel andere elementen die aan de samenhang
van dit schema afbreuk doen. In dit verband redeneert Fr. van Rossum-Guyon als
volgt: de hoofdpersoon van een traditioneel ‘personeel’ verhaal is zich - behalve in
extreme gevallen van introspectie - gewoonlijk maar weinig bewust van alle details
i.v.m. zijn daden en uiterlijk voorkomen. En daar wij volop in de psyche van dit
personage opgaan, kunnen wij hem evenmin van buitenaf gadeslaan. Maar het
gebruik van de tweede persoonsvorm schept juist een zekere afstand t.o.v. het
personage, zodat men het ‘subject’ tegelijkertijd als ‘object’ kan waarnemen. M.a.w.:
waarnemingen en bewustzijnsstroom worden op die manier in één adem
weergegeven, zonder echter dat de eenheid van het gezichtspunt zou worden
verbroken. In dit verband zegt Fr. van Rossum-Guyon dat ‘la conscience centrale
à partir de laquelle se déploie le monde, cette conscience réfléchissante est aussi
18
et en même temps une conscience réfléchie’ . Zij schijnt dus te beweren dat Delmont
in staat is zich zozeer van zichzelf te distantiëren dat hij zowel zijn geringste gebaren
als de meest verborgen uitingen van zijn geweten bewust kan registreren.
Dit alles dient echter sterk genuanceerd te worden. O.i. moeten wij Delmonts
verhaal eerder zien als dat van een geleidelijke overgang van het ene stadium naar
het andere, t.w. van een ‘conscience irréfléchie’ naar een ‘conscience réfléchie’.
Delmont wordt zich immers maar stilaan van zijn eigen persoonlijkheid bewust.
Vandaar juist de keuze van de nogal ongewone vertelwijze, die het precies mogelijk
maakt deze trage ontwikkeling in het licht te stellen.

18

Ibid., pp. 136-7.
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Hoe dan ook, vast staat dat wij met een soort van ‘verdubbeling’ van de vertelsituatie
worden geconfronteerd, een splitsing waardoor de omschrijving van de vertelwijze
zeker niet gemakkelijker wordt. Inderdaad: alhoewel het gebeuren blijkbaar vanuit
Delmonts eigen standpunt wordt uitgebeeld, toch maakt de reiziger het voorwerp
uit van een constante ontleding van buitenaf, immers hij wordt door een ‘vous’-zegger
voortdurend gadegeslagen en beoordeeld, hoe impliciet deze sprekende instantie
ook moge zijn.
In feite is het bij deze lange monoloog van de verteller alsof de laatste eigenlijk
in een dialoog optrad maar nog net niet scenisch werd voorgesteld. Deze verteller
verhaalt meestal zelf het gebeuren, de romanfiguur van zijn kant doet haast niets
anders dan naar hem luisteren; daarbij geeft de ‘vous’-spreker maar weinig om een
scenische voorstelling van de feiten, hetgeen, terloops gezegd, aan deze bijzondere
vertelsituatie inherent schijnt te zijn. De tweede persoonsvorm impliceert immers
de aanwezigheid van een spreker die zich tot iemand richt en hem ergens over
verslag geeft.
Alles wel beschouwd, wordt het gebruik van de tweede persoonsvorm hier dus
de aanleiding tot het ontstaan van een zeer ambigu standpunt: men kan
veronderstellen dat Butor zich als auteur tot zijn personage richt, maar het ligt
evenzeer voor de hand dat het hier zou gaan om een alter ego, een meer bewust
facet van de hoofdpersoon, die dan een soort van innerlijk ‘gesprek’ met zichzelf
zou voeren, hoewel het andere ik - een hypothetische ‘ik-zegger’ die pas later zal
kunnen optreden - alsnog onmondig is, en voorlopig slechts heel eventjes aan het
woord zou kunnen komen. Deze tweede opvatting lijkt ons psychologisch beter
verantwoord, want niet alleen blijft het standpunt doorgaans tot dat van Delmont
beperkt en moeit zich geen alwetende verteller in het relaas, maar het onderwerp
is hier juist het tot stand komen van een langzame bewustwording: de hoofdfiguur
zou zichzelf dus proberen te beoordelen door middel van een grondig, in de gij-vorm
gesteld gewetensonderzoek.
Toen Butor tot deze erg ongewone vertelsituatie zijn toevlucht besloot te nemen,
deed hij dat zeker niet uitsluitend om de lezer op gratuïte wijze te verrassen. Dit
procédé vormt inderdaad een formeel pendant voor de in het boek behandelde
problematiek: deze verteltechniek is uiteraard bijzonder geschikt om een
crisisperiode, en in het bijzonder een bewustwording uit te beelden. Delmont voelt
zich opgesloten in een bepaalde bestaanswijze en probeert de knoop door te hakken.
Het hele boek beschrijft juist deze moeizame ontbolstering tot het moment waarop
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de protagonist zijn ware toestand leert inzien. Hieraan kan hij echter nog niet met
zoveel woorden uiting geven, zodat hij daartoe door een andere stem dan de zijne
geholpen moet worden. Zo maakt de tweede persoon het mogelijk een nog bijna
onbewust proces te aktualiseren en tot uitdrukking te brengen.
Aldus beschikt de schrijver over een nieuw technisch middel om het
onderbewustzijn van de hoofdfiguur op te halen en de meest verborgen impulsen
en karaktertrekken te bepalen die deze zelf niet in de ik-vorm zou kunnen uitdrukken,
omdat hij er zich nog niet volledig van bewust is. Het zelfonderzoek van de romanheld
gebeurt dus onder leiding van een verteller die meer over hem schijnt te weten dan
hijzelf, of die tenminste beter dan hijzelf in staat is zijn verborgen problematiek tot
bewuste inhoud te verheffen. Vandaar de vergelijking met een didactisch verhaal
19
of met een vooronderzoek, die Butor in Répertoire II maakt : de ‘vous’-verteller
moet het personage er nl. toe aansporen zelf aan het woord te komen. Van belang
is dus vooral het ontkiemen van deze nieuwe mondigheid, wat het toenemende
gebruik van de eerste persoonsvorm in het laatste deel van het werk verklaart.
Opvallend is niettemin het feit dat deze ik-passages telkens heel duidelijk ingeleid
worden door formules zoals ‘vous vous demandiez’, ‘vous vous dites’, of ‘s'élève
en vous votre propre voix’, wat op de blijvende aanwezigheid van de ‘vous’-zegger
de nadruk moet leggen.
Dit alles wijst erop hoezeer de tweede persoonsvorm met de onmiddellijke
nabijheid van een verteller is verbonden. Deze schijnt inderdaad steeds aanwezig
te zijn, hoewel hij zelden of niet naar zichzelf als persoon (in de ik-vorm dan) verwijst:
lijfelijk optreden doet hij in elk geval niet. Over deze ‘vous’-spreker krijgen wij geen
directe informatie, hetgeen dit soort verhaal dus aanzienlijk doet verschillen van
een ik-verhaal waarin de verteller over zichzelf spreekt en aldus duidelijk
identificeerbaar is; hij vertrouwt ons immers zelf zijn eigen levenservaring toe. In La
Modification daarentegen zijn verteller en hoofdpersoon stellig twee afzonderlijke
instanties, die tegenover elkaar staan, hoewel zij zich blijkbaar als facetten van één
persoonlijkheid voordoen. De ik-verteller staat hier a.h.w. zijn rol af aan een buiten
de fictie staande, niet te authentiseren verteller, die feiten en gedachten in zijn plaats
onder woorden brengt.
Formeel gesproken, blijkt verder dat de tweede persoonsvorm ook een niet geringe
invloed op de tijdsstructuur van het verhaal uitoefent. In deze roman wonen wij het
hele gebeuren samen met de romanfiguur

19

MICHEL BUTOR,

Répertoire II, Paris, 1964, p. 66.
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bij: wij krijgen het gedetailleerde verslag te lezen van een geestelijk proces dat zich
gelijktijdig met het vertellen ontwikkelt, zodat verteltijd en vertelde tijd samenvallen.
Volgens Fr. van Rossum-Guyon is dit vooral te wijten aan de keuze van een
20
‘personele’ vertelsituatie . Toch onderstreept zij o.i. het belang van de tweede
persoonsvorm in dit verband niet genoeg. Deze vorm impliceert immers een
mededeling, een gebeuren dat aan de gang is: de romanheld hoort vertellen wat er
op hetzelfde ogenblik met hemzelf en met anderen gebeurt. Zelfs wanneer het over
Delmonts verleden gaat, onderhoudt de voortdurende (impliciete) aanwezigheid
van de ‘vous’-zegger een nauw contact met het heden: de indruk is dat wij steeds
een ‘gesprek’ afluisteren, waarbij echter slechts één van de twee gesprekspartners
aan het woord zou komen. Deze commentarieert o.a. feiten en gemoedstoestanden
uit het verleden. Hoofdzaak blijft niettemin het heden, waarin Delmont de ware
betekenis van zijn vroegere leven leert inzien. De hypothese als zouden wij de o.t.t.
21
in deze roman eigenlijk als een praesens historicum moeten opvatten , lijkt ons dan
ook niet verantwoord. Het presens legt hier immers juist de nadruk op de geleidelijke
ontdekking van een bestaan in wording, d.i. een bestaan waarvan de toekomst
allesbehalve is vastgelegd.
Laten wij hier echter onmiddellijk aan toevoegen dat ook deze opvatting tenslotte
slechts op het poneren van een literaire conventie berust. Immers: wanneer de lezer
een roman begint te lezen, is dit werk uiteraard reeds voltooid. Maar hoe dan ook:
vanuit het standpunt van de verteller - en ook dat van de lezer zodra deze zich in
de situatie van de romanfiguur inleeft - gaat het toch duidelijk om een ‘echt’, zinvol
presens.
Het systematisch toepassen van de tweede persoonsvorm in een roman wordt
gewoonlijk als een innovatie van M. Butor beschouwd. H. Bousset beweert zelfs
dat H. Teirlinck Zelfportret of het galgemaal, ‘naar het voorbeeld van Michel Butor’
22
heeft geschreven . Niets is echter minder waar. Zelfportret werd inderdaad in 1954
geschreven en werd in 1955 gepubliceerd, terwijl La Modification pas in 1957
verscheen. Maar er bestaat ook nog een vroeger voorbeeld van jij-roman in de
Nederlandse literatuur, met name Chantage op het leven van H. Mulisch (reeds in
1951 geschreven, verschenen in 1953). Wat het meteen overbodig maakt,

20
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FR. VAN ROSSUM-GUYON,

op. cit., p. 222.
Vgl. LEO SPITZER, ‘Quelques aspects de la technique des romans de Michel Butor’, in: Archivium
Linguisticum, Glasgow, XIV, 1962, p. 62.
HUGO BOUSSET, Herman Teirlinck, Ontmoetingen 75, Brugge, 1968, p. 48.
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de oorspronkelijkheid van beide nederlandstalige schrijvers t.o.v. M. Butor te
bewijzen.
23
Chantage op het leven is één van de eerste verhalen van Mulisch. Daarin
beschrijft hij het dagelijks leven van een groepje mensen in een pension, nl.: Mr. en
Mevr. Reigersman, de huiseigenaars; hun zoon Peter; Johan, een jonge man die
daar woont; en voorts Van Andel, een oude man wiens laatste levensdagen het
hoofdonderwerp van het verhaal uitmaken.
In tegenstelling met Delmont wordt dit personage met de vertrouwelijke vorm ‘jij’
aangesproken, hetgeen de afstand tussen spreker en toehoorder kleiner maakt dan
in La Modification. Daarmee brengt Mulisch een zekere intimiteit en verstandhouding
tussen ‘verteller’ en personage tot stand, wat op zichzelf al contrasteert met de
grotere anonimiteit van de ‘vous’-vorm in La Modification - alhoewel de jij-vorm nog
lang niet de afstand tenietdoet die het ‘objectief’ beoordelen van de aangesprokene
mogelijk maakt.
Ook in Chantage is de identiteit van de jij-spreker moeilijk te bepalen. Er rijzen
vragen zoals: richt Van Andel zich tot zichzelf? Of komt soms een ander personage
aan het woord? Ook hier kunnen wij zowel aan een onbekende getuige als aan de
persona poetica van de auteur Mulisch denken.
Op het eerste gezicht horen de jij-passages allemaal in een uiterst coherent
vertelsysteem thuis. Het verhaal begint wanneer de hoofdfiguur het pension
binnentreedt en eindigt met diens dood, de volgende dag. Van begin tot einde staat
hij in het middelpunt van de belangstelling. Evenals in La Modification krijgen wij
een vrij gedetailleerde beschrijving van het uiterlijk en van de geringste gebaren
van de hoofdpersoon; maar vermeld wordt verder uitsluitend wat hijzelf kan denken
en doen, wij vernemen niets wat hij niet zelf waarneemt of meemaakt. Geen sprake
dus van een algemene expositie van de feiten, zoals meestal in een auctorieel
verhaal, en evenmin van synthetische beschouwingen of samenvattende passages.
Kleine concrete details daarentegen krijgen wel een beurt.
Ook de gedachtengang van de hoofdfiguur wordt meermalen in de tweede persoon
weergegeven. Van Andels gepeins wordt daarbij steeds van binnenuit geregistreerd.
Hoofdzaak is dan ook uiteraard diens geestestoestand. Zulke ‘introspectieve’
passages vertonen meestal het chaotische aspect van een vrij onberedeneerd
innerlijk gebeuren: de leidraad daarin berust hoogstens op het onderling associëren
van vluch-
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tige indrukken en herinneringen. Consequent is, in dit verband, het gebruik van de
spreektaal dat de directheid en de authenticiteit van de weergave zo mogelijk nog
versterkt. Mulisch gebruikt Van Andels eigen idioom met opzet, hetgeen de mening
staaft als zou hier slechts de hoofdpersoon - en niet een andere, hypothetische
verteller - het woord voeren.
Maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Want door de talrijke jij-vormen kan de
lezer de indruk niet wegwerken dat hij een andere stem dan die van Van Andel te
horen krijgt, waarnaar deze evenals wij te luisteren heeft en die zijn houding vanuit
een positie buiten hem om gadeslaat. Dit gebeurt evenwel zonder dat de eenheid
van het gezichtspunt verbroken wordt, daar alles wat gezegd wordt vanuit het
standpunt van de hoofdfiguur zelf wordt ervaren. Dit procédé kan men waarschijnlijk
het best vergelijken met het gebruik van de derde persoonsvorm in de ‘Erlebte
Rede’. Een ‘personele’ vertelsituatie wordt gewoonlijk omschreven als een middel
tot uitbeelding van psychische processen. Kenmerkend daarvoor is vooral het zich
terugtrekken van de verteller en de illusie, bij de lezer, direct inzicht te krijgen in het
innerlijk van het personage. Hoewel elke vorm van interventionisme in de innerlijke
monoloog meestal als hinderlijk aangevoeld wordt, is bij de ‘Erlebte Rede’
daarentegen een verteller wel degelijk aanwezig. Al wordt meestal het idioom van
het personage gebruikt, toch legt de derde persoonsvorm de nadruk op de
aanwezigheid van een andere vertelinstantie. Van belang is echter vooral dat het
besef dat deze verteller van de problemen van de hoofdpersoon heeft, dat van de
laatste niet overschrijdt en aldus beperkt blijft. Zo ook in Chantage: van andere
personages en situaties wordt ons niet meer meegedeeld dan Van Andel zelf zou
vermogen te doen - althans is dat, zoals trouwens ook in La Modification, het geval
in de vele ‘jij‘-fragmenten.
Maar in Chantage vinden we behalve deze jij-fragmenten ook enkele passages,
waarin de tweede persoonsvorm gewoonweg vermeden wordt (bijv. pp. 39, 47-48,
52), en naar aanleiding waarvan wij dan de vraag kunnen stellen of de auteur ons
daarin niet onmiddellijk naar de psyche van de hoofdpersoon verplaatst. Tot
onderwerp hebben die juist de meest verborgen zielsroerselen bij de hoofdfiguur.
Zulke passages bestaan bovendien telkens uit een vrij brokkelige reeks van
gewaarwordingen, herinneringen en gedachten die onverwijld verwoord worden,
d.i. zodra ze zich aan Van Andel voordoen en zonder door een structurerende
instantie geschift te worden. Hierbij wordt er van de traditionele grammaticale
structuur van de zin afgezien. Allerlei schijnbaar onsamenhan-
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gende gedachten flitsen door Van Andels geest en komen in de tekst eenvoudig
naast of liever achter elkaar te staan. Herhalingen, onvolledige zinnen en korte
woordgroepen die elkaar kettingsgewijs oproepen, zijn hier legio. Kortom: die
passages kunnen allemaal als rasechte ‘innerlijke monologen’ worden beschouwd.
Echte dan wel in de jij-vorm verhulde ‘monologues intérieurs’ krijgen wij hier dus,
en toch blijkt het niet mogelijk in dit verhaal een uniek en homogeen gezichtspunt
binnen de romanruimte te poneren. Want weer trekken een paar jij-passages onze
aandacht, waarin de hoofdpersoon bewusteloos in bed ligt, en waarin men nog
steeds dezelfde jij-stem hoort. Logisch gesproken, kan de jij-vorm hier dus niet
verwijzen naar Van Andels bewustzijnswereld. Men leze er de volgende passus op
na:
Op zijn tenen gaat Peter naar je kamertje. (...) Met een snelle, pieploze
ruk maakt hij de opening groot genoeg om overdwars naar binnen te
schuiven. Ja, daar lig je, bewusteloze vriend. (p. 44)
Het kan niet Van Andel zijn die, bij zichzelf denkend, de tweede persoon gebruikt.
Deze ‘onbekende’ stem zal dus wel aan iemand anders toebehoren, nl. aan een
soort van onzichtbare getuige buiten de romanwereld, die Van Andel zijn eigen
levensverhaal doet.
Deze situatie wordt nog duidelijker als wij de talrijke hij-passages onderzoeken
die dit verhaal ook al bevat. Daarin worden vaak gebeurtenissen beschreven,
waarvan de hoofdfiguur niet op de hoogte is (Vgl. pp. 9, 10, 40, 41-44, 47, 55-56,
57-59, 60, 62-63.) Hieronder ressorteren ook een aantal gesprekken waaraan de
hoofdpersoon niet deelneemt. Opvallend is daarbij telkens de aanwezigheid van
een ‘objectieve’ verteller die het gebeuren ogenblikkelijk registreert en beschrijft.
Terloops gezegd, contrasteren die beschrijvingen met analoge passages in La
Modification, waar al het vertelde zich immers in ruimere mate rond de hoofdpersoon
samenbalt. Van de andere romanfiguren vernemen wij nooit iets of Delmont ziet of
bedenkt het zelf. Hij is het zelfs die hen van een naam en van een - denkbeeldig bestaan voorziet. Wij moeten ons tevreden stellen met zijn gissingen, die al te
duidelijk het resultaat zijn van het projecteren van zijn eigen situatie op zijn
medereizigers (bijv. pp. 107-8). Objectieve informatie over het gebeuren buiten het
standpunt van de hoofpersoon om wordt er dus niet verstrekt (vgl. pp. 11, 52, 88-90,
117-18, 128, 177-9, enz.). In Chantage daarentegen worden de personages, althans
in de hij-fragmenten, eerder op objectieve wijze beschreven. Het bewust optreden
van een verteller valt er niet eens te bespeuren, integendeel: het gebeuren wordt
er van op
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een afstand en op een vrij zakelijke toon weergegeven. Zowel in de dialogen als in
de beschrijvende onderdelen wordt veel aandacht aan andere mensen dan Van
Andel besteed, hetgeen aan deze pensiongasten veel meer gewicht verleent dan
aan de reisgenoten van Delmont. Het gezichtsveld is trouwens veel ruimer dan in
La Modification, daar het verder dan dat van de hoofdpersoon reikt. Hier worden
ook herhaaldelijk de geheimste mijmeringen van bijfiguren onthuld, zodat wij uit
verschillende oogpunten inzicht krijgen in de situatie (vgl. pp. 33, 42, 46-47, 58,
enz.).
Een verhaal als Chantage schijnt aldus, in laatste instantie, in handen te zijn van
een almachtige regisseur die, als het erop aankomt, feiten en dialogen ten tonele
kan voeren, en die eveneens op de hoogte is van wat de verschillende personages
aan innerlijk leven meemaken. Een zakelijke buitenstaander is hij wel, want haast
nooit veroorlooft deze verteller zich een oordeel - laat staan een subjectieve
commentaar - over deze feiten ten beste te geven.
Soms staat de verteller zijn rol aan de personages zelf af. Vandaar de enkele
‘personele’ fragmenten. In deze passages richt hij zich bovendien, althans wanneer
het om Van Andel gaat, ook tot de betrokken persoon. Hij is het die Van Andel zijn
eigen levensverhaal vertelt en zijn geringste gedachten en gebaren waarneemt,
ook al is zijn visie daarbij, zoals gezegd, niet indringender dan die van Van Andel
zelf. In deze jij-passages wordt de aanwezigheid van de vertelinstantie explicieter,
en lijkt die minder neutraal dan gewoonlijk; immers, onpartijdig is de verteller al niet
meer zodra hij één van de personages direct gaat aanspreken en bovendien
‘beoordelen’, ook al dient gezegd te worden dat zulks meestal op een vrij ingetogen
wijze gebeurt. Hoe dan ook: de tweede persoonsvorm wijst hier dus uitdrukkelijk op
de aanwezigheid van een verteller buiten Van Andel om.
Uit een logisch oogpunt bezien, stuit men toch op de vraag hoe een jij-verteller a priori slechts een gesprekspartner - zo goed tot het onderbewustzijn van het
personage kan doordringen. Maar dit probleem schijnt niet aan de jij-roman eigen
te zijn. In feite kan deze vraag naar logica en authenticiteit zowel i.v.m. een
‘personeel’ als i.v.m. een ‘auctorieel’ verhaal rijzen. In een hij-roman wordt ons
inderdaad verteld wat er gebeurt of gebeurd is, maar het blijkt slechts zelden hoe
de auctorieel verteller dit alles kan weten. Ook in een monologue interieur is dat
meestal het geval. Daarin schijnt het meest verborgen innerlijk gebeuren direct
verwoord te worden, maar kan er eigenlijk wel sprake zijn van een geordend
taalgebruik in het onderbewustzijn? M.a.w.: wij mogen
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nooit uit het oog verliezen dat de roman op een reeks conventies berust, die de
logica zoals die op de werkelijkheid wordt toegepast, geen verantwoording schuldig
is.
Behalve talrijke jij- en hij-fragmenten komen in Chantage ook passages in de
eerste persoon enkelvoud voor, net zoals bij Butor dus. In La Modification heeft
deze ik-vorm uitsluitend betrekking op de hoofdpersoon. Bij Mulisch echter gebruikt
de hoofdfiguur slechts één keer de ik-vorm (pp. 39-40), en dan nog gaat het alleen
om een bezittelijk voornaamwoord. Dit gebruik is dus maar van ondergeschikt belang.
Veel belangrijker zijn twee langere passages (pp. 23-25, 66-67), waarin een zekere
ik het woord gaat voeren. Van Andel is het niet, want deze ‘ik’ spreekt hem, evenals
de ‘waarnemer’ van de feiten, in de tweede persoon aan, nl. om hem zijn dood aan
te kondigen (p. 24). Deze ‘mysterieuze’ ik-persoon schijnt aldus over leven en dood
van de personages te beschikken. Naar willekeur kan hij Van Andel een extra dag
leven schenken of ontnemen zonder zich te moeten rechtvaardigen. Uiteindelijk
gunt hij Van Andel de eeuwigheid. Kortom: hij is een soort van goddelijke figuur, die
zich hier tot zijn schepselen richt.
Op de vraag, wie binnen het schrijf- en vertelsysteem deze almachtige god is, ligt
het antwoord voor de hand. Wij kunnen veronderstellen dat Mulisch als maker van
het kunstwerk de hoofdfiguur aanspreekt. Als een soort van alwetende god beschikt
hij vrij zowel over het lot van zijn personages als over het verloop van het gebeuren.
Als ‘schepper’ van het verhaal is de schrijver zich volkomen bewust van o.m. zijn
rol als verteller, en daarom treedt hij zelf in de novelle op. Hij heeft zijn personage
in een zeker milieu geplaatst, en registreert wat er ten gevolge van het
scheppingsproces met hem gebeurt. En terwijl hij schrijft, richt hij zich tot hem om
hem gaandeweg zijn bevindingen mee te delen. Zo staat het hem volkomen vrij Van
Andels daden en gedachten naar believen te commentariëren - een procédé
waarmee hij slechts met mate zijn voordeel doet, want hij beperkt er zich toe de
feiten nuchter te registreren. Pas in de laatste bladzijden treedt hij resoluter op in
de gedaante van een god en stelt hij Van Andels dood als het resultaat van zijn
eigen beslissing voor: als mensentype wil hij zijn literair schepsel nl. met het eeuwige
leven belonen (p. 66).
Bij nader inzien stemt de keuze van de tweede persoonsvorm dus zeker niet
eenvoudig met een speels toegepaste, literaire kunstgreep overeen. Dat procédé
stelt de auteur veeleer in staat de levensopvatting van de hoofdpersoon tegenover
die van de andere personages te stellen, en uit dit contrast, een les af te leiden.
Van Andel is een mens die er
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zich van bewust is het einde van zijn leven te hebben bereikt, en toch probeert hij
zich in een moedig, zij het vruchteloos, afwijzen tegen de dood te verzetten. Nog
steeds verwacht hij iets van het bestaan, daarom heeft hij nog een zeker recht op
uitstel. De andere bewoners van het pension daarentegen zijn levende doden
geworden. Mulisch wil erop wijzen dat de oude Van Andel de enige is die aandacht
en sympathie verdient. De vertrouwelijke jij-vorm was dan ook bedoeld om een
bepaalde voorliefde vanwege de schrijver tastbaar te maken.
Zoals in La Modification heeft het systematische gebruik van dit procédé ook
duidelijk de gehele compositie, en in het bijzonder de temporele structuur van het
werk sterk beïnvloed. Ook hier wordt door de jij-vorm de essentiële rol van het heden
voelbaar gemaakt. Deze vorm, die de onmiddellijke aanwezigheid van twee
gesprekspartners doet onderstellen, roept immers een indruk van simultaneïteit in
het leven, een indruk die ook nog door het grote aantal presensvormen wordt
versterkt. Het presens is trouwens bij uitnemendheid de tijd van het drama: de lezer
(toeschouwer) ziet de handeling voor zijn ogen plaatsgrijpen. Van een retrospectief
standpunt kan er dus geen sprake zijn. Integendeel: alles gebeurt alsof de handeling
onmiddellijk, zonder enig vooropgesteld plan, opgenomen werd.
Hierin ligt dan ook een belangrijk verschil met de traditionele ik- en hij-romans,
waarin het standpunt dikwijls retrospectief is - al is dit nu eens echt dan weer bij
wijze van conventie het geval. Terwijl een jij-verteller een proces beschrijft dat zich
gelijktijdig met het vertellen ontwikkelt, is een ik-relaas meestal onherroepelijk voltooid
op het ogenblik dat de verteller ervan de pen opvat. Vaak zelfs is de held ouder
geworden en benut hij de opgedane ervaring om een vroegere periode uit zijn leven
nuchter te reconstrueren. Klassieke voorbeelden zijn in dit verband o.a. Great
Expectations, Moby-Dick of Robinson Crusoe.
Dezelfde opmerking geldt ook voor de ‘auctoriële’ hij-roman. Ook hier staat de
verteller in een retrospectieve verhouding t.o.v. het gebeuren, dat hij dan naar
willekeur kan commentariëren en tot een meer rationele structuur herleiden. Al kan
de lezer het ook als heden ervaren op voorwaarde dat hij zich in het verhaal inleeft,
toch impliceert deze vertelsituatie - vanuit het standpunt van de verteller onherroepelijk volbrachte gebeurtenissen, hetgeen lijnrecht indruist tegen de situatie
in de jij-roman. Daarin wordt door de aan de gang zijnde activiteit van de jij-zegger
een nauw verband met het heden gehandhaafd.
Wel krijgen een paar flashbacks een plaats in Chantage (vgl. pp. 12-13, 16-17,
19, 20-21, 27). Maar hier wordt toch veel minder nadruk
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op het verleden gelegd dan in La Modification, waar de hoofdpersoon zich belangrijke
gebeurtenissen herinnert die zijn verdere levensloop sterk beïnvloed hebben. In
feite bepalen deze herinneringen grotendeels de huidige situatie van Delmont en
zijn ze dan ook de belangrijkste drijfveer van zijn ‘modification’.
In Chantage daarentegen blijft het heden hoofdzaak. De enkele terugblikken
dragen er slechts toe bij een nauwkeuriger beeld van het personage op te hangen.
Zij zijn bovendien psychologisch verantwoord: een mens gaat inderdaad meer aan
zijn verleden denken naarmate hij ouder wordt en de dood ziet naderen.
I.v.m. een verhaal als Chantage hebben veel critici zich verder afgevraagd of de
tweede persoon niet de geschikte vorm was om de lezer, via het personage, zonder
omhaal aan te spreken en hem zo tot identificatie met de romanheld te dwingen,
hetgeen met de derde persoonsvorm, die lezer en personage eerder duidelijk van
elkaar scheidt, niet mogelijk is. Ongetwijfeld wordt de lezer aanvankelijk door de
interpellerende vorm verrast en kan hij dan ook even de indruk hebben zelf
toegesproken te worden. Maar o.i. kan er toch moeilijk van identificatie sprake zijn.
Weliswaar wijst deze vorm op het verlangen zich tot iemand te richten, maar de
toehoorder bevindt zich duidelijk binnen de romanwereld. Zoals in andere romans
gebeurt, kan de lezer zich min of meer bij het vertelde betrokken voelen, maar daar
het verhaal zich zo nadrukkelijk aandient als zijnde voor de hoofdpersoon bestemd,
wordt ons het binnensluipen van de romanwerkelijkheid des te meer ontzegd.
Hoe het ook zij, de tweede persoonsvorm heeft ook Mulisch in staat gesteld een
vrij eenvoudig thema op een bijzonder oorspronkelijke wijze te behandelen.
Deze laatste opmerking geldt ook voor Teirlincks roman Zelfportret of het galgemaal
24
(1955) .
De keuze van de tweede persoonsvorm doet zich hier vooral voor als een direct
gevolg van de problematiek. De morele eigenschappen van de hoofdpersoon bepalen
het geheel van een anders vrij eenvoudige handeling. Een zeventigjarige bankier Henri M. - wordt zich stilaan bewust van zijn lichamelijke aftakeling. Daar hij met de
nabije dood wordt geconfronteerd, overdenkt hij zijn levensloop. Hoofdzaak is daarbij
de psychologische ontwikkeling van de hoofdfiguur, die door een
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voortdurende behoefte aan lichamelijke en morele vermomming wordt gekenmerkt.
Voor zijn medemensen heeft hij een schijnbeeld van zichzelf opgehangen dat hij,
hoe dan ook, probeert te handhaven. Soms gaat het ‘spel’ zelfs zo ver dat hij aan
de echtheid van deze tweede persoonlijkheid zelf gaat geloven. Eigenlijk berust zijn
bestaan op een niet aflatend conflict tussen schijn en wezen, dat met de vertelsituatie
wonderwel overeenkomt. De tweede persoonsvorm wijst hier inderdaad op de
innerlijke verdeeldheid van het personage. Het is of de verteller zich laat aflossen
door de hoofdpersoon of althans door een aspect van diens ik, met als gevolg dat
deze zich voortaan in de tweede persoon gaat aanspreken alsof hij zich tot zijn
eigen spiegelbeeld wendde en zichzelf van buitenaf zag handelen. Henri splitst zich
a.h.w. in twee personages af, nl. de ‘komediant’ die aangesproken wordt en de
‘toeschouwer’ die dit levenspel gadeslaat en commentarieert.
Wij zijn dus nogmaals geneigd te denken dat de hoofdfiguur van dit verhaal tot
zichzelf spreekt en zijn eigen psychische reacties telkens ontleedt. Of wij in Zelfportret
met een innerlijke monoloog te maken hebben, valt echter niet zo eenvoudig uit te
maken.
Zoals in de reeds behandelde werken, heeft de gij-vorm hier steeds betrekking
op de hoofdfiguur. Hij wordt in de eerste vijftig bladzijden van het boek systematisch
gebruikt. Het geldt nl. passages waarin de huidige situatie van Henri uitvoerig
voorgesteld wordt. Dit eerste deel wordt dan aangevuld door twee flashbacks in de
ik-vorm en een reeks brieven. Tussen deze fragmenten in worden nog korte
gij-passages ingelast waarin een paardrit van Henri beschreven wordt. Op deze
interpolaties volgt dan een kort fragment in de derde persoon (pp. 109-110) vanuit
een ‘auctorieel’ standpunt, terwijl het laatste deel van het boek weer in de gij-vorm
doorgaat.
Dit verhaal bestaat dus voor tweederde uit gij-passages waarin het standpunt
meestal tot dat van Henri gereduceerd is (vgl. bijv. pp. 7-8, 12, 18, 27, 41, 112, 114,
139, enz.). Van belang is echter dat deze keer ik- en hij-vorm gebruikt worden door
andere personages binnen de romanruimte, dus in ‘personele’ vertelfragmenten,
hetgeen de hypothese van één uniek standpunt binnen de romanwereld onmiddellijk
uitsluit. Deze retrospectieve hoofdstukken onderbreken het chronologische verloop
van het verhaal en helpen de situatie van de hoofdpersoon vanuit verschillende
oogpunten belichten.
Hoofdzaak is, in Zelfportret, toch weer de psychologische evolutie van de
hoofdpersoon, die ons in de gij-fragmenten a.h.w. ‘getoond’
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wordt. Inderdaad: het verhaal berust blijkbaar op het voortdurend associëren tussen
gewaarwordingen en herinneringen onderling (bijv. pp. 7-8). Een gedetailleerde
waarneming van de buitenwereld wisselt hier voortdurend af met mijmeringen van
persoonlijker aard. Maar anders dan in Chantage gebeurt dit hele proces op een
kwasi bewust niveau en doet dan ook meer traditioneel aan. Nooit wordt de
syntactische organisatie van de zin overboord gegooid. Bovendien wordt er maar
zelden tot de meest verborgen psychische drijfveren van de hoofdfiguur
doorgedrongen.
Toch vertoont Zelfportret bepaalde kenmerken van een ‘personele’ vertelsituatie.
De persoonlijkheid van de hoofdpersoon fungeert uiteraard als bindend element
van het geheel. Wij zitten binnen Henri's ‘bewustzijn’ opgesloten en nemen de
romanwereld door zijn bril op. Dit verklaart bijv. waarom slechts één karaktertrek of
één aspect van de andere romanpersonages wordt beklemtoond, in zoverre die bij
Henri ingang vonden. Zo komt bij Antonides - Henri's ‘vriend’ - vooral de fysieke
kracht uit de verf. Henri is zich zozeer van zijn eigen zwakheid bewust, dat het
contrast met Antonides een niet aflatende kwelling wordt. Vandaar de talrijke
herhalingen in dit verband (p. 16). Verder berusten bepaalde passages op vrije
associaties (pp. 15, 32-33, enz.), en wordt bij dit alles het chronologische verloop
van het verhaal dikwijls onderbroken. Kortom: het standpunt dient doorgaans als
‘personeel’ te worden omschreven.
Maar door het gebruik van de gij-vorm wordt de vertelsituatie eens te meer
‘gesplitst’. Hoewel Henri's bewustzijn de spil van de roman is, toch gaat een verteller
blijkbaar weer boven de hoofdfiguur staan. Hij zegt Henri de woorden voor die deze
zelf zou uitspreken, mocht hij zichzelf spontaan uitdrukken - wat uiteraard niet met
zijn levenshouding overeenkomt. Vandaar het voordeel van de tweede persoonsvorm
als het erop aankomt, de psyche van de hoofdpersoon toe te lichten zonder die
vanuit een ‘auctorieel’ standpunt te ontleden.
In feite helpt deze verteller Henri zijn eigen persoonlijkheid ontdekken en zijn
tekortkomingen aanvaarden. Hij analyseert zijn reacties en herinnert hem aan
vroegere gebeurtenissen die hij ‘opzettelijk’ vergeten was. Zo wordt de hoofdpersoon
voortdurend op heterdaad betrapt. Hoewel deze toespraak soms de vorm van een
requisitoir aanneemt, toch valt nergens een echte veroordeling te bespeuren. De
verteller is het immers in de eerste plaats om te doen, Henri te begrijpen. Dikwijls
probeert hij zelfs zijn gedrag te verklaren (vgl. pp. 12, 14, 48, 137, ...).
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Om de vertelsituatie in dit verhaal verder te ontleden, moet vooral rekening gehouden
worden met bepaalde grondproblemen i.v.m. de verhaalstructuur, zo o.m. een paar
25
afwijkingen in de chronologie .
In het begin van het verhaal lezen we dat Henri een verhouding met Rebekka
aanknoopt nadat hij Elze - zijn geliefde - naar Zwitserland heeft weggestuurd (p.
21). Zijn verhouding met Rebekka maakt Henri meer dan één jaar gelukkig (p. 24).
Het tweede jaar van hun liaison zet echter moeizaam in. Om een breuk met Henri
te vermijden doodt Rebekka haar man (p. '25) en ‘amper één jaar na Alberts dood’
wordt Erasme - Henri's zwager - met zijn huwelijksaanzoek bij de jonge weduwe
belast (p. 26) . Dus trouwt Henri met Rebekka tenminste twee jaar na zijn liaison
met Elze. Maar volgens de briefwisseling huwt hij kort na de geboorte van zijn zoon
in Zwitserland. Inderdaad: Elze wordt in april 1930 naar het buitenland gestuurd, en
op 20 augustus 1930 ontvangt zij reeds het bericht omtrent het huwelijk van Henri
(p. 103). Hieruit blijkt dus dat Henri al tijdens zijn liaison met Elze een verhouding
met Rebekka begonnen was, hoewel in het begin van het verhaal het
tegenovergestelde wordt beweerd.
Indien wij zulke zgn. ‘fouten’ tegen de chronologie aan een ‘unreliable narrator’
binnen de romanruimte toeschrijven, dan kunnen wij besluiten tot een ‘personele’
vertelsituatie in deze passages. Liegen is immers een ‘levenstaak’ voor Henri
geworden (p. 8, 9) . Het is daarom niet uitgesloten dat hij gaandeweg niet kan
nalaten, de feiten te vervormen om zichzelf te rechtvaardigen. Voor hem is het ook
moreel geruststellender te beweren dat hij een ‘jonge moeder’ naar het buitenland
heeft weggestuurd (p. 21), hoewel Elze nog zwanger was toen ze vertrok: het bericht
van haar bevalling komt pas op 18 juni 1930.
Maar van een eenzijdig ‘personele’ vertelsituatie kan er toch geen sprake zijn.
Niet weg te denken zijn inderdaad de drie grote interpolaties die in de roman ingelast
zijn. Teirlinck geeft driemaal de gij-vorm momenteel op om een belangrijke periode
uit het verleden van Henri voor het voetlicht te brengen. In de eerste passages
krijgen wij fragmenten uit het dagboek van Sabine R.D., en de ‘mémoires’ van
Sebastiaan, ‘de Neus’, te lezen, terwijl de derde inlassing een briefwisseling tussen
Henri, Erasme, Elze en een zekere Pauline de R. bevat. Erasme maakt het voor
Elze duidelijk dat alles met Henri voorbij is. Wanneer zij een laatste poging doet om
Henri's liefde terug te winnen, onderschept Erasme de brief. Logischerwijs kan Henri
van dat voorval met de brief

25

Verwezen wordt naar WEVERBERGH, Bokboek, Amsterdam, 1965, p. 31 en A. KORTEWEG,
‘Naar aanleiding van een Zelfportret’, in: N V T, jg. 24, 3, 1971, pp. 302-4.
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niets afweten. De titel van dat hoofdstuk - ‘De Scheurmand’ - maakt het op zichzelf
al duidelijk genoeg. Van het bestaan van de twee ‘dag-boeken’ is hij evenmin op
de hoogte. Al zijn deze flashbacks waarschijnlijk op te vatten als geobjectiveerde
herinneringen van de hoofdpersoon, toch kan men Henri niet langer als ‘centraal
bewustzijn’ beschouwen.
In dat opzicht dient bovendien nog een passage in de hij-vorm (pp. 109-110)
vermeld te worden, waarin er nl. verteld wordt hoe Erasme de laatste brief van Elze
heeft onderschept. Daarin hebben wij noch met het standpunt van Henri noch met
dat van een ander romanpersonage te maken, maar wel met een soort van
onpartijdige getuige die deze feiten a.h.w. tussen haakjes vermeldt. Als ‘almachtige
schepper’ van het verhaal treedt deze verteller verder ook in een kort ik-fragment
op om zijn bedoelingen te verklaren: hij wil zijn personage proberen te begrijpen en
te helpen (p. 21). Meestal blijft hij echter onzichtbaar.
Ook de tijdsstructuur van het verhaal pleit voor het optreden van een alwetende
vertelinstantie, die vrij over de romantijd kan beschikken. In het eerste deel van het
werk (pp. 6-117) worden drie opeenvolgende dagen in het leven van de bankier
Henri M. grondig naverteld. In het tweede deel echter worden de gebeurtenissen
grotendeels samengevat. Slechts een paar feiten i.v.m. Henri's verhouding met de
jonge Babette krijgen een speciale nadruk. Versnelling en vertraging van de vertelling
zijn daarbij schering en inslag.
Kortom: ook hier doet de gij-vorm zich voor als dubbelzinnige vorm bij uitstek.
Aan de ene kant beantwoordt die aan een ‘personele’ vertelsituatie, die bijzonder
geschikt is om de verdeeldheid van de hoofdpersoon aanschouwelijk te maken:
deze vertoont nl. de neiging zichzelf in alle omstandigheden als een ander waar te
nemen. Bovendien schijnen de chronologische en inhoudelijke verschillen tussen
de drie grote interpolaties en de gij-passages ook te wijzen op het bestaan van een
onbetrouwbare verteller binnen de romanruimte, die tot elke prijs zijn eigen
handelwijze wil verantwoorden. Maar aan de andere kant blijft het een feit dat een
‘auctoriële’ verteller zich af en toe manifesteert, zo o.m. door de ‘tijdsverdichting’ en
door het sporadisch tussenschuiven van ‘alwetende’ commentaren.
Dezelfde ambiguïteit is ook hier en daar terug te vinden in een ander werk van
Teirlinck, nl. Het gevecht met de engel (1952). De vier passages in de gij-vorm die
daarin voorkomen (pp. 424-25, 464-65, 505-6, 523) kunnen wij beschouwen als
een soort van eerste bescheiden experiment vóór het veralgemenen van de gij-vorm
in Zelfportret. Een oppervlakkige benadering doet ons deze fragmenten als
‘personeel’
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ervaren. Maar het gebruik van de tweede persoonsvorm mist zijn uitwerking niet en
verwijst ons eveneens naar een alomtegenwoordige, ‘auctoriële’ verteller. Nu is het
zo dat deze gij-passages meestal een climax bevatten. De betrokken personages
hebben een crisis doorgemaakt, waarop nu een doorslaggevende bewustwording
volgt. Waarschijnlijk heeft Teirlinck het belang, en in het bijzonder het bespiegelende
karakter hiervan door het gebruik van een vrij ongewone vorm, de gij-vorm, willen
benadrukken Wanneer hij bovendien als een soort van almachtige god zijn
personages gaat aanspreken, maakt hij op de lezer beslist een grotere indruk dan
wanneer hij de kroniekstijl, zoals elders in het verhaal, toepast.
Opvallend is tenslotte het simultaneïteitseffect dat in deze gij-passages bereikt
wordt, aangezien de gij-vorm uiteraard die van het gesprek is. Wanneer de verteller
zich tot zijn personages richt, geeft hij dan ook de voorkeur aan het presens. Ook
in Zelfportret zou dat het geval zijn. Ondanks de vele verwijzingen naar het verleden
vindt het door de gij-passages weergegeven proces plaats in het heden, alles gebeurt
alsof dat proces werd verwoord terwijl het aan de gang is.
Weliswaar worden onaangename herinneringen talrijker naarmate de oude Henri
steeds meer geplaagd wordt door een ontwakend geweten wat Teirlinck ertoe
genoodzaakt heeft een deel van de roman naar het verleden te verleggen. Maar
hoofdzaak is en blijft het heden, waarin de held de kans krijgt de betekenis van zijn
voorbije leven in te zien. Vandaar dat zelfs sommige herinneringen in het presens
worden weergegeven (bijv. pp. 28-29), zodat het verleden geaktualiseerd wordt. Dit
procédé moet erop wijzen dat in Henri's ogen alle afstand tussen heden en verleden
verdwenen is, en dat beide in het kader van zijn gewetensonderzoek op gelijke voet
staan.
Op nagenoeg dezelfde manier geeft Butor in La Modification de voorkeur aan de
v.t.t., waardoor verbinding met het heden wordt aangeduid. Verder verkiest hij het
‘imparfait’ boven het ‘passé simple’ omdat het eerste het duurzame aspect van de
handeling onderstreept, in tegenstelling met het tweede dat eerder gebruikt wordt
om voltooide feiten aan te duiden. Slechts wanneer Delmont uiteindelijk beseft dat
zijn liaison met Cécile zelfbedrog is, vinden wij een paar vormen in het ‘passé simple’
(p. 279).
Bij wijze van conclusie kunnen wij zeggen dat achter de tweede persoonsvorm veel
meer dan zo maar een kunstgreep schuilt. Het gebruik van die vorm past volkomen
bij een bepaalde soort van problematiek,
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en bovendien biedt het, formeel gesproken, een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo
brengt de tweede persoon o.m. een nieuwe relatie tot stand tussen verteller en
personage. Voor het eerst ontstaat er inderdaad een expliciet verband tussen beiden:
de verteller - een afsplitsing van de romanfiguur of de auteur zelf - voert een soort
van ‘gesprek’ met de hoofdpersoon om hem bepaalde aspecten van zijn
persoonlijkheid voor te spiegelen. De sfeer van intimiteit die daarbij ontstaat
contrasteert dan ook fel met de onpersoonlijkheid van een traditionele hij-roman
waarin handeling en gedachten van de personages van op een afstand worden
beschreven. Van het ik-verhaal daarentegen behoudt het jij-verhaal de bijzondere
authenticiteitsillusie en het vertrouwelijke aspect - wij denken hier vooral aan
(pseudo-) mémoires en fictieve autobiografieën, waarin een bepaalde, subjectieve
houding tegenover de wereld centraal staat. Deze functie kan de jij-vorm vervullen,
daar die wel eens kan fungeren als een surrogaat voor een introspectief standpunt
- als een verhulde ik-vorm als het ware. Maar het gezichtspunt is hier veel ruimer
daar de verteller zo nodig zijn aparte status te baat kan nemen, om de hoofdfiguur
nu en dan van buitenaf te gaan bekijken. Dank zij deze gemakkelijk verlengbare,
a.h.w. ‘elastische’ afstand kan de verteller naar willekeur gebruik maken van zijn
positie als toeschouwer, ontleder en inwij der van de held om hem zijn ware
beweegredenen met kennis van zaken te leren inzien.
Eigenlijk zouden wij de tweede persoon dus als een tussenstadium, een soort
van alternatief standpunt kunnen beschouwen dat zowel op de subjectiviteit van de
eerste persoon als op de afstandelijkheid en objectiviteit van de derde persoon
aanspraak kan maken, zonder echter dat de verteller volledig met de held zou
samenvallen dan wel zich al te zeer van hem zou verwijderen.
Alles bij elkaar vallen de schaarse romans die in de tweede persoonsvorm
geschreven zijn, dus ongetwijfeld op als niet te onderschatten verworvenheden van
de moderne romankunst.
VIVIANE GEUFFENS
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Boekbeoordelingen
Ten studies on the Last Days
of Alexander in Literary and Historical Writing, Symposium Interfacultaire
Werkgroep Mediaevistiek, Groningen 12-15 October 1977, Edited by W.J.
AERTS, JOS. M.M. HERMANS, ELIZABETH VISSER. Alfa Nijmegen, 6501 BC
Nijmegen, 1978, xv + 352 blzz. (Mediaevalia Groningana, Vol. 1).
ALEXANDER THE GREAT IN THE MIDDLE AGES,

Het boek dat wij hier recenseren, vormt de neerslag van een poging tot
samenwerking, zoals wij slechts zelden bij de beoefening van de filologische
wetenschap hebben ontmoet. Waar symposia zich over het algemeen beperken tot
samenkomsten van geleerden die elkaar ongepubliceerde artikelen voorlezen
waarover zij vervolgens een minuut of tien van gedachten wisselen, zoals W.P.
G[erritsen] in NTg. 71 (1978), p. 84 terecht heeft opgemerkt, is men bij dit symposium
een andere weg uitgegaan. Nadat in 1972 een groep Groningse medievisten was
begonnen met een onderzoek naar de traditie en de receptie van de ‘matière
d'Alexandre’ in de middeleeuwen, spitste dit onderzoek zich naderhand toe op het
verhaal van de laatste levensdagen van Alexander de Grote, zoals dit in de
middeleeuwse bronnen is overgeleverd. Dat resulteerde in een tiental studies die
in gestencilde vorm vooraf aan de deelnemers werden toegestuurd, zodat er tijdens
de bijeenkomsten tijd overbleef voor een uitvoerige discussie. Merkwaardig daarbij
is, dat een groot aantal disciplines aan zijn trekken is gekomen: de Hellenistische
en Romeinse geschiedschrijving (Elizabeth Visser), het Byzantijns Alexandergedicht
(W.J. Aerts), de Roemeense Alexanderroman Istoria despre Marele Alexandru
2

Imperat (A.N. Cizek), de Historia de Preliis Alexandri Magni, Recensie I (E.R.
Smits), het Chronicon Universale van Frutolf von Michelsberg (A.B. Mulder-Bakker),
de Spaanse General Estoria IV van Alfonso X van Castilië (Wilhelmina L.
Jonxis-Henkemans), de Oudfranse Roman d'Alexandre (M. Gosman), de
Middelengelse Kyng Alisaunder (G.H.V. Bunt), Hartliebs Histori von dem grossen
Alexander (R.W.K. Schnell) en natuurlijk ook Maerlants Alexanders Geesten (K.R.
de Graaf). Daarenboven heeft de werkgroep enkele specialisten o.w. Xenja von
Ertzdorff (Giessen), W.P. Gerritsen (Utrecht), Ian D. Michael (Southampton) en
David J.A. Ross (Londen) tot het houden van een lezing en tot deelneming aan de
besprekingen uitgenodigd. Een korte samenvatting van hun referaten vindt men op
pp. 295-303.
Al heel vroeg bleek er binnen de groep verschil van mening te bestaan met
betrekking tot de te volgen methode van onderzoek. De onenigheid betrof vooral
de manier waarop het onderwerp moest worden benaderd. Drie strekkingen tekenden
zich daarbij af: de ‘genetische’, die erom bekommerd was te

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

62
achterhalen hoe de klassieke stof zich aan de middeleeuwse mentaliteit heeft
aangepast, meer bepaald aan de gewijzigde sociale en politieke omstandigheden;
de ‘ergocentrische’, die het onderscheid tussen hetgeen is overgeleverd en hetgeen
als middeleeuwse innovatie kan worden beschouwd bewust negeerde en de tekst
als zodanig centraal stelde; de ‘historische’, die ervan uitging dat de middeleeuwse
Alexanderconcepties, ongeacht hun gebondenheid aan de traditie, de
gedachtenwereld van de toenmalige intelligentsia weerspiegelen en als een soort
vorstenspiegel hebben gefungeerd (‘how a sovereign wished to be thought of, or
how the author wished the sovereign to conduct himself’, p. IX). Was Alexander de
Grote immers niet één van de negen besten, uit wier geschiedenis nieuwe lering te
putten viel en die tot voorbeeld konden worden gesteld van ware ridderschap?
Nadat de werkgroep kennis had genomen van de merkwaardige studie van Ian
Michael over The Treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre
(Manchester 1970), werd overeengekomen de door hem ontworpen werkwijze toe
te passen bij de analyse van de teksten die het voorwerp zouden uitmaken van het
symposium. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan elementen die konden wijzen
op medievalisatie en/of christianisatie van de stof, zoals bijv. de
betekenisverschuiving van ‘soldaat’ naar ‘ridder’ in het woord miles, de vermelding
van services et missael chantés in de ‘Roman d'Alexandre’ (IV, 77), de interpretatie
2

van het zinnetje qualis fletus non fuit ab inicio mundi (Historia de Preliis I , Paris,
Bibl. Nat., ms. lat. 14169, fol. 149v), waarin de zinsnede ab inicio mundi een christelijk
denkpatroon laat veronderstellen. Tevens zou worden nagegaan hoe eenzelfde
historische stof in verschillende context steeds weer een andere functie te vervullen
krijgt. Zo is het Byzantijnse Alexander-gedicht een beschrijving van Alexanders rol
in de wereldgeschiedenis, zonder al te veel toevoegingen van fictionele aard; het
sluit nauw aan bij de pseudo-Callisthenes β, die voor de meest ‘historische’ (dit
betekent niet noodzakelijk meest waarheidsgetrouwe) versie van Alexanders
levensverhaal wordt gehouden, omdat het de auteur ervan was te doen om een
ἐξήγησις ἱστοϱική te vervaardigen, al vertelt hij tussendoor wel ongeloofwaardige
en onjuiste dingen. Andersom berust de Roemeense Alexanderroman op de veel
levendiger psC. γ (die veel meer is gefictionaliseerd), terwijl er talrijke folkloristische
motieven zijn in opgenomen en verwerkt en het verhaal in hoge mate is
getrivialiseerd: Alexander beweegt er zich op het niveau van een ‘folk-tale hero’ (p.
82). Of om een ander voorbeeld te noemen: in Maerlants Alexanders Geesten (zijn
eersteling?), een werk dat doorgaat voor een getrouwe navolging van de Alexandreis
van Gautier de Châtillon, maar dat wel eens oorspronkelijker zou kunnen zijn dan
tot nog toe werd aangenomen, is een grens overschreden. De stof blijft ‘historisch’,
maar de manier waarop zij wordt gepresenteerd gehoorzaamt aan meer literaire
wetten en het doel is Alexander af te schilderen als een model van ridderlijke
deugden. Daarom wekt het verwondering, dat hem de ridderlijke dood op het slagveld
wordt ontzegd en dat hij de vergiftigingsdood moet sterven.
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Door die dood evenwel toe te schrijven aan de tussenkomst van Fortuna (Aventure),
is Maerlant in navolging van zijn voorbeeld erin geslaagd de anders onverklaarbare
ondergang van zijn held voor de middeleeuwse lezer te verantwoorden (p. 297).
We komen daar straks op terug.
Om enige eenheid te brengen in het onderzoek, werd er na ampele discussie
door de werkgroep een ‘questionnaire’ opgesteld ten behoeve van de deelnemers
aan het symposium (pp. X-XI). De verschillende items van dit ‘questionnaire’ vindt
men, op drie uitzonderingen na (E. Visser, A.B. Mulder-Bakker en E.R. Smits), in
de bijdragen weer. Ook het artikel dat K.R. de Graaf aan The Last Days of Alexander
in Maerlant's Alexanders Geesten heeft gewijd (pp. 230-266), volgt het ‘questionnaire’
op de voet. Omdat wij ons als Neerlandicus niet competent achten om een
gefundeerd oordeel te vellen over de andere bijdragen, die de grenzen van ons vak
ver overschrijden, beperken wij ons in hetgeen volgt tot de studie van De Graaf.
In de middelnederlandse letterkunde is Alexanders levensverhaal op zijn minst
vijf keer bewerkt, geheel of gedeeltelijk. In de officiële literatuurgeschiedenissen
met hun (pseudo-)chronologische beschrijvingswijze komen die bewerkingen meestal
vèr uiteen te liggen, zodat de samenhang een beetje verloren gaat. In Maerlants
Alexanders Geesten (ca. 1260) wordt Alexander de Grote voorgesteld als een
volmaakt hoofs ridder en een dapper vorst, wiens bovenmenselijke wapenfeiten
laten zien hoe vergankelijk alle aardse grootheid is. Wanneer de dichter twintig jaar
later de stof weer opneemt in zijn vertaling van het Speculum Historiale (Sp. Hist.
I, iv, cap. 1-62), is zijn visie op de hoofdfiguur enigszins gewijzigd: Alexander wordt
erin beschreven als een onoverwinnelijk veroveraar en een rechtschapen vorst,
maar tevens als een zwakkeling, een gesel van de mensheid. Het Alexanderverhaal
dat tussen de boeken Esther en Maccabeeën in de z.g. ‘Bijbel van 1360’ is
opgenomen, is van een geheel andere aard. Het duidt de Macedonische held als
een verpersoonlijking van allerlei afkeurenswaardige eigenschappen, maar legt
vooral de nadruk op zijn rol in de heilsgeschiedenis: is hij niet de voorloper van het
rijk van Augustus, onder wiens regering de Verlosser zal geboren worden? In het
14e-eeuwse leerdicht Der sielen troest wordt het tiende gebod toegelicht aan de
hand van Alexanders lotgevallen en in de Gesten van Romen (in 1481 te Gouda
gedrukt) komt een anekdote uit zijn leven als ‘exemplum’ voor. In beide laatste
gevallen is de stof volkomen ondergeschikt gemaakt aan didactische doeleinden.
Voor zijn bijdrage aan het Groningse symposium heeft K.R. de Graaf bewust
gekozen voor Alexanders Geesten, omdat het een volledige tekst biedt (meer dan
14.200 regels) en het oudste mnl. gedicht is over Alexander, daarenboven
geschreven door een belangrijk Vlaams auteur. Na een bondige inleiding, waarin
aandacht wordt besteed aan de ontstaansdatum, de handschriftelijke overlevering
en de (moderne) edities ervan, gaat S. nader in op de historische achtergronden
van het werk. In verband met de (al dan niet fictieve) opdrachtgeefster vermeldt hij
niet alleen de klassieke opvatting als zou een zekere Gheile zijn bedoeld, van wie
niets meer dan de naam is bekend; ook met de recente theorie van J. Noter-
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daeme, als zou het gedicht geschreven zijn voor Ghtile (= Machtilde van Bethune,
sinds 1246 echtgenote van Gwijde van Dampierre) wordt rekening gehouden. Dat
de auteur een ontwikkeld en geletterd publiek op het oog had, is vrijwel zeker; hij
richt zich tot de ‘welleducated... people who could read and write and who were
interested in history and literature - the noblemen, clerics and burghers in the wealthy
towns of the Southern Netherlands’ (p. 233).
In de derde paragraaf vraagt S. zich af, waarom Maerlant zich tot de ‘matière
d'Alexandre’ heeft aangetrokken gevoeld, welke zijn bronnen zijn geweest en tot
welk genre zijn werk eigenlijk behoort. Er mag gesteld worden dat Jacob van Maerlant
zelf veel bewondering zal hebben gekoesterd voor de Macedoniër en dat bovendien
de avontuurlijke oosterse sfeer van zijn levensverhaal hem zal hebben geboeid,
maar men mag ook niet vergeten dat Alexander geen onbekende was in de Bijbelse
geschiedenis - tweemaal wordt expliciet naar hem verwezen: I Macc. 1, 1-8; 6, 2
en eenmaal wordt op hem gezinspeeld: Daniël 11, 3-4 - zodat zijn vite een meer
dan gewone dimensie bezat, ja deel uitmaakte van de goddelijke openbaring, ‘the
truth which comes from God’ (p. 236). In die zin bevat Alexanders Geesten
ongetwijfeld ‘geschiedenis’. Van ‘historische werkelijkheid’, zoals wij dit nu opvatten,
verschilt dat hemelsbreed. Wat de moderne historicus niet mag, is de middeleeuwse
dichter toegelaten, met name ‘to select or rearrange the historical facts in such a
way that they underline the spiritual content of the subject matter’ (ibid.). Daarom
is het zo moeilijk om te bepalen tot welk genre Alexanders Geesten moet gerekend
worden. Zelf noemde Maerlant zijn werk geeste (I, 25) of avonture (X, 1511). Zolang
wij niet precies weten wat achter die termen, en meer andere zoals saghe, historie
en waerheit schuilgaat, is hierover weinig zinnigs te zeggen. Een onderzoek naar
de inhoud ervan dringt zich op en het spreekt vanzelf dat de vroegmiddeleeuwse
Accessus ad auctores en de 12e- en 13e-eeuwse Artes poeticae in dit onderzoek
*
zullen moeten worden betrokken.
De voornaamste bron van Alexanders Geesten vormt de Alexandreis, een Latijns
gedicht in hexameters, vervaardigd door Gautier de Châtillon, vermoedelijk tussen
1170 en 1180. Maerlant volgt hem op de voet, vereenvoudigt nu en dan zijn
hoogdravende stijl en is hier en daar uitvoeriger dan zijn origineel, inzonderheid
wanneer dit minder duidelijk is voor de lezer. Dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt
van andere teksten, hebben vroegere onderzoekers aangetoond, al zijn zij er niet
altijd in geslaagd de juiste bronnen aan te wijzen. Hun inzichten lopen nogal eens
uiteen. Men heeft de pseudo-Callisthenes genoemd, de Epistola Alexandri Magni
de situ Indiae, die tot Aristoteles is gericht en door Cornelius Nepos zou zijn vertaald,
het Imago mundi van Honorius van Autun, met behulp waarvan hij een uitgebreid
geografisch overzicht samenstelde (VII, 837-1776), de Disciplina clericalis, waaruit
hij het in de middeleeuwen wijd verspreide vriendschapsverhaal van de koopman
van Bagdad en de koopman van Egypte (VI, 613-781) ontleende, het Secreta
secretorum voor de geschiedenis

*

Cfr. PAUL KLOPSCH, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters, Darmstadt
1980.
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van het giftmeisje, zelfs Ovidius' Metamorphoses en vele andere. S. is van mening
dat lang niet alles waarin Maerlant van de Alexandreis afwijkt, op andere (Latijnse)
bronnen moet teruggaan. De auteur kan bij het vertalen zelfstandig te werk zijn
gegaan en het is bijna zeker dat hij gebruik heeft gemaakt van een geannoteerd
handschrift van de Alexandreis en dat hij sommige van de annotaties in zijn tekst
heeft opgenomen. Vermeeren heeft Spl. 14 (1972), p. 274 e.v. een opsomming
gegeven van de moeilijkheden die het onderzoek naar de bronnen in de weg staan:
a) Francks editie van Alexanders Geesten (Groningen 1882) is geen diplomatische
weergave van het teksths. München, Bayerische Staatsbibl., Cod. germ. 41; b) dit
handschrift is eerst ca. 1400 geschreven in een oostelijk gekleurd dialect dat aan
de Beneden-Rijn, in de streek tussen Kleef en Gullik, werd gesproken (de
determinering ‘Vlaamsch’ in Mnl. Wdb., Bouwstoffen, art. 16 is onjuist; cfr. J.
Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
2

bilbiotheken, Leiden 1972 , p. 32); c) wij weten niet welke middeleeuwse Latijnse
redactie aan Maerlants bewerking ten grondslag heeft gelegen. Dat hij de beschikking
moet hebben gehad over een exemplaar met marginale en interlineaire glossen en
dat zijn tekst daar de sporen van vertoont, hebben Kneepkens en Van Oostram in
NTg. 69 (1976), pp. 483-500 aannemelijk gemaakt. Voortgezet onderzoek naar de
relatie tussen Maerlants gedicht en zijn voorbeeld zal daar rekening moeten mee
houden. Van een gewilde schooltekst als de Alexandreis, die Vergilius bijna geheel
had verdrongen, is trouwens nauwelijks een manuscript te vinden, dat niet (meer
of minder uitvoerig) van glossen is voorzien. Waarom Maerlant tenslotte uit de hem
bekende Alexander-verhalen de Alexandreis als legger verkoos, tracht S. te verklaren
uit zijn literaire bekommernis. In het werk van Gautier de Châtillon vond hij een
historisch verantwoord, maar evident ‘literair’ werk, een epos in navolging van de
Aeneis, ingedeeld in tien boeken, in hexameters, mediis in rebus beginnend, beperkt
tot dramatische hoogtepunten uit het leven van de held, compleet met Homerische
vergelijkingen en interventies uit de godenwereld. De Graaf drukt hiermee het
voetspoor van W.P. Gerritsen, NTg. 68 (1975), p. 25.
Paragrafen IV tot VII van zijn studie (pp. 242-259) wijdt S. aan het eigenlijke
onderwerp van het Gronings symposium: het verhaal van Alexanders laatste
levensdagen en de medievalisatie van de stof, en hij voegt daar nog een grondige
vergelijking aan toe van de desbetreffende passage in de Alexandreis en in
Alexanders Geesten. Uit de epitheta waarmede Alexander wordt aangeduid, blijkt
dat de auteur oog had zowel voor de positieve, als voor de negatieve kanten van
zijn karakter: hij is knap, seghevri ‘onoverwinnelijk’ (X, 1029), edelmoedig enz., maar
tegelijkertijd geeft hij in zijn ultieme speech tot zijn baronnen blijk van een hoogmoed,
die de megalomanie nabijkomt (hij wil namelijk het land der Antipoden veroveren).
Hij illustreert de onbestendigheid van alle aardse grootheid: was de wereld te klein
voor hem, een graf, vijf voet lang, blijkt uiteindelijk groot genoeg. Dat de lectuur
daarenboven een ruime oogst van ‘mediaevalisms’ heeft opgeleverd, zal niemand
verwonderen die met de middeleeuwse ridderepiek van ‘klassieke’ origine is
vertrouwd. Het wemelt van ridders,
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baroene en seriante (al maakt S. hier enig voorbehoud), er is sprake van
middeleeuwse wapenuitrusting (halsberch X, 1159) en het kompas wordt twee keer
vermeld (X, 1288 en 1291), terwijl de feodale terminologie eveneens niet ontbreekt
(up te ghevene al hare lant X, 1056; ontfaen sijn lant X, 1195). Tot de medievalisatie
van de stof mag ook het beroep gerekend worden, dat Alexander doet op ‘God ende
daventure’ (X, 1183). Aventure is hier namelijk heel wat anders en meer dan de
personificatie, die wij als Fortuna uit de traditie der klassieke oudheid kennen. Dit
hangt nauw samen met wat Pickering ‘the Beothian way of writing history’ heeft
genoemd (Literature and Art in the Middle Ages, Londen 1970). Vermeeren heeft
erover geschreven in SpL. 14 (1972), p. 286-289 en De Graaf komt erop terug in
de conclusie van zijn bijdrage.
Wanneer een middeleeuws auteur besluit een ‘historisch’ werk te schrijven, heeft
hij de keuze tussen twee soorten geschiedschrijving: die naar Augustinus en die
naar Boethius. Zijn keuze beïnvloedt het Begrifssystem, waarmee hij gaat werken.
De eerste soort van geschiedschrijving is heilsgeschiedenis; de andere schetst het
aards gebeuren in gesta, menselijke handelingen, waarin de hiërarchie God Voorzienigheid - Noodlot (Fatum) - Fortuna - de vrije wil van de mens wordt
weergevonden. Dit paradigma is het enig mogelijke model voor werk van
niet-theologische aard, voor geschiedenis in strikte zin, maar ook voor alle op
verdichting berustend werk. Dit verklaart misschien waarom Maerlant zich in de
Spiegel Historiael nogal laatdunkend uitlaat over zijn jeugdwerk, dat hij als proeve
van geschiedschrijving verwerpt, want ‘daer sijn favelen toe geslegen’ (Sp. Hist. I,
iii, 56, 51). Zijn Spiegel Historiael is immers bedoeld als een algemene geschiedenis,
gezien in het licht van de goddelijke openbaring en daarin is voor Fortuna geen
plaats. Merkwaardig is nu evenwel, dat in Alexanders Geesten ‘the concept of fate,
fatum, has disappeared..., although this seems to be an essential aspect of Boethian
historical writing’, al voegt S. daar onmiddellijk aan toe: ‘Is it perhaps more correct
to say that the concept of fate has not disappeared..., but Gautier's repeated
mentioning of fatum as an independently working power has been replaced by fate
as an implied aspect of God and Adventure (pp. 261-62)?’ Met zeer veel voorbehoud
zou De Graaf voorlopig daarin de uitdrukking willen zien van Augustinisch denken
bij Maerlant, die - op gevaar af beschuldigd te worden van een ‘mélange des genres’
- de Beothiaanse trekjes in de Alexandreis heeft pogen te verdoezelen. Deze
opvatting zou dan Maerlants ontwikkelingsgang van ridderlijk naar
burgerlijk-didactisch, van romantisch naar waarheidlievend, zoals die door Knuvelder
5
in zijn Handboek I, 207 is geschetst, beter funderen.
Tot besluit willen wij er nog aan herinneren, dat het boek dat wij hier hebben
besproken, besloten wordt met een (vrijwel volledige) Bibliography van de ‘matière
d'Alexandre’ (pp. 307-348). In ons exemplaar hebben wij maar enkele onbeduidende
lacunes kunnen aanvullen.
Contern, zomer 1981
DR. W.E. HEGMAN
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HUGO KUHN, Liebe und Gesellschaft (Kleine Schriften, 3), hg. V. WOLFGANG
WALLICZEK,

Stuttgart (J.B. Metzler), 1980; 68,- DM.

Van de in 1979 gestorven Duitse mediëvist Hugo Kuhn is postuum een derde bundel
Kleine Schriften verschenen onder de titel Liebe und Gesellschaft. De opstellen,
waarvan het oudste uit 1968 dateert, zijn in drie delen ingedeeld. Een eerste afdeling
is vooral aan arzonderlijke auteurs en teksten uit de Middelhoogduitse literatuur
gewijd (Nibelungenlied, de Duitse Tristanversies, Wolfram von Eschenbach, Walther
von der Vogelweide). In enkele meer algemene bijdragen - Determinanten der Minne
(1977) en Liebe und Gesellschaft in der Literatur (1978) - beweegt Kuhn zich op
het mijnenveld van de verhouding tussen hoofse literatuur en maatschappij. Niet
zonder belang voor de neerlandistiek, maar ook richtinggevend voor eenieder die
zich met middeleeuwse lyriek bezighoudt, is het meesterlijke, nog ongepubliceerde
opstel over Die Entstehung der Manesseschen Handschrift und ihre
überlieferungsgeschichtliche Bedeutung.
De tweede afdeling bevat twee methodologische voorstudies voor een vernieuwde
typologie en geschiedenis van de Duitse 14de- en 15de-eeuwse literatuur. Kuhn
pleit er o.m. voor een benadering die vanuit de tekstoverlevering zelf vertrekt, niet
vanuit moderne literair-esthetische a priori-opvattingen.
De derde afdeling bestaat uit wetenschapspolitieke bijdragen. Ik verwijs o.m. naar
het polemische opstel Ein ‘Leitartikel’ zur Altgermanistik dat de plaats van het
onderricht van de oude literatuur ook - en juist! - in een vernieuwd universitair
onderwijsprogramma op een inspirerende wijze verdedigt. De bundel wordt afgesloten
met een bibliografie van Kuhns volledige werk.
‘Eine unglückliche Liebe zur Philosophie hat mich veranlasst das Theoretische
in unserem Fach immer neu zu überlegen, ja sogar, es in alle konkreten
Fragestellungen einzumischen’, heeft Kuhn van zichzelf gezegd (blz. 166). Wellicht
is de filosofie enigszins schuldig aan de nogal gedrongen, niet altijd even doorzichtige
stijl van Kuhns proza. Maar ongetwijfeld is zijn ongelukkige liefde er de oorzaak van
dat zijn vraagstellingen en stellingnamen telkens het strikt germanistische vakgebied
overstijgen, en een bron van inspiratie kunnen worden voor hen die op andere
terreinen van de literaire mediëvistiek bedrijvig zijn.
FR. WILLAERT

Het esbatement van den appelboom. Ingeleid en toegelicht door W.
WATERSCHOOT (Klassieken (uit de) Nederl. Letterkunde). Mart. Nijhoff,
Den Haag - Tjeenk Willink / Noorduijn (1979), 69 blz., prijs ing. f 10,25.
Van dit esbatement verscheen een eerdere editie als nr. 22 van de genoemde reeks
in 1965, bezorgd door P.J. Meertens, die het stukje al in 1923 voor het
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eerst had uitgegeven in het Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde. Het is in
afschrift bewaard in een der verzamelbundels van de Haarlemse societeit ‘Trou
moet blijken’ die omstreeks 1600 zijn aangelegd. Meertens noemde het stuk
‘merkwaardig als omwerking van een algemeen verbreide volksvertelling. nl. die
van de dood, die in een boom gevangen wordt gezet en niet eer wordt vrijgelaten,
voor hij de eigenaar van de boom verlenging van leven of zelfs onsterfelikheid (sic)
heeft beloofd’. Hij wijst als ‘motief waarop dit esbatement gebouwd is’ een
volksvertelsel aan, dat in de catalogus van Aarne-Thompson, ‘The types of the
folktales’ geclassificeerd is onder nr. 330, en waarvan tal van varianten bekend zijn.
In een bespreking van deze editie in het Ts. v. Ndl. Taal- en Letterk. dl. 82, blz. 298
vgg., heeft J.B. Drewes gewezen op de stichtelijke strekking van het stuk, die door
Meertens wel onderkend was, maar waarop hij verder niet in ging. Volgens Drewes
is dit echter het belangrijkste aspect ervan: ‘Dit esbatement is m.i. niet zozeer een
gedramatiseerd sprookje, als wel een gedramatiseerd exempel. De (mogelijke)
herkomst of verwantschap van een gedeelte van de stof is maar ten dele relevant
voor dit allegorische (en in zoverre dus stichtelijk getinte) esbatement. Het stuk is
het werk van een moralist, niet van een sprookjesverteller’. Drewes wijst er ook op
dat de appelboom, die in de bekende varianten van het volksvertelsel niet voorkomt,
een verwijzing is naar de paradijsboom, de boom der kennis des goeds en des
kwaads. Dr. Waterschoot sluit zich in zijn uitgave, waarvan hij de inlieidng geheel
herschreven heeft, geheel aan bij de opvatting van Drewes. Het esbatement is niet
louter een dramatisering van het bekende motief van het volksverhaal, maar ‘de
auteur (heeft) gebruik gemaakt van dit algemeen verspreide volkse materiaal om
zijn toehoorders ontvankelijk te maken voor de vermanende boodschap die hij hun
wenste voor te houden’, en hij heeft dit met talent gedaan: zijn werk getuigt van ‘een
groot compositievermogen’. Behalve de appelboom als bijbels motief zijn er nog tal
van ‘schriftuurlijke reminescenties’. Wij achten het aannemelijk dat de auteur een
geestelijke was die bekwaam gebruik gemaakt heeft van een bij het volk bekend
verhaal, om dit als exempel te duiden, zoals ook in preken zo vaak gebeurde. De
betekenis van het volksverhaal als basismotief is daarbij o.i. toch wel essentiëler
dan Drewes het wil doen voorkomen.
Door deze zeer verzorgde editie van Dr. Waterschoot is een stuk uit onze
rederijkersliteratuur weer algemeen toegankelijk geworden dat zeker de belangstelling
verdient die het mede blijkens de moderne bewerking van Teirlinck reeds eerder
gewekt heeft.
Leiden, sept. '81
C. KRUYSKAMP

Het Brabants Landjuweel der Rederijkers
(1515-1561). Met een Woord Vooraf door PROF. DR. L. ROOSE. Middelburg,
Merlijn, 1981 (Leuv. Studiën en Tekstuitgaven, N.R., 2). Pr. f 39, -, BF
585.
DR. E. VAN AUTENBOER,
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Deze studie van Dr. Van Autenboer is in verschillende opzichten een voortzetting:
als uitgave een voortzetting van de onlangs hervatte reeks Leuvense Studiën en
Tekstuitgaven, in 1906 begonnen, maar reeds enkele jaren daarna gestaakt; naar
het onderwerp een voortzetting van het onderzoek van G.J. STEENBERGEN, Het
Landjuweel van de Rederijkers (1950), en naar de inhoud een uitwerking en
voortzetting van de bijdrage van de auteur zelf in het 29ste Jaarboek van De Fonteine
(1978-'79), Een ‘Landjuweel’ te Antwerpen in 1496?
Na een korte Inleiding, een uitvoerige Bibliografie en een overzicht van de bronnen
gaat schr. in het tweede hoofdstuk uitvoerig in op ‘De betekenis van Landjuweel en
Haagspel’. Daarna wordt in zeven hoofdstukken alles bijeengezet wat bekend is
over de in 1515 begonnen reeks van landjuwelen, die leidde tot het grote Antwerpse
feest van 1561, de apotheose van het genre en in zekere zin van de hele
rederijkersliteratuur. In een omvangrijk notenapparaat wordt schr.'s betoog
geschraagd door verwijzingen naar talrijke archivalia en gedrukte bronnen, die
getuigen van zijn grondig bronnenonderzoek. Daarna volgen nog 26 illustraties, op
een na alle blazoenen van rederijkerskamers, grotendeels ontleend aan een
verzamelhandschrift in de Kon. Bibliotheek van Brussel, en verder aan de uitgave
van de Antw. Spelen door W. Silvius. Het is verheugend dat de jonge uitgeverij
‘Merlijn’ deze royaal opgezette uitgave heeft aangedurfd, en het is te hopen dat zij
daar meer succes mee heeft dan Van Even in 1861 met zijn monumentale werk
over het Antwerpse landjuweel, waarvoor hij slechts 57 intekenaars vond (en daarvan
minder dan de helft particulieren!).
Het feest van 1561 was het laatste in een cyclus van zeven wedstrijden, die in
1515 te Mechelen begonnen was; een kenmerk van deze cyclus was dat de
hoofdprijs, een zilveren schotel, bij elke opvolgende wedstrijd met een werd
vermeerderd, voor de laatste dus 7 schotels. Er waren reeds eerder als ‘landjuweel’
aangeduide wedstrijden geweest, waarover Dr. Van A. in zijn genoemd artikel in
het Jb. van De Fonteine geschreven heeft: te Antwerpen in 1496 en te Herenthals
in 1510; bij het eerste werd gerefereerd aan een in 1497 te Leuven gehouden
wedstrijd waar de Antwerpse Violieren den jonghsten lantprys hadden veroverd. Uit
deze laatste term mag men o.i. toch wel afleiden dat het ook daar om een landjuweel
ging, en uit de uitdrukkelijke verwijzing in 1496 naar een voorgaand feest dat het
ook toen om een cyclus ging. Voor de aanhalingstekens en het vraagteken in het
opschrift van het bedoelde artikel lijkt ons derhalve weinig grond te bestaan; zij
komen voort uit een te strikte opvatting omtrent de betekenis van de term bij de
auteur, waarop ik nog terugkom.
Van de eerste vijf spelen van de in 1515 begonnen cyclus is zo weinig bekend,
dat Dr. Van A., met gebruik van alle stukken, daarover slechts 12 bladzijden kan
vullen. De zesde wedstrijd, van 31 juli tot 14 aug. te Diest gehouden, levert wat
meer stof, maar alleen van het Antwerpse feest, van 3 aug. tot 8 september
gehouden, zijn bijna alle details bekend, en de uitvoerige bespreking daarvan vult
dan ook het grootste deel van deze studie (blz. 48-80, en nog zes blz. over het
haagspel). Een belangrijke bron daarvoor, die door vorige historici nog niet gebruikt
werd, is een teruggevonden dossier van ‘Originele

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

70
Procesverbalen’ en andere stukken, reeds in 1825 bijeengebracht door de Antwerpse
archivaris J.F. Lenaerts, maar pas in 1905 door het stadsarchief aangekocht uit een
particuliere verzameling en ondergebracht in het fonds Gilden en Ambachten, waar
het ongebruikt is blijven liggen.
In het inleidende hoofdstuk ‘De betekenis van Landjuweel en Haagspel’ oefent
Dr. Van A. nogal breedvoerig kritiek op de omschrijving van deze termen in handen woordenboeken. Ten dele terecht: als de auteurs daarvan beter gelezen hadden
wat W. Silvius in de inleiding tot zijn uitgave van de Spelen daaromtrent zegt, hadden
zij betere definities kunnen geven. Maar anderzijds mag wel opgemerkt worden dat
er bij de tijdgenoten allerminst eenstemmigheid en ondubbelzinnigheid heerste ten
aanzien van het gebruik van de term Landjuweel. Dr. Van A. geeft daarvan op blz.
28 een o.i. veel te schematische voorstelling als hij spreekt van ‘een duidelijk
onderscheid tussen het landjuweel van de 15de en dat van de 16de eeuw: in het
eerste geval mochten deelnemers uit alle gewesten de prijs trachten te veroveren
met een spel van sinne, maar later ging de hoofdprijs naar een esbattement en kon
alleen door Brabantse kamers aan de wedstrijd worden deelgenomen’. De term
landjuweel werd het eerst gebruikt bij de schuttersgilden (gestaafd sinds 1410) en
was daar ook ten tijde van het Antwerpse feest nog volop in gebruik: ‘Te Bergen op
Zoom’, zegt schr. op blz. 126, noot 7, ‘was in 1560 de derde wedstrijd van het
landjuweel van de kolveniers gehouden. De Antwerpenaren hadden besloten daar
te gaan informeren hoe de wedstrijd en het feest er hun verloop hadden gekend’.
Zij waren dus allerminst zo zeker van hun zaak. Als zij de besprekingen met de
magistraat beginnen om verlof voor het feest van 1561 te krijgen, meldt deze dat
zij daarbij hebben overgelegd zeker caerte vanden lantjuweele van Ghent (blz. 49).
Dr. Van A. vraagt zich daarbij af: ‘Wisten de Antwerpse magistraten zelf wel goed
wat een landjuweel inhield?’ Dit is o.i. een nogal wijsneuzige opmerking. Uit alles
blijkt dat de term landjuweel van den aanvang af een ruime betekenis heeft gehad,
nl. die van landelijk (interlokaal) feest van schutters en van rederijkers. In de 16de
eeuw heeft hij in Brabant een meer specifieke betekenis gekregen: een
rderijkerswedstrijd van alleen Brabantse kamers, in een cyclus van 7, met steeds
grotere prijzen, te winnen met een esbattement. ‘Om een ons onbekende reden
groepeerden de Brabantse kamers zich na 1510 in een verbond dat de Organisatie
reglementeerde van een cyclus van zeven wedstrijden: het landjuweel’ (blz. 87).
Toch kan men naar de reden van die concentratie wel gissen: uit het weinige dat
omtrent de geschiedenis van deze cyclus bekend is, blijkt al wel dat het landjuweel
ook in deze beperkte opzet een aaneenschakeling vertoont van ruzies en rivaliteiten.
Het zal eenvoudig onmogelijk geweest zijn alle Vlaamse en Brabantse kamers in
*
één competitie te laten samenspelen , om nog te zwijgen van een algemene wedstrijd
van àlle gewesten. Daarvoor ontbraken ook eenvoudig de organisatorische
mogelijkheden. Dat de cyclus zelf landjuweel

*

De kwestie omtrent de ‘hoofd- of soevereine kamer’ die sinds 1492 aan de orde was, kan
daarbij een rol gespeeld hebben.
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genoemd werd, blijkt o.i. niet, ook niet uit de woorden van W. Silvius die op blz. 26
geciteerd worden: ‘Aenghesien de maniere ende usancie is vanden beghinne des
Landt-Juweels / dat de Guide oft Camere die dleste ghewan weder op moest stellen’
etc. Dleste kan hier immers alleen betekenen: de laatst gespeelde wedstrijd.
Opgemerkt mag ook worden dat de betekenis ‘prijs’ van landjuweel ook in de 16de
e. stellig nog bestond: voor het feest van Diest in 1541 schenkt de magistraat een
subsidie van 270 karolusgulden om op te hanghen het lantjuweel vander Retoricken
(blz. 43). Die uitdrukking als geheel heeft wel de betekenis van ‘de
rederijkerswedstrijd organiseren’, maar binnen de uitdrukking heeft landjuweel de
betekenis ‘prijs’. Duidelijk is dit ook waar vermeld wordt dat de kamer Moyses Doorn
van 's-Hertogenbosch feestelijk wordt onthaald als zij het lantjuweel tot antwerpen
gewonnen inne haelden (blz. 80). Trouwens, ook nu nog wordt het woord in deze
zin gebruikt: een dagblad vermeldde dezer dagen de uitslag van de ook hier te lande
‘Landjuweel’ genoemde wedstrijd van amateur-toneelgezelschappen onder het
kopje ‘Landjuweel gaat naar Maastricht’, waarmee bedoeld werd: een Maastrichts
gezelschap heeft de prijs gewonnen. Dit is ook begrijpelijk, omdat de begrippen
‘wedstrijd’ en ‘prijs van of voor een wedstrijd’ altijd onscheidbaar verstrengeld zijn.
Deze enkele kritische opmerkingen nemen niet weg dat de studie van Dr. Van
Autenboer een belangrijke bijdrage is tot onze kennis van de rederijkers. Met grote
vlijt en speurzin heeft hij alles bijeengezet wat omtrent hun landjuwelen te vinden
was en ons inzicht daarin verdiept. Het grote boek van Van Even is zeldzaam en
voor de feiten aangaande het luisterrijke feest van 1561 kan men nu terecht bij Van
Autenboer, al mist men wel Van Evens kleurrijke beschrijvingen.
Eefde, mei '81
C. KRUYSKAMP

De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven
van Constantijn Huygens. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1980. 305
blz. Prijs: B. frs. 595; f 37,50.
DR. JACOB SMIT,

Het is een sympathiek boek dat Jacob Smit met kennis van zaken en vol bewondering
voor Huygens over diens leven en literaire werk geschreven heeft. In het woord
vooraf verklaart hij dat het de bedoeling is geweest een ‘redelijk leesbaar verhaal’
te maken voor geïnteresseerde lezers die geen vakspecialisten zijn. Vandaar dat
noten en verwijzingen naar de bronnen achterwege gelaten zijn en citaten uit Franse
brieven vertaald. Maar alles wat hij meedeelt of beweert, is - naar de schrijver
verklaart - controleerbaar. Zoals voor de hand ligt in Huygens' levensgeschiedenis
voor een aanzienlijk deel gebaseerd op Worps edities van de gedichten en de
brieven. De wetenschappelijke gebruiker mist de noten en verwijzingen node, temeer
daar de schrijver in kwestieuze gevallen soms met een heel eigen opvatting komt.
Hierop zal Smit antwoorden dat ik nu
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evenals anderen eerder zijn werk met wetenschappelijke maatstaven meet, terwijl
het boek dergelijke pretenties helemaal niet heeft. Degelijkheid en uitvoerigheid
hebben het echter op een niveau gebracht dat het wetenschappelijk serieus genomen
moet worden. In de uiterlijke vormgeving onderscheidt het boek zich trouwens niet
van bijvoorbeeld de nieuwe uitgave van Van Trichts boek over Hooft.
We beschikken nu over een bruikbare en heel leesbare biografie voorzover die
bij de huidige stand van het onderzoek geschreven kan worden. Jorissens Constantin
Huygens, voor zijn tijd een voortreffelijke studie, is inmiddels meer dan een eeuw
oud en is dus in veel opzichten door het latere onderzoek achterhaald, bovendien
beslaat het Huygens' leven maar tot omstreeks 1647. Een werkelijk groot
Nederlander, het leven van Constantijn Huygens 1596-1687 van L. Strengholt, een
boekje met de tekst van radiolezingen, gehouden voor de Evangelische Omroep,
komt hoe deskundig en verantwoord ook van inhoud, qua opzet en omvang niet in
aanmerking om als biografie voor wetenschappelijk gebruik te dienen.
Smit heeft de stof overzichtelijk over een zestien betrekkelijk korte hoofdstukken
verdeeld. Vrijwel alle gedichten van enig belang komen ter sprake, vaak met citaten.
Er wordt verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan de jaren 1618-1637 (ruim
140 blz. van de ongeveer 300 die het boek telt), de slotfase van 1665 tot 1687 krijgt
daarentegen slechts een summiere behandeling (een 25 blz.).
In Huygens' studententijd valt zijn verliefdheid op Dorothea van Dorp en het
‘verraad’ van haar kant, dat hem jarenlang kwellen zal. Smit maakt zich van deze
geschiedenis niet gemakkelijk af, hij volgt de ontwikkeling van hun verhouding, ook
naderhand, aandachtig en behoedzaam. Voorzover dat althans mogelijk is, want
er is veel wat onzeker blijft (blz. 39). Over de tijd en de wijze waarop Constantijn
later Suzanne van Baerle tracht te werven en weet te winnen, valt bij gebrek aan
gegevens (blz. 132) evenmin veel vast te stellen, maar met behulp van het
beschikbare materiaal probeert de schrijver een aannemelijke voorstelling van zaken
te geven.
Huygens' liefdesgedichten voor Suzanne in ‘directe en positieve spreektaal, met
enige woordspeling, maar verder zonder sier’ worden gesteld tegenover Hoofts
‘vernuftige en elegante vleierij in Petrarkistische trant’ voor haar (blz. 138).
Constantijn kan inderdaad geen petrarkistische dichter heten, al zijn er wel enkele
sporen petrarkisme in zijn werk te bespeuren. Ik zou hem ‘Petrarcaans’ willen
noemen met een term die bij ons nog niet gangbaar is, maar in het Duits en Engels
ter onderscheiding van ‘petrarkistisch’ wel gehanteerd wordt. Huygens heeft
Petrarca's werk immers goed gekend en zichzelf, in het bijzonder na de dood van
Sterre, in hem herkend; in gestemdheid voelt hij zich met hem verwant (vgl. C. Ypes:
Petrarca in de Nederlandse letterkunde, 1934, blz. 118-137). Met hem vergeleken
verdient Hooft eerder de benaming petrarkistisch dan Petrarcaans (zie Ypes, blz.
117-118).
Moet Huygens weinig van de petrarkistische poëzie van zijn dagen hebben,
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van de pastorale inkleding die in het eerste kwart der 17de eeuw in zwang komt,
maakt hij zoals bekend meer dan eens gebruik. De petrarkistische dichttrant had in
zijn oog waarschijnlijk alle frisheid al verloren, de eindeloze herhaling van stereotiepe
motieven en beelden zal hem met zijn sterke hang naar oorspronkelijkheid hebben
tegengestaan. Bij de pastorale poëzie gaat het niet zozeer om vastgelegd
taalmateriaal dat gebruikt moet worden, als wel om een bepaald kader dat de dichter
voor het overige een grote mate van vrijheid laat. De pastorale inkleding moet voor
Constantijn Huygens een aantrekkelijke vorm geweest zijn, omdat hij daarin enerzijds
de mogelijkheid vond uitdrukking te geven aan wat hem innerlijk in beroering bracht
en hij anderzijds tegelijkertijd het persoonlijke en gevoelige schuil kon laten gaan
onder het herderspak. Zo kwam de pastorale tegemoet aan de innerlijke behoeften
van de dichter, die in zich verenigde een kwetsbare gevoeligheid die uiting zocht
en een scherp intellect dat daaraan niet wilde toegeven.
Huygens' muzikale begaafdheid en interessen worden vermeld door ieder die iets
over zijn persoon en leven te berde brengt. Het is een verdienste van Smit dat hij
daarop dieper ingaat dan gewoonlijk geschiedt. Zo spreekt hij tamelijk uitvoerig over
de muzikale vriendschappen met Utricia Swann-Ogle en Marietje Casembroot (blz.
211-215), de bezoeken aan de Antwerpse Duartes (blz. 231-232) en de contacten
met de hertogin van Lotharingen en de barones van Slavata (blz. 244-247).
Er valt dus veel te waarderen in het levensverhaal zoals Smit het ons doet. Op
één voornaam punt lokt hij echter tegenspraak uit, dan namelijk wanneer hij het
heeft over Huygens' religieuze overtuiging, in het bijzonder ten tijde van de
godsdiensttwisten onder het Bestand. Geprikkeld door de stelligheid waarmee
gewoonlijk beweerd wordt dat de dichter principieel aan de zijde van de
Contra-Remonstranten stond, probeert de schrijver hem naar de andere kant te
halen. Strengholt (in de Ntg.) en mw. Spies (in Spekt.) hebben hem hierop al
aangevallen, het is niet nodig dat ik in herhalingen verval. Ook naar mijn inzicht is
Huygens evenwel een onverdacht Contra-Remonstrant geweest. Dat hij als
oud-leerling genegenheid voor Uytenbogaert koestert en contact met hem blijft
houden en als man des vredes zich zorgen maakt over de binnenlandse onrust en
zich ergert aan het gemak waarmee Jan en alleman een oordeel klaar heeft over
ingewikkelde theologische kwesties, doet daar niets aan af. Zijn geloof is voor hem
van wezenlijke betekenis geweest, dat behoeft niet betoogd te worden. In dat opzicht
peilt Strengholt hem dieper dan Smit en ik raad dan ook ieder die Huygens als
gelovige wil verstaan, aan diens boekje te lezen als aanvulling en ten dele correctie
op wat Smit daarover schrijft. Het verwondert me dat de schrijver, die erkent een
vreemdeling in het kerkelijke Jeruzalem te zijn, zich tot ver-gaande uitspraken laat
verleiden. Tegen het slot van het boek noemt hij de dichter ‘vrijzinnig, ja Erasmiaans’
(blz. 279) - met een formulering die op zichzelf al merkwaardig aandoet. Nu heeft
Huygens Erasmus goed gelezen en als humanistisch auteur zeer bewonderd, maar
dat hij in religiosis op diens
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kompas gevaren zou hebben, wil er bij mij niet in.
Nog een paar zaken van minder belang. Smit, die in 1967 in Forum der Letteren
een boeiend artikel aan de ‘Zedeprinten’ wijdde, laat zich wegens hun ‘te grote
opzettelijke vernuftigheid’ (blz. 112) nogal gereserveerd daarover uit: ‘opgestapelde
raadseltjes; voer voor universitaire werkgroepen’ (blz. 114). Strengholt oordeelt
gunstiger: ‘Deze “printen” horen, in Huygens' moeilijke poëzie, tot het moeilijkste
wat hij geschreven heeft. Wie er lang mee bezig is, komt onder de indruk van
Constantijns scherpe blik, zijn taalvermogen, zijn vroege levenswijsheid. Hij
beschouwde ze zelf als hoogtepunten in zijn werk’ (blz. 18-19). Ik ben geneigd
Strengholt bij te vallen. Maar wellicht speelt hierin het onderscheid mee tussen wat
de niet-deskundige lezer waarderen kan en wat geapprecieerd wordt door de
specialist, die het gevaar van bijziendheid loopt.
Om duidelijk te maken hoe de dichter zichzelf als ‘print’-maker ziet, citeert Smit
het begin van ‘Een Printschrijver’ (blz. 114). Dit geeft mij de gelegenheid melding
te maken van een kleine ontdekking die ik indertijd in de handschriften deed. Een
drietal zinsneden uit het geciteerde fragment zijn namelijk ontleend aan de eerste
versie van ‘Een algemeen Poëet’. Op 21 aug. 1623 schrijft Huygens, die een paar
dagen tevoren de serie Printen inzette met ‘Een Gesant’, als tweede ‘Een allgemeen
Poëet’. In het oorspronkelijke handschrift zijn de eerste tien verzen daarvan
doorgehaald en vervolgens vervangen door een verbeterde lezing, die op een
afzonderlijk blaadje bijgevoegd is. De vs. 1 en 2 van het oorspronkelijk zijn
gehandhaafd, maar vs. 3 t/m 10 sterk gewijzigd. Op 12 okt. komt ‘Characterista oft
een Print-schrijver’ tot stand. De zinsneden ‘Een weerschijn aller verw’ (vs. 2a), ‘Een
schilder mette pen’ (vs. 7a) en ‘Een all dat ijemand is’ (vs. 8a) zijn afkomstig uit de
eerste versie van de ‘Poëet’ (resp. vs. 10a, 4a en lob). Daarbij zou nog ‘Waersegger’
(uit vs. 6a) genoemd kunnen worden, dat in vs. 9 van de oorspronkelijke ‘Poëet’
stond en dat ook weer in vs. 4a van de definitieve voorkomt. Huygens zal aan de
‘Poëet’ zijn begonnen toen hij nog niet dacht over een ‘Printschrijver’. Wanneer hij
die naderhand als onderwerp neemt, vindt hij in het oudere gedicht enkele
karakteristieken die hij in het nieuwe goed gebruiken kan. Hij verplaatst ze naar de
‘Printschrijver’ maar moet dan voor de ‘Poëet’ een ander begin bedenken.
Ik ben niet op jacht gegaan naar zetfouten, veel zijn er me bij het lezen ook niet
opgevallen. Wel heb ik even de ogen uitgewreven toen ik op blz. 115 las dat
Constantijn ‘een bruine bruid’ had, waar huid bedoeld is. Verder is het hinderlijk dat
een stukje verbindende tekst tussen twee citaten op blz. 205 in dezelfde kleine letter
is gezet als de citaten. Afgezien van die op blz. 276 is de keus van de illustraties
niet verrassend te noemen. Dat ze zijn afgedrukt op het papier van de tekst, is de
kwaliteit niet ten goede gekomen (zie b.v. blz. 52, 160, 272 en 292).
Al met al hebben we Smit te danken voor een levensbeschrijving van Huygens,
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die haar plaats naast Van Trichts boek over Hooft in Nijhoffs reeks met ere inneemt.
W. VERMEER

[P.J. BUIJNSTERS, H.S. HAASSE en D. WOLTHERS,] Betje Wolff & Aagje Deken.
Uitgave van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum te 's-Gravenhage / In de handel gebracht door
Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam, 1979, Schrijvers Prentenboek,
20, 72 [73] blz.

Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff
en Aagje Deken. HES Publishers, Utrecht, 1979, 227 blz.
DR. P.J. BUIJNSTERS,

en A. DEKEN, Historie van Mejuffrouw Sara
Burgerhart. Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met inleiding en
aantekeningen door DR. P.J. BUIJNSTERS. Martinus Nijhoff, Den Haag,
1980, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, 2 dln., VIII + 765 blz.
E. BEKKER-WED. DS. WOLFF,

De vroeger zo traditionele - en trouwens ten volle gewettigde - jammerklachten over
de verwaarlozing door de literatuurwetenschap van onze 18de-eeuwse letteren
gelden zeker al lang niet meer in dezelfde mate. Zij gelden met name al heel wat
minder sinds ‘dix-huitièmistes’ uit Noord en Zuid zich op het eind van de jaren '60
organiseerden en in en om hun Werkgroep 18e Eeuw een systematischer en
gecoördineerder activiteit gingen ontplooien. De voltooiing van Deel VI van de
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (1975) - ook al beant-woordde
dat zeker niet over de hele lijn aan de verwachtingen - was een ander belangrijk
symptoom van de groeiende belangstelling. Dat zelfs de Oostenrijkse Nederlanden
daarin deelden - in verband waarmee de nood wellicht het grootst was - mocht,
behalve uit J. Smeyers' pioniersbijdrage in de net genoemde literatuurgeschiedenis,
blijken uit diverse initiatieven uitgaande van nieuw opgerichte centra voor de studie
van de Verlichting aan beide Brusselse universiteiten. Dat de klemtoon bij dit alles
zeker niet steeds uitsluitend of zelfs maar allereerst op het zuiver literaire aspect
lag, kan misschien vanuit een strikt en vooral theoretisch literairwetenschappelijk
standpunt worden betreurd, maar is volkomen normaal in het interdisciplinaire
perspectief dat elke serieuze en realistische aanpak van de ‘filosofische’ 18de eeuw
vereist. Meteen is het inzicht nu veralgemeend doorgedrongen dat die eeuw ook
bij ons - heel anders dan als een louter cultuurhistorische antikwiteit - veeleer moet
worden gezien als een sleutelfase in de revolutionaire ontwikkeling naar onze tijd
toe.
Wat Nederland betreft, hoeven de eminente verdiensten voor de ontsluiting en
de bestudering van de 18de-eeuwse literatuur van P.J. Buijnsters van de Nijmeegse
universiteit nauwelijks nog te worden onderstreept: het volstaat te
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herinneren aan zijn toegewijde rol als secretaris en voorzitter van bovengenoemde
Werkgroep of als redacteur van het Documentatieblad ervan, maar uiteraard nog
meer aan zijn baanbrekende en erudiete publikaties eerst met betrekking tot Rhijnvis
Feith, die hij in een compleet nieuw daglicht wist te plaatsen, en vervolgens over
Sara Burgerhart, waarvan hij als eerste romanstructurele aspecten onderzocht.
Ongetwijfeld de bekroning van Buijnsters' bijdrage tot de Wolff- en Dekenstudie
vormen de drie hier te bespreken werken - voorlopige bekroning dan toch, vermits
van dezelfde auteur alvast nog een uitgave van de volledige correspondentie van
beide dames te verwachten staat en Nijhoff bovendien een Wolff- en Dekenbiografie
van hem in uitzicht stelt.
Een bijzonder aantrekkelijk boekje is zeker het Wolff- en Dekenalbum dat
Buijnsters samenstelde - met de medewerking van Hella Haasse (citaten) en Daisy
Wolthers (afbeeldingen) - voor de gekende en steeds even voortreffelijk verzorgde
Schrijvers Prentenboek-reeks van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum: meer bepaald stond hij in voor de - zo gebalde als klare Inleiding en voor de bio-bibliografische gegevens. Uit die Inleiding onthouden we
vooral de mening dat de correspondentie niet enkel als integraal deel van het literaire
oeuvre der schrijfsters dient te worden beschouwd, maar zelfs ‘het hoogtepunt van
hun schrijfkunst’ zou uitmaken. Zoals gebruikelijk in deze reeks wordt het beeld van
de behandelde auteur(s) opgebouwd via het samenspel, bladzijde na bladzijde, van
de vier constituerende elementen, te weten chronologische biografie, citaten uit
brieven en werk, iconografisch materiaal en daarbij horende onderschriften - methode
die inzake typografie en bladschikking nogal wat technische eisen stelt, waaraan
helaas niet steeds kan worden voldaan op een wijze die overzichtelijkheid en rustige
lectuur optimaal garandeert. Mét de auteur zal men natuurlijk betreuren, dat zo
weinig direct, persoonlijk beeldmateriaal met betrekking tot deze voor hun tijd en
omgeving dan toch wel heel bijzondere vrouwen beschikbaar bleek te zijn, zodat
de illustratie vaak van contextuele aard moest blijven. Afgezien van de eigen waarde
en bedoelingen van vulgariserende uitgaven als deze, mag misschien toch ook wel
eens op de fundamentele dubbelzinnigheid worden gewezen - we bedoelen het
systematisch op elkaar betrekken van leven en werk en meer nog de kwestie van
de prioriteit van tekst of biografie (vgl. ook Inleiding, p. 4) - die eigen is aan hun
opzet en methode, maar die literatuurwetenschappelijk toch nogal wat vragen
oproept.
Op een heel ander - nu strikt wetenschappelijk - niveau te situeren, is de
Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken, die zich per
definitie tot een heel gespecialiseerd publiek richt. Een indrukwekkend en voortaan
onmisbaar werkinstrument vormt deze analytisch-kritische beschrijving van het
omvangrijke oeuvre van beide vriendinnen (198 titels, waarvan 90 op naam van
Betje, 19 op die van Aagje en 89 gemeenschappelijk) en van de - essayistische of
wetenschappelijke - secundaire literatuur die per 1 januari 1979 over hen
samengeschreven was (274 nummers). Het pleit voor Buijnsters, dat hij zich in zijn
hoedanigheid van - eerlijk - bibliograaf bewust toont van

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

77
zijn grenzen en zijn feilbaarheid en de lezer daarom uitnodigt tot eventuele aanvulling.
Wat hij ondertussen te bieden heeft, is - zoals gezegd - zeker niet gering. De
beschrijving van de primaire literatuur - volgens de zg. quasi-facsimile-methode (cfr.
Ph. Gaskell, A New Introduction to Bibliography) - werd, waar het pas gaf, aangevuld
met commentaar en zelfs - zij het niet systematisch - met opgave van vindplaatsen
en contemporaine recensies. Wat terloops moet opvallen, is het grote aantal
vertalingen uit het Frans, het Engels en het Duits (27 van de 84 boekpublikaties)
die Betje Wolff voor haar rekening nam en die getuigen van haar ruime intellectuele
belangstelling. Onder de nummers 199-232 worden ook de apocriefe geschriften
behandeld: zo de aan Betje toegeschreven medewerking aan De Rhapsodist en
De Borger, in verband waarmee de diverse standpunten worden medegedeeld,
maar geen nieuwe gegevens aan de discussie toegevoegd.
Wat de secundaire literatuur betreft, kan men zich afvragen of een chronologische
ordening niet logischer ware geweest dan een alfabetische; ze zou in elk geval een
duidelijker beeld hebben opgeleverd van de groei van de Wolff- en Dekenstudie.
Ook had het onzes inziens de voorkeur verdiend in dit onderdeel wat systematischer,
soms wat omstandiger informatie te verstrekken betreffende de inhoud en de
strekking van de diverse bijdragen. De samensteller heeft zich hier trouwens - anders
dan in het eerste gedeelte - vrijwillig een aantal beperkingen opgelegd en met name
‘algemene naslagwerken, schoolboeken en kranteartikelen van zeer efemere aard’
buiten beschouwing gelaten. Zullen de meesten het met het opofferen van de laatste
twee categorieën waarschijnlijk wel eens zijn, met de eerste daarentegen liggen de
zaken toch wel wat anders. Om te beginnen: wat wordt hier verstaan onder ‘algemene
naslagwerken’? Blijkbaar evengoed lexica en handboeken over literatuurgeschiedenis
- dus naslagwerken in eigenlijke zin - als ook studies over 18de-eeuwse literatuur
die niet expliciet aan Wolff en Deken gewijd zijn. Nu komt het ons voor dat het weinig
moeite en plaats had gekost om de bibliografie op dit punt te vervolledigen, zélfs
met (de voornaamste?) eigenlijke naslagwerken: waarom immers zouden ook de
bijdragen over onze schrijfsters in de toch niet zo talrijke biografische repertoria en
literatuurlexica of in de grote literatuurgeschiedenissen waarover we beschikken,
hier niet op hun plaats zijn geweest? Des te betreurenswaardiger moet het ontbreken
worden geacht van enkele meer algemene - o.m. genologische en comparatistische
- monografieën, in de trant van Jan ten Brinks nochtans wél vermelde Roman in
brieven: niet enkel is hun aantal vooralsnog beperkt, maar ze bevatten soms toch
vrij substantiële passages of behandelen bijzondere aspecten in verband met Wolff
en Deken.
Een belangrijke afdeling van de Bibliografie tenslotte is de ‘Beknopte inventaris
van de bewaarde handschriften’, waarbij ook een volledige lijst van (244) brieven
van en aan de schrijfsters opgenomen werd, die de collectie Dyserinck reeds
aanzienlijk uitbreidt en hier en daar corrigeert. Vermelden we nog dat het boek
afgerond wordt met een aantal bijlagen - Wolff- en Dekeniana, geschriften van Ds.
Wolff - en registers en verlucht is met een hele reeks portretten, gravu-
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res, frontispices, titelbladen e.d.
Onmiskenbaar hoofdbrok én pronkstuk tevens van onderhavig Wolff- en
Dekendrieluik is de monumentale editie van de Historie van Mejuffrouw Sara
Burgerhart, door Nijhoff in twee kloeke delen in zijn bekende klassieken-reeks
uitgegeven, in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
en mede dank zij een subsidie van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk. Wanneer we weten dat het hier de allereerste
wetenschappelijke uitgave betreft van wat tot dusver dan toch algemeen als Wolffen Dekens meesterwerk werd beschouwd, beseffen we maar pas hoe treurig het
in het Nederlandse taalgebied gesteld is - in schril contrast met het ons omgevende
buitenland - met het in ere houden van het cultureel erfgoed en met name van de
nationale klassieken, maar ook welke enorme achterstand we inzake
literairwetenschappelijk onderzoek nog in te lopen hebben. Buijnsters, die zijn editie
beschouwt als voortzetting of beter als realisatie van wat het werk had behoren te
worden van zijn overleden vriend H.A. Höweler - aan wiens nagedachtenis hij zijn
boek trouwens opdraagt -, stelt zich hier dan ook te bescheiden op: hij pretendeert
immers niet meer te bieden dan ‘een uitgangspunt’ voor het wetenschappelijk
onderzoek, dus zelfs nog geen eigenlijke en volwaardige tekstkritische uitgave,
vermits hij zich, naar zijn zeggen, bij ontstentenis van voldoende filologische
voorarbeid, te vaak heeft moeten tevreden stellen met het signaleren van problemen
in plaats van ze ook te kunnen oplossen. Wat er ook van zij, we hebben ruimschoots
redenen om gelukkig te zijn met wat de auteur ons heeft geboden.
Om te beginnen is er de 90-bladzijdenlange Inleiding, die tot een kleine maar
veelzijdige en goed gedocumenteerde monografie over Sara Burgerhart is
uitgegroeid, waarin achtereenvolgens de aspecten ontstaansgeschiedenis, literaire
voorgangers, titelblad en voorwerk, briefroman, romankarakters, ideologische
achtergrond, ontvangst en waardering, wijze van uitgave aan bod komen. Uitvoerig
en uiteraard comparatistisch wordt de context geschetst - de Europese en nationale
ontwikkeling van het romangenre nl. - waarin het ontstaan van het boek moet worden
gezien en zijn betekenis en oorspronkelijkheid beoordeeld. Indien de uiteenzetting
hier soms iets minder voldoening schenkt en ook niet steeds de gewenste klaarheid
oplevert, heeft zulks niet enkel te maken met het dooreen behandelen van de
internationale en de Nederlandse situatie of met het ontbreken van duidelijke
genologische criteria - met betrekking tot de roman en bepaalde romantypes -, maar,
naar ons gevoel, vooral met 's schrijvers neiging zich te zeer te beperken tot het
aangeven van problemen of daaromtrent bestaande opvattingen, eerder dan een
persoonlijke visie te ontwikkelen. Belangrijk en verhelderend lijken ons wel de
beschouwingen die Buijnsters wijdt aan de plaats van Betje en Aagje en hun roman
binnen het nationale réveil, het zg. economische patriottisme van het eind van de
18de eeuw, of aan het belang van de classicistische poëtica voor hun realisme.
Zoals men kon vermoeden, gaan onderdelen van deze studie, o.m. in verband met
de 18de-eeuwse Nederlandse roman en de karaktertekening in Sara Burgerhart,
terug op eerdere publikaties van de
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auteur terzake. Een bibliografie van drukken, toneelbewerkingen en vertalingen,
alsmede een keuze uit de secundaire literatuur over de roman sluiten de Inleiding
af.
Voor de teksteditie, naar de eerste druk van 1782, werd gekozen voor een
fotografische reproduktietechniek, die in zover van de eigenlijke facsimile afwijkt,
dat ze de originele bladzijden aaneensluitend laat doorlopen, voorzien van een
regelnummering door de auteur; de zes oorspronkelijke, zij het later toegevoegde
kopergravures fungeren ook hier als tekstillustratie. Het afdrukken van het
notenapparaat in een vaste marge links of rechts van de tekst, levert weliswaar een
verfrissend nieuwe bladschikking op, maar heeft ook het voor de leesbaarheid
hinderlijke nadeel dat breedvoerige aantekeningen soms bladzijdenver uitlopen,
zoals de lezer reeds bij de Voorrede ervaart. Dat komt natuurlijk omdat de annotatie
bijzonder copieus is uitgevallen: wat hier aan informatie inzake eigentijdse filosofie
en literatuur, religieuze gezindten en maatschappelijk leven, mode en topografie
werd samengebracht, is inderdaad van een ongewone rijkdom en getuigt van de
grondige en erudiete vertrouwdheid van de tekstbezorger met het 18de-eeuwse
geestesleven in al zijn facetten. Die had de lezer in zijn Inleiding trouwens reeds
verwittigd dat hij eer te veel dan te weinig had willen geven: indien ons dat ergens
opgevallen is, dan misschien toch eerder in het domein van de taalkundig-filologische
toelichting; overigens moet ook daar de ernstige zin voor accuratesse en volledigheid
van de annotator worden geloofd. Waar bepaalde ‘cruces’ in de loop der jaren
aanleiding waren tot uiteenlopende interpretaties - zo de beruchte ‘to Bliktri’-passage
(pp. 490-491) -, wordt van de hele discussie een synthese gegeven. Precies die
veelheid aan waardevolle gegevens - ook bibliografisch -, verwerkt in het
notenapparaat - en trouwens al evenzeer in de Inleiding -, doet het ontbreken van
personen- en zaakregisters hierop - al zijn die dan in dergelijke publikaties misschien
minder gebruikelijk - dubbel betreuren. Wel krijgt de lezer aan het slot van het boek
nog een reeks bijlagen aangeboden - de voorrede tot de tweede druk, vooral de
variantenlijst die de tekstverschillen tussen de drukken van 1782, 1783 en 1786
inventariseert, verder toelichting bij de illustratie en een lijst van alle brieven uit de
roman -, die het dossier Sara Burgerhart op een nuttige wijze completeren.
De enkele kritische opmerkingen die we hierboven gemeend hebben te mogen
maken, zijn tot kwesties van eerder algemene aard beperkt gebleven; detailkritiek
leek ons trouwens nogal pietluttig ten aanzien van de manifeste grote verdiensten
die Buijnsters zich met zijn drievoudige bijdrage tot de Wolff- en Dekenstudie - en
vooral uiteraard met zijn indrukwekkende Sara Burgerhart-editie - verworven heeft.
Wat die laatste betreft, moet zeker nog een speciaal woord van lof worden gewijd
aan de schitterende materiële uitvoering waarvan ze het voorwerp was. Dat een
dergelijke royale, bijna luxueuze boekuitgave nog mogelijk blijkt in deze tijden van
bezuiniging is zeker verheugend: wij beschouwen ze in dit geval niet enkel als een
passende hommage aan twee van onze grote klassieke
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schrijfsters, maar bovendien als een waardige en verdiende ‘inkleding’ voor het
ernstige en knappe werk van P.J. Buijnsters.
W. GOBBERS

Verder ontvingen wij:
Bibliografie van de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw door A. DEPREZ e.a.
Te bestellen bij Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Onderbergen nr. 1, B-9000
Gent. Prijs: 1.200 F, zonder portkosten.
Het werk verscheen in offset-vorm en in een beperkte oplage en is bedoeld als
een prepublicatie van deel I van een reeks Bouwstoffen voor de geschiedenis van
de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw.
De Vlaamse literatuur wordt in deze Bibliografie per genre behandeld met voor
de vier genres samen meer dan 5.000 titels.
Hooft-literatuur - In ons vorig overzicht van ontvangen uitgaven maakten wij melding
van alle ons toegestuurde publicaties over de Mulder drost. Toen dit overzicht reeds
gepubliceerd was bereikte ons nog de verzamelbundel Van Spiegel tot Leeuwenhoek,
Syntactische en stilistische verschijnselen in 17e-eeuwse teksten door PROF. DR.
B.C. DAMSTEEGT, uitgegeven naar aanleiding van het afscheid van de bekende
taalgeleerde aan de Leidse universiteit (Leiden, 1981, 134 blz.). De inhoud van deze
bundel met o.m. een bijdrage over Hooft (de tekst van Damsteegts afscheidscollege)
verdient niet alleen de aandacht van taalkundigen, maar ook die van literairhistorici.
Hier volgen de titels: T'Samenvoeghing in de Hertspiegel, Het proza van G.A.
Bredero, de Schonckensonnetten, Zinsbouw in de poëzie van P.C. Hooft (belangrijk
ook voor de studie van Hoofts verstechniek) en Syntactische verschijnselen in de
taal van A. van Leeuwenhoek.
Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ te Gent. Jaarboek
1980-1981. Delen I en II, XXXI en XXXII, Tweede reeks nr. 23 en nr. 24. Resp. 193
en 218 blz. Prijs: binnenland 610 F., buitenland: 625 F. Bedrag over te schrijven op
P.R. 000-0301710-40 van de Soevereine Hoofdkamer...
Het wordt een gewoonte dat het ‘jaarboek’ van ‘De Fonteine’ in twee volumes
verschijnt, wat er in ieder geval op wijst dat de redactie niet om kopij verlegen zit.
Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de verdienstelijke hoofdredacteur dezer
reeks werd het tweede deel Opstellen voor A. Van Elslander genoemd. Dit deel,
samengesteld door een collega en door medewerkers van de Gentse hoogleraar,
weerspiegelt de ruime leeropdracht van Van Elslander die verder reikt dan de
rederijkersperiode en het 19e eeuwse toneelleven waarover de opstellen in de
jaarboeken en in het eerste deel van dit Jaarboek der Fonteine doorgaans handelen.
Zodra wij over plaatsruimte beschikken, publiceren wij een overzicht van de inhoud.
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[Nummer 2]
Tekstinterpretatie via een onderzoek van de co- en intertekstuele
*
relaties in de ‘Roman van Walewein’
‘Men kan - als men een generalisatie toestaat - twee stromingen in het
literatuuronderzoek onderscheiden: de extensieve en de intensieve. De eerste streeft
naar een overwicht van of een inzicht in grotere gehelen van de letterkunde of zelfs
naar de beschrijving van een “ontwikkeling”, de tweede tracht één enkele tekst zo
gedetailleerd mogelijk te analyseren als een blikopener op de periode waarbinnen
1
de tekst ontstond en functioneerde’ .
2
Het Wal.-onderzoek , dat ons al geruime tijd bezighoudt, heeft zowel extensieve
als intensieve implicaties. In een reeks vroegere bijdragen hebben we de
eerstgenoemde aan de orde gesteld en als wetenschappelijke hypothese een nieuwe
situatieschets van de Mnl. Arturroman voorgesteld, een hypothese die vooralsnog
uitdagende perspectieven opent m.b.t. de hoofse literatuur in Vlaanderen en Brabant,
maar alleszins door verder detailonderzoek moet worden geverifieerd, genuanceerd
3
en gecorrigeerd, ev. gefalsifieerd . In deze

*
1

2
3

Dit artikel is de volledige tekst van een referaat gehouden tijdens het Vlaams Filologen-congres
te Antwerpen.
Citaat uit F. LULOFS, De Filoloog als Archeoloog. N.a.v.: A.M. DUINHOVEN: Bijdragen tot
reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Assen, van Gorcum, 1975, in NTg 68 (1975),
blz. 465.
We gebruiken in deze bijdrage de volgende afkortingen: Wal.: de Roman van Walewein; LH:
Lantslootvander Haghedochte; Mor.: de Roman van Moriaen.
We hadden het in die bijdragen over onze twijfels m.b.t. de sleutelpositie van de Wal. in de
overlevering van de Mnl. Arturroman, over onze vermoedens m.b.t. een sterkere afhankelijkheid
van de niet-historische, Mnl. Arturromans t.a.v. het Lancelotcomplex, vermoedens ook m.b.t.
een jongere bloeiperiode van de zgn. oorspronkelijke Arturromans, nl. in de tweede helft van
de 13de eeuw. Zie hierover J.D. JANSSENS, De Arturistiek: een ‘wout ronder genade’.
Beschouwingen over de Roman van Walewein, Die Wrake van Ragisel, de Roman van
Ferguut, de Lancelot-compilatie en de Roman van de Ridder metter Mouwen, in SpL 21
(1979), blz. 296-318; verder nog Oude en nieuwe wegen in ‘Het woud zonder genade’.
(Terreinverkenning voor verder onderzoek van de Mnl. niet-historische Arturroman), in Ntg
75 (1982), blz. 291-312, en Nieuwe en oude wegen binnen de Middelnederlandse Arturistiek,
in Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij van 1981, blz. 177-186.
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bijdrage zouden we de Wal. tot voorwerp willen maken van een analyserend,
intensiever diepte-onderzoek. Vanzelfsprekend plaatsen we daarvoor de tekst
centraal, maar met een belijdenis tot tekstgeconcentreerd werken zijn we niet uit
de problemen.
De visies m.b.t. de interpretatie van een middeleeuwse tekst lopen nogal wat
uiteen. Om binnen het kader van de Arturistiek te blijven, denken we bijv. aan de
sceptische bedenkingen van M. Draak: ‘Wij moeten ten opzichte van de pijnlijk
geschonden overblijfselen van onze middelnederlandse Arthur-literatuur vooreerst
en inderdààd “op onze hoede” zijn. Ik ben er mij van bewust dat vele Mediaevisten
met recht geïnteresseerd zijn in het “hoe een bepaalde tekst” - juist in de vorm
waarin hij ons is overgeleverd - “gewerkt kan hebben in zijn eigen tijd”, en in welke
mate de tegenwoordige belangstelling voor structuuronderzoek studerenden naar
nog niet voldoende gewaarborgde objecten doet grijpen. Toch houd ik mij aan de
stelregel dat literaire voortbrengselen uit de Middeleeuwen precies als
archaeologische bodemvondsten gereinigd dienen te worden van latere aanwassen,
toevoegingen, herstellingen en althans getest op hiaten en vervalsingen. Ik beweer
4
niet dat men dit alles zal kunnen achterhalen, maar men moet het wél proberen’ .
De Nederlandse mediëviste breekt terecht een lans voor een grondig codicologisch
en tekstkritisch onderzoek en suggereert met overschot van gelijk dat de tekst, zoals
hij ons is overgeleverd, steeds een door de kopiisten gerecipieerde vorm van de
auteurstekst is, wat ons bij de evaluatie van de dichterlijke creativiteit op basis van
5
de bewaarde handschriften tot grote voorzichtigheid moet aanmanen . We menen
in haar ‘stelregel’ verder een (neo-)positivistische tekstgerichtheid weer te vinden
die op een archeologische manier het origineel van de dichter probeert te
reconstrueren. Als men inderdaad vaststelt wat voor ingewikkelde veranderingen
bijv. de zgn. geïnterpoleerde niet-historische Arturromans in de Haagse
6
Lancelot-compilatie vermoedelijk hebben ondergaan - en dan hebben we het

4
5

6

Zie M. DRAAK, Oude en nieuwe Lancelot-problemen, en de noodzakelijkheid van lezen, in
MKNAW, afd. Letterkunde, N.R. dl. 39, nr. 8, Amsterdam 1976, blz. 366.
We hebben dit ook zelf gesteld m.b.t. de Trojeroman van Segher Diengotgaf, waarover bij
de literatuurhistorici grote onzekerheid bestaat t.a.v. het aantal versregels van het werk: ‘Begin
nu maar eens een werk structureel te analyseren en te interpreteren waarvan je van ca. 1400
vzn. niet weet of ze al dan niet tot je onderzoeksterrein behoren’, zie J.D. JANSSENS, De
Trojeroman van Segher Diengotgaf, in Roman en Onderwijs. Nieuwe
benaderingsmogelijkheden van de roman in het onderwijs, Leuven 1979, blz. 136.
Zie o.m. W.P. GERRITSEN, Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de
Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van
de Wraketeksten, Assen 1963, blz. 158-165; m.b.t. de Mor., zie o.m. M.J.M. DE HAAN, Het
bediet van Moriane?, in TNTL 88 (1972), blz. 200-215.
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7

nog niet over de oorspronkelijke samenstelling van de codex en ‘the tantalizing
8
questions’ i.v.m. de rol van de ‘corrector’ -, dan kan men de waarschuwing van M.
Draak m.b.t. de interpretatie van deze romans méér dan begrijpen. Toch vermoeden
we - we kunnen ons evenwel vergissen - dat haar scepsis tegenover
structuuronderzoek óók is ingegeven door concrete voorbeelden van dergelijke
9
analyse uit de recente vakgeschiedenis .
Lijnrecht tegenover de visie van Draak staat bijv. deze van H. Paardekooper-Van
Buuren. M.b.t. de Mor. stelt laatstgenoemde: ‘Men kan gerust stellen dat de M een
van de gaafste middelnederlandse arturromans is. De struktuur is tot in de kleinste
zaken overwogen, elk detail is verantwoord en heeft een betekenisvolle funktie in
het geheel. Struktuur en zin vormen hetzelfde principe: het kleine dat identiek is aan
10
het grote, het grote dat het kleine omvat en mogelijk maakt...’ . In haar studie van
de tekst klinkt een overmoedig vertrouwen in de mogelijkheid van geldige (zelfs
detail-)interpretaties op grond van hermeneutische structuuranalyse; ze fotografeert
a.h.w. het werk vanuit een gezichthoek die haar toelaat het verhaal in zijn geheel
en tot in de kleinste bijzonderheden te overschouwen. Luchtfotografie tegenover
archeologie dus... Alleen is het in het geval van Paardekooper-Van Buuren niet
helemaal duidelijk wàt ze precies heeft gefotografeerd: nu eens bespreekt ze haar
‘foto M’ als weergave van de zgn. Oer-Moriaen, dan weer als beeld van de
11
Compilatie-Moriaen Dus toch: leve de archeologie?
Nu is het een alom aanvaard feit dat archeologie én luchtfotografie in onderlinge
relatie tot elkaar onmisbare disciplines zijn bij het tot stand komen van betrouwbare
inzichten over ons verleden. Dat geldt

7

8

9

10
11

Voor alle daarmee samenhangende problemen (het eerste deel van de codex is verloren:
tusen fol. 99 en 100 is er tekstverlies, wat gevolgen heeft voor onze kennis van de
Compilatie-Perchevael; de problemen m.b.t. de invoeging van de Roman van de Ridder metter
Mouwen in de codex, enz.), raadplege men M. DRAAK, De Middelnederlandse vertalingen
van de Proza-Lancelot, in MKNAW, afd. Letterkunde, N.R. dl. 17, nr. 7, Amsterdam 1954,
blz. 193-242.
Alle geïnterpoleerde Arturromans, behalve de Perchevael, worden door de corrector
onverbeterd gelaten. Zie W.P. GERRITSEN, Corrections and Indications for Oral Delivery in
the Middle Dutch Lancelot Manuscript (The Hague K.B. 129A10), in Litterae textuales.
Neerlandica Manuscripta. Essays presented to G.I. Lieftinck 3, Amsterdam 1976, blz. 58.
M. Draak schrijft in haar recensie over de inleiding tot de Moriaen-uitgave van H.
PAARDEKOOPER-VAN BUUREN en M. GYSSELING: ‘Om maar met de hardste uitspraak
te beginnen: De “Eigenlijke inleiding op de Moriaen: analyse naar structuur en zin” is een
hoofdstuk (artikel) van iets meer dan 26 pagina's (pp. 10-36) dat me in geen enkel opzicht
overtuigt. Het is verward geschreven, zwevend én kinderlijk, het zoekt hogere bedoelingen
achter situaties die tot de gangbare bestanddelen van avonturen-romans kunnen worden
herleid’, zie haar boekbeoordeling in de NTg 65 (1972), blz. 222.
Moriaen. Opnieuw uitgegeven en geannoteerd door H. PAARDEKOOPER-VAN BUUREN
en M. GYSSELING, Zutphen z.j., blz. 36.
Zie o.m. M.J.M. DE HAAN, Het bediet van Moriane?, in TNTL 88 (1972), blz. 201-201. Herdrukt
in Arturistiek in artikelen (ed. E.P. van Oostrom), Utrecht 1978, blz. 260-261.
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mutatis mutandis ook voor het filologisch omgaan met oudere teksten. Zelfs als we
constateren hoe dynamisch een middeleeuwse tekst wel kan zijn, dan kunnen we
ons o.i. op basis van de overgeleverde tekst toch een verantwoord beeld vormen
van de zingeving door de dichter, op voorwaarde dat we voldoende codicologisch
en tekstkritisch gewapend zijn, op voorwaarde m.a.w. dat we de vaak verbijsterende
complexiteit van de tekstoverlevering niet uit het oog verliezen.
Als we dan met de Wal. tekstgeconcentreerd willen werken, moeten we eerst de waarschuwing van Draak indachtig - ons studie-object waarborgen. Met de Wal.
hebben we alleszins, in vergelijking tot de meeste andere Mnl. niet-historische
Arturromans, geluk in die zin dat de tekstoverlevering vrij eenvoudig is en het werk
12
blijkbaar autonoom heeft gefunctioneerd en nergens door compilatorische ingrepen
blijkt te zijn aangetast. We kennen de Wal. volledig uit het Leidse handschrift (L),
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 195, fol. 121-181, en gedeeltelijk uit de
13
Gentse fragmenten (G), Bibliotheek der Rijksuniversiteit, nr. 1619 . Hoewel in de
beide handschriften nogal wat fouten en detailwijzingen (meestal niet met een andere
betekenisnuance) voorkomen, bevatten L en G - voorzover we in de overeenkomstige
passages kunnen nagaan - dezelfde tekststructuur; vermits ze niet op elkaar
14
teruggaan, maar onafhankelijk van elkaar op dezelfde moedertekst , mogen we
veronderstellen dat de lezing van L (althans in grote lijnen) de structurering van de
15
dichters te zien geeft .
Als dan een cultuurhistorisch monument uit de bodem werd opgegraven en de
onderzoeker het voor zich heeft liggen, kan hij het vanuit verschillende
gezichtshoeken bekijken, kan hij het met een verschillende vraagstelling benaderen.
Dat geldt niet minder voor oudere teksten. Zoals bij de tegenstelling
Draak/Paardekooper-Van Buuren reeds gedeeltelijk werd gesuggereerd, stonden
(staan) in de literaire mediëvistiek vaak twee types van vragen tegenover elkaar:
enerzijds

12

13
14

15

Dit blijkt o.m. uit de samenstelling van de Leidse codex; zie G.A. VAN ES, De Jeeste van
Walewein en het schaakbord van Penninc en Pieter Vostaert. Artur-epos uit het begin van
de 13de eeuw (dl. II), Zwolle 1957, blz. 400.
Het zijn twee losse bladen, die grotendeels de vv. 7877-8074 en 9075-9273 dekken, alles te
zamen 388 verzen, zie G.A. VAN ES, o.c., blz. 421 en 424.
Zie G.A. VAN ES, o.c., blz. 430. Hier weze opgemerkt dat we van het doorgaans
oorspronkelijke karakter van hs. G niet zo overtuigd zijn als Van Es. De tekstuitgever meent
dat de kopiist van L (of een voorganger?) herhaaldelijk overtollige woorden heeft ingevoegd
of de zin affectisch heeft verzwaard (zie blz. 428); het valt echter te overwegen dat de kopiist
van G de oorspronkelijke tekst in zijn voorbeeld heeft beknopt (en verarmd). In die zin zijn de
tekstkritische aantekeningen op blz. 508-515 en blz. 523-529 betwistbaar.
Dit lijkt ons een bruikbare werkhypothese, hoewel theoretisch natuurlijk niet valt uit te sluiten
dat de moedertekst X van L en G tegenover de autograaf drastische structurele wijzigingen
zou hebben aangebracht.
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‘Uit welke materie is het werk samengesteld? Wat is de herkomst van de diverse
15a
bestanddelen?’ - ook dàt is archeologie! -, anderzijds ‘Wat betekende het werk in
zijn tijd? Wat waren de bedoelingen van de dichters?’. Het is een oude tegenstelling
in de vakgeschiedenis, die periodisch door verschillende benamingen wordt
weergegeven: (post-romantisch) traditionalisme tegenover individualisme, genetisch
onderzoek tegenover structuralistisch, (neo-)positivistische tegenover hermeneutische
studie... De bril die men als aanhanger van de een of de andere richting opzette,
bepaalde dikwijls de aard van de uitspraken over een bepaald werk. M.b.t. het
oeuvre van Chrétien de Troyes zouden de literaire archeologen (die voor deze
gelegenheid omgedoopt tot ‘kelticisten’) de nadruk leggen op de incoherenties, het
gebrek aan eenheid, de inconsequente passages die op het bestaan van
‘(Proza-)Vorlagen’ leken te wijzen (o.m. G. Paris, J.L. Weston, R.S. Loomis); de
literaire luchtfotografen wezen daarentegen op de grote eenheid in de werken van
de Franse dichter, op zijn ‘einzigartige Schöpfungskraft’ (o.m. W. Foerster, E. Faral,
16
J.D. Bruce en S. Hofer) .
Als men evenwel bereid is de kring van vooroordelen in deze polariserende
controverse te doorbreken om alle mogelijk oplossingen zo objectief mogelijk te
overwegen, tekenen zich nieuwe perspectieven af voor het wetenschappelijk
onderzoek. Vermits immers middeleeuwse werken een oorspronkelijkheid sui generis
bezitten en zich vrijwel steeds binnen een vaste traditie van topoi, motieven en
genregewoonten bewegen, kan de vraag ‘Wat gebruikten de dichters om hun werk
op te bouwen’ zinvol aangevuld worden met een andere vraag: ‘Hoe hebben de
dichters de van elders bekende gegevens in hun nieuwe werk concreet vorm
gegeven?’. Op die manier kunnen de genetische en de structurele benaderingswijze
in het compositie-onderzoek met elkaar worden verzoend. Via bronnenonderzoek
slagen we er wellicht in om in een bepaald werk directe ontlening aan een ander
werk op te sporen; we kunnen dan proberen te achterhalen hoe de dichter met die
ontleende passages creatief is omgesprongen. Het onderzoek naar de rol van de
analogie zal hierbij uiterst belangrijk blijken te zijn.

15a

16

Ook dat zal M. Draak met haar vroeger geciteerde uitspraak wel hebben bedoeld. We denken
hierbij aan haar stellingname in het begin van haar doctorale dissertatie, Onderzoekingen
over de Roman van Walewein, Groningen/Amsterdam 1975, blz. 6: ‘M.i. toch is het onmogelijk
een juist inzicht te krijgen in de bouw van dit Walewein-verhaal, voordat de sprookjesgedeelten
gescheiden zijn van de Arthur-avonturen en eventuele andere elementen. Pas nadat op deze
wijze het door traditie gebonden materiaal geëlimineerd is, kan men de hoop koesteren iets
te weten te komen van het individuele inzicht van den dichter; om deze reden acht ik het
Walewein-onderzoek dan ook nog niet afgesloten.’ (wij cursiveren).
Zie o.m. P. TILVIS, Ueber die unmittelbare Vorlagen von Hartmanns ‘Erec’ und ‘Iwein’, Ulrichs
‘Lanzelet’ und Wolframs ‘Parzival’, in Der arthurische Roman, Darmstadt 1970, blz. 165-214.
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17

Analogie is inderdaad het structureringsprincipe bij uitstek, werkelijk ‘the dominant
18
form’ . Een ontleende passage kan nl. herwerkt worden volgens de bedoeling van
19
de dichter en aangepast aan de co-tekst , waarbinnen de bedoelde passage moet
worden geïntegreerd. Van hieruit kan de dichter de beschikbare gegevens structureel
uitbreiden, bijv. door die creatief bewerkte kern in andere episodes te reflecteren,
zodat die met de eerste bepaalde narratieve elementen, beelden of details gemeen
hebben. Op die manier maakt de analogie door additie van motieven en/of episodes
20
een lineaire of horizontale expansie van het verhaal mogelijk .
Analogie is evenwel niet enkel lineair expansief. Analogie is immers zelden
letterlijke herhaling; wie dus analogie zegt, heeft het tegelijkertijd over distinctie. Het
is inderdaad dank zij de analogische gelijkenis dat een ideëel ‘samen-zien’ van
21
bepaalde passages mogelijk wordt en we het betekenisvol anders-zijn ontdekken;
het is zo dat we doorstoten tot diepere niveaus dan dit van het louter narratieve.
M.a.w. analogie graaft naar de diepte, is ook een verticaal verschijnsel dat de
zingeving van het werk suggestief aan het licht brengt.
Zo ontstaat door het preluderen en laten echoën van bepaalde passages
(‘hoofdstukken’, episodes, motieven, details) een subtiele analogische structuur,
waardoor de dichter tegelijkertijd kan vertellen (horizontale dimensie) én verklaren
(verticale dimensie).
Tot dusver hadden we het enkel over analogische relaties op het cotekstuele
niveau van een werk. Dat analogie ook via intertekstuele relaties ‘verticaal actief’
22
kan zijn, zullen we verderop proberen duidelijk te maken .
Nu wordt het de hoogste tijd om naar de Wal. terug te keren. Na voorbereidend
23
werk van W.J.A. Jonckbloet kwam het bronnenonderzoek m.b.t. onze Mnl.
Arturroman definitief van de grond met

17
18
19
20
21
22
23

Ruim opgevat! We bedoelen er o.m. mee: herhaling, inversie, spiegeleffecten, contrasten
climaxwerking.
Zie ‘Analogy as the dominant form’ in E. VINAVER, The Rise of Romance, Oxford 1971, blz.
99-122.
We gebruiken de term co-tekst, om het begrip te onderscheiden van de buitentalige context
(werkelijkheid). Zie H. VAN GORP e.a., Lexicon van literaire termen, Leuven 1980, blz. 39.
We inspireren ons hier op N.J. LACY'S referaat Analogy and Verticality in Chrétien de Troyes
op het XIth Triennial Congress of the International Arthurian Society te Exeter (1975).
Spontaan gerealiseerd in de (lees-) luisteract van creatieve (lezers/) toehoorders.
Voor de begrippen co-, con- en intertekstualiteit, raadplege men H. VAN GORP, Vernieuwingen
binnen de literatuurwetenschap, in Roman en Onderwijs, blz. 56.
In het tweede deel bij zijn tekstuitgave, zie W.J.A. JONCKBLOET, Roman van Walewein (II),
(Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche
Letterkunde), Leiden 1848.
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de baanbrekende ‘Onderzoekingen over de Roman van Walewein’ van M. Draak .
De Nederlandse mediëviste kwam tot de conclusie dat de drieledige questestructuur
van het werk ontleend is aan een middeleeuwse sprookjesvariant van het type Aa/Th
550. ‘Begrijpelijk’ - zo betoogt Draak - ‘is dat het sprookje door zijn verplaatsing naar
een hoofs milieu met een eigen traditie, grote veranderingen heeft ondergaan: toen
de avonturen van den ongenoemden sprookjesheld overgebracht werden op
Walewein, een der bekendste Arthur-ridders, diende tegelijkertijd met diens karakter,
25
eigenaardigheden etc. te worden gerekend.’ . M. Draak was dus reeds én de
ontlening én de creatieve aanpassing op het spoor gekomen! De situatie is evenwel
nog gecompliceerder. Inderdaad, de structuur van het sprookjesschema is
verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de kernmomenten van
Waleweins queste, nl. de initiale hofscène, de episodes aan de hoven van koning
Wonder, koning Amoraen en koning Assentijn, de episodes met de vos Roges
(ontmoeting, hulp om Endi binnen te raken en onttovering) en de finale Arturscène.
Maar noch alle bijzonderheden van deze episodes, noch de daartussen liggende
26
avonturen kunnen verklaard worden door ontlening aan de sprookjesvariant . Om
de ruimte tusen de kernmomenten op te vullen, hebben de Wal.- dichters aan de
Arturliteratuur van hun tijd ontleend.
M. Draak zelf meende hiervoor een reeks bronnen te kunnen aanwijzen. Het
uitlenen van Gringolet aan de cnape in de Wal. (vv. 1351-1552) zou in secundair
27
verband staan tot een episode uit het begin van de Lancelot-en-prose ; zo zouden
ook de list van Ysabele en de episode van het geschonden gastrecht (vv. 7359-8332
en 8736-9039) samen met een gelijkaardige passage uit de Continuation Perceval
28
van Gerbert teruggaan op een gemeenschappelijke bron Y . Verder nam Draak
m.b.t. de zwaardbrugepisode invloed aan van de Chevalier de la Charrete van
29
Chrétien de Troyes .
Uit deze gegevens trok de mediëviste in hoofdzaak ‘extra-literaire’ conclusies;
het was immers haar bedoeling zich ‘rekenschap te geven uit welke bestanddelen
en op welke wijze de roman van Walewein is geworden tot “almost a compendium
30
of mediaeval romantic fiction”’ . ‘Archeologische’ doelstellingen dus. In haar besluit
geeft Draak dan

24
25
26
27
28
29
30

Haar doctorale dissertatie (1936) werd opnieuw uitgegeven Met aanvullend hoofdstuk over
‘Het Walewein onderzoek sinds 1936’, Groningen/Amsterdam 1975.
Zie M. DRAAK, o.c., blz. 2.
Zie M. DRAAK, o.c., blz. 132-134.
Zie M. DRAAK, o.c., blz. 146-149 en blz. 200.
Zie M. DRAAK, o.c., blz. 183-197 en blz. 200.
Zie M. DRAAK, o.c., blz. 174-176 en blz. 200.
Zie M. DRAAK, o.c., blz. 11-12.
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ook - zij het aarzelend - te kennen dat men de Wal. op basis van haar onderzoek
als een oorspronkelijk werk mag beschouwen, dat Penninc als de eigenlijke
initiatiefnemer moet worden aangezien en dat er tussen de twee Wal.-dichters een
31
nauwe samenwerking moet hebben bestaan .
32
Met die besluiten kunnen we grosso modo akkoord gaan , maar toch zijn we
ervan overtuigd dat men uit de gegevens van Draak met andere vragen voor de
geest méér had kunnen besluiten. Daartoe moeten we echter vooraf de
bronnenkwestie iets scherper stellen.
In enkele vroegere bijdragen hebben we gepoogd om duidelijk te maken dat de
Continuation Perceval van Gerbert zélf directe invloed op twee Wal.-episodes heeft
uitgeoefend; een gemeenschappelijke bron veronderstellen voor W en G (resp. de
overeenkomstige episode uit de Wal. en uit Gerbert) is dus niet nodig. Verder toonden
we aan dat de Wal.-dichters het Franse Lancelotcomplex (en niet de zgn. Lancelot
van Chrétien de Troyes!) moeten hebben gekend, vermoedelijk zelfs via de berijmde
33
bewerking ervan in het Middelnederlands, Lantsloot vander Haghedochte . Dit
bronnenonderzoek heeft naast ‘extra-literaire’ impl caties m.b.t. de oorspronkelijkheid,
de datering en de positie van de Wal. in de Mnl. Arturtraditie - waarover we het in
de reeds genoemde bijdragen uitvoerig hadden - ook gevolgen voor de interpretatie
van structurering en zingeving van het werk.
Vroeger hadden Jonckbloet en Draak al aangetoond dat de Wal.-dichter de ruimte
tussen de hofscène bij Wonder en die bij koning Amoraen opvulde met een passage
34
die hij aan de Lancelot-en-prose had ontleend . We achten het waarschijnlijker dat
Lantsloot vander

31

32

33
34

Zie M. DRAAK, o.c., blz. 200-212. Terecht betoogt Draak dat Vostaert ook het sprookje moet
hebben gekend om ‘“überhaupt” te kunnen inzien dat met Assentijn's burcht het verste punt
van de queste bereikt is’ (blz. 206). Verder hebben de twee Walewein-dichters allebei Gerbert
én LH gebruikt: Penninc introduceerde uit Gerbert de Bloiesine-list (wellicht ook het toverbed
bij Wonder), Vostaert de episode van het geschonden gastrecht; Penninc ontleent aan LH
de cnape-episode, de zwaardbrugepisode en de omschrijving voor Walewein ‘der aventuren
vader’; Vostaert de Hestor-episode. Dit alles pleit onmiskenbaar voor nauwe samenwerking
tussen de twee dichters. Zie o.m. J.D. JANSSENS, De Arturistiek: een ‘wout sonder genade’,
blz. 316-317.
Hoewel we de ‘fouten’ van Vostaert niet zo sterk in de verf zouden zetten. De twee opvallende
‘horten’, nl. vv. 7935-36 en 7964-65 (M. Draak, blz. 210-11), de afname van de kracht van
het zwaart-met-de-twee-ringen (Draak, blz. 211), de plotse aanwezigheid van een ‘palas’ (v.
8502) in het ‘vrijthof’ kunnen ook via een tekstimmanente interpretatie worden verklaard, zoals
trouwens ook het achterwege blijven van de berg tussen het hof van Amoraen en Wonder in
Vostaerts deel en het veranderde beeld van Ysabele. Zie J.D. JANSSENS, Analyse van de
structuur en de verhaaltechniek in de hoofse, oorspronkelijk Middelnederlandse ridderroman
(deel II) (gestencild), Leuven 1976, blz. 620-622.
Zie voetnoot 3.
Zie J.D. JANSSENS, De Arturistiek: een ‘wout sonder genade’, blz. 311-12. Hoe de dichters
creatief met de ontleningen aan Gerbert omsprongen, hebben we in diezelfde bijdrage
behandeld (blz. 316-17); we zullen het er daarom verder niet over hebben.
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34a

Haghedochte de bedoelde passage leverde . Penninc heeft ze dan aangepast aan
zijn verhaalkader. Dat betekent o.m. dat hij een vervanging van de hoofdpersonages
doorvoert. De toevallig in het woud jagende Lancelot ruimt de plaats voor Arturs
neef, ‘der aventuren vader’, een questeridder die tijdens zijn avonturen de hoofse
norm optimaal vertegenwoordigt. Dat Walewein de cnape zijn lievelingspaard
schenkt, dat hij bovendien zelf nodig heeft om de queste te kunnen verderzetten,
is een daad van uitzonderlijke hoofse edelmoedigheid, wat later als dusdanig door
Lancelot (!) wordt erkend:
‘Men hevet menichwaerf gheseit
Van seer Waleweins miltheit:
Hi es hovesch, milde ende coene.
Wat manne soos hevet te doene
Bescud hi, ziet hi dat hijs noot
Hevet: zine doghet es groot.
35
Hi gaf hem tpaert, dat wanic best.’ (vv. 1769-75) .

Door het lenen van zijn paard stelt Walewein bovendien de cnape in staat om tot
ridder te worden geslagen aan het hof van Artur (integratie in de hoofse
gemeenschap); hij houdt de jongeman te dier gelegenheid de ridderlijke norm voor:
‘Ende penst emmer om die ere
Vandesen daghe voort waert mere.
Nu vaert ende keert so ghi eerst moghet
Ende peinst emmer om die doghet.’ (vv. 1531-34)

Dit wordt bij het ritueel van de zwaardomgording door Artur herhaald:
‘... peinst omme die ere
Van desen daghe vort waert mere
Ende emmer pijnt u omme die doghet
So waer ghi comt ende ghijt doen moghet
Ende vordert weduwen ende wesen
Ende alle die ghi vint in vresen
Bescudse ende set jou lijf daer voren!’ (vv. 1847-53)

Bij de aanpassing van de Lancelot-passage is het bemerkenswaard dat grote nadruk
wordt gelegd op de ongemeen positieve eigenschappen van Walewein en op de
exemplarische rol van de hoofse norm. Dat is ook de reden waarom Walewein
onmiddellijk na de ontmoeting met de

34a
35

Zie ons artikel in NTg, blz. 308.
We citeren naar de uitgave van G.A. VAN ES, zie voetnoot 12.
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cnape moest geconfronteerd worden met de felle tolridders, waarop hij de ‘felle
zede’ (v. 1650) de wereld uithelpt. Maar er is meer! Niet enkel de onmiddellijke
36
tekstomgeving wordt vanuit die ontleende passage gestructureerd , ook het verdere
verhaal. Bijna 8.000 verzen later volgt er immers een tweede cnape-episode (vv.
10.171-10.883), waarin de cnape van hulpbehoevende jongeman tot hulpbiedende
ridder is geworden, die de bovengeciteerde aanmaningen van Walewein en Artur
37
in werkelijkheid weet om te zetten .
Dat Penninc een oorspronkelijk Lancelotavontuur heeft omgebogen tot een
passage waarin de Waleweinlof niet van de lucht is, verraadt wellicht al iets over
de bedoelingen van de Mnl. dichter (cf. infra); het is evenwel uitgesloten dat het
middeleeuws publiek de oppositie Lancelot-Walewein als intertekstuele relatie kan
hebben gerecipieerd, vermits het bedoelde Lancelotavontuur in een bonte waaier
van gebeurtenissen wegzinkt in de volumineuze Lancelotroman. Dat geldt echter
niet voor dat andere Lancelotavontuur, dat op de Wal. invloed heeft uitgeoefend,
38
nl. de zwaardbrugepisode . Het gaat hier immers om het topavontuur van de
absolute minnaar, zijn meest bekende exploot in de onvoorwaardelijke dienst van
zijn geliefde ‘coninginne’!
39
In LH komt Lansloot ‘op dat boort van ere riuire’ ; aan de overkant ziet hij een
kasteel, waarin hij de koningin gevangen weet. De toegang tot de burcht loopt
evenwel over de verschrikkelijke ‘brugghe van den swerde’ (v. 118), zo ‘scarp als
.i. scermes’ (v. 121). Maar de ridder, gedreven door minne voor ‘Arturs wijf die
tenden sinne/Dicke lantslote brochte’ (vv. 112-113), is vastbesloten de
levensgevaarlijke hindernis te overwinnen:

36

37

38
39

De structurering van de omringende co-tekst is nog heel wat gecompliceerder. Na de schenking
van Gringolet aan de cnape, verovert Walewein zich bij de ‘felle toolne’ het paard Lyaert; dat
schenkt hij (de tweede schenking van een paard) tijdens de veldslag aan het hof van koning
Amadijs aan de cnape, die door de vrienden van zijn tegenstander uit het zadel werd gelicht
(cf. vv. 2171-80). M.a.w., Walewein schenkt de cnape het paard van de tolridder, die zelf het
paard van de cnape had geroofd! De analogie gaat nog verder: wanneer Walewein, te voet,
onverhoeds door de man die Gringolet berijdt, wordt aangevallen, beschut de cnape hem
tegen die woeste uitval en verovert hij Gringolet voor zijn redder...
Men heeft hier niet enkel inversie (eerste cnape-episode: Walewein: helper, de cnape:
hulpbehoevende; tweede cnape-episode: Walewein: hulpbehoevende, de cnape: helper),
maar ook het zgn. potentie/akt-schema (de norm die in de eerste cnape-episode werd
voorgehouden, wordt in de tweede gerealiseerd). Voor dit laatste schema, zie W. BRAND,
Chrétien de Troyes. Zur Dichtungstechnik seiner Romane, (breiburger Schriften zur
romanischen Philologie, 19), München 1972, blz. 22-23.
Zie ons artikel in NTg, blz. 303-307.
Het fragment werd afgedrukt in VERWIJS' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst,
herzien door Dr. C.C. DE BRUIN (eerste deel). Tijd tot ± 1300, Zutphen 1956, eerste fragment,
v. 102.
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Hine liets niet om enen berch van goude
Diene hem gaue altemale
Hine soudse riden al toter zale
Waert met crachte of met liste
Daer hi die coninghinne wiste
Daer ne wilt hem nieman beweren
Om dat hijs hadde so groten ghere (vv. 124-130).

Lansloot zal met grote inspanning en zwaargewond de andere oever bereiken.
Hoe anders is het verhaal in de Wal.! Op zekere dag komt Arturs neef ‘Daer hi
ene riviere vant’ (v. 4939); op de andere oever ziet hij een kasteel, maar ook hier
ligt er een brug ‘scarper dan .i. scers’ (v. 5044) over het felle water. Walewein
vermoedt dat zijn queste die kant uitmoet (cf. vv. 5007-10 en 5051-59), maar hij
denkt er geen ogenblijk aan de hindernis te overschrijden: hij schuift de
verantwoordelijkheid op zijn paard:
‘Maria, scone vrouwe
Es dit die brugghe daer men vaert
Over? Ic wane wel, mijn paert
Hevet liever tswemmen na minen waen
Dant dese brugghe soude over gaen:
Hen mochte niemen daer over bringhen’ (vv. 4964-69)

Wanneer echter ook zwemmen uitgesloten blijkt, blijft de tafelronderidder besluiteloos
voor de hindernis staan, bitter klagend:
‘Die mi gave .c. marc van goude
Sone soudic niet durren bestaen
Dat ic daer over zoude gaen
Teser brugghe: ic ware verloren;
Dat weet ic sekerlike tevoren’ (vv. 5046-50)

De intertekstuele analogie is duidelijk: voor geen geld van de wereld wil Lansloot
zich van het avontuur laten afbrengen; voor datzelfde geld van de wereld is Walewein
40
geen moment bereid om het avontuur ook maar te overwegen . Penninc wil de
toehoorders (/lezers) laten

40

Een erg analoog voorbeeld van intertekstuele analogie vindt men in de Chevalier de la Charrete
van Chrétien de Troyes, waar de nachtelijke ontmoeting van Lancelot en de koningin een
‘szenisches Zitat’ uit de Tristan (waarschijnlijk de Thomas-versie) is, wat toelaat dat het werk
van Chrétien als een soort van alternatieve Tristan wordt gerecipieerd; zie W. HAUG, ‘Das
Land, von welchem niemand wiederkehrt’. Mythos, Fiktion und Wahrheit in Chrétiens ‘Chevalier
de la Charette’, im ‘Lanzelet’ Ulrichs von Zatzikhoven und im ‘Lancelot’-Prosa-roman, Tübingen
1978, blz. 84-87. Andere voorbeelden van intertekstuele analogie die betekenisdragend is,
vindt men o.m. in Chrétiens Conte du Graal (een auctorieel spel met het avonturenschema
uit zijn vorige romans om een nieuw riddertype te suggereren), in de Fergus/Ferguut (de zgn.
Perceval-parallellen) en in de Queste del Saint Graal (talrijke bijbel-referenties die Galahad
typologisch met Christus verbinden).
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beseffen dat Walewein, hoewel de meest vermaarde ridder van de tafelronde, geen
Lantsloot is, de door extreme liefde gedreven minnaar. Dat zal het middeleeuwse
publiek ook wel zo begrepen hebben, vermits - zoals reeds gezegd - dit wonderlijk
41
Lancelotavontuur en Lancelots reputatie als extatische minnaar alombekend waren .
We moeten er trouwens rekening mee houden dat zowel de Wal. als LH voor
42
hetzelfde Vlaamse publiek kunnen hebben gefunctioneerd .
Maar Waleweins queste is nu werkelijk tot staan gebracht. De uit zijn bronnen
beschikbare gegevens brachten Penninc de oplossing: de vos Roges (uit de
sprookjesvariant) gidst de tafelronderidder via een ‘duwiere’ (de ‘Pont sos Eve’ uit
het Lancelotcomplex) onder de rivier, die op dit punt van het verhaal zelfs
eschatologische dimensies heeft gekregen (cf. vv. 5825-29, 5840-55 en 5947-55).
Het besluit van Walewein om niet over de rivier te gaan, wordt a.h.w. vergoelijkend
verantwoord door de dichter: de zwaardbrug heeft kenmerken meegekregen van
de zgn. ‘Soul-Bridge’, die naar het dodenrijk leidt en door zijn oordeelsfunctie wordt
43
gekarakteriseerd ; de felle rivier is geworden tot de vagevuurrivier, die uit de hel
ontspringt en in de leverzee uitmondt. Dat betekent o.i. echter niet dat Walewein
44
een mythisch doden- of feeënrijk binnendringt : veeleer is het zo dat Penninc de
45
‘Jenseitsmotive’ stilistisch hanteert om een uitzonderlijk geïsoleerde Andere Wereld
voor te stellen. Het is m.a.w. eerder

41
42

43

44

45

Vgl. bijv. het beroemde Lancelotkapiteel (13de eeuw) in St. Pierre te Caen en de overbekende
allusie van Dante in zijn Divina Commedia (Inferno, 5de zang).
Ter voorbereiding van de editie van LH door W.P. GERRITSEN, F.P. VAN OOSTROM en
P.G.J. VAN STERKENBURG heeft deze laatste het werk grondig taalkundig onderzocht en
is hij tot de conclusie gekomen dat LH door een Westvlaming werd geschreven. We hebben
deze informatie van F.P. van Oostrom, waarvoor we hem hartelijk danken.
Zie L. HIBBARD, The Sword Bridge of Chrétien de Troyes and its Celtic Original, in The
Romanic Review 4 (1913), blz. 166-190. Hibbard baseerde zich voor de interpretatie van de
Wal.-episode op de dubbelzinnige inhoudsopgave van G. PARIS in zijn Etudes sur les Romans
de la Table Ronde. II. Le Conte de la Charette. in Romania 12 (1883), blz. 510, wat haar hele
betoog een verkeerde uitgangsbasis verleent. Deze episode in de Wal, komt nog in de
volgende studies aan bod, zonder evenwel nieuwe elementen aan het licht te brengen: H.H.
BRACHES, Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des
Hochmittelalters, Assen 1961, blz. 77 en 194 en P. DINZELBACHER, Die Jenseitsbrücke in
Mittelalter, (Verband der wissenschaftlichten Gesellschaften Oesterreichs), Wenen 1973, blz.
119-120.
We zijn het wat dat betreft eens met M. Draak, o.c., blz. 144-146 en gaan dus geenszins
akkoord met S. ERINGA, Walewein-studies, in TNTL 44 (1925), blz. 58-65, blz. 66 en blz.
111 en zeker niet met J. TEN BRINK, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
Amsterdam 1897, blz. 104: ‘En dat men bij koning Assentijn inderdaad in het schimmenrijk
is afgedaald, staaft ook het feit, dat Walewein en Ysabele uit hun kerkers gered worden door
den geest van een gestorven ridder, aan wien Walewein eene christelijke begrafenis had
bezorgd’ (wij cursiveren).
De draagwijdte van dit begrip vindt men in J.D. JANSSENS, Constanten en variaties in de
Middelnederlandse ‘episodische’ Arturroman, in Handelingen van het 31ste Vlaams
Filologencongres, Brussel 14-16 april 1977, blz. 94-100.
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‘couleur locale’ om een realiteit op te roepen, die fundamenteel verschilt van de
normale (hoofse) werkelijkheid van het Arturhof.
Zoals in het geval van Lantsloot gaat het hier voor Walewein om zijn topavontuur.
De wereld waarmee hij in Endi wordt geconfronteerd, neemt bovenmenselijke
dimensies aan, omdat hij ‘der aventuren vader’, de ridderlijke held bij uitstek, uit zijn
evenwicht moest brengen. In Endi moet Walewein voor het eerst het initiatief uit
handen geven: hij zal die extra-normale wereld niet op eigen kracht kunnen
binnenkomen noch verlaten; daarvoor had hij buitengewone helpers nodig: de
sprekende vos Roges en de geest van de dankbare rode ridder... Het is daarbij
opmerkelijk dat Walewein Endi binnengeraakt dank zij iemand die, niet ten onrechte,
ordo-herstel van hem verwacht; hij zal trouwens uit de gevangenis in Endi worden
verlost, dank zij een vroeger avontuur van ordo-herstel (de eerste episode van de
rode ridder).
Uit dit alles blijkt dat Walewein, ondanks zijn weigering de zwaardbrug over te
trekken en ondanks de hulp die hij zich door anderen moet laten welgevallen, een
onbetwistbaar positieve figuur blijft; dit is vermoedelijk niet helemaal het geval
geweest bij zijn naamgenoot in LH, die - als we kunnen betrouwen op de Ofr. bron
46
van de LH-dichter - gedoemd was om bij de ‘Pont sos Eve’ te mislukken . Waleweins
kwaliteiten, zijn onovertroffen hoofse ridderlijkheid, zijn in de Wal. nochtans niet het
gevolg van de liefde (zoals bij Lantsloot). We zouden haast zeggen, integendeel.
We hebben nl. de indruk dat de weinig problematische liefdesconceptie in het werk
een reactie is tegen de onvoorwaardelijke minnedienst uit de LH, reactie tegen de
allesbeheersende (overspelige) liefde en de hoogverheven Dame met haar nukken
en grillen. Ysabele én Walewein raken in een ommezien op elkaar verliefd (van
voorbereidende liefdespathologie is geen sprake), Ysabele laat zich niet smeken
om zich met haar gevangene aan ‘der minnen spel’ over te geven; een amoureuze
driehoeksverhouding wordt op de allergemakkelijkste manier vermeden door het
uitschakelen van Waleweins concurrent (de dood van Amoraen), zodat er ook
47
nauwelijks sprake is van een dilemma liefde/ridderplicht . Kan dat alles
geïnterpreteerd worden als impliciete afstandsname (door de dichters bedoeld en
door het publiek gerecipieerd) van Lantsloots ridderideaal, van de overspelige liefde
als stimulans tot grootste daden?
Een antwoord valt misschien te formuleren als we de expliciete Lancelotreferenties
in de tekst onder de loupe nemen. Lancelot komt

46

47

We hebben de overeenkomstige passage in LH niet bewaard; vermits de LH-dichter de
macrostructuur van zijn bron respecteert, zal het Mnl. werk dit Walewein-avontuur wel hebben
bevat.
Wel is er even een aarzeling in vv. 9408-9474.
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viermaal in de Wal. ter sprake (v. 40,vv. 1559-77 vv. 3199-3203 en vv. 10.003-09)
en hij is binnen het werk onmiskenbaar de meest positieve tafelronderidder, na de
titelheld. Lancelot neemt het op voor de cnape die naar het hof van Artur komt
gereden en zwaait te dier gelegenheid de lof van Walewein, wat de dichter over
Lancelot de woorden ontlokt:
- Daer ne was niemen zijn ghenoot
Van duechden, dat weet ic wale
Van alden heren indie sale - (vv. 1760-62)

Dat klopt: Walewein is immers niet aanwezig! Wanneer Amoraen indertijd aan het
hof van Artur voorbijreed, ontmoette hij vier ridders: Ydier, Ywein, Lanceloot en
Walewein. Enkel van de twee laatsten wordt iets meer gezegd. Over Lanceloot heet
het:
‘... ende Lanceloot
Wies dogheden dat zijn zo groot
Dat mer ave spreken mach
Hier na over menighen dach
Es dander...’ (vv. 3199-3203)

Dat is niet niets, maar toch nog vrij gering in vergelijking met ‘der aventuren vader’:
‘Sine doghet ende zine ere
Es meerre ende van betren love
Dan yemens binnen sconinx hove
Van algader zinen lieden’ (vv. 3206-09)

Dit is trouwens een bevestiging van de voorstelling van enkele tafelronderidders;
waaronder Lancelot, in de initiale Arturscène, waar enkel Walewein wordt bedacht
met het adjectief ‘hoofsche’ (v. 41) en Penninc eraan toevoegt:
- Sijn gheselle was daer ne ghein (v. 42)

De conclusie van de Wal.-dichters is in dit opzicht maar al te duidelijk: Lancelot is
een der beste tafelronderidders, maar Walewein is beter. Aan een publiek dat het
Lancelotcomplex, i.c. LH, kende en wist dat daar precies het omgekeerde gold, zal
de verschuiving wel niet zijn ontgaan.
Wat was dan de bedoeling van de Wal.-dichters? Een ‘spiegel van hoofsheid’
48
schrijven, dat zeker . In dat opzicht hebben ze tendenzen

48

Zie ons artikel in NTg, blz. 297-298.
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die ze in LH vonden (positievere trekken bij de voorstelling van Walewein,
verhoofsing, groter belang van de beschrijvingen) geïntensiveerd. Maar blijkbaar
wilden ze een ideaal van hoofsheid propageren dat zijn wortels vond in een diepe
gemeenschapsbekommernis (en de daarmee verbonden ‘eer’), eerder dan in
49
overspelige (zij het hooggestemde) liefde en onvoorwaardelijke minnedienst .
Middeleeuwse literatuur UFSAL Brussel
J.D. Janssens

49

Wat niet betekent dat de vrouw en de liefde binnen dit hoofse ideaal geen plaats hebben
gekregen. Oók Waleweins handelen wordt door de liefde bepaald (cf. de derde kerkerscène,
vv. 9205-9259) en ook in de Wal. vinden we uitspraken als: ‘Van vrouwen comt ons alle ere’
(v. 3813; cf. ook v. 3839).
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Terug naar de handschriften van Huygens' Zede-printen
Huygens schreef zijn Characteres, Dat zijn Printen (in de edities der Koren-bloemen
1
omgedoopt tot Zede printen) in de maanden augustus tot november 1623 . Hij begon
met Een Gesant, voltooid op 18 augustus, en sloot met een achttiende print, die
van Een Beul, vier maanden later, op 21 november, de creatie van de reeks af. Een
poging tot een negentiende kwam niet verder dan een ongetiteld fragment met de
aanhef ‘Hij is een Tollenaer van allerhande waren’, misschien het begin van een
2
karakteristiek van een lommerdhouder . Pas in november 1624 maakte Huygens
het aan zijn broer gerichte opdrachtvers, gedateerd 10 november 1624, en vervolgens
nog weer een nieuwe print, Een wijs hoveling, voltooid op 16 november 1624. Het
schrijven van het opdrachtgedicht wijst op aktiviteit ten behoeve van de
kopijvoorbereiding voor de Otia van 1625. Een tweede liminaire tekst, een voorbericht
in proza aan de Ledighe lener, draagt in het handschrift de doorgehaalde datum 26
3
februari 1625 . Eén print hield de dichter in portefeuille, nl. Een Professor, voor het
eerst uitgegeven in Eymaels editie van de Zede-printen anno 1891.
Deze summiere beschrijving moge volstaan ter inleiding van een betoog, dat
handelt over enige tot nog toe niet opgemerkte bijzonderheden in de manuscripten
van de onderhavige gedichten. Ik hoop te laten zien, dat het adagium ‘ad fontes’,
hoe vanzelfsprekend ook, toegepast op de Printen, voor allerlei verrassingen zorgt,
die ons door Worp, in zijn uitgave van Huygens' gedichten op basis van de
manuscripten, worden onthouden. Het onderzoek van de handschriften levert een
bijdrage tot ons inzicht in het eigen karakter van het genre

1
2
3

De gedichten van Constantijn Huygens. naar zijn handschrift uitgegeven door Dr. J.A. WORP.
Tweede deel, blz. 1-39.
Gedichten, ed. WORP, II, blz. 39.
Gedichten, ed. WORP, II, blz. 82-83.
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der characteres zoals het door Huygens beoefend is en biedt steun bij de
interpretatie.
De handschriften van de Printen bevinden zich in de jaaromslagen 1623 en 1624
van de grote verzameling Korenbloemen, in bezit van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen en in permanent bruikleen toevertrouwd aan de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag. De ordening van de talloze papieren is in de zeventiger
4
jaren van de vorige eeuw verricht door Prof. J.C.G. Boot . De bladen en blaadjes
zijn binnen elk jaaromslag genummerd. Oude, in potlood geschreven nummers, uit
de tijd dat de dichter de kopij voor de Otia in gereedheid bracht, zijn door Boot soms
voor zijn nieuwe nummering gebruikt. Dat had tot gevolg, dat althans in de genoemde
jaaromslagen de volgorde der losse stukken niet de chronologie van ontstaan
5
weerspiegelt.
De enkelbladen en dubbelbladen met de tekst der printen van 1623 dragen de
nummers 14, 14a etc. tot 141. De liminaria vormen ten gevolge van de genoemde
handelwijze van Boot ondanks hun datering de nummers 1 en 2 in jaaromslag 1624.
Een wijs hoveling beslaat de nummers 9, 9a tot 9f van datzelfde jaar.
We houden ons nu vooral bezig met de printen van 1623. De samenhang der
stukken 14 tot 141 blijkt behalve uit de inhoud ook uit een aantal custoden en uit
een doorlopende paginering in Huygens' hand, van 1 tot 42. Het bijgevoegde
overzicht laat zien, hoe het bundeltje papieren is samengesteld en met welke
tekstgedeelten de bladzijden zijn gevuld. De dichter heeft de bladen 1 tot 40 volledig
beschreven. Waar een print halverwege een bladzijde eindigt, volgt meteen de
aanhef van een nieuwe. Het lijkt erop, dat Huygens bij het creëren van de eerste
printen (Een Gesant, Een allgemeen Poëet, Een Bedelaer) ernaar heeft gestreefd,
elk gedicht te beperken tot één pagina geschreven tekst, desnoods met
gebruikmaking van de marge voor aanvullende of afsluitende versregels. Maar Een
rijcke Vrijster liet zich niet binnen zo'n procrustesbed dwingen en sinds het schrijven
van die print zag de dichter ervan af, zich de uitwendige beperking van een pagina
op te leggen voor wat hij omtrent een type of een beroep te zeggen had. Nog slechts
incidenteel beslaat één print één bladzij: Een Comediant vult de laatste zijde van
het dubbelblad 14g. Op deze bijzonderheid moet ik straks terugkomen.

4
5

Gedichten, ed. WORP, I, Inleiding blz. XI.
Vgl. b.v. de omstandigheid, dat de beide liminaire teksten van de printen, ofschoon uit
verschillende jaren daterende (nov. 1624 en febr. 1625), als de nrs. 1 en 2 in jaaromslag 1624
opgenomen zijn; anderzijds, dat de drie handschriften van Myn vyand vreucht, myn hater
vrede in jaaromslag 1623 van elkaar gescheiden zijn onder de nrs. 1, 5 en 11 (zie P.J.H.
VERMEEREN, ‘Vastnerts penn in arrebeyt’ II, Ntg 52, 1959, blz. 267).
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Overzicht van de manuscripten met de Printen van 1623
o

o

sign

r /v

14

r

o

2.

o

v

14 [3]

pag. in H. tekst
nr in potl. datum
bijz.
hand
naast titel onder tekst
1.
Een
(7.)
18-8-23
Gesant, r.
1-24

o

herziene
tekst
Poëet, r.
1-10

o

blanco

r

v
14a

losse

strook

Een
(4.)
Bedelaer,
r. 1-38

22-8-23

o

4.

Een'rijcke 5.
Vrijster, r.
1-28

24-8-23

o

5.

slot, r.
3.
29-42;
Een
Koning, r.
1-10

26-8-23

o

6.

vervolg, r.
11-38

o

7.

slot, r.
8.
39-50;
Een (...)
Soldaet, r.
1-12

o

8.

vervolg, r.
13-44

o

9.

slot, r.
6.
45-50;
Een (...)
Predikant,
r. 1-18

o

10.

vervolg, r.
19-46

o

11.

slot, r.
47-60;

r

1r

1v
2r

2v
14d

14.

3.

v
14c

21-8-23

o

r

v

14b

Een
allgemeen
Poëet, r.
1-42

1r

12.

2-9-23

6-9-23

7-9-23
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Alchymist,
r. 1-12
o

12.

vervolg, r.
13-40

o

13.

slot, r.
13.
41-48;
Een
Dwergh, r.
1-12

19-9-23

o

14.

Een Sott 18.
Hoveling,
r. 1-26

26-9-23

o

15.

vervolg, r.
27-52

o

16.

vervolg, r.
53-80

o

17.

vervolg, r.
81-108

o

18.

vervolg, r.
109-140

o

19.

slot, r.
141-144;
Een
Professor,
r. 1-20

o

20.

vervolg, r.
21-50

o

21.

slot, r.
51-70;
Een (...)
Medicyn,
r. 1-6

o

22.

vervolg, r.
7-36

o

23.

vervolg, r.
37-66

o

24.

slot, r.
20.
67-78;
Print-schrijver,
r. 1-14

o

25.

slot, r.
15-42

o

26.

Een
11.
Comediant,
r. 1-24

1v
2r

2v

14e

1r

1v
2r

2v
14f

1r

1v
2r

2v
14g

1r

1v

2r

2v

4-10-23

9.

8-10-23

12-10-23

14-10-23
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o

27.

Een
15.
Matroos, r.
1-30

o

28.

vervolg, r.
31-58

o

29.

slot, r.
17.
59-74;
Een Boer,
r. 1-8

o

30.

vervolg, r.
9-36

o

31.

vervolg, r.
37-64

o

32.

vervolg, r.
65-92

o

33.

vervolg, r.
93-120

2v

o

34.

vervolg, r.
121-148

o

35.

slot, r.
149-170;
Een
Waerd, r.
1-6

o

36.

vervolg,
7-36

o

o

1r

1v
2r

2v
14i

1r

1v
2r

14j

16-11-23

37.

vervolg, r.
37-66

38.

slot, r.
16.
67-84;
Een Beul,
r. 1-10

21-11-23

o

39.

vervolg, r.
11-40

o

40.

slot, r.
41-54; ‘Hij
is een
Tollenaer’,
r. 1-6

o

41.

blanco

o

42.

blanco

r

v

141

13-11-23

10.

r

v
14k

20-10-23

1r

1v

2r

2v
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De bundel papieren nu, waarvan oorspronkelijk ook Een wijs hoveling niet
aansluitende paginanummering alsmede de twee drempel-teksten deel uitmaakten,
is de kopij geweest voor de uitgave van de Printen in de Otia. Bedenken we daarbij,
dat de volgorde der gedichten in de druk geheel anders is dan de volgorde van
ontstaan in de manuscripten, dan is het duidelijk, dat de dichter de nodige
maatregelen moest nemen om de drukker te zeggen wat hij wenste. In het
voorbijgaan wijs ik erop, dat t.a.v. Een Professor de hierboven gebezigde uitdrukking
‘in portefeuille gehouden’ niet letterlijk van toepassing is. Het gedicht is nl. in de hele
stapel naar de drukkerij gegaan. Links van de titel zette Huygens de woorden ‘Dit
6
niet te drukken’ en met één vertikale streep haalde hij de tekst door.
Met betrekking tot de kopijvoorbereiding, in casu de volgorde der Printen, bevindt
er zich in jaaromslag 1623 een tekst die tot op heden nooit de aandacht heeft
getrokken. Ook Worp zwijgt erover. Het gaat om wat geschreven is op de versozijde
van stuk 13. Op de voorzijde van het blaadje staat een gelegenheidsversje van 14
7
september 1623, met het opschrift ‘Een siecke vrindt// Aen Trellos kindt’ . Als we
het blad omdraaien, vinden we links boven allereerst de zeer gevlekte naam van
een der printen: ‘Een Bedelaer’. Indien de dichter aldus begon met het inventariseren
van zijn printen (en wat er verder op de bladzij te lezen staat geeft aanleiding dat
te denken), realiseerde hij zich vermoedelijk direct daarop, dat er chronologisch nog
een paar voorafgingen. Hij draaide het blad ondersteboven, zodat de woorden ‘Een
Bedelaer’ rechts onder kwamen te staan, en gebruikte het blad vervolgens voor zijn
inventarisatie. In een later stadium kwam er rechts een tweede lijstje naast te staan,
zodat het geheel als volgt kan worden weergegeven:

(KA XLa, 1623, 13 verso)
Voorspraeck 1
Aenden
leser.
Een

2

<3>

+
[C ]<K>oningh 3

Een Poeet.

2

Bedelaer

4

Een
Bedelaer.

3

Rijcke
vrijster

5

Een rijcke
Vrijster

4

Predicant

6

Een
Koningh.

5

r
Ambassad . 7

+

r

[1 ]

Ambassad .

6

7

Zie de facsimile's van Een Professor in Constantijn Huygens, Zes Zedeprinten. Ingeleid en
voorzien van annotatie en cultuur-historische toelichting door een werkgroep van Utrechtse
neerlandici (Utrecht, Instituut De Vooys, 1976), blz. 108, 110 en 112.
Vgl. Gedichten, ed. WORP, II, blz. 9-10.
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Een gemeen
Soldaet.

6

Soldaet

8

Een goet Predicant. 7

Medicijn

9

Een Alchymist.

Waerd

10

<Comediant

11>

Alchymist

1[1 ]<2>

[- Een Professoor.] 10

Dwergh

1[2 ]<3>

Een [Print-schrijuer.]

11

Poeet.

1[3 ]<4>

⋞onwetend
Medicijn.⋟

12

Matroos.

1[4 ]<5>

Een Print-schrijuer. 13

Beul

1[5 ]<6>

Een Matroos.

14

Een Boer

1[6 ]<7>

Een Boer.

15

Sott houeling

1[7 ]<8>

Een Waerd.

16

Wijs houeling

1[8 ]<9>

17

Printschrijver

[19 ]<20>

8

Een Dwergh.
[- Een Sott
Houeling.]

9

+

+
+

+

+
+
+
+
+

Het linker lijstje noemt de printen van 1623 in volgorde van ontstaan. Dat is mi.
voldoende grond om er een (poging tot) inventarisatie in te zien. Het rechter staatje
heeft een heel ander karakter: het is het resultaat van de ordening ten behoeve van
de uitgave. In de Otia is de volgorde van dit lijstje aangehouden.
Bezien we nu eerst het oudste lijstje, dan constateren we opmerkelijke zaken.
1. De eerste print is aangeduid als ‘Een Ambassadeur’. Ook in het andere staatje
lezen we die titel. De verklaring is, dat het gedicht in het handschrift
oorspronkelijk inderdaad Een Ambassadeur heette. Huygens heeft blijkbaar
in een laat stadium van kopijvoorbereiding gekozen voor het Nederlands
equivalent ‘Gesant’, mogelijk uit puristische overwegingen.
2. De tweede print draagt in het lijstje de naam ‘Een Poeet’. Ook dit stemt overeen
met de oudste titel in het manuscript. Ik kom dadelijk op de verandering van
deze titel terug. De gedachte, dat Huygens de titel Een allgemeen Poëet
gemakshalve in verkorte vorm geeft, vindt geen steun in de wijze waarop andere
titels die een adjectief omvatten in het inventarisatiestaatje opgenomen zijn.
3. In het lijstje ontbreekt Een Comediant. De verklaring zullen we moeten zoeken
in de plaats van de tekst in de manuscripten: de achterzijde van het dubbelblad
14g. Bij het omslaan van het blad kon de blik van de inventarisator gemakkelijk
getrokken worden naar de titel bovenaan het volgende diploma: Een Matroos.
Ook bij het opmaken van het tweede lijstje zag de dichter aanvankelijk het
gedicht over het hoofd. Interessant gegeven! Huygens herinnerde zich (denkelijk
een jaar na dato) niet, dat hij Een Comediant
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geschreven had. Bij een gevoel van gemis zou een kleine speurtocht in de
bundel papieren immers zonder moeite tot opsporing hebben geleid.
4. Ook Een Beul komt in de inventarisatie niet voor. Deze print was de laatste
van de verzameling van 1623. Werd het lijstje gemaakt toen deze print nog
geschreven moest worden? Als we dat mochten aannemen, was er een vrij
nauwkeurige datering van het lijstje mogelijk: tussen 16 en 21 november 1623,
dat zijn de data van voltooiing resp. van Een Waerd (laatste in het staatje) en
Een Beul. Maar nu we geconstateerd hebben, dat Huygens Een Comediant
vergat, is zoiets ook bij Een Beul goed denkbaar. Met een soortgelijke verklaring:
het gedicht begint onderaan op de versozijde van 14k. Bij een vluchtig verrichte
inventarisatie kon licht over het hoofd worden gezien, dat daar een nieuw
gedicht inzette. Bij het verder bladeren - maar dat betrof nog slechts blad 141
- ‘beleefde’ Huygens, niet lezend maar alleen naar titels speurend, de versregels
van Een Beul als het vervolg en slot van het voorgaande gedicht, Een Waerd.
5. Een haastige of vluchtige manier van werken zouden we ook kunnen vermoeden
op grond daarvan, dat de titel van Een Print-schrijver voorbarig genoteerd werd.
De dichter sloeg voor een ogenblik Een onwetend Medicijn over. Hij schreef
in zijn lijstje met dubbelblad 14f voor zich de titel van Een Professor over (in
de vorm ‘Een Professoor.’), maar hij verzuimde het dubbelblad open te slaan
en ging door naar 14g, waaruit hij de titel van Een Print-schrijver overnam. Hij
bemerkte echter zijn vergissing, bladerde terug en verbeterde zijn fout. Dadelijk
na de correctie noteerde hij de titel van Een Print-schrijver opnieuw. Dit
bladeren, terugbladeren en verbeteren verklaart misschien mede het feit, dat
Een Comediant, welke tekst meteen na Een Print-schrijver volgt, onopgemerkt
bleef. Het gevoel van voldaanheid over het herstel van de vergissing
veroorzaakte een zekere verslapping van de aandacht. Of ook: na de
verbetering kon bij de inventarisator makkelijk het gevoel postvatten, dat blad
14g nu dan toch afgewerkt was.
6. Twee titels in het inventarisatiestaatje zijn doorgehaald, alsof ze moesten
vervallen: ‘Een Sott Houeling’ en ‘Een Professoor’. Het schrappen past uiteraard
niet bij de aktiviteit van het inventariseren, eerder bij die waaruit het tweede
lijstje is ontstaan. Over het achterhouden van Een Professor sprak ik al.
Huygens heeft op een zeker moment besloten, deze print niet te laten
verschijnen. Algemeen wordt aangenomen, dat hij vreesde de Leidse
hoogleraren, in het bijzonder sommige van zijn kennissen onder hen, Heinsius
met name, te kwetsen met het beeld van ‘een op geld belust hol vat vol
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wijn’, zoals de Utrechtenaren die zes Zede-printen uitgaven het niet ongeestig
8
formuleerden.
7. Het meest intrigerend is evenwel de doorhaling van de woorden ‘Een Sott
Houeling.’ Anders dan Een Professor keert Een Sott Hoveling in het rechter
staatje terug. Uit de doorhaling valt af te leiden, dat de dichter eens het besluit
nam, ook deze print niet te publiceren. Er zullen motieven gegolden hebben
als bij het laten vallen van Een Professor. Met de uiterst negatieve schets van
de zotte - liever nog: door en door verdorven - hofjonker zou hij mensen uit zijn
directe omgeving tegen zich hebben kunnen innemen. Er waren in het gedicht
kennelijk voldoende elementen uit de realiteit verwerkt om zo'n effect te
voorzien. Dat Huygens zulke lezersreakties voor mogelijk hield leert ons, dat
we in de Printen, met al hun conventionele literaire trekjes, niet met louter
literair spel te doen hebben. Intussen heeft Huygens Een Sott Hoveling toch
weer het groene licht gegeven. Dat was mogelijk door de creatie van de
tegenhanger, Een wijs hoveling. Zonder die, mogen we concluderen, zou Een
Sott Hoveling waarschijnlijk niet verschenen zijn. Omgekeerd: de aanzet tot
het schrijven van Een wijs hoveling, nota bene een jaar na de aanhoudende
inspiratie tot de printen van 1623, was gelegen in de aarzeling om Een Sott
Hoveling te schrappen. Dat de wijze pendant onder de handen van de dichter
uitgroeide tot een breed opgezet ideaalbeeld duidt erop, dat Huygens hier
inderdaad uit een andere inspiratie doende was dan die waaruit de reeks van
1623 is ontstaan. Het aparte van Een wijs hoveling binnen de verzameling der
printen, o.a. blijkend uit de buitensporige lengte (meer dan acht maal het
gemiddelde van de overige printen), wordt met behulp van het nieuwe gegeven
9
nog wat meer begrijpelijk.
Ik kom nu tot de bespreking van het tweede staatje. Het onderscheidt zich in
verschillende opzichten van het eerste. Wat meteen in het oog springt, dat zijn de
nummerreeksen in potlood, één ter linker en één ter rechter zijde van de namen
der printen. Ze stellen ons in staat, drie stadia te herkennen in het ontstaan van dit
tweede lijstje. In een eerste fase noteerde Huygens de printen in de volgorde waarin
hij ze wilde laten drukken. De titels werden verkort weergegeven; alleen in ‘Een
Boer’ werd het lidwoord gehandhaafd. De geordende reeks kreeg een kolommetje
nummers van 1 tot 17 (de linkse cijferkolom). Toegevoegd blijkt alsnog Een Beul.
Nieuw ten opzichte van het

8
9

Zes Zedeprinten, blz. 13.
Vgl. N. WIJNGAARDS, ‘Een wijs Hoveling van Constantijn Huygens, gezien in het licht van
de Theophrastische traditie’, Ntg 59, 1966, blz. 338-46.
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inventarisatielijstje is ook Een wijs hoveling. Dat feit levert de datum post quem van
het tweede lijstje: 16 november 1624, die tegelijk de datum ante quem van het
inventarisatielijst is. We weten dat Huygens juist in die tijd bezig was de uitgave der
10
Otia voor te bereiden. In dit eerste stadium van het ordeningsstaatje ontbrak nog
altijd Een Comediant.
In de tweede fase plaatste de dichter bovenaan de aanduiding voor de beide
liminaire teksten: ‘Voorspraeck’ en ‘Aenden leser’, voorzien van de in inkt geschreven
nummers 1 en 2 ter rechter zijde. Met een streep zijn de titels van de liminaire teksten
gescheiden van de reeks namen der printen. Eén ogenblik wilde de dichter nu, na
het vergeven van de nummers 1 en 2 aan het ‘voorwerk’, de cijfers in de linker kolom
aanpassen: de 1 voor ‘Koningh’ werd, in potlood, in een 3 gewijzigd. Maar dadelijk
daarop veranderde hij van opzet: de cijferkolom rechts werd voortgezet van 3 tot
19. Die nummers moesten vervolgens op de overeenkomstige plaatsen in de kopij
worden aangebracht. Dat gebeurde steeds links van de titels van de printen in de
handschriften.
De derde fase omvatte de ingreep die noodzakelijk was door het terugvinden van
Een Comediant. De titel van deze print werd alsnog in het lijstje opgenomen, in
potlood, tussen ‘Waerd’ en ‘Alchymist’, voorzien van het nummer 11. De
tussenvoeging maakte aanpassing van de nummers vanaf ‘Alchymist’ nodig: 11 tot
19 werd 12 tot 20. Deze veranderingen werden tevens aangebracht op de
overeenkomstige plaatsen in de manuscripten, zoals daar duidelijk te zien is. Het
nu definitief geworden lijstje moest ongetwijfeld ook dienen ten gerieve van de zetter,
die er een leidraad in ontving teneinde in de doolhof der printen zijn weg te vinden.
Het opduiken van Een Comediant valt m.i. nog iets nader te dateren. Het ‘Aenden
leser’ was vermoedelijk reeds geschreven (26 februari 1625); immers de oudste
nummering rechts van de namen der printen (in de bovengenoemde tweede fase
genoteerd) omvatte ook die tekst, maar nog niet Een Comediant. Een heel laat
stadium van kopijvoorbereiding derhalve zorgde voor het thuisbrengen van het
vergeten gedicht. Dat is goed voorstelbaar. Toen de dichter de teksten definitief
persklaar ging maken en in margine aanwijzingen voor de zetter plaatste, zoals ‘Dit
innewaert’ (d.w.z. ‘deze regel laten inspringen’), vergde dat nog eens een zorgvuldige
lezing van alle teksten. En zo stuitte hij op het over het hoofd geziene gedicht. Dat
de dichter zelf en niet b.v. de drukker Een Comediant terugvond, blijkt uit

10

Vgl. Huygens' brief aan Hooft d.d. 30 oktober 1624, nr. 209 in De briefwisseling van Pieter
Corneliszoon Hooft. Uitg. H.W. VAN TRICHT, deel I (Culemborg, 1976), blz. 499-500.
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het feit, dat ook in de marge van dit gedicht de aanwijzing ‘Dit innewaert’ in Huygens'
eigen hand te lezen staat.
Als gezegd staan de nummers in potlood ook naast de titels der gedichten in de
handschriften. Hierop bestaan ogenschijnlijk een paar uitzonderingen. Op blad 14
o

r is de te verwachten 7 niet naast de titel van Een Gesant te zien, zo min als het
o

nummer 4 bij de titel van Een Bedelaer op folium 14a r . Bij nader toezien echter
blijken deze cijfers uitgewist te zijn; de indruk van de cijfers in het papier is nog
duidelijk waarneembaar. Het is m.i. niet toevallig juist op deze plaatsen, dat de cijfers
weggewist zijn. Het betreft in beide gevallen de voorzijde van een nieuw stuk in de
handschriftenverzameling. Prof. Boot heeft bij het aanbrengen van de signaturen
klaarblijkelijk gevreesd voor verwarring op die plaatsen waar de gebruiker een
signatuur verwachten kon: bovenaan een nieuw blad. Daarom liet hij daar de oude
nummers, die een heel andere functie hadden vervuld, verdwijnen, zoals hij elders
oude cijfers een andere functie gaf (vgl. de derde alinea van dit artikel). Nog ietwat
anders ging het toe met het nummer van Een wijs hoveling. Naast de titel in het
handschrift was aanvankelijk het nummer 18 gezet. Na het terugvinden van Een
Comediant verving Huygens dit door 19. Van dit nummer is de 9 blijven staan, maar
de 1 uitgewist: ook hier is de moet van het cijfer 1 nog goed zichtbaar. De verklaring
is, dat Boot aan het desbetreffende stuk het signatuurnummer 9 wenste te geven.
Hij trof in Huygens' hand het nummer 19 aan en hoefde niets anders te doen dan
de 1 weg te raderen. Op zulke negentiende-eeuwse ingreepjes moet de onderzoeker
van Huygens' manuscripten dus bedacht zijn.
Een belangrijke vraag bij het bestuderen van het tweede lijstje is die naar de
motieven die de dichter bij de ordening der printen hebben geleid. De werkgroep
van Utrechtse neerlandici, die Zes Zedeprinten heeft uitgegeven, constateert terecht,
dat er zich hier en daar ‘inhoudelijke gronden voor hergroepering’ opdringen. Het
vooropgaan van Een Koning is natuurlijk niet onopzettelijk, de afsluiting met Een
Print-schrijver, als schets van de kritische auteur zelve, evenmin. Een Bedelaer is
om redenen van contrast direct na Een Koning geplaatst. ‘Maar verder lijkt het een
bonte mengeling’, aldus de Utrechtenaren. ‘Misschien bedoelde Huygens niets dan
juist die bontheid, die ook in ander literair werk uit die tijd, b.v. emblemata-bundels,
11
opvalt.’ Misschien valt nog het volgende te overwegen. Een Predikant en Een
Gesant passen bij elkaar als ambassadeurs, resp. van God en van een aards koning.
Een Boer gaat met zijn aanhef ‘Hij is een Edelman, soo wel als d'aller eerste’ op
ironische wijze vooraf aan Een Sott Hoveling,

11

Zes Zedeprinten, blz. 14.
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die, edelman, gekarakteriseerd wordt met de inzet ‘Hij is een Ydelman, een Edel
beest gelijck’. De beide hovelingen, elkaars pendanten, hoorden natuurlijk ook bijeen
te staan. Voorts is het niet ondenkbaar, dat de dichter de lang uitgevallen printen
enigszins achteraan heeft gezet om de lezer niet meteen te vermoeien met breed
uitgewerkte karakteristieken. Tenslotte kan de toevallige situatie in de manuscripten
een factor zijn geweest. Dit zou althans het geval kunnen zijn met betrekking tot de
plaats van Een Dwergh, dadelijk na Een Alchymist, te meer, daar het dwergengedicht
maar een bescheiden plekje inneemt en als het ware met het voorafgaande kon
worden ‘meegenomen’. Overigens blijft het opmerkelijk, dat de volgorde in de
handschriften juist niet beslissend is geweest voor de ordening in de Otia.
Het gedicht Een Dwergh vraagt nog in een ander opzicht onze aandacht. Het is
zoals men weet een ‘iconisch’ gedicht, in andere woorden een ‘carmen figuratum’:
de uitwendige vorm vertoont het beeld van de mismaakte, die in het gedicht
gekarakteriseerd wordt. Wat opvalt is, dat de dichter er nergens blijk van geeft,
moeite te hebben gedaan om het gedicht, met zijn eigen visuele ‘extra’, op één
bladzij in de Otia afgedrukt te krijgen. Het is in dat boek in elk geval over twee
pagina's verdeeld. Kwam het op de visuele indruk minder aan? Inderdaad kan het
gedicht door het steeds korter worden van de versregels in de geest van de lezer
het effect sorteren dat Huygens met de iconische vorm beoogde, en dat te gereder,
aangezien het gedicht in de slotregels zijn eigen vorm thematiseert:
Sulck een man bij een man
Als een' pint bij een kan,
Als een' sweep bij een' vlegel,
Als een' koot bij een kegel,
Als dit vaers
12
Bij een' kaers.

We zijn hiermee toe aan de betekenis van de studie der handschriften voor de
analyse en de interpretatie van de literaire teksten als zodanig. Wie bij het begin
begint, d.w.z. bijode oudste print, komt direct voor een interessante bijzonderheid
te staan. Na de titel Een Ambassadeur luidde de eerste regel aanvankelijk:
13

Is een *bekende* spie, een buijtens-baet-besorgher;

12
13

Vlg. Gedichten, ed. WORP, II, blz. 11; cursivering van mij.
Het derde woord in de versregel staat tussen sterretjes, niet zozeer omdat ik er onzeker over
ben dat het woord er eenmaal gestaan heeft, maar omdat de dichter, voordat hij het
doorhaalde, er klaarblijkelijk nog in veranderd heeft, zonder dat ik durf te zeggen hoe en wat.
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In tweede instantie is in de kantlijn vlak voor het woord Is het woord Hij geschreven.
Die verandering bracht een andere mee: het drieletter-grepige adjectief (‘bekende’)
werd vervangen door het tweeletter-grepige ‘eerlick’.
Was de eerste versie een vergissing van de dichter? De vaste formule voor de
aanhef der printen is immers ‘Hij is’. Met de systematiek, die Huygens in zulke zaken
kenmerkt, heeft hij die formule tot een soort van genre-signaal gemaakt. Hij deed
dat welbewust, zoals we kunnen zien in het portret van de printendichter zelf,
waarvan de volledige titel is: Characterista oft Een Print-schrijver. Hij schetst daarin
zichzelf in zijn hoedanigheid van dichter der satirische printen, verdedigt zich met
de verklaring, dat hij met zijn uitbeelding van allerlei ondeugden in het algemeen
bedoelt te spreken en het goede voor zijn medemensen beoogt, en vraagt de lezer
om een welwillende wederkerigheid:
O oogen die van 'tsand van vuijle laeck-sucht vrij zijt
14
Beloont sijn trouw' HY IS, met een medoogend' GHY ZYT;

Toch berust de oorspronkelijke aanhef van wat later Een Gesant zou heten, niet op
een verschrijving. Daartegen pleit de fraaie rustig neergeschreven hoofdletter I van
Is, alsook het normale jambische verloop van deze versie: ‘Is een *bekende* spie...’
Veerleer moeten we aannemen, dat de dichter hier ‘experimenteert’ met de inzet
van zijn printen, en wel zonder enige twijfel met de Engelse ‘characters’ van de
eerste decennia van de zeventiende eeuw in gedachten. Bij auteurs als Overbury
en Stephens komen we namelijk dikwijls dezelfde formule tegen. Daarbij wordt de
titel niet gevolgd door een punt en is die titel het onderwerp van de zin, die in de
‘eigenlijke’ tekst verdergaat met het naamwoordelijk gezegde. Eén voorbeeld uit
Overbury:

A good Wife
Is a mans best moveable, a scien incorporate with the stocke, bringing
sweet fruit; one that to her husband is more then a friend,lesse than
15
trouble: an equall with him in the yoke. (etc.)
We mogen vaststellen, dat Huygens in het allereerste begin van zijn bezig zijn in
de characteres-traditie deze Engelse gewoonte voor ogen

14
15

Characterista oft Een Print-schrijver, r. 39-40 (Gedichten. ed. WORP, II, blz. 20-21).
Geciteerd naar The Miscellaneous Works in Prose and Verse of Sir Thomas Overbury,
Knt. Ed. Edward F. RIMBAULT, Ll.D. (London, 1856), blz. 72. Vgl. voor de invloed van
de Engelse characterschrijvers op Huygens Rosalie L. COLIE, ‘Some Thankfulnesse
to Constantine’ (Den Haag, 1956), blz. 46-51 en Jacob SMIT, ‘De characteres en
Constantijn Huygens’, in: Forum der Letteren 8, 1967, blz. 13-23.
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had. Hij is er vrij spoedig of eigenlijk dadelijk van afgestapt. Al in zijn tweede print,
Een allgemeen Poëet, drie dagen na Een Gesant voltooid, begon hij zonder aarzelen
met de woorden Hij is. Ook daarmee sloot hij trouwens bij de Engelse characters
aan. De enige uitzondering is geen uitzondering, maar voor-de-hand-liggende variant:
Een rijcke Vrijster zet in met de woorden Sij is.
Zoals bekend bepaalt dit Hij is, resp. Sij is de structuur van het eerste gedeelte
der printen. Van Es heeft het aldus geformuleerd: ‘Eerst omschrijft de dichter zijn
object door een reeks vernuftige beelden in den zinsvorm der definitie - onderwerp
en naamwoordelijk gezegde - slechts uiterlijk verbonden door de samentrekking
van “hij is”, waarmee alle schetsen stereotiep beginnen. Een opzettelijke constructie
ligt aan deze varieerende reeksen niet ten grondslag. De volgorde had even goed
anders kunnen zijn. Het einde is even abrupt als het begin. Iedere omschrijving is
16
een apart raadseltje, dat voor oplossing afzonderlijke overweging vraagt.’
Naar aanleiding van deze woorden dit: de print Een Gesant is door Huygens
onafgemaakt gepubliceerd, zoals door sterretjes onder de tekst aangegeven wordt.
Toch maakt het gedicht een indruk van afgerondheid. Dat de dichter het als
onvoltooid beschouwde, zal samenhangen met het feit, dat deze tekst structureel
niet verder komt dan het, door de woorden Hij is plus een opeenhoping van
‘naamwoordelijke delen’ gekenmerkte, eerste gedeelte. In de andere printen is dat
anders; daar volgt een tweede deel in een rustiger beschrijvende of beschouwende
trant en een derde afsluitend gedeelte met een conclusie, een gebed, een woord
17
tot de lezer of iets dergelijks.
Een illustratie van de juistheid van Van Es' woorden over de volgorde in het
enumeratieve eerste gedeelte levert het handschrift van hetzelfde gedicht Een
Gesant. De regels 5 tot 8 blijken een latere, in de marge bijgeschreven inlassing te
zijn; ‘later’ uiteraard in relatieve zin: na het neerschrijven van de rest van de tekst,
maar voordat het gedicht met de overige kopij naar de drukker van de Otia ging.
Door middel van een verwijsteken is aangegeven, op welke plaats de vier alsnog
toegevoegde versregels dienen te worden gelezen. Het bijzondere is nu, dat
eenzelfde verwijsteken, maar weer doorgehaald, te vinden is tussen de regels 16
en 17. De dichter heeft dus geaarzeld inzake de plaats van inlassing. De definitieve
keuze kan van allerlei subtiele overwegingen afhankelijk geweest zijn. Maar dat
neemt niet weg, dat de keuze ook anders had kunnen uitvallen. De perifrasen

16

17

F. BAUR (red.), Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Vierde deel: De
Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeventiende eeuw. deel I, door G.A. VAN ES
en G.S. OVERDIEP ('s-Hertogenbosch/Brussel, z.j.), blz. 131.
Vgl. Zes Zedeprinten, blz. 13.
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konden als zelfstandige schakels in verschillende volgorde aaneen-gekoppeld
worden.
De aanhef die de dichter de meeste moeite heeft gevergd - als we die moeite
tenminste mogen meten aan de hoeveelheid doorhalingen - is die van Een allgemeen
Poëet. In een enkele regel beproefde hij drie of vier maal een andere woordkeus,
maar tenslotte verwierp hij de gehele aanhef door de regels 1 tot 10 te schrappen.
Op een nieuw strookje (zie het overzicht van de manuscripten) herschreef hij de
tekst en daarbij bleven slechts de eerste twee regels van de oorspronkelijke versie
overeind.
Het is me gelukt de doorgehaalde tien versregels te ontcijferen. Huygens schreef,
18
en verwierp, het volgende:
Een [-⋞*hongerigh*⋟ Poëet.] <allgemeen Poeet.>
1 [-Hij is een krakend' wiel dat stadich maelt en knarst;]
2 [-Van all dat [-hij beweeght] ⋞-in hem leeft⋟ ⋞in hem leeft⋟ zijn d'herssenen
'tverwarst;]
3 [-Hij is een leereling diens Meesterschapp is liegen;]
4 [-Een [-Schilder met de perm] ⋞kruijper bijder Aerd⋟
[-een fluijter vander wiegen;] ⋞-om ooren te bedriegen⋟
⋞-die ooren kan bedriegen⋟
⋞[-al] al noemt⋟ ⋞hij 't seluer vliegen⋟]
5 [-Een kraeij die op 't vervall van Menschen beten past;]
6 [-Een keffer die den wind van 'swerelds wij[s+] <z>' bebast;]
7 [-Een [-Meerkatt sonder staert;] ⋞Staerteloosen Aep;⋟ een suffer met
genuchten;]
8 [-Een quellgeest sonder pijn; een dorre boom voll vruchten;]
9 [-Een Houeling [-*ter nood*] ⋞van dorst⋟; een [-Prediker] ⋞Waersegger⋟ na
giss;]
10 [-Een weerschijn aller verw; een all dat ijemand is.]

Bij deze tekst teken ik een paar dingen aan. Met name regel 4 maakte het de dichter
lastig. Hij had in eerste instantie geschreven: ‘Een Schilder met de penn, een fluijter
vander wiegen;’ waarbij de tweede perifrase, zonder enig verband met de eerste,
opgevat moet worden als ‘een bedrieger van zijn geboorte af aan’. Met de wijziging
van de laatste vershelft probeert Huygens meer samenhang in de regel te brengen
met behoud van de notie ‘bedriegen’: ‘Een Schilder met de

18

Transcriptie volgens het systeem, door P.J. VERKRUYSSE voorgesteld in zijn artikel ‘Over
diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik daarbij van diacritische tekens’, in:
Spektator, 3, 1973-1974, blz. 325-46.
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penn, om ooren te bedriegen’ (en vervolgens:... ‘die ooren kan bedriegen’). Aldus
constitueerde hij een echt huygensiaans spel met de gecombineerde elementen
‘zien’ en ‘horen’. Ook dit beviel hem niet en hij stapte over op een geheel nieuwe
gedachte: ‘Een kruijper bijder Aerd al noemt hij 't seluer vliegen’. Nieuw in Huygens'
oeuvre was dit beeld voor een zwakke poging tot dichten niet. Hij had van zichzelf
in 'tCostelick Mall getuigd:
Ick struyckel op het landt, wat maeck ick jn de lucht?
19
Het cruypen js mij const, wat maeck ick jnde vlucht?

Nu paste hij in zijn print van de brooddichter de metafoor meer in het algemeen toe.
Evenwel deelde de laatste versie van de versregel in de verwerping van de gehele
passage.
De aanhef van het gedicht werd op een losse strook papier, stuk 14(3) van
jaaromslag 1623, herschreven, als volgt:
Een allgemeen Poëet om den kost.
1 Hij is een krakend wiel, dat stadich maelt en knarst,
2 Van all dat in hem leeft zijn d'herssenen 'tverwarst,
3 De Maegh het onversienst, 'tvermoedtste Tong en Longer;
4 Een Waersegger, van dorst, een Logenaer, van honger;
5 Een vlieger soo hij meent; een kruijper inder daedt,
6 Een suffer waer hij sitt, een muffer waer hij gaet;
7 Een aller paerden Sael, een allgemeen berijmer
8 Van rouw, van vrolickheit; een haestigh woorden-lijmer;
9 Een misgeboort van 't School; een wilde Latinist;
10 Een onnutt wan-geback van semelen en gist.

Afgezien van de eerste twee regels is deze passage zo goed als nieuw, zij het dat
de dichter gebruik maakt van elementen uit de verworpen versie. Regel 4a
combineert woorden tiit de oorspronkelijke negende regel (‘Waersegger’ en ‘van
dorst’); de pendant in regel 4b is een prachtige vondst. De vijfde regel is een
herformulering van de laatste redaktie van de oude regel 4; wat terugkeert is ook
het woord ‘suffer’ (resp. r. 7 en 6), eveneens met een nieuwe tegenhanger in ‘muffer’.
Nog was de zojuist weergegeven tekst niet in alle opzichten de definitieve. De
titel werd, en bleef: ‘Een allgemeen Poëet.’ Misschien is het adjectief in deze naam
reden geweest om in r. 7 het woord ‘allgemeen’ te veranderen in ‘allgereedt’. Er
kwam te staan: ‘allgereedt bedichter’ en i.p.v. ‘woorden-lijmer’ (r. 8) ‘woorden-vlichter’
Een verklaring voor de wijziging van de beide rijmwoorden heb ik niet.

19

'tCostelick Mall, r. 323-24 (Gedichten, ed. WORP, I, blz. 253).
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Vermeed de dichter een drievoudige alliteratie in ‘allgereedt berijmer // Van rouw’?
Het ‘onnutt wan-geback’ (r. 10) verkeerde in ‘win-digh wan-geback’. De
merkwaardigste correctie doet zich voor in de regels 5-7. Daar bewerkstelligde de
dichter om onduidelijke redenen een verschuiving van de eerste helft van de drie
regels, en wel zo, dat 7a op de plaats van 5a kwam te staan, 5a doorschoof naar
6a, 6a naar 7a. Met dit resultaat:
5 Een aller paerden Sael; een kruijper inder daedt,
6 Een vlieger soo hij meent; een muffer waer hij gaet;
7 Een suffer waer hij sitt (etc.)

Het is alsof Huygens hier met opzet de eenheid van de regels 5 en 6 in de
voorafgaande versie heeft doorbroken ter wille van een zekere spanningsverhouding
tussen de versregels en de semantische eenheden. Over het resultaat kan men
verschillend oordelen. Overigens zien we nog eens, dat de dichter weliswaar nadacht
over de volgorde der onderdelen, maar dat er gemakkelijk mee te schikken en te
plooien viel.
Ik waag me vooralsnog niet aan een antwoord op de moeilijke vraag, wat Huygens
bewogen heeft, de beginregels van Een allgemeen Poëet op zo ingrijpende wijze
in de revisie te brengen. Men kan zich voorstellen, dat hij in de titel met de (latere)
toevoeging van het epitheton ‘allgemeen’ de strekking wat minder algemeen maakte.
Het negatieve beeld van de brooddichter was in zijn ogen natuurlijk niet op alle
dichters zonder onderscheid van toepassing. Hij sloot zichzelf trouwens geheel en
al buiten het gilde met een citaat uit Horatius: ‘Primvm ego me illorvm, dederim
quibus esse poetas, Excerpam numero’ (‘Om te beginnen zal ik me zelf buiten het
20
getal sluiten van hen aan wie ik de naam van dichters geef’).
Er schuilt nog een verrassing van heel andere aard in de doorgehaalde aanhef
van Een allgemeen Poëet. Verrassing - vooral gezien de distantie van Huygens ten
opzichte van het type dichter dat hij in zulke zwarte tinten schetste. Drie van de
verworpen perifrasen uit de Poëet blijken getransplanteerd te zijn naar de aanhef
van Een Print-schrijver. De overbrenging is in fasen verlopen. In de direct
neergeschreven tekst van Een Print-schrijver vinden we namelijk: ‘Een Schilder
mette pen’ (r. 7). De andere omschrijvingen moesten dienen ter vervanging van in
eerste instantie gekozen, maar verworpen formuleringen. In r. 2 van Een
Print-schrijver stond eerst (naar ik meen te

20

Het citaat uit Horatius (Sat. 1, 4, r. 39) staat op de losse strook met de herschreven aanhef
van het gedicht en is in de Otia, overeenkomstig de bedoeling van de dichter, afgedrukt tussen
de titel en de eerste regel van de tekst.
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kunnen gissen): ‘Een Eccho van fatsoen’; dit is veranderd in ‘Een weerschijn aller
verw’ (uit Een Poëet, oudste versie, r. l0a). In regel 8 van Een Print-schrijver schreef
Huygens eerst ‘Een kusser met een kneep’; hiervoor kwam in de plaats de perifrase
uit Een Poëet, oorspronkelijke versie, r. 10b: ‘Een all dat ijemand is’.
Overbrenging in fasen, zei ik. Dat valt te verklaren uit het feit, dat ‘Een Schilder
met de penn’ (Een Poëet, oorspr. versie, r. 4a) al in een eerder stadium dan dat,
waarin Huygens de hele aanhef herschreef, veranderd was in ‘Een kruijper bijder
21
aerd’. De twee andere perifrasen uit Een Poëet kwamen pas later ter beschikking
voor transplantatie. Intussen lijkt de gang van zaken karakteristiek voor Huygens'
werkwijze als dichter der printen.
Als de oplossing van de doorhaling in r. 2 van Een Print-schrijver juist is (‘Eccho
van fatsoen’), zou men de nieuwe redaktie (‘Weerschijn aller verw’) kunnen
beschouwen als een puristische verbetering. Zo'n duidelijk verband tussen de oude
en de nieuwe omschrijving is er in r. 8 niet. Het is begrijpelijk, dat de dichter de
(zelf-)karakterisering ‘Een kusser met een kneep’ voor de printschrijver niet zo
geslaagd vond: ‘iemand die als hij kust tegelijk een - stiekeme? - kneep geeft’. Maar
wat is ‘Een all dat ijemand is’?
Eymael loste deze moeilijkheid in de interpretatie op door de woordgroep te
verbinden met het substantief ‘prater’ verderop in de versregel (‘Een all dat ijemand
is; een ernstigh kluchten-prater’). Hij lichtte een en ander als volgt toe: ‘Ik vat dit op
als één woord: al-dat-iemand-is, en vul er praeter bij aan: een, die vertelt alles, wat
22
iemand is, d.w.z. iemand, die U in uw geheel uitschildert’. Latere uitgevers van de
23
printen (Heinsius, Van der Heyden) namen deze uitleg over.
De gegevens uit de handschriften laten nu zien, dat de woordgroep oorspronkelijk
niet als bepaling functioneerde. De reeks perifrasen van de oudste aanhef van Een
Poëet sloot af met ‘een all dat ijemand is’. Daarmee komt Eymaels verklaring op de
tocht te staan. We zullen

21

22
23

Het is mogelijk, dat een perifrase als ‘een schilder met de pen’, eerst gebezigd in de
karakterisering van de (brood-)dichter, zich vervolgens nog eens spontaan aandiende bij het
creëren van Een Print-schrijver en dat Huygens pas daarna bemerkte dat hij zichzelf had
herhaald en de wijziging in r. 4 van Een Poëet aanbracht. Iets dergelijks kan ook gebeurd
zijn met het woord ‘Meerkatt’ in r. 7 van de oudste versie van Een Poëet, nadat de dichter de
Comediant getypeerd had als ‘Een Meerkatt in een Mensch’ (r. 4); hier ligt een mogelijke
verklaring voor de verandering van ‘Meerkatt sonder staert’ in ‘S taerteloosen Aep’ (Poëet,
in de verworpen aanhef, r. 7).
C. Huygens' Zede-printen, ed. H.J. EIJMAEL (Groningen, 1891), blz. 123 van de
‘Aanteekeningen’.
Koren-bloemen. Eerste en Tweede deel, 3de druk door J. HEINSIUS (Zutphen, 1925, Klassiek
Letterkundig Pantheon), blz. 138; Profijtelijk vermaak. (Spectrum der Nederlandse letterkunde,
deel 10), ed. M.C.A. VAN DER HEIJDEN (Utrecht/Antwerpen, 1968), blz. 254.
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moeten proberen, de woorden als afzonderlijke eenheid te interpreteren. Het komt
me voor, dat deze omschrijving van de printschrijver vergelijkbaar is met de eerste
van Een Comediant: ‘Hij is een Alleman’. Derhalve: ‘een man die alles is wat iemand,
wie dan ook, is’, m.a.w. iemand die zich met het grootste gemak metamorfoseert al
naar de omstandigheden die hij berijmt (voor zover het eerst de dichter gold; vergelijk
ook ‘een allgereedt bedichter // Van rouw, van vrolickheit’) of naar de typen die hij
schetst (voor zover de formule na de transplantatie op de printschrijver van
toepassing is gebracht).
Het is me er niet om begonnen, Eymael nog op fouten te betrappen. In het kader
van dit betoog heb ik met een aantal bijzondere feiten slechts willen illustreren wat
in de grond van de zaak vanzelf spreekt, maar toch telkens weer benadrukt moet
worden, nl. dat een nauwgezet onderzoek van de handschriften methodisch
voorafgaat aan de interpretatie en de analyse van Huygens' gedichten, afzonderlijk
en gezamenlijk. Een meer in het algemeen: de uitgave van de onvolprezen Worp,
hoe betrouwbaar ook en hoe voortreffelijk in het licht van haar doelstelling, is hard
aan vervanging toe. Maar hoe wereldvreemd moet men zijn om in het huidige
tijdsgewricht te durven hopen dat het er binnen afzienbare tijd van komen zal?
Heiloo, 31 december 1981
L. STRENGHOLT
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Hella S. Haasses gevaarlijke verhouding met de markiezin de
Merteuil
Een weinig alledaagse correspondentie
+

In Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven ontmoeten we Mme de
Merteuil, de libertijnse markiezin uit de 18de-eeuwse brief-roman Les liaisons
dangereuses van de Franse schrijver Choderlos de Laclos. H.S. Haasse noemt
haar ‘zonder twijfel de meest beruchte vrouwenfiguur uit de Europese letterkunde’
(blz. 6) en beschrijft haar carrière als volgt: ‘in samenwerking met een man die eens
(haar) minnaar was geweest, de losbol vicomte de Valmont, (heeft ze) een jong
meisje (Cécile de Volanges, n.v.d.a.) ten verderve gevoerd en de rechtschapen,
jeugdige echtgenote van een eerzaam magistraat (Mme de Tourvel, n.v.d.a.) tot
waanzin gebracht en in de dood gedreven, en voorts, alleen, een aantal andere
personages gegriefd, gekrenkt, vernederd en ongelukkig gemaakt.’ (blz. 7) Toch is
Laclos' roman, nog steeds aldus H.S. Haasse, ‘niet zozeer de kroniek van (haar)
beslissende schandelijke intriges, als wel het verslag van (haar) geleidelijke
nederlaag.’ (blz. 24) Toen bleek dat Valmont madame de Tourvel boven haar verkoos
‘was (ze haar) bezinning kwijt. (...) (Ze) was niet langer een strateeg, maar een
gekwetst mens die zich het enige zag ontglippen dat werkelijk waarde voor haar
bezat: het absolute respect, de onbetwiste voorkeur van Valmont, die voor (haar)
de liefde vervingen waaraan (ze) immers niet wenste te geloven.’ (blz. 64) Indirect
was zij er zelfs de oorzaak van dat Valmont in een duel werd gedood, waardoor de
brieven die ze hem had geschreven n.a.v. hun gezamelijke projecten werden ontdekt.
Het veroorzaakte een enorm

+

Citaten gevolgd door een paginavermelding zijn afkomstig uit: Hella S. Haasse, Een gevaarlijke
verhouding of Daal-en-Bergse brieven. Querido, A'dam, 1976.
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schandaal dat zij ‘-een vrouw!- (zich) veroorloofde wat de meeste mannen van (haar)
milieu zich sinds mensenheugenis permitteren’ nl. zich ‘macht over anderen, en
genot door middel van, eventueel ten koste van anderen (...) verschaffen.’ (blz.
32-33) Bovendien verloor ze het proces dat de erfgenamen van haar echtgenoot
haar hadden aangedaan, wat betekende dat ze totaal bankroet was, en dat terwijl
haar schulden waanzinnig hoog waren opgelopen. (blz. 24) Tot overmaat van ramp
kreeg ze pokken, in die tijd een van de meest gevreesde ziekten. Ze genas, maar
toen ze ‘voor het eerst weer in (haar) spiegel keek wenste (ze) dat (ze) dood was.’
(blz. 25) Haar gezicht was totaal verwoest en ze had een oog verloren. Het laatste
dat men in Laslos' roman over haar verneemt, is dat ze 's nachts vertrokken is met
de postkoets, vermoedelijk naar Holland. (blz. 27)
Deze vrouw nu laat H.S. Haasse van gedachten wisselen met een anonieme,
hedendaagse correspondente. Van gedachten ‘wisselen’ geeft hun relatie eigenlijk
niet helemaal juist weer. Enerzijds zijn de brieven waarop het 20ste-eeuws personage
reageert niet tot haar persoonlijk gericht, maar tot ‘een’ vrouw uit latere tijden,
ontstaan in de verbeelding van de markiezin. Anderzijds is het voor deze laatste
uiteraard onmogelijk zich te verdedigen tegen de verwijten die haar twee eeuwen
later toegestuurd worden.
In dit ontbreken van echte wisselwerking tussen de correspondenten moeten we
o.i. ook de verklaring zoeken van het uitgesproken bespiegelend karakter van hun
brieven, waarin de problematische positie van de vrouw in de (mannen)maatschappij
1
het centrale thema vormt. Zo behandelt de correspondentie achtereenvolgens de
eigen ervaringen van Mme de Merteuil en haar relatie tot Valmont in het bijzonder
(brieven I-V); het beeld van de vrouw in de literatuur, zowel in werken van 17de en
18de-eeuwse schrijvers als in het Nibelungenlied en enkele werken van Euripides,
Ovidius en Shakespeare (brieven VI-VII); de vertekening van de vrouw in de
geschiedschrijving en het probleem van de vrouwelijke misdadigheid (brieven VIII-IX).
In brief X bewijst de markiezin dat ze het manipuleren van mensen nog niet heeft
verleerd. Ze zou erin geslaagd zijn uit Nederland te ontsnappen met het geld van
de dames Wolff en Deken, haar geleend door een zekere Nissen, vriend en
zaakwaarnemer van het tweetal en would-be minnaar van de (gemaskerde)
markiezin. De laatste vier brieven gebruikt de 20ste-eeuwse briefschrijfster om zich
nogmaals te bezinnen op de ware aard van Mme de Merteuil en de betekenis die
deze

1

Hiermee bedoelen we niet enkel dat dit thema het meest voorkomt, maar vooral dat de andere,
meer algemene thema's die eveneens, zij het niet zo uitdrukkelijk, aan de orde worden gesteld,
alle uit een of ander facet van dit thema voortvloeien, zodat het letterlijk een centrale plaats
inneemt in het thematisch geheel.
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laatste voor haar heeft, waarna ze zich uitdrukkelijk van de 18de-eeuwse aristocrate
distantieert en definitief met haar breekt. ‘Het moet uit zijn. U was gevaarlijk voor
mij, want u verleidde mij tot twee uitersten die mij bedreigen: cerebrale spelletjes
en fantasmen. (...) Adieu, madame la marquise. U was, aan de Daal-en-Bergse laan
in Den Haag, een fata morgana.’ (blz. 152)
H.S. Haasse komt dus openlijk ervoor uit dat ze voor Een gevaarlijke verhouding
inspiratie heeft gevonden in Les liaisons dangereuses en wel in tweeërlei opzicht.
Enerzijds voert ze een personage ten tonele dat aan Laclos' werk werd ontleend
en anderzijds heeft de bespreking van de voornaamste personen, relaties en
gebeurtenissen uit diezelfde roman een belangrijke plaats in de nieuwe Daal-en-Bergse - briefwisseling. Deze ‘schatplichtigheid’ geeft o.i. aanleiding tot
twee belangrijke vragen:
1. Waarom heeft H.S. Haasse zich juist door de schepping van Laclos laten
inspireren?
2. Op welke wijze heeft zij van haar inspiratiebron gebruik gemaakt? Op deze
twee vragen zullen we achtereenvolgens dieper ingaan, in de hoop niet alleen
de relatie tussen beide romans te verduidelijken, maar tevens aan te tonen dat
Een gevaarlijke verhouding in geen geval minder persoonlijk of origineel zou
zijn dan de rest van H.S. Haasses oeuvre.

Hella S. Haasse in de ban van Laclos' schepping
Heel wat lezers vragen zich ongetwijfeld af waarom H.S. Haasse nu juist het gegeven
uit Les liaisons dangereuses, en meer bepaald de figuur van Mme de Merteuil, in
een eigen roman heeft willen verwerken. Louter toeval kan die keuze niet zijn,
wanneer we tenminste Raymond Williams, door H.S. Haasse zelf geciteerd in
Zelfportret als legkaart, mogen geloven: ‘Zelfs op het niveau van de simpelste lectuur
zal een schrijver zich niet aangetrokken voelen tot een gebeurtenis of een karakter,
tenzij die voor hem een zekere betekenis hebben, van belang schijnen gezien vanuit
zijn eigen levenservaring. Het is geen toeval dat wij een voorkeur voelen voor
bepaalde verhalen, bepaalde historische figuren, of dat er bepaalde symbolen zijn
die sterk tot onze verbeelding spreken. Wij kiezen dat alles, omdat daarin menselijke
ervaringsaspecten zichtbaar worden die, ook al is dit misschien niet makkelijk na
2
te gaan, verband houden met onze eigen ervaring. (Drama from Ibsen to Eliot)’ We
moeten dus nagaan welke

2

8

Hella S. HAASSE, Zelfportret als legkaart. De Bezige Bij, A'dam, 1968 , blz. 67.
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‘ervaringsaspecten’ uit de Liaisons H.S. Haasse, bewust en zelfs onbewust, heeft
herkend als verwant aan haar ‘eigen ervaring’.
Een geschikt uitgangspunt hiervoor lijkt ons een vaststelling uit een voorgaande
paragraaf, t.w. dat het centrale thema van de Daal-en-Bergse brieven de
maatschappelijke positie van de vrouw is. Wanneer we aannemen dat deze
problematiek H.S. Haasse als vrouw vanzelfsprekend wel moet interesseren, dan
is ook haar belangstelling voor Mme de Merteuil niet zo verwonderlijk. De mentaliteit
en de levenswijze van de markiezin zijn immers in de eerste plaats een reactie op
de allesbehalve benijdenswaardige positie van de vrouw in haar tijd. Reeds jong
leerde ze ‘dat de vrouw, iedere vrouw, van elke rang en stand, een prooi was voor
de man van (haar) milieu, en dat diens voorbeeldige manieren slechts camouflage
betekenden voor een onbarmhartige jacht.’ (blz. 12) Volgens Edmond en Jules de
Goncourt, kenners bij uitstek van de 18de eeuw, had de man-vrouw verhouding op
dat ogenblik een absoluut dieptepunt bereikt. (blz. 13) Wetend dat een vrouw in
dergelijke omstandigheden vroeg of laat toch het slacht-offer van haar liefde wordt,
had de markiezin zich ‘al in (haar) jeugd voorgenomen niet te beminnen, of “liefde
te bedrijven” volgens de stelregels der roué's.’ (blz. 43) In de toenmalige maatschappij
zat er voor de vrouw die geen dupe wilde worden, blijkbaar niets anders op dan
‘zich een stoïcijns, hard, superieur inzicht eigen (te) maken.’ (blz. 44)
Bovendien herkent H.S. Haasse in deze stand van zaken blijkbaar een nu nog
steeds doorwerkende problematiek. De 20ste-eeuwse correspondente zegt immers
tot de markiezin: ‘(...) u, mevrouw, bent en blijft in de eerste plaats een bestaanbaar
mens van uw tijd, in wie zich ontwikkelingen van rationalisme en materialisme
openbaren die sindsdien in de westerse cultuur in toenemende mate de overhand
hebben gekregen. Uwsgelijken moeten we misschien niet in de literatuur zoeken,
maar in de werkelijkheid van het politieke, zaken- en bedrijfsleven van mijn tijd.’
(blz. 141) En verder: ‘Misschien schieten vrouwen tekort in een maatschappij als
de huidige, die een bepaalde vorm van “rouerie” voor oud en jong als zelfbevestiging
3
aanprijst, maar dat is iets anders dan zelfontplooiing.’ (blz. 152)
Zoals de lezer wellicht heeft gemerkt, wordt de problematiek in deze passages
echter niet enkel in het heden geprojecteerd, maar tevens aanzienlijk uitgebreid:
de belangstelling gaat niet langer uitsluitend naar de man-vrouw verhouding, maar
naar de intermenselijke relaties in het algemeen, waarvan de strijd tussen de seksen
slechts één aspect is. Het centrale thema blijkt bij nader inzien niet meer dan het

3

Wij onderlijnen.
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topje van een ijsberg. Die tendens tot verruiming van de thematiek komt trouwens
ook elders in het werk naar voren. Zo bijvoorbeeld wanneer het hedendaags
personage de markiezin erop wijst dat ‘de zonen van mijnheer de Merteuils pachters
en personeel’ weliswaar ‘behoorden tot het sterke geslacht’, maar hoegenaamd niet
vrij waren en ‘zolang ze leefden geen werkelijke vrijheid (zouden) kennen.’ (blz.
18-19) Tegenover hen gedroeg de markiezin zich in feite zelf ‘als de Boze Verleider
en Meedogenloze Uitbuiter’. Ze vond het immers volmaakt vanzelfsprekend dat ze
‘de herders en knechten die (haar) bevielen als seksuele instrumenten kon gebruiken,
zonder dat dit hen ooit het geringste recht gaf zich te beklagen of aanspraken te
doen gelden.’ (blz. 85) Een gelijkaardige houding nam ze aan tegenover haar
zoogzuster en kamenier Victoire. Deze had nl. ‘als ongehuwde moeder uit angst
voor schande haar kind om het leven gebracht’ (blz. 84), een misstap waarvan de
markiezin dankbaar gebruik maakte om haar volledig te verknechten:
ongehoorzaamheid zou immers onmiddellijke openbaarmaking van haar vergrijp
tot gevolg hebben, met alle consequenties vandien.
Hoeft het nog gezegd dat bovenvermelde machtsverhoudingen geenszins
illustraties zijn van de onderdrukking van de vrouw door de man, waarover de
briefwisseling op het eerste gezicht schijnt te gaan.
In het licht van het voorgaande kunnen we de buitengewone belangstelling van
de schrijfster voor Mme de Merteuil voorlopig als volgt verklaren: het ‘leven’ van de
18de-eeuwse aristocrate weerspiegelt de tijdeloze problematiek van de
intermenselijke relaties, die H.S. Haasse altijd al heeft geboeid en waarvan de
man-vrouw verhouding een verschijningsvorm is die in onze dagen sterk tot de
verbeelding spreekt.
Toch wijzen o.i. bepaalde eigenaardigheden erop dat de zaak hiermee niet is
afgedaan. Er is met name de nogal complexe relatie die bij nadere beschouwing
tussen de correspondenten blijkt te bestaan. Opvallend is dat helemaal niet werd
geprobeerd de brieven van beide vrouwen stilistisch van elkaar te onderscheiden.
Daardoor lijkt het alsof de schrijfster geen enkele twijfel erover wil laten bestaan dat
alle brieven wel degelijk van dezelfde hand zijn. Beide briefschrijfsters zetten hun
standpunt klaar en duidelijk uiteen en argumenteren erg logisch en rationeel,
waardoor hun brieven vaak het essay benaderen. Die eenheid van stijl maakt de
lezer erop attent dat in feite steeds dezelfde persoon aan het woord is, en wie zou
dat anders kunnen zijn dan H.S. Haasse zelf. Zij is het die bij monde van de markiezin
tracht de levenshouding van deze laatste te verantwoorden en zij is het ook die
diezelfde levenshouding aanklaagt bij monde van een eigentijds personage, waarvoor
zijzelf model stond.
Dat de markiezin en haar tegenspeelster echter niet zo maar de
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personificaties van twee tegengestelde visies zijn, komt vooral tot uiting in de brieven
I, II en XII:
‘Maar wat betekent u dan voor mij, madame la marquise de Merteuil? U
zou mij niet boeien, ik zou mij niet zo in u verdiept hebben, dat ik uw schim
vermoed in een bescheiden bospark in mijn woonplaats, ik zou niet de
behoefte hebben u onder woorden te brengen, wanneer u niet al als een
3
innerlijk beeld in mij zelf bestond‘(blz. 29)
‘In een zwak ogenblik (...) heb ik getracht mij een correspondente voor
te stellen uit een tijdperk dat nog moet aanbreken. Ik kan een vrouw
verzinnen, die naar uiterlijk en omstandigheden in alles mijn tegendeel
is, maar die op mij lijkt waar het de kwaliteit van haar verstand betreft.’
3
(blz. 39)
‘De markiezin de Merteuil hield op te bestaan (...) toen Laclos de laatste
regels van zijn roman op schrift stelde. De vrouw met wie ik ‘van
gedachten gewisseld’ heb, is uit mij zelf voortgekomen en door mij met
3
een schijn van substantie uitgerust.’ (blz. 142)
In het licht van Jungs theorieën over de manifestaties van het onbewuste wekken
bovenstaande passages sterk het vermoeden dat de markiezin en haar
tegenspeelster in feite ‘schaduw’ en ‘ego’ van de schrijfster uitbeelden. Dat de
schrijfster zich vooral met haar ego identificeert is niet verwonderlijk, aangezien het
ego het bewuste deel van de persoonlijkheid uitmaakt, terwijl de schaduw
karaktertrekken en neigingen groepeert die niet verenigbaar zijn met de bewust
gekozen levensvorm en bijgevolg worden verdrongen. De kritiek op de levenswijze
van de markiezin is dan eigenlijk de verwerping van bepaalde aspecten van de
eigen persoonlijkheid die de schrijfster (weliswaar in extreme vorm) in de aristocrate
weerspiegeld ziet.
De veronderstelling dat Mme de Merteuil de verpersoonlijking zou zijn van
bepaalde elementen uit H.S. Haasses onbewuste wordt ten andere bevestigd doordat
het beeld van de markiezin zich opdringt aan het ego van de schrijfster (d.i. de
hedendaagse correspondente), wanneer deze laatste aan het dagdromen is tijdens
een wandeling ‘op de Daal-en-Bergse laan, in zuidelijk Den Haag, niet ver van waar
ik woon.’ (blz. 5) Volgens Jung openbaart het onbewuste zich immers vooral in een
droomtoestand. Door zich over te geven aan de ‘Lust zu Fabulieren’ (blz. 5) zet het
ego de poorten van het onbewuste open en plots verschijnt de markiezin als het
eindpunt van de associatieketen Daalberg-Valmont-Merteuil (Valmont, enerzijds de
letterlijke vertaling van Daalberg, anderzijds zoals bekend de naam van de mannelijke
pendant van Mme de Merteuil in Laclos' roman). Deze associatie wijst
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erop dat het beeld van de markiezin zo'n belangrijke plaats in het onbewuste inneemt,
dat de geringste aanleiding volstaat om het de sfeer van het bewuste te laten
binnendringen. Blijkbaar geeft H.S. Haasse zich daarvan wel rekenschap, aangezien
ze haar ego aan het eind van brief I laat opmerken dat de markiezin reeds ‘als een
innerlijk beeld’ (blz. 29) bestond. In brief XII vernemen we bovendien waaraan de
markiezin die bevoorrechte plaats te danken heeft: ze is voor de schrijfster ‘de
belichaming (...) van het complexe netwerk van verhoudingen dat (haar) zowel in
de werkelijkheid als in fictie altijd in zijn ban heeft, (...) de verpersoonlijking van een
eigenschap die men - niet ten onrechte - in schrijvers vreest en verfoeit: de neiging
andere mensen en hun gevoelens en gedachten te gebruiken als materiaal voor
een eigen schepping’. (blz. 142)
Het lijkt er o.i. sterk op dat H.S. Haasse via Mme de Merteuil wil afrekenen met
een gevaar dat ze als auteur zelf voortdurend meent te lopen nl. de ontaarding in
een creatief isolement. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, blijkt uit de autobiografische
werken Zelfportret als legkaart en Persoonsbewijs, waarin de schrijfster bekent dat
de verleiding vaak groot is om d.m.v. de verbeelding een dam op te werpen tegen
de onbevredigende werkelijkheid die haar omringt. Tevens wijst ze erop dat haar
eenzelvigheid - trouw aan zichzelf zouden we het ook kunnen noemen - haar steeds
heeft belet helemaal samen te smelten met haar omgeving of volledig op te gaan
in een of andere groep. Nooit slaagt ze erin haar houding van kritische buitenstaander
geheel te laten varen. Waar de markiezin deze tendens echter bewust op de spits
drijft om ‘boven alles verheven tronend als een godheid, onberoerd, mensen en
gebeurtenissen te (kunnen) manipuleren’ (blz. 24), spant H.S. Haasse zich in om
hem enigszins in te tomen. Ze legt zich niet neer bij haar neiging tot afzijdigheid,
maar probeert de balans tussen innerlijke en uiterlijke werkelijkheid in evenwicht te
houden door, waar de gelegenheid zich voordoet, ook een ‘sociaal leven’ te leiden
(lezingen houden, in jury's en panels zetelen, meewerken aan televisie- en
radioprogramma's, e.d.). Deze uitdrukkelijke keuze voor maatschappelijke integratie
(wat niet betekent verloochening van de eigen persoonlijkheid) impliceert uiteraard
een verwerpen van het egocentrisch isolement van Mme de Merteuil die, zoals ze
schrijft in brief II, in de dagen van haar grootste triomfen in wezen niet minder
eenzaam was dan tijdens haar verblijf op Huis Valmont. (blz. 32)
De markiezin blijkt echter nog een ander gevaar te belichamen waardoor H.S.
Haasse (bij de verschijning van Een gevaarlijke verhouding in 1976 achtenvijfig jaar
oud) zich stilaan bedreigd voelt, nl. het ouder worden. De meest expliciete passage
in dit verband vinden we in brief XII:
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‘Klinkt “Merteuil!” niet haast als een strijdkreet van de vrouw die de laatste
fase van haar “tijd”, de dagen van haar afnemende maan, ingaat, met al
wat dat inhoudt aan vlagen van onzekerheid, droefenis om verloren jeugd,
angst voor eenzaam-worden, angst om te veranderen, in “een krom
streepje, een vergrijsd zuchtje” (zoals Simon Vestdijk de maan vlak voor
haar periode van duisternis noemt in zijn roman De koperen tuin, waarin
de ontluistering van vrouw, liefde, leven centraal staat)?’ (blz. 144)
Hiermee belanden we in zekere zin opnieuw bij het centrale thema. Het is inderdaad
de maatschappelijke status van de vrouw die het ouder worden voor haar zo tragisch
maakt. In brief II stelt de markiezin het als volgt:
‘de man heeft, geslachtelijk gesproken, kans op “geluk” zolang hij als man
wordt beschouwd, dat wil zeggen als een mens met werkelijke of potentiële
maatschappelijke macht, en dat kan in onze cultuur wel zeventig jaar of
langer duren. Voor de vrouw valt macht-hebben samen met aantrekkelijk
of vruchtbaar zijn; dat betekent dat zij hoogstens gedurende vijftien of
twintig jaar (en dat is ruim geschat) beschouwd wordt als begeerlijk, moeite
en aandacht waard. “Geluk” is voor een vrouw alleen binnen die periode
van geslachtelijke volwaardigheid mogelijk.’ (blz. 41)
Het hoeft natuurlijk geen betoog dat Mme de Merteuil, het gelaat verwoest door
pokken en blind aan een oog, definitief ‘haar tijd heeft gehad’. (Dat deze uitdrukking
opvallend vaak opduikt bevestigt uiteraard het belang ervan binnen het werk.)
Toch is het blijkbaar niet in de eerste plaats het uiterlijk verval dat H.S. Haasse
afschrikt. De tekenen daarvan lijkt ze veeleer als symbolen op te vatten: ‘de kwaal
van de oppervlakte, de pokdaligheid van een harde huid, het half-blind zijn uit
eigenbelang.’ (blz. 148) De lichamelijke aftakeling van de markiezin is a.h.w. de
veruiterlijking van haar geestelijke verminking: ze is volledig verstard in de zichzelf
opgelegde gedragscode en niet meer tot evolueren in staat. Precies daarom breekt
de hedendaagse correspondente met haar. ‘Met al haar intelligentie en talenten is
de markiezin de Merteuil eenzijdig, en eenzijdigheid betekent de dood-in-het-leven,
mevrouw!’ (blz. 151) Het is licht te begrijpen dat de ‘mentale stagnatie’ van de
markiezin in de ogen van H.S. Haasse een vorm van dood-in-het-leven is, wanneer
we bedenken dat deze laatste ‘het onophoudelijk mee-groeien zin en doel van het
4
leven’ noemt. In brief VII lezen we nog: ‘Het Rococo (aristocratische, overwegend
materialistische verfijning) loopt op zijn eind, mevrouw, terwijl u daar zit, in uw salon
op huis Valmont, tussen

4

Hella S. HAASSE, Zelfportret als legkaart. blz. 192.
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uw boeken. Dat de Romantiek verfijning van het gevoel, en dan vooral ook de
democratisering van die gevoelsverfijning wilde zijn, de mogelijkheid van zieleadel
voor iedereen, is niet een idee die u aanspreekt.’ (blz. 85) Inderdaad slaagt de
markiezin er niet in mee te evolueren met de omringende werkelijkheid, zodat ze
er vroeg of laat wel mee in botsing moet komen. I.v.m. de vrouwenfiguren in de
romantische literatuur merkt zijzelf trouwens terecht op dat ze wel ‘uit de tijd’ lijkt,
aangezien ze zichzelf ‘in dergelijke personages niet kan herkennen.’ (blz. 75)
H.S. Haasses angst voor het ouder worden komt er zo te zien op neer dat ze
vreest op een bepaalde leeftijd niet meer over de nodige geestelijke beweeglijkheid
te beschikken om nog tot dat ‘onophoudelijk mee-groeien’ in staat te zijn, wat haar
bestaan even leeg en zinloos zou maken als dat van de markiezin op Huis Valmont,
aan wie het ‘leven geen mogelijkheden tot veranderen meer biedt dan het
onherroepelijke proces van verouderen.’ (blz. 53)
Terloops valt toch even te beklemtonen, dat dit innerlijk verouderings-proces
uiteraard geen specifiek vrouwenprobleem is: ‘ook mannen worden ouder, in pijn
en twijfel’ (blz. 152) luidt het in brief XIV. Er doet zich hier, zoals de lezer wellicht
reeds had vastgesteld, inderdaad alweer een verglijding voor t.o.v. het centrale
thema. Dit bevestigt nogmaals dat de man-vrouw relatie, hoewel ze oppervlakkig
bekeken de meeste aandacht krijgt, niet het alpha en omega van de Daal-en-Bergse
briefwisseling is, maar wezenlijk de aanloop tot een meer algemene problematiek,
t.w. de relatie tussen het individu en de omringende werkelijkheid, waartoe uiteraard
ook de medemens behoort.
Nu is gebleken dat de figuur van Mme de Merteuil voor H.S. Haasse verband
houdt met problemen zoals intermenselijke relaties, creatief isolement en geestelijke
verstarring, is het al veel minder eigenaardig dan het aanvankelijk leek, dat de
schrijfster, ‘in (haar) alledaagse, “gewone” leven naar men zegt ook de kwaadste
niet, de slechte markiezin (...) (heeft) uitgekozen om (haar) behoefte aan
werkelijkheids-benadering-in-een-mimicry-van-woorden te verbeelden.’ (blz. 144)
Als schaduw belichaamt Mme de Merteuil immers persoonlijkheidsaspecten die de
schrijfster naar het onbewuste verwijst, maar die zich toch steeds weer - direct of
indirect - aan haar opdringen. Het zou echter fout zijn te denken dat verdrongen
persoonlijkheidsaspecten zonder meer als volkomen negatief dienen beschouwd.
Dat bepaalde eigenschappen niet kunnen geïntegreerd worden in het imago waarvoor
men bewust gekozen heeft, betekent nog niet dat ze al hun aantrekkingskracht
verliezen. Vandaar de soms erg complexe relatie tussen ego en schaduw.

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

122
Het egocentrisme van Mme de Merteuil is uiteraard moeilijk verenigbaar met H.S.
Haasses persoonlijke overtuiging dat de mens zich onmogelijk harmonieus kan
ontplooien zonder de nodige dosis maatschappelijke betrokkenheid. De hedendaagse
correspondente (H.S. Haasses ego) wijst de levenswijze van de markiezin dan ook
als ondoeltreffend af. Wat sommigen misschien wel zal verwonderen is dat deze
afwijzing H.S. Haasse er blijkbaar niet van weerhoudt ook waardering en zelfs een
zekere bewondering op te brengen voor de houding van de aristocrate. Dat blijkt
duidelijk uit de overtuigende wijze waarop ze Mme de Merteuil het eigen standpunt
laat verdedigen: hoewel deze laatste niet echt kan antwoorden op de brieven van
haar tegenspeelster behoeft ze toch nooit voor deze laatste onder te doen. De
hedendaagse correspondente geeft trouwens zelf toe dat de markiezin over heel
wat talenten beschikte en dat ‘het heimelijke, onnatuurlijke van (haar) bestaan (haar)
werd opgedrongen door (haar) milieu, dat de vrouw slechts als lustobject
waardeerde.’ (blz. 106) Ze ziet in dat Mme de Merteuil zich ‘met moed, met een
koele, illusieloze, eenzame dapperheid’ heeft verzet ‘tegen het gebruikt-worden
door anderen’ (blz. 82) en dat ze ‘voor alles een niet slachtoffer (was), in tegenstelling
tot Cécile de Volanges en madame de Tourvel. Zij belichamen als het ware twee
opeenvolgende fasen van het vrouw-zijn in (haar) tijd en milieu, waar (Mme de
Merteuil) - bewust weerbaar - doorheengegroeid (is) zonder dupe te worden.’ (blz.
114) Dat ze daarbij zelf slachtoffers heeft gemaakt is voor de markiezin van
ondergeschikt belang, aangezien ze zich niet verantwoordelijk voelt voor het lot van
hen die minder werkelijkheidszin en zelfbeheersing bezitten dan zijzelf. Ze acht zich
immers niet ‘gebonden (...) door zedelijke beginselen en maatschappelijke
verplichtingen.’ (blz. 38) Aan deze ongebondenheid dankt ze trouwens haar meest
tot de verbeelding sprekende eigenschap nl. de volstrekte - weliswaar louter innerlijke
- vrijheid, die haar in staat stelt in alle omstandigheden trouw te blijven aan de eigen
principes, zonder voortdurend compromissen te moeten sluiten. Een dergelijke
‘egoïstische’ vrijheid heeft H.S. Haasse voor zichzelf onmogelijk gemaakt door
bewust te kiezen voor een maatschappelijke betrokkenheid die uiteraard een zeker
altruïsme impliceert. Toch laat de aantrekkingskracht die onbetwistbaar van een
absolute geestesvrijheid uitgaat haar niet volledig ongevoelig, wat een heimelijke
onvrede met de eigen levenshouding tot gevolg heeft, hoewel deze laatste toch niet
wordt opgegeven of herzien. Deze onvrede is er dan de oorzaak van dat neigingen
die bewust worden verworpen toch buitengewoon levendig aanwezig blijven in het
onbewuste en van daaruit, o.a. via de schaduw, het bewuste deel van de
persoonlijkheid trachten te beïnvloeden.
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Hoewel we geenszins willen beweren dat voor H.S. Haasses belangstelling voor
de markiezin de Merteuil geen andere verklaringen meer mogelijk zouden zijn dan
de door ons geformuleerde, menen we toch daarmee te kunnen volstaan als
antwoord op de eerste vraag. Het voorgaande bewijst o.i. voldoende dat de keuze
van Les liaisons dangereuses als uitgangspunt voor een eigen werk volledig in de
lijn ligt van H.S. Haasses persoonlijke belangstellingssfeer. Nu we zo ver zijn, kunnen
we overgaan tot het tweede probleem, t.w. de manier waarop H.S. Haasse het
materiaal van Laclos' Liaisons heeft verwerkt of, anders geformuleerd:

Het creatieve spel met Les Liaisons dangereuses
Wat de formele structuur van haar werk betreft lijkt H.S. Haasse op het eerste gezicht
Laclos' voorbeeld te hebben gevolgd: beide romans bestaan immers uit een reeks
brieven. We vragen ons echter af, of deze oppervlakkige gelijkenis wel volstaat om
een wezenlijke overeenkomst tussen de twee werken voorop te stellen.
In Les liaisons dangereuses et la création romanesque chez Laclos van Jean-Luc
Seylaz wordt o.a. geponeerd dat Laclos zich onderscheidt van tijdgenoten zoals
Richardson en Rousseau door een buitengewoon functioneel gebruik van het
5
briefgenre. Uit Seylaz' argumentatie volgen hier enkele - vrij uitgebreider - passages,
die ook in het kader van ons onderzoek erg interessant zijn.
‘Ouvrons done le premier tome de Clarisse Harlowe. Tout le début est
de pure narration. (...) Or, c'est une grave maladresse, de la part d'un
romancier épistolaire, que de donner à la suite l'une de l'autre plusieurs
lettres du même personnage et adressées au même correspondant. Car
le roman apparaît alors beaucoup plus comme une autobiographie
déguisée que comme un véritable roman par lettres (...) Et même par la
suite (...) le roman conserve un aspect très linéaire qui pourrait fort bien
's accommoder d'une autre forme de narration (...) il faut reconnaître que
6
la forme épistolaire lui permet plus encore de satisfaire (...) son goût des
7
dissertations.’
‘On ferait les mêmes remarques à propos de la Nouvelle Héloise (...) La
matière romanesque n'y est pas liée étroitement à la forme choisie, elle
ne fait pas corps avec elle. Rousseau est à l'aise lorsque ces lettres sont
l'expression d'états lyriques. Mais il ne sait guère les utiliser comme
éléments du

5
6
7

Te beknopte citaten zouden Seylaz' ideeën onvoldoende tot hun recht laten komen.
Bedoeld wordt uiteraard Samuel Richardson.
Jean-Luc SEYLAZ, Les liaisons dangereuses et la création romanesque chez Laclos.
Librairie Droz; 8, rue Verdaine, Genève. Librairie Minard; 73, rue Cardinal Lemoine
3

Paris Ve. 1965 , blz. 17-18.
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mouvement dramatique (...) si le roman par lettres permet une “présence”
plus immédiate des personnages, tout autant que Saint-Preux, Claire ou
Julie, c'est Rousseau que est sans cesse présent dans l'oeuvre. Car la
principale ressource qu'il tire du genre, c'est, hélas, celle d'introduire dans
8
le roman d'innombrables dissertations.’
‘L'originalité de Laclos, c'est d'avoir donné une valeur dramatique à la
composition par lettres, d'avoir fait de ces lettres l'étoffe même du roman
et d'avoir réalisé ainsi, entre le sujet du livre et le mode de narration, un
accord si étroit que ce mode en devient non seulement vraisemblable
mais nécessaire (...) En effet, l'auteur installe, au centre du roman, deux
personnages que leurs caractères, leurs “principes” et leur passé
déterminent à agir, à sentir, à vivre en quelque sorte par leur
9
correspondance.’
In deze optiek sluit de Daal-en-Bergse briefwisseling o.i. nog eerder aan bij het werk
van Richardson en Rousseau dan bij dat van Laclos zelf. Er is immers ook in H.S.
Haasses roman weinig sprake van echte dramatische beweging. Behalve de
manipulaties van Mme de Merteuil die tot haar vlucht uit Holland leiden, behoren
de meeste gebeurtenissen die ter sprake komen reeds tot het verleden, wanneer
de markiezin haar intrek neemt op Huis Valmont. Waar de brieven uit de Liaisons
eigenlijk de waarde hebben van actieve handelingen met reële gevolgen, zijn de
Daal-en-Bergse brieven veeleer bespiegelingen, zoals trouwens wordt opgemerkt
in brief V. Er wordt m.a.w. wel heel wat over en weer gepraat, maar gebeuren doet
er in feite erg weinig.
Zoals het essayistisch karakter van heel wat passages verraadt, wil de schrijfster
in de eerste plaats bepaalde problemen expliciet aan de orde stellen, i.p.v. ze zoals
Laclos uitsluitend impliciet te illustreren. Dit brengt ons hij weer een ander punt van
gelijkenis met Rousseau ook H.S. Haasse is in Een gevaarlijke verhouding a.h.w.
voortdurend zelf aan het woord. Het ontbreken van enig stilistisch onderscheid
tussen de brieven van de twee personages wekt, zoals reeds werd vermeld, sterk
de indruk dat ze alle van dezelfde hand zijn. Hoeft het nog gezegd dat deze werkwijze
scherp contrasteert met die van Laclos? Hij zorgde er voor dat ‘chaque personnage
a sa voix, plus ou moins reconnaissable, qui le fait exister et dont les modulations
10
soulignent son évolution.’
Al bij al lijkt het niet H.S. Haasses bedoeling te zijn geweest Laclos' voorbeeld
echt te volgen en net zoals hij een ‘klassieke’ briefroman te schrijven. Daarop wijzen
trouwens ook het gering aantal brieven (14

8
9
10

Ibidem, blz. 18-19.
Ibidem, blz. 19-20.
Ibidem, blz. 61.
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tegenover 175 in de Liaisons), de extreme beperking van het aantal correspondenten
(2 tegenover 11 in Laclos' roman) en de irreële correspondentiesituatie (i.p.v. tot
eenzelfde maatschappelijk milieu te behoren, zoals gebruikelijk was, worden de
correspondenten hier door twee eeuwen van elkaar gescheiden).
Wie zich afvraagt waarom dan toch van de briefvorm gebruik werd gemaakt, vindt
wellicht een aanwijzing in brief VI, waar de markiezin n.a.v. Ovidius' Heroides opmerkt
‘dat alle zangen (...) in briefvorm gesteld (zijn), hetgeen de lectuur aanzienlijk
veraangenaamt.’ (blz. 81) Zou dàt ook niet H.S. Haasses hoofdbekommernis geweest
zijn? Waarschijnlijk heeft ze voor de briefvorm gekozen met de bedoeling het al te
ernstige essay te vervangen door de meer speelse roman.
Niemand zal wellicht nog betwijfelen dat er, ondanks de formele gelijkenis tussen
beide werken, van echte beïnvloeding geen sprake kan zijn. Een nadere beschouwing
van de twee ‘briefromans’ bracht immers aan het licht, dat Een gevaarlijke verhouding
of Daal-en-Bergse brieven nogal wat afwijkingen vertoont t.o.v. de ‘klassieke’
briefroman, waarvan Les liaisons dangereuses, o.a. volgens Seylaz, een
buitengewoon geslaagde uiting zou zijn. Bovendien bleek het gebruik van de
briefvorm bij beide auteurs op grondig verschillende intenties te stoelen: voor Laclos
was de briefroman, nog steeds volgens Seylaz, de enige echt geschikte vorm voor
de dramatische beweging die hij tot uitdrukking wilde brengen; voor H.S. Haasse
daarentegen lijkt de brief - in dit werk althans - vooral een aangenamer alternatief
voor het essay, waarin ze bovendien de problemen die haar bezighouden op een
vrijere, meer persoonlijke wijze kan benaderen.
Tot zo ver wat betreft het formele aspect, waarbij overigens al terloops naar
betekenende elementen moest worden verwezen. Het hoeft geen betoog dat vorm
en betekenis in een geslaagd kunstwerk een geïntegreerd geheel vormen en
onmogelijk totaal los van elkaar kunnen worden geanalyseerd.
Van de structureel-betekenende elementen interesseert ons nu verder vooral de
overname van de figuur van Mme de Merteuil, waarbij H.S. Haasse tewerk gaat
alsof het een reële, historische figuur betreft. Vooral in de brieven van het
hedendaagse personage wordt, o.a. d.m.v. citaten uit Laclos' werk, uitvoerig
beschreven hoe en waarom de markiezin zich heeft ontwikkeld tot de vrouw die ze
is en welke gebeurtenissen tot haar vlucht naar Holland hebben geleid. Zelfs wie
de markiezin aanvankelijk niet kent (omdat hij Laclos' werk niet heeft gelezen), kan
zich weldra een vrij nauwkeurig beeld vormen van haar persoonlijkheid.
Tegelijkertijd wordt het echter duidelijk, dat H.S. Haasse zich niet beperkt tot een
slaafs overnemen van de informatie uit de Liaisons. Ze
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wil ‘onderbroken contouren doortrekken, kleur invullen waar plekken wit de
verbeelding prikkelen, of intrigerende schaduwen doorzichtig maken.’ (blz. 7-8) In
feite neemt ze t.o.v. Mme de Merteuil precies dezelfde houding aan als t.o.v. de
reële personen in haar historische romans. Ze is vooral geïnteresseerd in de leemten
die nog overblijven, nadat men alle beschikbare informatie over de bestudeerde
persoon heeft verzameld. Die leemten tracht ze dan zo logisch en rationeel mogelijk
in te vullen aan de hand van algemeen-historische informatie over tijd en milieu.
De gegevens uit de Liaisons fungeren dus vooral als uitgangspunt voor een
persoonlijke interpretatie van de figuur van Mme de Merteuil. Dat het hier een fictief
personage betreft kan H.S. Haasses creatieve vrijheid alleen maar ten goede komen.
Daarbij komt nog dat de structuur van Laclos' roman erg geschikt is om persoonlijke
inbreng van de lezer te bevorderen. Er is immers geen alwetende verteller bij wie
hij of zij terecht kan voor een ‘objectief’ beeld van de personages. De lezer is volledig
aangewezen op de uitlatingen van die personages zelf, die niet noodzakelijk de
juiste toedracht onthullen. Madeleine B. Therrein merkt in verband hiermee op:
‘L'épistolier veut donner de lui-même une certaine image, prétendre se
montrer à son correspondant sous un certain angle, si bien que le plus
souvent ses lettres ne sont pas une expression limpide de sa personnalité
(...) Le dédoublement est visible pour le lecteur, bien que parfois (...) la
nature de leurs rapports soit si ambigue qu'il est difficile d'en tirer une
11
conclusion définitive. Mais il vaut la peine de le tenter!’
Wat H.S. Haasse dan ook doet. Ze vestigt er daarbij wel voortdurend de aandacht
op dat de naar voor gebrachte interpretaties en verklaringen hypotheses en geen
absolute zekerheden zijn. Vooral de hedendaagse figuur maakt veelvuldig gebruik
van vraagzinnen en uitdrukkingen als ‘ongetwijfeld’, ‘ik stel mij voor’, ‘als het waar
is’, ‘misschien’, ‘waarschijnlijk’, ‘wie weet’, ‘ik denk’, ‘naar ik vermoed’ e.a., wanneer
ze tracht het leven van de markiezin te reconstrueren.
Op de meeste problemen die ter sprake komen, hebben de beide personages
trouwens een grondig verschillende, maar niettemin even begrijpelijke visie, wat
nogmaals bewijst dat H.S. Haasse overtuigd is van de poly-interpreteerbaarheid
van zogenaamd objectieve feiten. Een mooi staaltje van de manier waarop H.S.
Haasse op die poly-interpretabiliteit inspeelt bij de creatieve verwerking van
feitenmateriaal, is de

11

Madeleine B. THERRIEN, Les liaisons dangereuses, une interprétation psychologique.
Société d'édition d'enseignement supérieur; 5, Place de la Sorbonne, Paris Ve, 1973,
blz. 150-151.
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ontsnapping van Mme de Merteuil uit Holland. Door handig gebruik te maken van
de leemtes in de historische informatie over de dames Wolff en Deken, slaagt ze
erin de markiezin in hun leven binnen te loodsen en, dank zij de manipulatie van
hun zaakwaarnemer, met hun geld weer uit Holland te laten vertrekken.
Daarbij blijft H.S. Haasse, ook in passages die betrekking hebben op Mme de
Merteuils verblijf in Holland en als zodanig volledig los staan van de gebeurtenissen
uit de Liaisons, opvallend trouw aan het beeld van de markiezin, zoals dat uit Laclos'
werk naar voren komt. Niets van wat ze de aristocrate laat schrijven of ondernemen
verandert wezenlijk haar imago. Dat belet de schrijfster evenwel niet Mme de Merteuil
op een erg boeiende en overtuigende wijze te laten reageren op voor haar totaal
nieuwe omstandigheden en problemen.
Vanzelfsprekend kan nog heel wat naar voor worden gebracht in verband met de
relatie tussen H.S. Haasses Daal-en-Bergse brieven en Laclos' Liaisons.
Geïnteresseerden verwijzen we graag naar een artikel van Joris Duytschaever,
12
waarin ‘enkele problemen rond tekst, kontekst en ideologie’ worden behandeld.
Wij van onze kant hopen in deze bijdrage voldoende materiaal te hebben
verzameld om de lezer ervan te overtuigen dat, ondanks het gebruik van Laclos'
roman als uitgangspunt, Een gevaarlijke verhouding qua originaliteit en persoonlijke
inbreng van de auteur geenszins onderdoet voor H.S. Haasses andere werken.
MARTHA GERLO

12

Joris DUYTSCHAEVER, ‘Choderlos de Laclos' Les liaisons dangereuses en Hella S. Haasses
Een gevaarlijke verhouding: enkele problemen van tekst, kontekst en ideologie.’ in Restant
VII, 3 (najaar 1978), blz. 123-139.
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Als dieren kunnen spreken... een studie over de dialoog in twee
*
dierenverhalen van A. Koolhaas
I. Inleiding
1

In een voorgaande studie vergeleek ik de verhalen ‘Van het visje Cunegonde’ en
‘Gif van de overkant’ uit de bundel Poging tot instinct om de verandering op het
2
spoor te komen die volgens de auteur met dat laatste verhaal inzet . Herlezen van
de verhalen uit deze bundel en de dierenverhalen uit later tijd versterkte mijn indruk
dat die verandering ook af te lezen is aan de manier waarop de auteur zijn
dierpersonages met elkaar laat spelen.
Voor een auteur van verhalend proza is het schrijven van een goede dialoog, één
bijvoorbeeld die het verhaalgebeuren voortstuwt, de individualiteit van de personages
laat uitkomen en de lezer doet verstaan welke zin zij toekennen aan de wereld
waarin zij leven, niet gemakkelijk. Een auteur kan niet volstaan met het noteren van
wat mensen in een bepaalde situatie werkelijk tegen elkaar zeggen. Zo'n gesprek
is veelal haperend, verward en verspringt herhaaldelijk van onderwerp. Gesprekken
die mensen in het dagelijks leven voeren, kenmerken zich door bijvoorbeeld een
overmaat aan woorden, het voortdurend afglijden naar niet relevante onderwerpen,
het langdurig verwijlen bij details. Kortom, ook als hij een dialoog schrijft, moet een
auteur zijn stof bewerken. Deze overweging ligt aan mijn betoog ten grondslag.
Want aan de manier waarop de auteur Koolhaas in twee verhalen de dialoog
organiseert en hanteert, wil ik aanwijzen hoe hij die dialoog aan zijn bedoelingen
dienstbaar maakt.
Ik vergelijk daartoe de dialogen uit ‘De vermeende sierkip’ met die

*
1
2

Ik dank mevr. M.H. Schenkeveld, mevr. E. Tol-Verkuyl en A. Zuiderent voor hun kritische
opmerkingen en suggesties.
J.C.V. AART, ‘Geheimen van een verteller’. In: De nieuwe taalgids, jrg. 72, nr. 5 (sept. 1979),
p. 412-28.
Vergelijk A. KOOLHAAS, Poging tot instinct. Amsterdam 1976, 2de druk, p. II.
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3

uit ‘De bijeenkomst’: twee verhalen waarmee ik het verschil in intentie van de auteur
zoals dat in de organisatie en functie van de dialogen tot uitdrukking komt, het
duidelijkst kan aanwijzen. Het eerste van deze twee verhalen is opgenomen in de
bundel Poging tot instinct en verscheen voor het eerst in de ochtend-editie van de
NRC. van 31 mei 1936. Het maakt dus deel uit van de verhalen die Koolhaas zelf
4
typeert als ‘overwegend karakteristieken’ . Het tweede werd voor het eerst
gepubliceerd in de bundel Vergeet niet de leeuwen te aaien (1ste druk 1957) en
moet naar de woorden van de schrijver gerekend worden tot de dierenverhalen met
‘een diepere achtergrond’, d.w.z. tot de verhalen waarin ‘de pogingen tot inleven in
de dierenpersonages zich begonnen uit te strekken tot met [het] mee-sterven en
5
het thema van de dood in het leven en dat van de ondeelbaarheid van alle leven’ .

II. De dialoog in ‘De vermeende sierkip’
In dit verhaal kunnen we drie dialogen afbakenen die tezamen het grootste deel
van het verhaal uitmaken. Die dialogen vinden respectievelijk plaats tussen de kip
Mijntje en het haantje Pa, tussen Pa en de witte sierkip en weer tussen Pa en Mijntje.
Ze bevatten kenmerken van een dialoog zoals die tussen mensen onderling plaats
kan vinden. De gesprekpartners nemen bijvoorbeeld één of meer sleutelwoorden
van elkaar over en spinnen daar hun eigen gedachten mee uit. In het begin van de
eerste dialoog vinden we daar nog niet zo'n duidelijk voorbeeld van:
‘Al loop ik nou niet direct weg, als jij in de buurt komt, daarom hoef je me
toch niet de hele dag achterna te lopen,’ zeide de kip Mijntje moe en
kwaad tegen het haantje Pa, dat de laatste dagen inderdaad vreselijk
opdringerig was met zijn gezelschap.
‘Nee, dat hoeft ook niet,’ zei Pa geschrokken, maar hij bleef staan, waar hij stond
(r. 1-7).
Pa's schrik om Mijntje's venijnige opmerking is zo groot dat hij op dat moment
geen ander antwoord kan bedenken dan één, waarin hij de woorden ‘niet’ en ‘hoeft’
herhaalt.
Duidelijker vinden we dat kenmerk in het vervolg van dat gesprek:
‘Nou, beleef ik het nog?’, vroeg ze.
‘Waar moet ik dan naar toe?’ vroeg Pa sip en overbodig.

3
4
5

Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Nu kon Mijntje ten minste kwaad worden.
‘Waar je naar toe moet? Dat moet je mij vragen! Wég moet je, weg. Hier
vandaan.’
‘Nou, dat is goed,’ zei Pa, ‘ik zou juist iets aardigs vertellen, maar dan ga
ik maar.’ ‘'t Was nogal aardig, wat ik vertellen wou,’ zie hij even later, toen
hij er nog stond, ‘'t Was van Rika!’ Dit was zijn laatste troef en het
betekende een ellendige verraad, want Rika was de enige kip, die diep
in haar hart wezenlijk iets voor Pa gevoelde. Maar iedere[e]n was
uitermate verheugd, als er iets over Rika te roddelen viel en vandaar dit
verraad van Rika. Er was nu alle kans, dat Mijntje weer wat vriendelijker
zou worden.
‘Rika kan me niets schelen,’ zei Mijntje echter, ‘en als je nou niet
onmiddellijk gaat, dan roep ik de anderen en dan zullen we je eens in de
sloot jagen, (r. 23-41).
Niet alleen in dit gesprek, ook in de twee andere dialogen vinden we het herhalen
van ‘sleutelwoorden’. Ze zijn vaak de belangrijkste dragers van de betekenis en
constitueren hier het woordenduel; het herhalen van die woorden draagt ertoe bij
dat de woorden van de sprekers worden vervlochten en op elkaar betrokken.
Een andere menselijke trek van de dialogen ligt in het verlengde van de vorige:
de woorden van de één stuwen de gedachtenspinsels van de ander. Teneinde
duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel, bespreek ik een fragment uit de tweede
dialoog, waarin het haantje Pa spreekt met de vreemdelinge, de ‘kip van Zadder’.
Het onderwerp van dit gespreksfragment is Pa's sociale status. De witte sierkip wil
weten welke rang hij in zijn groep inneemt, maar Pa wil deze vreemdelinge niet
bekennen dat ‘hij nu eenmaal als haan niet zo veel betekende’ (r. 44). De intentie
waarmee de beide deelnemers dit gesprek voeren, bepaalt het verloop ervan:
‘Is U daar de haan?’ vroeg nu de kip, op de overkant wijzend.
‘Ja!’ loog Pa, die de eigenlijke haan Matthias met een vaart voorbij dacht.
‘En die oude dan?’ vroeg de kop, die Matthias blijkbaar al eens gezien
had.
Pa begon zich te schamen, wat hem verbazend schaamteloos maakte.
‘Da's die oude haan,’ zei hij. ‘Ik ben de jonge.’
‘Wie van jullie heeft het te vertellen?’
‘Ik!’ loog Pa nu weer en vrij wat vlotter.
‘Dat is al gauw,’ zei de kip. ‘Want je bent zeker nog jong.’
‘Die oude werd te oud en nou ben ik de baas,’ zei Pa en hiermede was
dit afgedaan (r. 88-102).
In dit gesprek is duidelijk dat de partners elkaars spreken beïnvloeden. Maar het is
niet voldoende te zeggen dat de één de ander en de ander de één beïnvloedt.
Wanneer Pa ‘Ja!’ heeft gezegd op een vraag van de
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witte sierkip, is dat antwoord er weer de oorzaak van dat de witte sierkip vervolgens
vraagt: ‘En die oude dan?’ De ene gesprekspartner zegt of vraagt iets, maar in dat
wat hij zegt of vraagt, is hij afhankelijk van de ander. De invloed die het spreken
van de één op dat van de ander uitoefent, kan dan ook niet los gezien worden van
de invloed die de ander op het spreken van de eerste heeft: het is niet mogelijk een
scheiding aan te brengen tussen wat Pa's aandeel is aan het gesprek en het aandeel
van de ‘kip van Zadder’: zij hebben elkaars aandeel veroorzaakt. Ook deze
menselijke trek, deze ‘circulaire causaliteit’ vinden we in alle drie de dialogen.
In deze dialogen zijn nog andere overeenkomsten met het menselijk spreken aan
te wijzen. Eén daarvan is: mensen organiseren hun gesprekken in termen van
6
beurten . Dat de dieren in ‘De vermeende sierkip’ zich aan deze regel houden,
behoeft geen toelichting: de typografische indeling van het gesproken woord wijst
dat al uit. Een andere is: dat de dieren verschillende spreekstijlen kunnen hanteren.
7
Op die tweede overeenkomst met de ‘communicatieve competence’ van mensen
ga ik nader in.
Mensen kunnen in hun manier van spreken zich aanpassen aan de situatie waarin
ze verkeren. Afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden en de persoon of
personen tegen wie ze spreken, of de intentie die ze met hun woorden hebben,
kiezen mensen hun woorden, gebruiken ze bepaalde zinsstructuren en spreken ze
op min of méér gearticuleerde wijze. W. Labov beweert in zijn artikel ‘The study of
language in its social context’, dat al die verschillende wijzen van spreken ‘can be
ranged along a single dimension, measured by the amount of attention paid to
8
speech’ . Ik refereer aan die bewering van Labov, omdat die mij een criterium levert,
waarmee ik de twee wijzen van spreken kan onderscheiden die het haantje Pa in
het verhaal hanteert.
In ‘De vermeende sierkip’ treffen we Pa aan in twee verschillende spreeksituaties.
We zien dat hij in elk van die situaties spreekt op een manier die naar hij meent
daarbij past. Die twee manieren van spreken

6
7

8

Vergelijk H. SACKS, e.a., ‘A simplest systematics for the organisation of turn taking for
conversation’ in: Language 50, (1974), pp. 696-735.
Deze term ontleen ik aan Dell Hymes' artikel ‘The ethnography of speaking’ in: GLADWIN &
STURTEVANT (eds.), Anthropology and human behavior. Washington 1962, pp. 13-53. In
dat artikel pleit Hymes er voor Noam Chomsky's competence-begrip te verruimen tot
‘communicative competence’, Hymes wil er onder verstaan: het vermogen dat sprekers en
hoorders in staat stelt met elkaar (in taal, maar ook met gebruikmaking van andere middelen)
te communiceren.
WILLIAM LABOV, ‘The study of language in its social context’. In: WILLIAM LABOV,
Sociolinguistic patterns. Oxford 1972, blz. 208.
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vinden we respectievelijk in de tweede dialoog: zijn gesprek met de witte sierkip,
en de derde dialoog: zijn gesprek met Mijntje. Om het verschil in spreekstijl te kunnen
aanwijzen citeer ik een fragment uit elk van die twee dialogen. Aan het eerste
fragment gaat het volgende vooraf: Pa bevindt zich bij de sloot die ‘zijn’ erf scheidt
van dat van de buren. Als hij op het punt staat ‘eens vreselijk hard te kraaien’ ziet
hij aan de andere kant van de sloot ‘een witte kip staan met een witte pluim om haar
hals’ (r. 59-60). Dan ontwikkelt zich het volgende gesprek:
‘Is U van de buren?’ vroeg Pa.
De kip draaide haar kop wat naar links en vervolgens weer naar rechts.
Ze zei echter niets.
‘U is zeker een kip van Zadder’ (want zo heetten de buren), zei Pa nu wat
harder.
De kip zei nog niets, maar ze kwam nu wat dichter naar de sloot.
‘Of niet?’ vroeg Pa wat schalks.
‘Feitelijk sta ik op me zelf’, zei de kip van Zadder.
Ze zei het achteloos en ze schraapte even met haar linkerpoot langs de
grond. Het maakte indruk.
‘Hoe bedoelt U dat?’ vroeg hij.
‘Hoe ik dat bedoel,’ vroeg de kip hard. ‘Zadder kan me dàt...’ en ze maakte
een komiek gebaar.
‘Maar voor wie legt U dan?’ vroeg Pa, die helemaal bedeesd begon te
worden onder zoveel achteloze majesteit.
‘Ik leg zelden, maar als ik leg, dan leg ik niet voor Zadder,’ zei de kip,
‘want Zadder kan me dàt ...’ (r. 68-86).
Hij beëindigt zijn gesprek met de ‘kip van Zadder’ door hard weg te hollen,
rechtstreeks naar Mijntje. Zijn gesprek met Mijntje begint als volgt:
‘Heee, Mijntje!’ riep Pa al uit de verte en hij riep het met zo veel krachtig
gezag, dat Mijntje al haar zorgvuldig overwogen plannen, om vandaag
net te doen of ze Pa nog nooit gezien had en zelfs nog nimmer van zijn
bestaan had vernomen, met een ruk liet schieten en op hem af kwam.
‘Wat moet je?’ vroeg ze bits om het in ieder geval nog een beetje te
redden.
‘Ik moet eerst eens even zitten!’ zei Pa, die onmiddellijk met een bom
ging zitten op een natte plek, waarvan hij niettemin niet meer opstond.
‘Nou wat moet je zitten?’ vroeg Mijntje.
‘Mijntje...’ zei Pa.
‘Wat nou!’ zie Mijntje.
‘Mijntje...’ begon Pa weer. Mijntje begon nieuwsgierig te worden. ‘Blaas
eerst maar even uit,’ zei ze en toen ‘maar gauw een beetje’.
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‘Mijntje,’ begon Pa voor de derde keer. ‘Hoe lang ken ik je nou al?’
‘Dat is ook wat,’ zie Mijntje, die luid begon te lachen. ‘Je komt pas kijken’.
‘Ken jij, Mijntje,’ vroeg Pa gedragen, ‘die witte kip van Zadder?’
‘Ik ken geen enkele witte kip en die witte kip van Zadder helemaal niet,’
zei Mijntje.
‘Ik ken 'r’ mompelde Pa.
Mijntje haalde met een ruk heur kop recht.
‘Zo!’ zei ze. ‘En nou?’
‘Nou niet,’ zei Pa, ‘ik zeg alleen maar, dat ik haar ken.’
(r. 209-238).
Pa's gesprek met de witte sierkip heeft een formeel karakter. Hij besteedt meer
aandacht aan de taalvorm waarin hij zijn gedachten giet dan in zijn gesprek met
Mijntje. Die formele spreekstijl wordt gemarkeerd door het gebruik van de
aanspreekvorm ‘U’. De witte sierkip hanteert dezelfde spreekstijl, wat blijkt uit het
vervolg van het geciteerde fragment, als ze de vraag stelt:
‘Is U daar de haan?’ vroeg nu de kip, op de overkant wijzend (r. 88/89).
Uit het begeleidend commentaar van de verteller valt af te lezen dat Pa die spreekstijl
niet alleen hanteert uit respect voor de vreemdelinge, maar ook omdat hij zich een
houding wil geven en indruk wil maken op zijn gesprekspartner. Het
vertellerscommentaar suggereert dezelfde intenties bij de witte sierkip. Die
overeenkomst in intentie van beider spreken maakt een ‘echt’ gesprek tussen hen
mogelijk, d.w.z. ze kunnen elkaar verstaan, omdat hun spreken de uitdrukking is
van een zelfde belevingswereld.
Dat de belevingswereld van Pa niet wezenlijk verschilt van die van de witte sierkip,
maak ik bovendien op uit het feit dat geen van beiden deze formele spreekstijl
beheerst. Het gebruik van de persoonsvorm ‘Is’ in plaats van ‘Bent’ in ‘“Is U van de
buren?” vroeg Pa’ (r. 68) en ‘“Is U daar de haan?” vroeg nu de kip,...’ (r. 88), wijst
dat uit. Deze geforceerd-deftige spreekstijl vloeit voort uit beider pogingen zich
tegenover de ander een houding te geven en op de ander indruk te maken. Beiden
hechten er blijkbaar grote waarde aan door anderen voor ‘vol’ te worden aangezien.
Ik wees er al op dat de auteur van het spreken van de dieren in ‘De vermeende
sierkip’ geen beeld geeft dat overeenkomst vertoont met de voorstelling die een
‘modale’ lezer heeft van de ‘communicative competence’ van kippen. Ondanks het
buitengewoon grote taalvermogen waarover Pa, Mijntje en de ‘kip van Zadder’
beschikken, heb ik - als lezer - echter niet de indruk dat hun spreken thuis hoort in
een
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wereld waarmee ik in geen enkel opzicht vertrouwd ben of waarmee ik mij niet
vertrouwd kan voelen. Hun spreken begrijp ik als de uitdrukking van een beperkte
belevingswereld die zich kenmerkt door gesprekken over het thema: wat heeft zij
wat ik niet heb, of omgekeerd. Daarmee wil ik niet zeggen dat die een loutere
projectie is van een werkelijke, wél dat ze in de werkelijkheid van de menselijke
ervaring haar referentiepunt heeft: ik herken het werkelijke in de verbeelde
belevingswereld, ook al weet ik niet precies hoe dat gebeurt.
Door zijn dierpersonages te laten spreken als mensen bereikt de auteur dat zij
hun taal kunnen gebruiken om hun wereld te verkennen, te leren kennen en voor
zichzelf te ordenen. Het spreken van Pa, Mijntje en de vreemde sierkip beperkt zich
niet tot het verstrekken van informatie en het uitwisselen van ervaringen. In hun
spreken brengen zij tot uitdrukking de wijze waarop zij hun wereld zien. Zij spreken
niet óver die zienswijze, óver hun belevingswereld; die wereld en hun spreken zijn
versmolten, en wel zodanig dat hun spreken grotendeels alleen maar te verstaan
is vanuit die belevingswereld.
Die wereld kenmerkt zich door beslotenheid. Het spreken van de dieren wekt de
indruk tot hùn wereld in hùn taal gevangen wordt en in die taal te vangen is. De
vertelstrategie van de auteur lijkt erop gericht duidelijk te maken dat er in hun wereld
niets is waarop hun bewustzijn geen greep kan krijgen en dat niet in hun spreken
volledig gezegd kan worden. Sterker nog, wat hun taal niet kan bevatten, lijkt voor
hen niet te bestaan: het ‘andere’, het irrationele, het oncontroleerbare valt buiten
het door de auteur voor hen afgebakende geestelijk domein.
Van die beslotenheid van hun belevingswereld vind ik de uitdrukking in de dialogen.
In de derde dialoog bijvoorbeeld lezen we hoe Mijntje in haar gesprek met Pa
probeert het vreemde, bijzondere aan die ‘witte van Zadder’ te reduceren tot een
verschijnsel dat volledig past in hun wereldje:
‘Als die kip denkt, dat ze iets bijzonders is, dan moet ze eerst bij mij komen
kijken,’ zei Mijntje nu, die spijt begon te krijgen van haar lichthartige
aanmoedigingen.
Pa zweeg en ging wat vaster zitten.
‘Als die kippen aan de overkant denken, dat ze heel wat bijzonders zijn,’
en Mijntje's praten werd wat eentonig, ‘dan valt er hier ook nog wel wat
bijzonders op te merken.’
‘Suus heeft ik weet niet hoeveel prijzen op de tentoonstelling gewonnen,’
zei Mijntje ‘en dat moet ik dat witte beest nog zien doen. Bovendien lijken
Suus en ik geregeld op elkaar.’
‘'t is een sierkip!’ zei Pa nu.
‘Wie?’
‘Die witte van Zadder.’
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‘Een wat, zei je?’
‘Sierkip,’ zei Pa heel zacht.
Er werd geruime tijd niets gezegd. Toen kwam Mijntje dichter bij Pa staan.
Ze keek vriendelijk en ze klokte een beetje.
Pa keek even naar haar en toen keek hij star voor zich, want hij werd
bang.
‘Die witte kan me dàt,’ zei Mijntje. ‘Ik ben ook een sierkip. Vroeger al!’
Er werd verder niets gezegd.
Pa gaf een ruk met zijn kop en Mijntje bleef een tijd staan lachen, tot ze
zich zelf zo naar voelde, dat ze ook ging zitten.
Ze zaten allebei.
‘Wat mij betreft,’ zei Pa na een lange tijd, ‘ik zou nooit een sierkip willen
zijn.’ Pa vond, dat Mijntje het daarmee kon doen, maar hij voelde zich
helemaal niet triomfantelijk. Kippen wenen niet, maar hij had lust om stil
te zitten grienen.
‘Goed,’ zei Mijntje, ‘Goed’.
‘En ik ga er morgen niet naartoe ook,’ zei Pa tenslotte nog eens heel
beslist.
‘Goed’, zie Mijntje (r. 266-308).
Pa en Mijntje grijpen de ontmoeting met ‘die witte’ niet aan om hun wereld van het
‘hier en nu’ te buiten te gaan. Met name Mijntje streeft naar een afronding van de
gedachtengang, naar een gedachtensom die moet resulteren in het inpassen van
‘die witte’ in het hiërarchisch geordend wereldbeeld van deze dieren, waarin elk
voorwerp en elk verschijnsel zijn vaste plaats heeft.

III. De dialoog van in ‘De bijeenkomst’
Ook in het verhaal ‘De bijeenkomst’ kan ik drie dialogen afbakenen. In ‘De vermeende
sierkip’ echter omvatten de dialogen met het begeleidend commentaar van de
verteller meer dan drie kwart van het verhaal, van dit verhaal vormen ze nog niet
het zesde deel. Het eerste gesprek vindt plaats tussen de oude meeuw Tractaal en
diens soortgenoot Larvik, het tweede tussen Tractaal en een ‘andere meeuw’ en
het derde tussen Tractaal en het jonge meeuwtje Babanne. Evenals in die uit ‘De
vermeende sierkip’ vind ik ook in deze dialogen menselijke trekken: het gesprek is
georganiseerd in termen van beurten en Tractaal en Babanne kunnen een andere
dan de onder deze meeuwen gebruikelijke spreekstijl hanteren. Dit laatste
verschijnsel valt in dit verhaal minder op dan in het vorige, vandaar de volgende
uiteenzetting.
Pa en Mijntje uit ‘De vermeende sierkip’ gebruiken in hun conversatie alledaagse
woorden en wendingen. De meeuwen uit ‘De bijeenkomst’
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spreken over het algemeen op deftige, verheven wijze. Op twee plaatsen in het
verhaal wordt een wat alledaagse manier van spreken gebruikt. De eerste keer vindt
dat plaats als Tractaal naast een hem vreemde meeuw is gaan staan en als volgt
het gesprek begint:
‘Hier zouden we de bijeenkomst misschien wel kunnen houden,’ zei
Tractaal, die heel goed merkte, dat hij niet zei: hier dient de bijeenkomst
te geschieden, gelijk hij had horen zeggen als een van de oudste
meeuwen en de schepper van de formule (r. 149-153).
De andere meeuw neemt deze spreekstijl echter niet over, hij antwoordt op de
plechtige, verheven wijze die hoort bij ‘de plechtigheid, waarmede meeuwen zich
gaarne door het leven begeven’ (r. 83/4).
De tweede keer vinden we een minder verheven manier van spreken in de dialoog
tussen Babanne en Tractaal. Voor het eerst begint niet Tractaal het gesprek maar
een andere meeuw:
Een klein meeuwtje kwam nu onverwachts aan de andere kant van
Tractaal zitten. Zij heette Babanne.
‘Dag Tractaal, de oude,’ zei ze vriendelijk.
‘Ik geloof dat we ons allemaal vergissen,’ zei Tractaal.
(Hij had willen zeggen: ik geloof dat we ons allen vergissen, maar dat zei
hij niet, want dan zou Babanne antwoorden: En vergissen doen we ons
allen, en dat soort spreektaal wilde hij juist voorkomen, omdat hem
duidelijk was geworden hoe nutteloos formules zijn.)
‘En vergissen doen we ons allen,’ zei Babanne niettemin. Ze zei het
vriendelijk en ze voegde er aan toe: ‘Maar u hebt de leeftijd waarop u zich
moogt vergissen. U hoeft niet de hele dag meer zo geweldig uw best te
doen. Ik zou best eens een beetje minder mijn best willen doen,’ zei ze
(r. 186-200).
Babanne is de eerste en enige die Tractaal op vertrouwelijke wijze toespreekt.
Tractaal's vorige gesprekpartners, Larvik en de ‘andere meeuw’ beperkten zich tot
een min of meer gevarieerd herhalen van Tractaal's woorden. Babanne's spontane,
vriendelijke benadering brengt Tractaal er echter niet toe af te zien van zijn positie
als ‘waardigste aller meeuwen’ (r. 26/27). Want in het vervolg van het gesprek
gedraagt hij zich als de meerdere in kennis die de jonge Babanne toetst op haar
kennis van ‘de formules’:
‘Ken je de spreuk?’, vroeg Tractaal.
‘Vloek over de grond,’ zei Babanne, ‘de zee, het is de zee. De zee is meer
uiteindelijk dan de adem. De adem wordt tot straf. De zee, de zee.’
‘Keurig,’ zei Tractaal. ‘En van de schraapzucht?’
‘Het is de schraapzucht, gentleman!’ antwoordde Babanne, en ze zei
onmiddellijk daarna: ‘Ik weet ook wat meeuweneieren zijn,’ maar daar
had ze spijt van, want dat was op dit moment uitsloverij (r. 205-213).
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Twee ‘menselijke trekken’ vind ik in de eerste dialogen en in een deel van de derde
in ‘De bijeenkomst’ niet meer terug.
In die twee dialogen nemen Tractaal's gesprekpartners in hun antwoorden nog
wel woorden van hem over. Ze gebruiken die echter niet om hun eigen gedachten
mee uit te spinnen, maar formuleren daarmee een soort ‘echo-antwoord’, waarmee
zij het gesprek onmiddellijk tot een einde brengen. In r. 1 bijvoorbeeld spreekt
Tractaal de woorden: ‘Het is de schraapzucht, gentlemen’. Het antwoord van Larvik
luidt: ‘En de schraapzucht is het’ (r. 28). Na dit ‘echo-antwoord’ stokt het gesprek.
De reden daarvoor geeft ons de verteller: door dit antwoord ‘was de formule tot een
bezwering geworden en kon men verder rustig zwijgen’ (r. 29/30). Wanneer het
gesprek weer op gang komt, komen de gespreks-partner niet verder dan het
samenstellen van dit soort ‘bezweringen’:
‘Onze aankomst is in ons vergaan,’ sprak hij [= Tractaal] tot de meeuw
Larvik.
‘Zo ging het onze afkomst,’ antwoordde Larvik.
‘Dat wat achter ons ligt, vormde ons,’ sprak Tractaal.
‘En vormen deed het ons,’ antwoordde Larvik.
‘Wij moeten bijeen komen,’ zei Tractaal na een tijd.
‘En bijeen komen moeten wij,’ was het antwoord van Larvik.
‘Allen,’ riep Tractaal.
‘En allen zullen er zijn!’ riep Larvik.
Daarna zwegen ze. Larvik ging weer zitten staren en Tractaal ging naar
onregelmatigheden zitten turen in het wateroppervlak (r. 40-52).
Deze manier van gesprek voeren vinden we in de eerste twee dialogen en in een
deel van de derde. Een gesprek dat op die manier wordt gevoerd, bestaat uit
‘bezweringen’ die onderling weinig samenhang vertonen. Van een gesprek in de
zin van: het uitwisselen van ervaringen, het ontwikkelen van een gedachtengang,
een woordenduel over een verschil van mening, is geen sprake. De woorden van
de sprekers zijn niet vervlochten, op elkaar betrokken, ze staan naast elkaar.
Het ontbreken van de tweede ‘menselijke trek’ is een gevolg van het ontbreken
van de hiervoor genoemde. In de eerste twee dialogen en een deel van de derde
in ‘De bijeenkomst’ tref ik de ‘circulaire causaliteit’ niet meer aan. Het spreken van
Tractaal's gesprekspartners is gebonden aan vaste vormen, het verloopt langs
bekende sporen met vertrouwde wissels. Zij gebruiken variaties op die vormen,
maar veranderen die niet wezenlijk: de formele, plechtstatige wijze waarop zij zich
gedwongen voelen te spreken, is verabsoluteerd. De ‘formules’ vormen een formeel
en gesloten systeem, ze bepalen én beperken het verbale gedrag tussen de leden
van de groep. De dialoog is slechts een
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accompagnement van het sociale verkeer binnen de groep; ze stelt de leden niet
in staat tot het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van een
gedachtengang.
Duidt het vrijwel ontbreken van de twee genoemde kenmerken in de dialogen van
‘De bijeenkomst’ erop, dat Tractaal en zijn soortgenoten over minder taalvermogen
beschikken dan de personages in ‘De vermeende sierkip’? Het antwoord op die
vraag moet ontkennend luiden. Tractaal's gesprekspartner in de tweede dialoog
blijkt zowel Nederlands als Engels te kunnen spreken, Babanne beheerst meer dan
één spreekstijl en wat het taalvermogen van Tractaal betreft: van de formule ‘het is
de schraapzucht, gentlemen’ is hij de auctor intellectualis, maar dat verhindert hem
niet tot het inzicht te komen dat deze formule niets betekent:
Het is een zinledig iets, een holle formule, een dwaze uitspraak, dat van
die schraapzucht, dacht hij (r. 102-104).
Wie zo distantie kan nemen van het medium waarin hij zijn gedachten uit, heeft een
taalvermogen dat niet onder doet voor dat van de mens. Ik verklaar het ontbreken
van die twee overeenkomsten met het menselijk spreken als volgt.
Kenmerkend voor de dialogen in ‘De bijeenkomst’ is: de andere meeuwen nemen
notitie van wat Tractaal zegt, maar kunnen hem niet van repliek dienen. De
gesprekspartners verstaan elkaar niet, omdat zij de wereld niet op dezelfde wijze
beleven. In Tractaal voert de verteller een personage ten tonele bij wie het ‘andere’,
het irrationele, het oncontroleerbare niet buiten het geestelijk terrein valt dat de
verteller voor hem heeft afgebakend. In afwijking van ‘De vermeende sierkip’ ontwerpt
de verteller in dit verhaal niet alleen een karakteristiek van een bepaalde
belevingswereld, maar poogt hij bovendien diepere lagen van het leven en dood
geconcretiseerd en met name in de figuur van Tractaal geprojecteerd. De verteller
plaatst Tractaal in een existentiële situatie die zowel voor mens als dier geldt. Zowel
de verteller als de meeuw Tractaal hebben deel aan leven dat ‘heel sterk door de
9
dood bepaald wordt’ . Die overeenkomst maakt de verteller en zijn dieren

9

Deze formulering is van Koolhaas zelf. Ze staat in de volgende context:
In het boek [= Mijn vader inspecteerde iedere avond de Nijl! Amsterdam 1970] komt
dan ook erg tot uitdrukking datgene wat in mijn [= Koolhaas] leven echt mijn
overtuiging is geworden door veel dieren te leren kennen en observeren [?] dat er
sprake is van een ondeelbaarheid van alle leven; en dat die ondeelbaarheid van
menselijk en dierlijk leven ook heel sterk door de dood bepaald wordt en dat
daardoor dus een eenheid te vinden is tussen of van alle leven op aarde.

Deze passage is te vinden in: FRED DE SWERT, Zes auteurs in beeld. Utrecht 1977, p. 33.
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tot lotgenoten . De pogingen van de verteller om het raadsel van dat leven te
begrijpen verschillen in één essentieel opzicht niet van die van Tractaal: beider
pogingen zijn tot mislukken gedoemd, want beiden zijn van dat raadsel uitgesloten.
In het fixeren van Tractaal's denken op het ‘bijeen komen’ en in diens besef van de
ontoereikendheid, de zinloosheid zelfs van de ‘formules’ projecteert de verteller zijn
onmacht om in woorden te bergen wat hij (en Tractaal) aan inzicht in de
ondeelbaarheid van het leven en in het raadsel van het sterven in het leven heeft
gewonnen.
Daar komt nog bij dat de verteller er zorg voor draagt de mogelijkheden die hij
zijn dierfiguren heeft gegeven, niet te forceren. Tractaal ervaart aan den lijve het
raadsel van het sterven in het leven, zijn geprekspartners hebben die ervaring (nog)
niet en spreken dus anders, d.w.z. zij blijven steken in hun ‘echo-antwoorden’.
Ik zal die verklaring toelichten.
In het eerste deel van het verhaal laat de verteller weten dat meeuwen zich graag
met ‘plechtigheid... door het leven begeven’ (r. 83/84) en dat er tussen Tractaal, ‘de
waardigste aller meeuwen’ (r. 27), en zijn soortgenoten een verschil in kunnen en,
als gevolg daarvan, een sociale afstand bestaat. Die afstand is zelfs zo groot dat
zij zich in zijn gezelschap niet op hun gemak voelen, zoals de volgende passage
illustreert:
De andere meeuwen hadden nauwkeurig opgelet, tijdens het gesprek
tussen Tractaal en Larvik. Ze begrepen dat ze niet zo maar weg konden
gaan. Ze waren, toen Tractaal was uitgesproken allen op één poot gaan
staan. Dat was vermoeiend, maar ze wisten niet goed hoe ze weg moesten
komen en dus bleven ze onbeweeglijk zitten (r. 53-59).
Die neiging tot ‘plechtigheid’ en hun respect voor Tractaal zullen het vooral de
volwassen, aan het spreken in ‘formules’ gewende meeuwen niet gemakkelijk maken
dit verbale gedrag te doorbreken. Pogingen daartoe worden ook niet aangemoedigd
door het feit dat Tractaal dat verbale gedrag ‘vooralsnog’ van hen verwacht:

10

Het denkbeeld dat mens en dier ‘lotgenoten’ zijn drukt Koolhaas als volgt uit: [dieren] hebben
dezelfde angsten, dezelfde drang tot voortplanting, hebben zo ontzettend veel dingen
gemeenschappelijk en essentieel eender als mensen, als ander leven, dat dit, als je daar
gevoelig voor bent zich tot filosofie in je zet. Mijn sleutelverhaal daarvan is een geschiedenis
van een haas die een hele tijd in die strik zit, die in die strik bijna dood gaat en een visioen
heeft van doodgaan. Dan komt de stroper om de haas te ‘rapen’, zoals dat heet. De stroper
knielt bij de haas en hij ziet ineens, ervaart ineens, weet ineens zeker dat hij daar knielt naast
een eender leven, maar in een andere verpakking; hij in een verpakking van een mens, en
die haas in de verpakking van een dier. In die herkenning slaat hij de haas niet dood [In: DE
SWERT 1977, p. 35].
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Het hinderde hem [= Tractaal] bovendien dat de andere meeuwen, toen
ze wegvlogen, de formule: Het is de schraapzucht gentlemen, enigszins
giechelachtig naar omlaag hadden geroepen. Zij hadden zich vooralsnog
aan de formules te houden! (r. 72-76),
en het bovendien uitlokt door zijn meerderheid in kunnen, het kunststuk van zijn
landing, steeds nadrukkelijk voor de groep te demonstreren (vgl. r. 1-27). Zij stellen
daar dan ook geen pogingen toe in het werk: behalve Babanne hanteren ze alle de
‘vereiste’ spreekstijl. Evenals Pa uit ‘De vermeende sierkip’ verandert Babanne haar
spreekstijl om situatiegebonden redenen. Het is haar vriendelijke aard die, gevoegd
bij haar onervarenheid en de spontaneïteit van haar jeugd, Babanne tot het hanteren
van haar eerste spreekstijl beweegt. Door de houding van haar gesprekspartner
voelt zij zich gedrongen de bekende ‘echo-antwoorden’ te geven.
In de fase van Tractaal's levensloop waarop de lezer met deze oude meeuw
kennis maakt, beleeft deze weinig voldoening meer aan de in zijn groep gebruikelijk
wijze van spreken:
Tractaal keek naar zijn gezelschap en begreep dat het geen zin had het
gesprek van zojuist voort te zetten, aangezien hij toch alleen maar
instemmende en herhalende antwoorden zou krijgen (r. 69-72).
Volgens de verteller probeert Tractaal tot tweemaal toe het formele en gesloten
karakter van die manier van spreken te doorbreken (vgl. de eerder geciteerde
passages r. 149-153 en r. 189-194). De tweede keer, in zijn gesprek met Babanne,
krijgt hij van dat jonge, onervaren meeuwtje daartoe nog de meeste gelegenheid.
Omdat de oude meeuw echter zijn status van ‘waardigste aller meeuwen’ niet kan
of wenst te vergeten, vallen ze beide al snel terug op het spreken in ‘formules’.
Anders dan Pa en Babanne verandert Tractaal zijn spreekstijl, omdat hij voelt dat
het leven in hem geheel .andere, hem tot dan onbekende afmetingen gaat innemen:
het wordt leven dat de dood in zich bergt. Hoewel het verband tussen die verandering
in verbaal gedrag en het proces dat zich in zijn lichaam voltrekt door de verteller
noch door Tractaal of een van de andere personages direct gelegd wordt, zie ik
daarvan de neerslag in het tweede en grootste deel van het verhaal waarin dat
proces centraal staat en waar de verteller de ontwikkeling ervan op de voet volgt.
Ofschoon de verteller er al in het eerste deel onze aandacht op vestigt dat Tractaal
niet in zijn gewone doen is:
Tractaal was onrustig en hij had geen behoefte aan zwijgen (r. 30/1),
wordt pas in het tweede deel geleidelijk aan duidelijk wat daar de
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oorzaak van is: de oude meeuw Tractaal is stervende. Zelf is hij er zich van bewust
dat er iets met hem gebeurt en hij kan, in taalvormen die hem door de verteller
worden aangereikt, zijn bevreemding daarover verwoorden:
De voorbereider van de bijeenkomst blijft onopgemerkt, dacht hij en toen
verbaasde hij zich over de omstandigheid, dat er niets in hem was dat
hem er toe zette om eten te gaan zoeken. Ook als hij zich helemaal stil
hield en alles ontspande, was er wat dit betreft geen enkele aandrang te
bespeuren. Dat was vreemd. Er was geen enkele drang in hem (r.
130-137).
In Tractaal worden voedsel- en voortplantingsdrift steeds zwakker. Wanneer zijn
doen en laten steeds minder gestuwd worden door deze primaire levensdriften, is
het ‘sterven in het leven’ begonnen. In een passage waarin vertellers- en
persoonstekst ineenvloeien, krijgt de lezer een indruk van de wijze waarop Tractaal
dat sterven ervaart:
Het was eigenlijk net of Tractaal al geen meeuw meer was. Wat zat er in
hem? Geen gevoelens, alsof het dons van het begin, nu in je zat (r.
224-226).
Het weg vallen van ‘alle lusten en alle drang’ (r. 241) brengt ook een verandering
in zijn gedrag te weeg, zoals blijkt uit de eerste woorden van de volgende passage:
In andere gevallen zou hij nu zijn gaan krijsen. Heel hard en zinneloos
over het water krijsen en dan eindigen met een paar hoge kreten en die
lekker uit zijn keel extra ademstoten meegeven naar boven en dan zou
hij zijn opgestegen en stil in de lucht zeilend zijn blijven staan boven het
water en dan ineens - of hij nu een vis zag of niet - er in gestort zijn. Lekker
wentelend en lekker vallend er inschieten en dan later weer opstijgen en
in goede ernst naar eten gaan zoeken (r. 297-306).
Mét het verzwakken van de primaire levensdriften lijkt een verandering in zijn denken
gepaard te gaan. Dat blijft cirkelen rond het denkbeeld dat hij in zijn gesprek met
Larvik, in de eerste dialoog, al heeft uitgesproken:
‘Wij moeten bijeen komen,’ zie Tractaal na een tijd (r. 45). Dat bijeen komen wijst
niet (alleen) op de gewoonte van meeuwen om in grote groepen samen te scholen.
Signalen in de tekst bereiden de lezer erop voor dat met dat bijeen komen (ook)
bedoeld wordt een samen komen in de dood. Aan het slot van zijn verhaal verwoordt
de verteller dat denkbeeld als volgt:
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En de witte meeuw Tractaal, die werkelijk nog echt wit was, hoewel zijn
veren krulden en zwarte randen zouden krijgen, de dode meeuw Tractaal
tuimelde omlaag.
Opnieuw door de grijze nevel heen en daarna in de zee. Er was niemand
die het zag en niemand die het hoorde. Want de ruimte van de bijeenkomst
is daarvoor te groot (r. 389-394).
Door voortdurend passages over Tractaal's ‘toestand’ én diens denken en spreken
over de ‘bijeenkomst’ naast elkaar te plaatsen en in tekstgedeelten die twee
verhaalmomenten dooreen te weven, suggereert de verteller dat Tractaal zijn
‘toestand’ projecteert en fixeert in dat denkbeeld van de ‘bijeenkomst’. In één passage
wordt dat denkbeeld direct betrokken op zijn ‘toestand’:
Op de een of andere manier zou de bijeenkomst plaats vinden, mogelijk
niet zo zeer ter ere van Tractaal, als wel in verband met hem. Hij zou niet
het woord hoeven te nemen, maar hij zou een teken kunnen geven. Een
teken dat ook betrekking zou hebben op zijn toestand - deze eigenaardige
toestand, die geen drang meer kende. Geen drang om te eten, geen
drang om op te stijgen, geen drang om tussen de andere meeuwen te
dalen en iets definitiefs te zeggen of een formule (r. 172-181).
Tractaal's pogingen zijn spreekstijl te veranderen worden hem niet ingegeven door
een streven zich aan veranderende of veranderde spreeksituaties aan te passen,
maar vloeien voort uit wijzigingen in de psycho-fysische processen die zich in zijn
lichaam voltrekken: Tractaal ervaart ‘het sterven in het leven’ aan den lijve. Het is
die ervaring die hem van de andere meeuwen vervreemdt. Die andere hebben de
‘oproep’ voor de grote ‘bijeenkomst’, het samenkomen in de dood, nog niet gehoord.
De belevingswereld van Tractaal ligt daarom buiten hun geestelijke horizon. Tractaal's
opponent in het gesprek is eigenlijk niet de andere meeuw, maar het raadsel dat
zich in en aan hem voltrekt. Een ‘echt’ gesprek tussen de dierpersonages over wat
Tractaal ervaart in zijn ‘toestand’, zou mogelijk zijn, wanneer het spreken van deze
‘dieren’ niet geworteld was in hun lichamelijkheid, in de psychofysische processen
die zich in hun lichaam voltrekken. Wanneer die processen, zoals hier, van elkaar
verschillen, beschikken zelfs deze, door de verteller met een groot taalvermogen
bedachte dierpersonages niet over een verbeeldingskracht zo groot, dat zij dat
verschil in belevingswereld kunnen overbruggen. Van dat on overbrugbare verschil
vind ik in de dialogen van ‘De bijeenkomst’ de neerslag.
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IV. De dialoog als grensscheiding
Ik ben mij ervan bewust dat twijfel aan de houdbaarheid van mijn zienswijze op de
dialogen in de twee besproken verhalen gerechtvaardigd is. Want mijn betoog tot
nu toe sluit niet uit dat ik de betekenis die ik aan de beide verhalen toeken, té
onafhankelijk van die teksten heb geconstrueerd.
Vanuit een communicatie-theoretisch standpunt formuleerde ik enkele kenmerken
van de dialoog in het algemeen. Vervolgens ging ik na of en zo ja, in hoeverre de
dialogen in de beide verhalen die kenmerken bezaten. In een toelichting verklaarde
ik die kenmerken, c.q. het ontbreken ervan binnen het kader van een betekenis die
ik aan de verhalen toekende. Die betekenis wordt in de verhalen niet expliciet
uitgesproken. Ik heb die ook niet kunnen aanwijzen als een in de tekst verborgen
grootheid die ik door mijn analyse kon blootleggen. Die betekenis is de resultante
van een interactie tussen de tekst en mijzelf als lezer. Dat proces van interactie
werd in elk geval méde gestuurd door uitspraken van de auteur over wat deze met
zijn verhalen bedoelde uit te drukken, door mijn eerdere bemoeienissen met andere
verhalen van deze auteur en - wat ik maar aanduid als - mijn gevoeligheid voor
diens verhalend proza. In dit deel van mijn betoog zal ik pogen die twijfel enigszins
te verminderen. Ik zal wijzen op enkele nog niet ter sprake gekomen, tekstinterne
verschijnselen en die verklaren als de resultaten van de vertelstrategie van de
auteur, d.w.z. als verschijnselen waarmee de auteur de respons van de lezer stuurt
en waaruit de tekstintentie af te leiden valt.
11

Een auteur als Koolhaas voor wie vertellen een vorm van filosoferen lijkt wordt
geconfronteerd met een probleem dat Lars Hartveit omschrijft als ‘How can he
present his thoughts in such a form that they seem an integral part of the novel?
His problem is not least one of communication: how to persuade his readers to
12
accept his ideas’ . In ‘De bijeenkomst’ stelt Koolhaas zich de opgave zijn visie op
het thema ‘het sterven in het leven’ zodanig gestalte te geven dat zijn lezers die
aanvaarden. In ‘De vermeende sierkip’ - beoogde ik - ondersteunt de dialoog de
intentie van de auteur om de beperkte en gesloten belevingswereld van Pa, Mijntje
en de vreemde sierkip te doen verstaan. Die wereld stemt overeen met de
voorstelling die ik mij maak van de belevingswereld van echte kippen. De verteller
lijkt de lezer van

11
12

Argumenten voor deze veronderstelling leverde ik in mijn artikel ‘Geheimen van een verteller’
(zie aant. 1).
LARS HARTVEIT, The art of persuasion. A study of six novels. Bergen, Oslo, Tromso 1977,
p. 50.
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die overeenkomst bewust te willen maken, want herhaaldelijk schrijft hij aan zijn
personages gedragingen toe die tenminste homoloog zijn met die van de echte
13
dieren . In de (door mij, V.A.) gecursiveerde gedeelten herken ik het karakteristieke
bewegingspatroon van een specimen van dat soort pluimvee:
Doch juist op het ogenblik, dat hij [= het haantje Pa] zijn kop goed omhoog
haalde en zich vol zoog met lucht, zag hij aan de andere kant van de sloot
een witte kip staan met een witte pluim om haar hals.
Pa slikte al zijn adem weer in, wat een heel onprettig gevoel was en keek
in het rond of hij nimmer van plan was geweest om te kraaien, totdat hij
zich verslikte vanwege al die lucht. Hij keek met enig wantrouwen naar
de witte kip aan de overkant, of die soms lachte, maar de witte kip keek
met belangstelling naar Pa, zodat ze blijkbaar niets gemerkt had (r. 57-67).
De verteller dicht er echter beweegredenen aan toe, die typerend zijn voor de
besloten belevingswereld die hij deze dieren toeschrijft. Hij geeft in het verhaal geen
nabootsing van het doen en laten van werkelijke kippen. In en door het verhaal geeft
hij zijn voorstelling van de wijze waarop zij de werkelijkheid beleven. Op grond van
wat hij aan het doen en laten van kippen heeft geobserveerd, creëert hij een fictieve
maar wellicht juist daardoor meer authentieke wereld. Ten einde zijn lezers ertoe
te brengen deze mogelijkheid om de werkelijkheid te zien te accepteren ‘at least for
10
the duration of their reading experience’ , last hij in het gedrag van zijn personages
13

10

Het hele verhaal door last de verteller punten van herkenbaarheid in met het gedrag van
echte kippen, bijvoorbeeld:

r. 69/70

‘De kip draaide haar kop wat
naar links en vervolgens weer
naar rechts. Ze zei echter
niets’,

r. 77/78

‘Ze [= de witte sierkip] zei het
achteloos en ze schraapte
even met haar linkerpoot
langs de grond. Het maakt
indruk’,

r. 235

‘Mijntje haalde met een ruk
heur kop recht’,

r. 313-315

‘Toen bleven ze nog wat
zitten en tenslotte begonnen
ze het met komieke geluiden
te proberen. Pa met een heel
hoge kraaitjes en Mijntje met
een raar onderaards klokken’.

Vergelijkt men het hier beschreven gedrag met de typerende kenmerken die de Encyclopedie
Britannica [London etc. 1975, dl. 2, p. 808, kol. 2] noemt van het bewegingspatroon van
kippen, dan zal de overeenkomst opvallen.
Het denkbeeld dat mens en dier ‘lotgenoten’ zijn drukt Koolhaas als volgt uit: [dieren] hebben
dezelfde angsten, dezelfde drang tot voortplanting, hebben zo ontzettend veel dingen
gemeenschappelijk en essentieel eender als mensen, als ander leven, dat dit, als je daar
gevoelig voor bent zich tot filosofie in je zet. Mijn sleutelverhaal daarvan is een geschiedenis
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punten van herkenbaarheid in met dat van werkelijke kippen. Zelfs een rechtstreekse
verwijzing naar het gedrag van die dieren ontbreekt niet:
Kippen wenen niet, maar hij [= Pa] had lust om stil te zitten grienen (r.
303-304).
In die in en door het verhaal gecreëerde werkelijkheid vormt de

van een haas die een hele tijd in die strik zit, die in die strik bijna dood gaat en een visioen
heeft van doodgaan. Dan komt de stroper om de haas te ‘rapen’, zoals dat heet. De stroper
knielt bij de haas en hij ziet ineens, ervaart ineens, weet ineens zeker dat hij daar knielt naast
een eender leven, maar in een andere verpakking; hij in een verpakking van een mens, en
die haas in de verpakking van een dier. In die herkenning slaat hij de haas niet dood [In: DE
SWERT 1977, p. 35].
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dialoog het sluitstuk. Want in de manier waarop de verteller de personages met
elkaar laat spreken, komt tot uitdrukking de wijze waarop deze hun wereld zien.
Frequenter nog dan in ‘De vermeende sierkip’ geeft de verteller in ‘De bijeenkomst’
punten van overeenkomst in gedrag tussen zijn dierpersonages en de echte dieren,
14
i.c. meeuwen . Wie echte meeuwen heeft geobserveerd, weet dat ze vaak
gedurende lange tijd haast onbeweeglijk kunnen staan, zich vrijwel zonder aanloop
plotseling op de wieken kunnen verheffen en dat ze vaak in grote groepen bijeen
scholen. Het zijn gedragingen die we ook bij Koolhaas' meeuwen terugvinden. Ook
in dit verhaal vestigt de verteller de aandacht van de lezer op die parallellie; evenals
in ‘De vermeende sierkip’ vinden we een plaats waar de verteller uitdrukkelijk verwijst
naar het gedrag van echte meeuwen:
Larvik keek Tractaal na en dacht: ik zal hem wel nooit meer terugzien.
‘Niet dat ik daar rouwig om ben,’ sprak hij vervolgens zeer luid in zijn
eentje en toen zei hij nog eens: ‘En rouwig ben ik daar niet om,’ ook heel
luid om enigszins de draak te steken met de plechtigheid, waarmede
meeuwen zich gaarne door het leven begeven (r. 78-84).
Men kan zich ook afvragen of het laten optreden in het verhaal van een kleine,
Engels-sprekende meeuw de verteller wellicht mede is ingegeven door zijn kennis
van het bestaan van de larus fuscus, een Britse tak van de meeuwenfamilie, die
15
mét de larus argentatus veelvuldig aan onze kusten te vinden is .
Die groter parallellie met de in het verhaal geprojecteerde voorstelling van het
gedrag van de echte dieren hangt samen met de andere opgave die de verteller
zich heeft gesteld. Meer dan in ‘De vermeende sierkip’ wil hij in en door het verhaal
diepere lagen van de werkelijkheid leren kennen en zijn door dat kennen gewonnen
levensbesef in en door het verhaal tot uitdrukking brengen. Deze verandering in

14

15

Behalve de passage aan het begin van het verhaal waar Tractaal's manier van landen
beschreven wordt, vinden we die punten van overeenkomst in: r. 32, 56, 58, 87, 95, 96, 112,
123, 126, 128, 137, 140, 145, 155, 166, 236, 253, 255, 286, 298, 299, 300-306, 328-333,
341-345, 382, 391. In ‘De vermeende sierkip’ zijn beduidend minder van dergelijke plaatsen
aan te wijzen: r. 40, 52, 56, 57, 69, 77, 120, 217, 235, 274, 305, 320, terwijl toch het verhaal
niet véél korter is dan dat over Tractaal (320 regels: 390 regels).
Over het verschil in uiterlijk en roep tussen deze twee soorten lezen we in de Encyclopedia
Britannica [London etc. 1975]:
The British species also differs ecologically: the lesser black-backed gull [slarus
fuscus, V.A.] breeds inland on moors and is migratory; the herring-gull [slarus
argentatus, V.A.] breeds on cliffs and is resident. The pitch and frequency of their
calls are different (dl. 7, lemma ‘Evolution’, p. 17e)
.
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intentie van de verteller heeft als gevolg dat deze zich meer dan in ‘De vermeende
sierkip’ tracht te vereenzelvigen met het denken, voelen en willen van de verteller
zo nauw verwezen met dat van zijn ‘dieren’ dat een onderscheid in persoons- en
vertellerstekst irrelevant geworden is. Op enkele plaatsen in ‘De bijeenkomst’ kunnen
we dat waarnemen, ik bespreek er één om te laten zien hoe de verteller daarbij te
werk gaat:
Ik moet niet ook gaan staren, dacht Tractaal, want als ik er eenmaal mee
begin zal ik me helemaal laten gaan. Hij kende die kleine afzonderlijke
meeuw naast hem niet. De vraag was, of het zin zou hebben alle meeuwen
geval voor geval mede te delen dat ze op de bijeenkomst dienden te
verschijnen. Als je rekende dat het hele meer vol zou drijven en dat
bovendien nog langs alle oevers meeuwen zouden staan en dat er nog
velen, zeer velen boven het water en boven de duinen op hun vleugels
zouden drijven, dan was het ontzettend zoveel afzonderlijke meeuwen
verwittigd zouden moeten worden. Ze zouden er allemaal zijn. Misschien
zou er buiten de hoeveelheid meeuwen die Tractaal zich voorstelde dat
kon bestaan, nog wel een andere hoeveelheid voorkomen. Maar daar
viel nu niet aan te denken - er zou bovendien geen plaats voor zijn. Op
de een of andere manier zou de bijeenkomst plaats vinden, mogelijk niet
zo zeer ter ere van Tractaal, als wel in verband met hem. Hij zou niet het
woord hoeven te nemen, maar hij zou een teken kunnen geven. Een
teken dat ook betrekking zou hebben op zijn toestand - deze eigenaardige
toestand, die geen drang meer kende. Geen drang om te eten, geen
drang om op te stijgen, geen drang om tussen de andere meeuwen te
dalen en iets definitiefs te zeggen of een formule (r. 157-181).
16

De gecursiveerde woorden markeren de tekst als ‘gerapporteerde persoonstekst’ .
Het effect van deze vertelwijze is dat het onderscheid tussen het bewustzijnsniveau
van de verteller en dat van zijn dierpersonages vervaagt. De lezer kijkt mee door
de ogen van Tractaal. Achter diens ogen is zowel het brein van Tractaal als dat van
de verteller werkzaam. De laatste verplaatst zich in Tractaal's situatie en tracht zich
in te leven in de wijze waarop Tractaal het sterven in zijn leven ervaart. Het is de
17
verteller die verwoordt en zo doende, tegelijkertijd aanvult wat er in Tractaal omgaat .
Ook déze verschijnselen beschouw ik als manifestaties van ‘strategies with which
the novelist shapes and guides the reader's response to

16

17

Vergelijk W.J.M. BRONZWAER, ‘Over het lezen van narratieve teksten’. In: W.J.M.
BRONZWAER, D.W. Fokkema en ELRUD KUNNE-IBSCH (red.), Tekstboek algemene
literatuurwetenschap. Baarn 1977, p. 229-254.
Voor een diepgaander bespreking van de wijze waarop Koolhaas deze verteltechniek hanteert,
zie mijn in aant. 1 genoemde artikel.
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his work’ [Hartveit 1977, p. 7]. Uit de besproken verschijnselen: vooral uit het gebruik
van de vrije indirecte rede en de vele referentiepunten met de buitentekstuele
werkelijkheid, leid ik respectievelijk af, dat de verteller zich sterk betrokken voelt bij
wat zijn dieren ervaren [vgl. het in noot 1 genoemde art.] en dat hij wenst te schrijven
18
over ‘essentiële zaken van leven en dood’ . Als ik er vanuit ga, dat ook in de dialogen
van ‘De bijeenkomst’ de resultante te vinden is van dezelfde vertelintentie, dan kan
ik mijn verklaring van de wijze waarop de verteller zijn dieren met elkaar laat spreken,
als volgt aanvullen.
In dit verhaal, waarin hij ernaar streeft diepere lagen van de werkelijkheid te
exploreren, wenst de verteller een fundamentele homologie te bewaren tussen het
gedrag van zijn dieren en dat van hun ‘tegenvoeters’ uit de gegeven werkelijkheid.
Die wens begrenst de mogelijkheden die hij zijn dieren kan toekennen met name
daar waar hij hun het woord geeft:
1 Tegenover de denk- en gevoelswereld van vooral Tractaal stelt de auteur zich
op met een ‘onbevangenheid’ die, naar hij zelf zegt, ‘je als auteur, als verzinnend
19
auteur en als auteur met een bepaald thema moet hebben’ . Die onbevangenheid
biedt de auteur een zekere vrijheid om vanuit zijn denk- en gevoelswereld die van
Tractaal inhoud te geven. In het verhaal zien we dat de auteur die vrijheid benut en,
geleid door de gedachte dat er ‘een eenheid te vinden is tussen of van alle leven
op aarde’ [zie noot 9], zich inleeft in de denk- en gevoelswereld van Tractaal. In zijn
meeleven met Tractaal gaat de verteller

18

De formulering is van Koolhaas zelf. Ik schrijf de passage af waarin de woorden voorkomen:

Ik had misschien wel de behoefte om ook gewone romans te schrijven, maar dieren
hebben het enorme voordeel dat je geen bijkomstigheden nodig hebt; dat je ook
niet het gevaar loopt bedreigd te worden door bijkomstigheden. Ik heb het altijd
over de essentiële zaken van leven en dood. En dat is het thema eigenlijk van al
mijn werk gebleven [DE SWERT 1977, p. 32]

19

.
Vergelijk F. DE SWERT, Zes auteurs in beeld. Utrecht 1977, p. 32. Naar zijn zeggen moest
Koolhaas voor zijn werk voor Haanstra's film Bij de beesten af (1966: eerste bespreking met
Haanstra, 1969: begin van de produktie, 1972: première) zoveel over dieren lezen dat hij zijn
‘onbevangenheid’ tegenover de dieren verloor. Om die onbevangenheid te herwinnen verzint
hij dan in zijn roman Vanwege een tere huid (1973) de hoedna's:
Een soort beverachtig dier dat helemaal niet bestaat maar dat ik toch eigenschappen
moest geven die pasten in het verhaalschema... [F. DE SWERT, op. cit., p. 32].

Waarschijnlijk vergroot die vermeerdering in kennis van de echte dieren voor de auteur het
risico dat hij zich laat (afleiden door ‘bijkomstigheden’ betreffende hun uiterlijk en gedrag. Met
fantasiedieren kan hij gemakkelijker ‘een stille en geheime rijkdom’ opbouwen ‘van zijn
fantasieën’ [vlg. A. KOOLHAAS, Nieuwe maan. Amsterdam 1978, p. 208-209].
In de verhalen van na 1967 gaat de auteur meer gebruik maken van fantasie-dieren. We
vinden die ook al in het titelverhaal van Een gat in het plafond (1960), waar we een ‘gormol’
en een ‘snook’ tegenkomen. In de latere romans treffen we naast de al genoemde ‘hoedna's’
in Vanwege een tere huid, een ‘goedroen’ in De laatste goedroen (1977) en o.a. ‘de blauwwitte
vogels met bakkebaarden’ in Nieuwe maan (1978).
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zover dat hij diens gedachtenleven verwoordt, dat daardoor een menselijk karakter
krijgt. Hij zou echter de mogelijkheden van dat dierpersonage forceren, als hij Tractaal
ook diens ervaring van ‘het sterven in het leven’ adequaat liet verwoorden. Daar
trekt de verteller tussen Tractaal's denken en diens spreken een grens die hij niet
overschrijdt.
2 Diezelfde wens beperkt bovendien de functies die de verteller in dit verhaal de
dialoog kan laten vervullen. Voor hem is het vertellen een manier om te reflecteren
over het leven en de dood en om zijn houding daartegenover te bepalen. In het
vertellen zelf beschikt hij over een vermogen waardoor hij kan spreken over vormen
van (be)leven die zelf van dat vertellen in hoge mate onafhankelijk zijn. Evenmin
als de echte meeuwen dicht hij zijn dieren dat vermogen toe. Hoe groot het
taalvermogen ook is dat hij zijn dierpersonages toekent, de auteur weet te veel van
echte meeuwen om de meeuw Tractaal en zijn soortgenoten op analoge wijze als
de verteller distantie te laten nemen van het vegetatieve en psychofysische leven
dat hun doen en denken bepaalt. Hij kan de intenties die hij met dit verhaal heeft,
niet onder brengen in het kader van een dialoog. Want dat zou inhouden dat hij hén
door middel van de dialoog het raadsel van ‘het sterven in het leven’ liet verwoorden,
dus door iets wat dat raadeel zelf niet is.

V. Besluit
Het voorgaande, vierde deel, van mijn betoog is bedoeld om bij kritische lezers de
twijfel te verminderen die ik aan de functie van de dialogen in ‘De bijeenkomst’
toekende, niet om die weg te nemen. De tekstinterne verschijnselen waar ik op
gewezen heb, vormen de punten waartussen ik het draagvlak van mijn interpretatie
heb gespannen. De verschijnselen zelf wijzen niet op die interpretatie, ze vormen
er hoogstens de neerslag van. Na alle woorden die ik aan de dialogen in met name
‘De bijeenkomst’ heb besteed, kan een lezer ook nu nog mijn betoog zien als een
voorbeeld ter bevestiging van de uitspraak ‘voor vastberaden uitleggers met een
20
bepaald doel voor ogen blijken teksten grenzenloos gewillig te zijn’ . Als argument
voor die visie kan hij aanvoeren dat mijn interpretatie is gebaseerd op enkele
veronderstellingen die ik niet kan ‘bewijzen’, d.w.z. waarvan ik niet kan aanwijzen
dat ze op causaal-mechanistische wijze af te leiden zijn uit tekstinterne
verschijnselen. Die veronderstellingen betreffen de vol-

20

H.A. GOMPERTS, Grandeur en misère van de literatuurwetenschap. Amsterdam 1979, p.
58.
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gende intenties die ik de verteller van deze verhalen toeschrijf:
- In ‘De vermeende sierkip’ dicht hij zijn ‘kippen’ een belevingswereld toe die
opvallende parallellen vertoont met die van de mens;
- In ‘De bijeenkomst’ verdicht hij die parallellen tot een bepaalde opvatting over
de relatie tussen menselijk en dierlijk leven;
- Vooral in ‘De bijeenkomst’ wenst de verteller de lezer affectief bij het vertellen
en het vertelde te betrekken en zijn ideeën en waarden in en door het verhaal
scherper te stellen en te verhelderen.
Aan mijn betoog ligt bovendien de veronderstelling ten grondslag dat alle besproken
tekstinterne verschijnselen als constituerende elementen voor mijn interpretatie
verklaard kunnen worden. Ook deze veronderstelling kan ik niet ‘bewijzen’ en daarom
sluit ik de mogelijkheid niet uit dat we enkele van die verschijnselen moeten zien
als ‘weeffouten’ in de tekst als elementen die de auteur niet of niet volledig heeft
weten toe te spitsen op de bedoeling(en) die hij met zijn verhaal heeft. Men kan zich
afvragen of de verschijnselen die ik in de dialogen van ‘De bijeenkomst’ heb
aangewezen, niet op eenvoudiger wijze te verklaren zijn, bijvoorbeeld, de auteur
heeft met die dialogen geen andere bedoeling dan het schrijven van wat hij zelf
noemt ‘absurde dialoog’. Ik noem twee argumenten waarom ik mijn eerste verklaring
aannemelijker acht dan deze tweede. Het eerste baseer ik op de reeds besproken
grote betrokkenheid van de verteller bij wat Tractaal ervaart.
Typerend voor de verteller in ‘De vermeende sierkip’ is de ironie waarmee deze
de wereld van zijn kippen beschrijft. Tussen zichzelf en zijn dierpersonages bewaart
hij de afstand die het hem mogelijk maakt van de besloten en beperkte
belevingswereld van die dieren een verkleinende en relativerende beschrijving te
geven. De verteller houdt zich buiten het spanningsveld waarin hij de dialogen
plaatst: het spreken van de dieren is steeds een reactie op het effect dat de woorden
van de gesprekspartner of de situatie te weeg brengen. De verteller kiest de zijde
van de lezer, een standpunt dat mij voor het schrijven van een ‘absurde dialoog’
21
een voorwaarde lijkt .
In tegenstelling tot de verteller van ‘De vermeende sierkip’ kiest dié van ‘De
bijeenkomst’ niet voortdurend de zijde van de lezer, maar vaak die van Tractaal. In
elk van de drie gesprekken die Tractaal voert, is een moment aan te wijzen - in het
eerste gesprek ligt dat vrijwel aan het begin - dat de verteller Tractaal's woorden
presenteert als de resultante van overpeinzingen die betrokken zijn op diens
‘eigenaardige toestand, die geen drang meer kende’ (r. 177/178). Van het span-

21

Vergelijk C.D. MUECKE, Irony. Norfolk 1970, p. 35-40: ‘The element of detachment’ en - voor
de verhouding van het ironische tot het absurde - ARNOLD P. HINCLIFE, The Absurd. Norfolk
1969: ‘A note on novelist’, p. 95.
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ningsveld waarin de verteller hier de dialogen plaatst, is hij zelf een der polen.
Het tweede argument waarom ik aan mijn eerste interpretatie de voorkeur geef,
ontleen ik aan gegevens buiten de tekst.
Reeds in zijn studententijd vertaalde en regisseerde Koolhaas toneelstukken en
22
vanaf zijn negentiende jaar heeft hij zich als criticus met het toneel bezig gehouden .
Van een auteur met een dergelijke achtergrond kan men verwachten, dat hij zeer
bewust zijn dialogen in dienst wenst te stellen van wat hij met zijn verhalen bedoelt
uit te drukken. In een interview op 11 november 1977 noteerde Wam de Moor een
uitspraak van Koolhaas waaruit blijkt, dat de auteur in elk geval op dat moment en
al eerder oog had voor dat aspect van zijn dialoog:
... ik voelde mij op een gegeven moment bedreigd door de omstandigheid
dat het gejongleer met absurde dialoog e.d. een kunstje kon worden, juist
omdat ik eindeloos absurde dialoog kan schrijven, als ik dat wil. Ik heb
23
daar bewust het mes in gezet .
Dat de auteur ook de vaardigheid heeft bezeten om de geduide ‘ontsporing’ van de
dialoog te voorkomen, waag ik af te leiden uit het gegeven dat hij als schrijver en
regisseur van toneel en als docent scenarioschrijven aan de Amsterdamse
24
filmacademie werkzaam is geweest .
Tenslotte: in hoeverre heeft mijn interpretatie van de dialogen het karakter van een
25
‘gissing zonder enige garantie van juistheid’? Ik heb die interpretatie niet aan
intrinsieke eigenschappen van de dialogen willen toeschrijven, noch uitsluitend
willen toedichten aan mijn specifieke wijze van omgaan met deze verhalen. Mijn
interpretatie is de resultante van een pogen om via het experiment - het opsporen
van verschijnselen in de dialogen en het bepalen van hun functie - de intenties van
de verteller te achterhalen en te verstaan en de neerslag ervan in de tekst aan te
wijzen en toe te lichten. Aan die verschijnselen kon ik pas een functie toekennen
toen ik rekening hield met andere, zowel tekstinterne als tekstexterne verschijnselen.
Veel meer dan een voorstel wordt mijn interpretatie daardoor niet.
Muiderberg, juni 1980
J.C. VAN AART

22
23
24
25

Vergelijk J.H. BONTEN, A. KOOLHAAS. Z.p. [Brugge] 1970, hfdst. I.
WAM DE MOOR, Koolhaas onder de mensen. Amsterdam 1978, p. 32.
vergelijk WAM DE MOOR, op. cit., p. 18 en 25.
H.A. GOMPERTS, op. cit., p. 50.
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In margine
Een merkwaardige vossesnor
1

De interessante studie van F. Lulofs heeft aangetoond welke gevolgen de
vermenging van elementen uit verscheidene handschriften in een kritische editie
voor de interpretatie van Willems gedicht Van den vos Reinaerde kan hebben. Nu
2
gebleken is, dat handschrift A de oorspronkelijke opzet het best weerspiegelt, zou
het geen overbodige luxe zijn een nieuwe uitgave, uitsluitend naar hs. A geörienteerd,
3
in overweging te nemen . Als we de tekst van hs. A evenwel centraal stellen, dan
worden we met een aantal details gekonfronteerd, die bij een kritische editie makkelijk
als korrupt van de hand konden worden gewezen, maar die op zichzelf, onafhankelijk
van de andere redakties wel een zinvolle lezing opleveren, misschien zelfs een
betere lezing dan in de overige handschriften. Eén zo'n detail willen we hier nader
bespreken.
Als Reinaert afscheid neemt van vrouw en kinderen om met Grimbeert naar het
hof te trekken, beveelt hij Hermeline de zorg voor zijn kinderen, maar vooral voor
zijn (oudste?) zoon Reynaerdijn aan. In de bronnen vinden we deze passage als
volgt:
A Voer alle dandre beuelic hu
Minen zone reynaerdine
Hem staen wel de gaerdeline
In zine muulkine ouer al
+
Ic hope dat hi mi slachten sal
+

(1410-1414)

F Vor alle dander beuelic v
Minen ion gen sone reynaerdijn
Hem staen die rode granekijn
So om sun mulekijn oueral
+
Ic hope hi na mi slachten sal
+

(1398-1402)

1
2
3

F. LULOFS, Nu gaet reynaerde al huten spele, Amsterdam, 1975.
Aanduiding van de handschriften en citaten naar W. GS. HELLINGA, Van den vos Reynaerde,
I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500. Zwolle, 1952.
Een uitgave van hs. A met een parallelle Duitse vertaling wordt voorbereid door schrijver in
samenwerking met H.-L. WORM.
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B Ic beueel v die kijnde mijn
Dat gise wel bewaret nv
Ende bouen al so beueel ic v
Mynen ioncsten soen reynaerdijn
Hem staen so wel sijn granekijn
Om synen eynde ouer al
+
Ic hoop hi my wel sclachten sal
+

(1450-1456)

L Hermelina meos commendo modo tibi natos
Vt pascas foueas hos dape mente bona
Et reynardinus cuius lanugo nitescit
4+
Assuescit patris actibus illi reor
+

(610-613)

In de Lübeckse uitgave van de Reynke de vos uit het jaar 1498 vinden we:
Bouen alle dynck bevele ik yw
Mynen yungesten sonen reynardyn
Em staen sync granken alzo fyn
Omme syn muleken ouer al
5
Ik hope dat he na my slachten schal

Overal, behalve in handschrift A vinden we dus granekijn of een variant daarvan.
Het is interessant even na te gaan wat de tekstuitgevers en kommentatoren met
het vreemde woord gaerdeline uit hs. A hebben gedaan. Bekijken we ze even in
chronologische volgorde.
In 1834, een dertigtal jaar na de ontdekking en een minder geslaagde eerste
uitgave van hs. A door F.D. Gräter, bezorgde J. Grimm de eerste betrouwbare editie.
We lezen in de tekst: ‘hem staen wel die gaerdeline / in sine mûlkine over al’ en in
de kommentaar: ‘gaerdeline, barthürchen; wörtlich rüthlein, von gaerde (virga); sie
6
sehen aus wie spitzen oder striche. Im Reinke: granken, und hemach 2992 granen.’
Vooral uit de laatste bemerking is evident, dat Grimm zijn interpretatie van gaerdeline
van het woord granken in de mnd. tekst afhankelijk maakt, want ook met de beste
wil van de wereld kan roede als metafoor voor baardhaar wel niemand overtuigen.
Eveneens in 1834 bezorgde J.F. Willems naast een vertaling ook een uitgave
7
van het hs. A ‘met wat spelling-varianten en enige tekstkritiek’ . We vinden er de

4

‘Hermeline, u vertrouw ik nu mijn kinderen toe, opdat ge ze voedt en ze met spijs, uit de
goedheid van uw hart, verkwikt. En Reinaerdijn, wiens snorhaartjes beginnen te glanzen, die
zal zich, denk ik, de daden van zijn vader aanwennen;...’ (R.B.C. HUYGENS, Reynardus
Vulpes. De Latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis. Critisch uitgegeven en vertaald.
Zwolle, 1968, blz. 83).

5

Reynke de vos. Lübeck, 1498. Nachdruck, Hamburg, 1976, f. lvii v .
J. GRIMM, Reinhart Fuchs. Berlin, 1834, blz. 163 & 275, vs. 1416.
Reinaert de vos. Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd
door J.F. WILLEMS. Ingeleid door W. GS. HELLINGA. Den Haag, 1974. Citaat uit de inleiding
van Hellinga, blz. 8. Verdere citaten blz. 96-97.

6
7

o
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bewuste regels A 1412-1413 als ‘hem staen wel die granekine / an zine muulkine
overal’, waarbij Willems dus gaerdeline uit A verwerpt en vervangt door granekine
8
uit het hem intussen bekende hs. B , een ander voorzetsel kiest dan in A en B, en
het vreemde woord eynde uit B ten voordele van muulkine uit A weglaat. Zijn vertaling
is ondubbelzinnig: ‘'t stekelhaar staat reeds zo schoon aan zijn jonge baard te
prijken’.
Vervolgen we de geschiedenis van de vossesnor verder, dan belanden we via
de Duitse vertaling van A.F.H. Geyder van 1844, die in navolging van Grimm en
9
Willems Barthärehen vertaalt , bij de editie van W.J.A. Jonckbloet uit 1856. Hij is
de tweede, die het woord gaerdeline, dat hij in zijn tekstuitgave opneemt, kritisch
onderzoekt: ‘Ik mistrouw dat woord: gaerde beteekent een rijs, een takje, maar
wordt, zoover ik weet, nooit voor baardhaar, knevelbaard aangetroffen. Daarvoor
is zeer gewoon granen, het Franse guernon... Moet nu vs. 1416 niet gelezen worden
10
granekijn, of granelijn?’ . Jonckbloets interpretatie van het vreemde woord
gaendeline stond dus blijkbaar ook al op voorhand vast en toen het woordenboek
niet opleverde wat hij wilde vinden, moest het woord maar als een verschrijving
aangezien worden. Naar het voorbeeld van Willems liet Jorckbloet deze gaerdeline
dan an Reinaerdijns muiltje staan.
11
E. Martin geeft in zijn kritische editie dezelfde tekst als Jonckbloet en denkt in
zijn kommentaar over de betekenis na. Evenals in het glossarium verwerpt hij in
zijn ‘Anmerkungen’ het woord gaerdeline: ‘“Gertchen, Rüthchen” würden eine bildliche
Ausdrucksweise ergeben, die sich sonst nicht belegen lässt.’ Ook hier weer staat
de interpretatie op voorhand vast, want vóór de geciteerde bemerking konstateerde
Martin met een beroep op het Mnl. Wb. dat gaerdeline in gaerneline, verkleinwoord
bij granen veranderd diende te worden. Hij rondt dit af met de mededeling dat hs.
B granekine heeft, waardoor de vicieuze cirkel weer gesloten wordt. In een artikel
in de eerste aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
sloot J. Verdam zich ten overvloede aan bij deze interpretatie, die hij door het artikel
12
gaerneline in het Mnl. Wb. zelf beïnvloed had .
Met een verwijzing naar Verdam schrijft W.L. van Helten in zijn uitgave van 1887:
‘Hem staen wel die graneline / An zinen muulkine overal’, terwijl in de editie van F.
Buitenrust Hettema en J.W. Muller ‘de gaerneline / In zine muulkine’ ondergebracht
worden, een vos met haar op zijn tanden dus! In de aantekeningen citeren de auteurs
13
de overwegingen van Martin .

8

J. DESCHAMPS, Middelnederlandse Handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken.
2

9
10
11
12
13

Leiden, 1972 , blz. 82.
A.F. GEYDER, Reinhart Fuchs, aus dem Mittelniederländischen erstmals in das Hochdeutsche
übersetzt. Breslau, 1844, blz. 38.
W.J.A. JONCKBLOET, Vanden vos Reynaerde. Groningen, 1856, blz. 53 & 143.
E. MARTIN, Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reinaerde und die Fortsetzung Reinaerts
historie. Paderborn, 1874, blz. 43 & 368, vs. 1410.
J. VERDAM, Reinaerdiana in TNTL 1 (1881), blz. 16.
W.L. VAN HELTEN, Van den vos Reynaerde, Groningen, 1887, blz. 42; F. BUITENRUST
HETTEMA en J.W. MULLER,Van den vos Reynaerde, opnieuw naar het Comburgse
handschrift uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst. Zwolle, 1903, I, blz.
40 en II, blz. 42-43.
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Nadat de ontdekking van hs. F in 1907 de positie van granekine nog was komen
versterken, schreef Muller in zijn editie van 1914: ‘Hem staen soo wel die granekine
/ Om sijn muulkijn over al’, waarvoor hij zich in zijn Critische Commentaar beriep
op de handschriften F en B. Gaerdeline uit A verwierp hij omdat het ‘een zoowel in
14
grondwoord als in uitgang bedorven lezing’ is , waarbij hij over het hoofd zag dat
het diminutiefsuffix-lijn ook in voghelijn (A 2591, F 2554) voorkomt.
15
En zo bleven de snorharen van Reinaerts zoon zowel in de vorm granekijn als
16
gaerdelijn in onze tekstuitgaven en in de jongere vertalingen bewaard, zonder dat
er ooit ernstig naar een verklaring voor gaerdeline is gezocht. Moeten we ons echter
niet afvragen of die baardharen wel een zinvolle lezing opleveren? Het
antropomorfisme in Van den vos Reinaerde gaat oi. niet zo ver, dat de voor
volwassen wordende jonge mannen typische baardgroei ook op de vos overgedragen
zou kunnen worden, trouwens, vossen hebben hun snorharen vanaf de geboorte.
Roepen we ons de situatie nog even voor ogen: de vos verlaat zijn gezin en laat
zijn kinderen over aan de hoede van zijn vrouw. In het geval dat hij niet terugkeert,
zal het heil van de hele familie afhangen van iemand, die de vader kan vervangen,
die m.a.w. in het levensonderhoud van moeder en kinderen zal kunnen voorzien:
Reinaerts (oudste?) zoon. Als we nu nog denken aan het voorzetsel in van A 1413
‘In zine muulkine’, ligt het dan niet voor de hand eerder aan tanden dan aan
baardharen te denken? Alleen met zijn tanden zal de jonge vos voor zijn moeder
en voor de rest van de vossefamilie kunnen opkomen. Het woord granekijn en zijn
varianten in de handschriften F en B en in Reynke de vos en lanugo in Reynardus
Vulpes van Balduinus Iuvenis moeten de kommentatoren voor deze interpretatie
blind gemaakt hebben, want in het Mnl. Wb. vinden we een lemma gaert met de
17
betekenis ‘prikkel, puntig voorwerp’ , een woord met een zeer abstrakte
gebruikssfeer, zoals de voorbeelden (‘Waer es, doot, dine victorie; waer es, doot,
diin gaert?’, ‘Hets di swaer stunen jegen den gaert’, enz.) laten zien. Is het
verkleinwoord van dit gaert niet een uitstekende metafoor voor de tanden van een
jong roofdier? Al is voor gaert naar mijn weten nergens de betekenis tand
voorhanden, voor het Latijnse equivalent aculeus, dat we in het Glossarium

14

J.W. MULLER, Van den vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen
critisch uitgegeven met een inleiding. Gent/Utrecht, 1914, blz. 49, vs. 1406-1407; J.W.
MULLER, Critische Commentaar op Van den vos Reinaerde. Utrecht, 1917, blz. 240.

15

D.C. TINBERGEN en L.M. VAN DIS, Van den vos Reinaerde. Groningen, 1972 , blz. 128,
vs. 1412.

16

P. DE KEYSER, Van den vos Reynaerde. Antwerpen, 1965 , blz. 52, vs. 1413.
E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek. 's-Gravenhage, 1885-1952,
II, 892-893.

17

20

5
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18

Harlemense aantreffen, is dat, zij het dan slechts een enkele keer, wel het geval .
Uitgaand van gaerdeline als verkleinwoord van gaert ‘puntig voorwerp, tand’,
kunnen we ons het ontstaan van granekijn in de andere tak van de tekstoverlevering
makkelijker voorstellen, dan in de omgekeerde richting zoals A. Van Loey het wilde
19
verklaren . Het metaforisch gebruik van gaert moet op zichzelf al ongewoon geweest
zijn, als daar nog een afkorting voor a(e)r bij kwam, die ook als ra(e) gelezen kon
worden en het toch ook al niet zo gewone suffix-lijn door -kijn werd vervangen, dan
ontstond daaruit het woord gradekijn, dat in deze kontekst nonsens is, maar dat
door aanpassing van slechts één letter een nieuwe zin kon krijgen. Het woord
muulkine in de volgende regel zal deze associatie in de hand gewerkt hebben en
het voorzetsel in kon makkelijk door om vervangen worden.
Met de interpretatie van gaerdeline als tandjes zijn we bovendien nog in heel
goed gezelschap, want J.W. Von Goethe schreef in zijn Reineke Fuchs van 1793,
bijna tien jaar voordat hs. A aan de verborgenheid van de Comburgse bibliotheek
werd ontrukt:
Reineke sagte darnach: ‘Frau Ermelyn, nehmet der Kinder
(Ich empfehl' es Euch) wahr, vor allen anderen des jüngsten,
Reinharts; es stehn ihm die Zähne so artig ums Mäulchen, ich hoff' er
20
Wird der leibhaftige Vater;...
Van Goethe zelf stamt deze versie echter niet, want hij is op dit punt heel duidelijk
afhankelijk van de ruim 40 jaar oudere Hoogduitse prozavertaling van Reynke de
vos door J. Chr. Gottsched, bij wie we lezen:

‘Frau Ermeline, sprach Reineke, ich befehle euch meine Kinder, dass ihr
derselben wohl wahrnehmet: vor allen Dingen aber befehle ich euch
meinen jüngsten Sohn, Reinhardchen. Seine Zähne stehen ihm überal
21
so artig um das Mäulchen; dass ich hoffe, er werde mir ähnlich sehen.’
Over de bronnen die hij op zijn beurt voor zijn vertaling heeft gebruikt, vermeldt
Gottsched een en ander in zijn inleiding. De boven geciteerde Lübeckse druk van
1498 heeft hij pas na de publikatie van zijn Reinke, der Fuchs onder ogen gehad.
Zijn direkte voorbeeld was de uitgave van dezelfde tekst door Fr. A. Hackmann
22
Reineke Fuchs mit dem Koker, verschenen te Wolfenbüttel in 1711 . B.

18
19
20

O. PRINZ, Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert. München,
1967, I, blz. 141.
A. VAN LOEY, Tekstcommentaar bij Huygens en Reinaert I in Miscellanea J. GESSLER II
(1948), 1218-1223.
J.W. VON GOETHE, Reineke Fuchs. Dritter Gesang, 244-247. (Goethes Werke.
6

21
22

Hamburg, 1962 , II, blz. 312).
J. CHR. GOTTSCHED, Reineke, der Fuchs. Erstes Buch, 16. Hauptstück, 25-29
(Ausgewählte Werke. Berlin, 1968, IV, blz. 152).
J. BIRKE in Nachwort des Herausgebers, ibidem, blz. 473-474. Het tweede werk dat in de
titel genoemd wordt is Der Köker., een mnd. verzameling van spreekwoorden en
levenswijsheden van de hand van HERMANN BOTE.
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Derendorf stelde vast, dat het woord Zähne in het citaat door Gottsched foutief is
vertaald: de Hackmann-tekst, die wij niet konden bereiken, spreekt op die plaats
23
dus ook van baardharen . Ook de andere bronnen, die blijkens de studie van juffrouw
Derendorf Gottscheds vertaling hebben beïnvloed, vertonen zonder uitzondering
het woord granken of een variant daarvan. Dat Gottsched het Comburgse handschrift
gekend zou hebben, mogen we wel uitsluiten, omdat hij het anders in zijn uitvoerige
bronvermelding zeker opgenomen zou hebben.
Waar komen dan die Zähne bij Gottsched vandaan? De woordenboeken, die hij
bij het vertalen gebruikt heeft, kunnen hem dat woord niet ingegeven hebben: J.L.
Frisch' Teutsch-Lateinisches Wörter-Buch liet hem helemaal in de steek en bij Kiliaan
had hij de verklaring ‘baardhaar’ kunnen vinden. Ook met zijn kennis van het
Nederlands, waarop Gottsched zich in zijn inleiding beroept, is het probleem niet
opgelost, want het woord granen moet - inzoverre het nog in gebruik was - toch
‘baardhaar’ betekend hebben. Er blijft dus eigenlijk slechts één verklaring over,
namelijk deze Zähne onder te brengen in de kategorie vertaalfouten, die G. Östlund
in haar studie over Gottscheds vertaling van Reynke de vos als freie Übersetzungen
karakterizeert en waarvan ze zegt: ‘In dieser Gruppe werden auch solche freie
Übersetzungen zu finden sein, die nicht auf direkte Unkenntnis des mnd. Wortes
zurückzuführen sind, sondern die Gottsched nach meiner Meinung, oft unter
Einwirkung des Kontextes, bewusst oder unbewusst vorgenommen hat. Diese
Auffassung wird dadurch bekräftigt, dass dieselben Wörter an anderen Stellen im
24
Text korrekt wiedergegeben worden sind.’ Gottscheds intuïtie liet hem dus een
fout herstellen die een afschrijver een paar eeuwen tevoren had gemaakt...
Marburg, augustus 1981
A. BERTELOOT

23

24

B. DERENDORF, Der Wolfenbütteler Druck des Reinke de vos aus dem Jahre 1711 als
Vorlage zu GOTTSCHEDs Bearbeitung. Wissenschaftliche Hausarbeit, Münster, 1977, blz.
97.
G. ÖSTLUND, GOTTSCHEDs Übersetzung des Reinke de vos in Niederdeutsche Mitteilungen
16/18 (1960/2), blz. 176.
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Ende si affeleerde in rueken
(Hadewijch Stg. XXVI, v. 30)
In de derde strofe van Stg. XXVI voert Hadewijch de koningin van Seba ten tonele
als het beeld van de ideale minnares:
25 Die coneghinne van saba
Si volgde salamoene na;
Dat was om wijsheit sueken.
Als sine vonden hadde, ja,
So worden hare sine wondre ga
30 Ende si affeleerde in rueken.
Si gaf hem al
ende die ghichte stal
Wat so si hadde in binnen,
Beide herte ende sin,
35 daerne bleef niet in:
1
Het wart al verswolghen in minnen .

De vv. 29-30 hebben de filologen enige moeilijkheden bezorgd. Daar is vooreerst
de uitdrukking (?) ga werden, waarvan Verdam moest toegegeven dat ze hem niet
duidelijk was. Wel signaleerde hij Mhd. mir wirt gach, uitdrukking die ook in het Mnl.
2
eenmaal voorkomt, met de betekenis ‘ik heb haast, ik verlang naar iets’ . Maar daar
betreft het dus een onpersoonlijk ww., terwijl ga werden hier persoonlijk wordt
gebruikt. Verdam geeft overigens zelf toe dat de kontekst een dergelijke interpretatie
niet erg waarschijnlijk maakt: ‘toen zij S. gevonden had, behoefde zij niet meer
onstuimig te verlangen’, merkt hij nuchter op. Misschien toch te nuchter: immers,
rueken, in het volgende vers, kan - behalve ‘zijn gedachten richten op’ - eveneens
3
‘verlangen, begeren’ betekenen , en aldus de door Verdam gesuggereerde
interpretatie van ga werden bevestigen. Reeds in zijn Hadewijch-editie van 1910
stelde Van Mierlo echter voor om v. 29 te vertalen als ‘zoo vielen haar schielijk,
4
meteen (= ga) zijne wonderen ten deel’ , en deze verklaring heeft zich tot hiertoe in
de Hadewijchstudie gehandhaafd, waarschijnlijk terecht, zoals ik beneden duidelijk
hoop te maken.

1
2

3
4

Ik citeer naar de editie van E. ROMBAUTS en N. DE PAEPE, Hadewijch. Strofische Gedichten.
Middelnederlandse tekst en moderne bewerking met een inleiding, Zwolle, 1961, blz. 190.
MNW II, 859-860. In een loflied uit het Wapenboek van Gelre: zie K. REGEL, Ein Fragment
einer unbekannten Handschrift von Gelres Wapenboeck, in T.N.T.L. 5 (1885), blz. 23, r. 97;
zie ook blz. 32-33.
MNW VI, 1509-1517.
Hadewijch. Strofische Gedichten (Leuvense tekstuitgaven, 5), Leuven 1910, blz. 259. De
alternatieve ‘Hoogduitse’ verklaring die hij in 1910 nog in zijn glossarium vermeldde, verdween
volledig uit zijn nieuwe editie van 1942.
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Problemen leverde echter ook affeleerde (in A + B: affleerde) op. Dit werkwoord,
dat ons uit andere Middelnederlandse teksten niet bekend is, werd door Verwijs als
een leenwoord uit het Frans beschouwd: affleeren < Fr. affluer ‘overvloeien, overvloed
5
6
7
hebben’ . Deze verklaring werd door Snellen en aanvankelijk ook door Van Mierlo
overgenomen, maar in 1942 zette deze laatste zich uitdrukkelijk tegen deze
8
interpretatie af, en stelde hij als vertaling ‘wegvloeien, wegsmelten’ voor . Volgens
9
Rombauts en De Paepe komen beide interpretaties echter op hetzelfde neer. Zo
zien we De Paepe in een kleine bloemlezing van 1973 Verwijs' verklaring
10
overnemen , maar in een bewerking van Van Mierlo's Hadewijch-antologie diens
11
verklaring van deze passage onveranderd laten .
Toch bevredigen deze gissingen me niet helemaal. Het lijkt me immers mogelijk
deze passage aan de hand van de Vulgaat op een adequatere wijze te interpreteren.
In 1 Kon 10, 1-10 wordt ons verhaald hoe de koningin van Seba naar Salomo
trok om hem met raadsels op de proef te stellen, een examen dat Salomo, zonder
eenmaal het antwoord schuldig te moeten blijven - moet daarom al ga niet als
‘schielijk, snel, gauw, zonder dralen’ begrepen worden? - cum laude doorstond:
Et docuit eam Salomon omnia verba quae proposuerat; non fuit sermo
qui regem posset latere, et non responderet ei (1 Kon. 10, 3)

Salomo's wijsheid (en rijkdom) maken op de koningin zo'n indruk, dat ze ‘non habebat
ultra spiritum’ (1 Kon. 10, 5): ze was het noorden kwijt, of, zoals Maerlant het in zijn
12
Rijmbijbel beschrijft :
... hare wonderde zo sere
Dat soe cume behilt den sin.

M.a.w. ze affeleerde, di. ze affóleerde, ze verloor er haar zinnen bij. En na een
uitbundige lofrede op Salomo, gaf ze hem kostbare geschenken (1 Kon. 10, 10):
dedit ergo regi centum viginti talenta auri, et aromata multa nimis
et gemmas pretiosas (vlg. v. 31: ‘si gaf hem al’)

5

6

7
8
9
10
11

12

MNW I, 222. Verwijs refereert aan LITTRE, Dictionnaire de la langue française, I. Parijs, 1883,
blz. 71, die volgende betekenissen geeft: ‘1. Couler vers; 2. Fig. Abonder, survenir en grande
quantité; 3. Survenir en grand nombre.’
Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met inleiding en
woordenlijst, Amsterdam 1907, blz. 70 en 125. Wel schemert hier enige twijfel door, want de
uitgeefster verschuilt zich achter een uitdrukkelijke verwijzing naar het MNW, ‘waar geen
enkele andere plaats wordt genoemd.’
A.w., blz. 276.
Hadewijch. Strofische Gedichten, opnieuw uitgegeven. I. Tekst en commentaar,
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1942, blz. 168 en 287.
Ed. ROMBAUTS-DE PAEPE, blz. 315.
Hadewijch. Miere herten licht doolt na u al, (Vlaamse pockets. Poëtisch erfdeel der
Nederlanden, P. 83), Hasselt, (1973), blz. 75: ‘ze stroomde over van zaligheid’.
N. DE PAEPE, Hadewijch. Een bloemlezing uit haar werken, samengesteld en ingeleid door
-, Amsterdam-Brussel, 1979, 202n: ‘zij vloeide, smolt, in zalige beschouwing’; vgl. met Van
Mierlo's gelijknamige bloemlezing uit 1950, blz. 242.
Ed. DAVID, vv. 11954-11955.
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Is onze interpretatie van affeleren juist, dan blijkt Hadewijchs strofe dichter bij het
Bijbelverhaal aan te sluiten dan tot dusver was aangenomen. Meteen is het ook
waarschijnlijker geworden, dat v. 29 geen betrekking heeft op een begeerte die
uitgaat van de koningin van Seba, maar integendeel op de wondere antwoorden
die zij van Salomo ontvangt: de koningin geraakt immers buiten zichzelf wanneer
13
zij deze wondere en wijze antwoorden vernomen heeft , en slechts v. 29 kan hierop
betrekking hebben. Dat de koningin van Seba ook in Hadewijchs versie Salomo's
wondre ontvangt, blijkt eveneens uit de volgende strofe, die hierop terugkomt:
Hadse iet vermert in vremden weghen
Onder dat arme diede,
So ware hare dat hoghe wonder ontbleven. (vv. 38-40)

Dat affeleren als affoleren moet worden begrepen, wordt nog waarschijnlijker als
we in overweging nemen dat dit werkwoord in het Mnl. bestond. Het MNW geeft er
verschillende voorbeelden van, maar telkens is affoleren er transitief gebruikt met
de betekenissen ‘aan lijf of leden beschadigen, kwetsen, verwonden’, ‘vertreden,
14
verderven, verwoesten’ . In het Oudfrans werd affoler echter reeds in de XIIde eeuw
ook onovergankelijk gebruikt, met zowel de betekenis ‘gek worden’ als ‘te gronde
15
gaan’ .
Hadewijchs derde strofe is dus op een paradox gebouwd: wijsheid vinden is
affeleren, is zijn zinnen verliezen. De ware minnaar verliest zichzelf, zijn vermogens,
herte ende sin in de allesverzwelgende, onpeilbare minne. Net als Salomo's wijsheid,
is de minne te groot opdat de beperkte, menselijke vermogens ze zouden kunnen
omvatten; de minnaar schiet altijd tekort:
Want dat rechtste volgheven van minnen
Dat es dat ontbliven van binnen. (vv. 67-68)

De inspanningen van de minnaars worden echter op zo'n overvloedige en
overrompelende wijze vergoed, dat ze affleren, d.i. dat ze boven zichzelf, waar
menselijke vermogens te kort schieten, worden opgetild, verzwolgen worden in de
onbeschrijflijke minnegenieting buten den gheesten:
Want sine connen niet al volleesten
Ende dat hare dat es saen verdaen
Inder hogher minnen ontfaen
Dus comense buten den gheesten. (vv. 69-72)

Leiden
FRANK WILLAERT

13
14
15

‘Videns autem regina Saba omnem sapientiam Salomonis (...) non habebat ultra spiritum’ (1
Kon 10, 4-5).
MNW I, 222-223. Verwijs geeft o.m. voorbeelden uit de Partonopeus van Blois, uit Hein van
Akens Rose, uit de Lancelot-compilatie, de Brabantsche Yeesten enz.
A. TOBLER - E. LOMMATZSCH, Altfranzösisches Wörterbuch, I, 195; W. VON WARTBURG,
Französisches etymologisches Wörterbuch, III, blz. 690; vgl. FR. GODEFROY, Dictionnaire
de l'ancienne langue française, VIII, blz. 42.
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1

Enkele kanttekeningen bij een editie van Hoofts brieven

De Brieven van Hooft na meer dan een eeuw - Van Vlotens editie dateerde uit de
jaren 1855-1857 - opnieuw uitgegeven door Van Tricht. Drie lijvige boekdelen liggen
voor ons: deel I, de brieven bevattende van 1599-1630, 932 blz., deel II, die van
1630-1637, 1034 blz., deel III, die van 1638-1647, 867 blz.
Deze opsomming alleen al laat zien welk een formidabele hoeveelheid werk de
heer Van Tricht heeft verzet, en men hoeft slechts de delen door te bladeren om te
ervaren hoezeer deze constatering bewaarheid wordt. Op zichzelf is het reeds een
prestatie alle brieven te rangschikken uit archieven en verzamelingen, en dan te
translittereren uit bronnen van uiteenlopende aard: originelen, minuten, afschriften
en gedenkenissen. Hij heeft weliswaar voorgangers gehad, onder wie de namen
van Gerard van Papenbroek en van P. Leendertz Jr. eruit springen, vooral de laatste
heeft onschatbare verdiensten, en Van Tricht erkent die grif. Ziehier wat hij over
deze eminente Hooft-filoloog schrijft: ‘Na Gerard van Papenbroek is P. Leendertz
Jr. de beste verzorger van Hooft's handschriften geweest. Hij heeft onbekende
brieven opgespoord en ongedrukte overgeschreven. Zijn registratie is de grondslag
van deze nieuwe uitgave, zijn afschriften zijn, na collatie aan de originelen, aan de
kopij toegevoegd. Van de brieven aan Hooft heeft hij het eerste register gemaakt
dat alle depots overzag, er zijn heel weinig brieven van en aan Hooft aan 't licht
gekomen die Leendertz niet gevonden had.’ (deel I, blz. 27).
Een eresaluut aan deze noeste werker, en aan Van Tricht ook die hem zonder
voorbehoud een zo belangrijke plaats toewijst, en terecht. De betekenis van Van
Trichts arbeid wordt er overigens niet door aangetast. Hij heeft het zich niet
gemakkelijk gemaakt. Hij had kunnen volstaan met de teksten sec te geven, de
werkwijze van zijn voorgangers: Hooft - Brandt (1671), Hoogstraten (1704),
Huydecoper (1738), Van Vloten (1855) - hun aantekeningen, zo ze die al geven,
zijn gering in aantal-, maar hij heeft meer gedaan.
Bij iedere brief wordt, behalve natuurlijk gegevens over het adres, over tijd en
plaats, en over de locatie, op interpretatief gebied drieërlei informatie geboden: a.
een kort overzicht over de inhoud, b. een aantal woordverklaringen, c. indien dat
nodig is een historische situatie-tekening. Nogmaals Van Tricht over de verdiensten
van Leendertz. ‘Daarnaast heeft hij onmisbare gegevens verzameld in ruim vijftig
grote en kleine studies, waarvan er maar veertien gepubliceerd zijn in Uit den

1

De Briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Uitgegeven door Dr. H.W. VAN TRICHT.
Taalkundig raadsman en bewerker van de Hugeniana: Dr. F.L. Zwaan. Bewerker van de
humaniora: Prof. Dr. D. Kuijper FZN. Bewerker van de Italiana: Dr. F. Musarra.
Deel I: 1599-1630 / Deel II: 1630-1637 / Deel III: 1638-1647. Verschenen bij Tjeenk
Willink/Noorduijn, Culemborg, resp. in 1976, 1977, 1979. De delen zijn niet los leverbaar. De
prijs voor de drie delen samen bedraagt f 463,50.
De boekwerken zijn verschenen in de serie Teksten en Studies, Nederlandse Taal- en
Letterkunde en uitgegeven in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Als gevolmachtigde van de redactieraad trad op Prof. Dr. C.A. Zaalberg.
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Muiderkring en nog enkele in tijdschriften. De overige zijn in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam gedeponeerd, deels door de schrijver
voorzien van het etiket “Persklaar”. Voor de commentaar bij de brieven is daar veel
te vinden.’ (deel I, blz. 27-28). Een suggestie: zou het Instituut voor Neerlandistiek
van de Universiteit van Amsterdam niet eens kunnen kijken, of deze opstellen alsnog
voor publicatie in aanmerking komen?
Latijnse en Italiaanse brieven, die vroegere editeurs zonder commentaar gaven,
uitgaande van de veronderstelling dat de lezers het Latijn en Italiaans meester
waren, zijn in het Nederlands overgebracht, respectievelijk door prof. Dr. D. Kuijper
Fzn. en Dr. F. Musarra, aan wier kundigheid op hun vakgebied niet getwijfeld hoeft
te worden. Dit laatste geldt ook voor de taalkundig raadsman en bewerker van de
Hugeniana, Dr. F.L. Zwaan. Een lichte rimpeling in de voortgang van de
interpretatieve bezigheden werd veroorzaakt, doordat de laatste met Van Tricht van
mening bleek te verschillen ‘inzake aard en omvang van de gewenste verklaringen’
(deel I, blz. 55). Een wijze redactieraad intervenieerde en nam een beslissing, die
door de beide partijen ‘met een bezwaard hart’ (deel I, blz. 56) werd aanvaard. Wij
moeten dus de aantekeningen, blijkbaar vooral de taalkundige, als een compromis
tussen twee opvattingen betreffende de uitgebreidheid beschouwen.
Hiermee heb ik reeds het een en ander gereleveerd uit de Inleiding. Die bevat
verder een groot aantal nuttige informaties: over de post, de brief - niet als
renaissance-fenomeen-, de stijl.
Een interessant hoofdstuk over de lotgevallen van de hss. volgt. Wij zien Brandt
en Arnout Hooft bezig een keuze uit de brieven maken, vaak ook de tekst fatsoeneren
naar hun normen. Wij volgen Van Papenbroek in zijn manipulaties met de hss.,
zowel wat betreft de redactie van de teksten, als ook zijn zorg voor de locatie, wat
resulteert in dislocatie. Dit laatste is het onderwerp van een volgend hoofdstuk: waar
bevinden zich de hss. van brieven van Hooft, van brieven aan Hooft, van brieven
over Hooft, ieder item geordend naar de onderdelen originelen, minuten en
afschriften. Al even minutieus en nuttig is in ieder geval een chronologische lijst van
alle opgenomen brieven met als gegevens: correspondent, datum, plaats,
opmerkingen (of er sprake is van originelen, minuten, gedenkenissen, drukken,
afschriften), signatuur en het nummer in de uitgaven van Brandt-Hooft, Hoogstraten,
Huydecoper, Van Vloten.
Een Alfabetisch register sluit ieder deel af: grotendeels index nominum, voor
belangrijke kwesties eveneens index rerum.
Ik vermeld dit alles om te laten zien, dat men op verschillende wijze een entrée
tot de stof heeft.
Van Tricht heeft de bijlagen - anders dan Van Vloten - beperkt tot onderwerpen,
die in verband staan met de correspondentie. Enkele ervan zijn: twee sonnetten (in
het Frans), misschien van Isabelle? het chanson a Madame (1601), alle bij de eerste
en oudst bekende brief, de enige liefdesbrief die bewaard is, van Isabelle aan Hooft.
De Schick van de dichtschool In Liefd Bloeiende (1613). Keuren en
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plakkaten voor Hoofts ambtsgebied. De gedachtenwisseling tussen Hooft en Huygens
over het metrum, met re-, du- en tripliek. Het commentaar hierbij is van de heren
Zwaan, Zaalberg, en Musarra.
Van welke principes moet de recensent uitgaan om een werk als deze
brievenuitgave te beoordelen? Naar het mij voorkomt zijn er drie criteria, waaraan
hij haar moet toetsen.
Men kan allereerst vragen naar de accessoires. Is er een index nominum et rerum?
Zonder zulk een register is een wetenschappelijk boek ondoordringbaar. Zijn er
meer hulpmiddelen om entrées in de tekst te hebben? Is er een inleiding die
noodzakelijke informatie verschaft? Hierboven heb ik mij met deze materie
beziggehouden. Iemand zou kunnen zeggen: had Van Tricht niet iets over de brief
als renaissance-verschijnsel naar het voorbeeld van Cicero, van Petrarca, van
Erasmus en zovele anderen, moeten te berde brengen? Mijn antwoord luidt: Neen,
Van Tricht heeft zijn plicht gedaan, hij heeft zich opgesteld als filoloog, als zodanig
heeft hij de teksten gegeven en opengelegd, aan de literatuurhistorici is nu het
woord.
Het volgende criterium is dat der editie-techniek. Wat deze betreft kan ik in vele
opzichten met Van Tricht meegaan. Hij heeft gelijk, dat hij zich niet bemoeit met de
‘making of the text’. Wil iemand deze toch bestuderen, Van Tricht stuurt hem naar
de bron: de originelen, de minuten, de gedenkenissen, de afschriften, die in onze
bibliotheken aanwezig zijn en dus bereikbaar. Een gezond standpunt, naar mijn
oordeel. De lezer is gebaat met de tekst van de brieven, zoals zij verzonden,
ontvangen werden, zoals zij uiteindelijk bedoeld waren. Over het geheel is de
behandeling van de afkortingen m.i. juist. Vele daarvan - men vindt een minutieuze
lijst op blz. 901 van deel I - zijn niet anders dan formules, en in onze
schrijf-gewoonten overgegaan. Er is één afkorting die beter opgelost had kunnen
worden. Zij heeft geen formeel karakter, is niet stereotiep, maar vaak van het toeval
afhankelijk. Het gaat om het achtervoegsel -heit. Van Tricht zegt daarover: ‘De
editeur die zich aan het oplossen van afkortingen zet, bemerkt weldra dat hij dit voor
t

een deel op goed geluk doet. Het achtervoegsel “-h ” kan hij oplossen als -heit, -hejt,
-heijt, -heidt, -hejdt en -heijdt.’ (deel I, blz. 52). Hierin ligt opgesloten, dat een
oplossing van deze afkorting onzekerheid over de vorm in zich zou bergen. Is dat
wel zo? Theoretisch ja, maar geldt dat ook voor de praktijk, waarmee wij ten slotte
te maken hebben? Laat ik een voorbeeld geven in brief nr. 15. In r. 28 noteert Van
t

Tricht ‘bedorvenh ’. Waarom kortte Hooft hier af? Omdat het woord aan het eind
van de regel kwam te staan en er niet helemaal op kon. Het is dus geen vaste
afkorting, zoals ook nader blijkt. En nu de oplossing: die is heel eenvoudig, wij
schrijven bedorvenheit. Immers, in dezelfde regel komt dat woord voluit in die vorm
voor, in r. 5 staat ‘staetelijkheit’, in r. 10 ‘overmaticheit’, in r. 18 ‘schemerigheit’. Deze
afkoring is exact opgelost, Hooft zou -heit hebben geschreven. Een ander voorbeeld
in brief nr. 46. In r. 19 lezen wij in Van Trichts redactie ‘swaerwichtich’, in r. 27
‘ongerijmth’. In het hs. staat er ‘swaerwichtichʒ’ en ‘ongerijmthʒ’. Het teken ʒ werd
ook door drukkers gebruikt als
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afkortingsteken. Hooft gebruikt het hier voor -eit. Wij kunnen zonder het gevaar te
lopen willekeur te bedrijven, oplossen: ‘swaerwichticheit’ en ‘ongerijmtheit’, daar
toch r. 38 heeft ‘beroertheit’ en r. 97 ‘cranckheit’. In r. 138 noteert Van Tricht
‘bitterheit’, het hs. kort af: ‘bitterhʒ’, de natuur was hier sterker dan de leer.
In aansluiting hieraan doe ik verslag van een vergelijking van het drukresultaat
van enkele volkomen willekeurig gekozen brieven met de redactie van het hs.
Opzettelijk gebruik ik de term drukresultaat, omdat even goed van drukfouten sprake
kan zijn als van foutieve lezingen van de editeur. Ik laat bijna alle verschillen die te
maken hebben met hoofdletters weg - enkele gevallen heb ik genoteerd, waar m.i.
interpretatie toch om de hoek komt kijken-, ik stoor mij niet aan het feit dat Van Tricht
overal ‘ick’ spelt, waar Hooft ‘jck’ schreef. De editeur heeft zich hierover verantwoord
(blz. 49, 51, 52).

Brief nr. 15
r.
4

druk
van den

hs.
vanden

8

wordt

wort

21

zal

sal

26

,

:

29

en

ende

in den

inden

31

Caiser

Caisar

54

in de

inde

56

ingezetenen

ingezetene (de n lijkt
doorstreept; vgl.r. 171)

75

J. Lipsius

J Lipsius

93

,

(staat er niet)

108

hebbe

hebben

115

van de

vande

124

reden

redenen

137

starkten

starckten

142

grootelijx

grotelijx

171

zal

sal

184

zal

sal

219

, (achter schandelijck)

(staat er niet)

221

;

,

230

Excellentie

Exc

244

secundus

secundas

251

verr

verre

tie
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Brief nr. 46
r
19

druk
swaerwichtich

hs
swaerwichtichʒ

27

ongerijmth

ongerijmthʒ

30

,

(staat er niet)

104

,

:

138

bitterheit

bitterhʒ

druk
van de

hs.
vande

voors

voorsʒ = voorseide

Graeflijkheit

(de kap. in r. 32 en 40 zijn
interpretatie; de g wijkt niet
af van die in r. 42, waar de
druk heeft graeflijkheit)

Brief nr. 366
r.
10

32

idem
43

in de

inde

47

van den

vanden

48

idem

idem

50

idem

idem

64

in de

inde

77

voors

voorsʒ

r.
2

druk
Hollant

hs.
Hollandt

5

lande

Lande (vgl. r. 63 en 84)

14

van de

vande

17

niet begeerde

niet en begeerde

26

zal geacht wezen

zal geacht te wezen

29

wonde

wond (e is doorgeslagen)

36

Heere

heere (de H is interpretatie;
in r. 48 heere precies zo'n
h)

39

onbeweeglijkheit

onbeweeghlijkheit

40

Gemaelinne

gemaelinne (beslist geen
kap.)

Brief nr. 505
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maghtighen

maghtighe (n
doorgeslagen)
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59

, (achter vinden)

(staat er niet)

73

versteken

versteeken

76

Overigheit

overigheit

79

Overheit (2 x)

overheit (2 x)
(ik zie geen kap., deze
lijken mij hier interpretatie)

82

wansmakelijk

wansmaekelijk

r.
1

druk
aenkoomen

hs.
aenkomen

2

U. Ed. Gestr.

U. Ed. gestr. (ik zie geen
verschil met U. Ed. gestr.
van de druk in r. 7)

5

,

;

14

vertrouwe

vertrouw

58

gelegchenheidt

geleghenheit (achter dit
woord staat een,)

62

mijn'

mijn

63

Heere

here

r.
9

druk
het gezight van de
schilderije

hs.
het gezight der schilderije

13

Uwer Ed gestr.

Uwer Ed. gestr.

44

vlaijen

vlaeijen

r.
2

druk
uwe

hs.
uwer

10

U.E.

UE.

17

in de

inde

20

begrepen

begreepen

Brief nr. 640

Brief nr. 859

Brief nr. 934
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26

Heer

Heere

31

saississement

saisissement (vlg. r. 111)

33

P Generael

P generael

36

Procureur generael

(de g is dezelfde als in r.
33)

44

de andre

d'andre

125

De goede Godt

De goe godt

r

r

Het derde criterium dat meetelt in de beoordeling van een wetenschappelijk werk
van de aard van deze brievenuitgave is het commentaar. Hierbij wil ik een aantal
kanttekeningen maken, die ik echter minder als kritiek op het werk van Van Tricht
wens te zien, dan wel als een hommage aan zijn unieke prestatie. Voor een deel
behoort de oplossing van de vragen waarop ik een antwoord tracht te geven, niet
tot de taak van de editeur, en kan er niet van tekort schieten, en dus ook niet van
kritiek sprake zijn.
1 De brief van Hendrik Laurensz. Spiegel (1549-1612) aan Hooft (deel I, nr. 5)
begint als volgt: De vrundschap van u.E. Vader ende Ooms, deet mij eerst an
u schrijven. u antwoord doed mij u vernuft achten ende lieven. dit heb ik achter
u rug wel verbreijt nu zeg ik het in u aanzicht, om wech te nemen het
achterdocht dat in u zoude moghen wortelen uijt mijn vraagh of ghij mijn
minnezangs lied ghenoeghzaam verstond.

Van Trichts aantekening bij minnezangs lied luidt: ‘ook J.F. Buisman, De ethische
denkbeelden van Hendrik Laurensz. Spiegel (Wageningen 1935) blz. 161 heeft dit
niet kunnen vinden.’ Indirect zegt Van Tricht dus dat hij het evenmin heeft
gedetermineerd. Beiden gingen er blijkbaar vanuit dat Spiegel verwees naar een
lied dat niet in zijn litteraire nalatenschap te vinden is.
Welnu, het minnezangs lied is niet een onbekend zoekgeraakt lied, maar de
Hert-spiegel. Ik zal proberen mijn stelling aannemelijk te maken, een onaanvechtbaar
bewijs leveren kan ik niet. Allereerst, verzet zich de terminologie tegen deze
determinatie? Dat is niet het geval. Een lied behoeft niet kort te zijn. Wij kennen
hetNibelungenlied, het Waltharilied, Frederik van Eedens Het Lied van Schijn en
Wezen, Da Costa's Vijf en twintig Jaren. Een lied in 1840. Spiegel zelf geeft een
aanwijzing. In het in de Koninklijke Bibliotheek aanwezige hs. - een apograaf - begint
het eerste boek zo: Hertspiegels Kalliop. Liedsghe wijs na de vois. Ik heb de tijt
gesien waar is die nu gevaren? De eerste druk van de Hert-spiegel uit het jaar 1614
heeft hetzelfde. Wij mogen aannemen dat deze formulering op Spiegel teruggaat.
Liedsghewijs, d.i. op de wijze, op de manier van een lied, als een lied. Er zijn twee
mogelijkheden tot interpretatie. Liedsghewijs heeft betrekking op ‘na de vois’, dus,
zoals een lied op een bepaalde vois is afgestemd, zo ook de Hertspiegel op Ik heb
de tijt gesien waar is die nu gevaren? Maar Liedsghewijs kan ook een bepaling zijn
bij Kalliop, dit boek is als een lied en wel op de vois van Ik heb
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enz. In het laatste geval bestaat de Hertspiegel uit liederen en de totaliteit kan een
lied genoemd worden. In het eerste geval heeft het iets van een lied, omdat het op
een vois is afgestemd en deze kan soms een aanduiding zijn van het karakter van
het gedicht.
Spiegel zou op grond hiervan zijn Hertspiegel toch een lied kunnen noemen. Van
een minnezang kan eveneens gesproken worden, daar minne niet alleen op liefde
tussen de sexen slaat, maar ook caritas = liefde tot en van God, liefde tot de naaste
kan betekenen. Spiegel zelf zegt dat hij hoopt, dat zijn gedicht ‘kind, of kinds-kind’
sticht en de lezer mag behagen tot zijn heil (boek I, vs. 2-3). Hij kan dus zijn
Hertspiegel zien als een minnezang, een gedicht geschreven uit liefde voor anderen.
Daaraan verandert zijn constatering dat de Hertspiegel hemzelf het meest tot nut
strekt, niets. Immers, zelfkennis, zelfverbetering is bij hem primair, iemand die zelf
niet de deugd bezit, heeft niet het recht als leermeester op te treden, het is één van
de thema's van zijn Hertspiegel.
Een tweede argument: Spiegel wil Hooft winnen voor zijn ethische opvattingen.
Welnu, de meest adaequate vertolking daarvan, de meest uitgebreide uiteenzetting
ook, was te vinden in de Hertspiegel. Maar waarom gebruikt hij dan niet die titel?
Men zou kunnen vragen: bestond die toen al, of is die van later datum? Ziedaar een
mogelijkheid. Ik wil er echter niet van uitgaan. Goed, Spiegel had een gedicht
geschreven, en er stond Hertspiegel boven. Het minnezangs lied lijkt mij dan een
interpretatieve benaming, bedoelt iemand iets van de strekking te onthullen en hem
daarmee over te halen die levensvisie te delen. Zijn gedicht in dit geval Hertspiegel
te noemen zou het te zeer op de maker betrekken, en zou te egocentrisch klinken.
Er rest nog een vraag: waarom minnezangs lied, waarom niet gewoon minnezang?
Ik durf nauwelijks een gissing te maken. Is de toevoeging lied misschien bedoeld
om te voorkomen dat men zijn gedicht als te esoterisch zou gaan zien, en moet de
term lied de nadruk leggen op het algemene karakter? Lied was één van de meest
gangbare benamingen van dichtwerken die in bundels werden verspreid. Nogmaals,
dit is niets meer dan een veronderstelling.
Het derde argument: deze brief, of verhandeling, zo men wil, loopt parallel met
de Hertspiegel wat de inhoud betreft; Spiegel geeft er een kort exposé van zijn
denkbeelden op ethisch gebied in, hij geeft a.h.w. een samenvatting van zijn grote
gedicht met hier en daar een commentaar, een verduidelijking van de daar
ontwikkelde ideeën.
Parellel 1. In zijn brief geeft hij meer nadruk aan de gelijkgezindheid - en doet dat
tot tweemaal toe -, omdat hij Hooft binnen zijn gedachtenwereld wenst te trekken.
De desbetreffende passages zijn op de persoon gericht, in de Hertspiegel luidt het
algemeen:
Ik wènsch, ik wensch alleen een reijn, eenhartich mensch
die siet t'geen ik zie, die wenscht t'geen ik wensch:
(boek I, vs. 15-16)
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Parallel 2. In r. 8-13 spreekt Spiegel over de tegenstelling wijsheid en
scherpzinnigheid. Deze vinden wij in de Hertspiegel o.a. in boek I, vs. 40-44, wij
lezen daar - het gaat over een gelijk geaard mens is hij weet-geerich, en los-hertich, die een blik
des waarheijts hoogher acht als alle schoolgeleerdheijd, enz.

Parallel 3. Het onderscheid tussen verstand, onverstand en misverstand keert
herhaaldelijk terug in de Hertspiegel. Ik citeer één plaats:
Ons onverstant in haast mis, en vermetel sluijt
On, inde gront wat aars, als misverstand beduijt
zoo doolt de zot, en t'kint uijt onverstandt onschuldich;
Bij misverstandt woont schuld, en zonde menighvuldich.
Niet voelen onverstant is dat de wrekheijdt quelt:
Maar mis-verstandt zoekt rijkdom door anwas van gelt.
Geen kennis heeft des onverstands verstandeloosheijd;
qua kennis mis-verstandt uijt kund-versuijm; dats boosheijd;
(boek I, vs. 499-506)

Parallel 4. Wat recht verstand is, zet Spiegel uiteen in het vijfde boek, vs. 222-223:
recht ist verstant dat in haar rechte waarde puurlijk
de dinghen acht, en lieft:

In de brief verbindt Spiegel de begrippen recht verstand en gelijkgezindheid. Hij
acht deze identiek: ‘daar merkt ghij dat ik verstandigh ende ghelijkzinnigh voor een
ding houdt... (r. 28-29).
‘Alle recht verstandighe menschen zijn ghelijkzinnigh ende ghelijkzinnigh moghen
gheen menschen zijn of zij moeten verstandigh zijn.’... (r. 111-113). Van Tricht meent
dat in r. 28 sprake is van onafscheidelijke verbondenheid tussen ‘verstandigh en
ghelijkzinnigh’, niet van synoniemen. Natuurlijk is er geen sprake van synoniemen,
die benaming behoort tot een andere categorie. Maar ze zijn evenmin onafscheidelijk
verbonden, dat zou betekenen dat ze twee afzonderlijke dingen waren. Ze zijn één
ding, zegt Spiegel. Ze staan niet naast elkaar, ze lijken niet op elkaar, ze zijn één
geheel, ze doordringen elkaar zonder dat er vouwen of breuken zichtbaar zijn.
Het gaat hier niet om materiële zaken, maar om geestesinhouden. Het komt mij
voor dat Spiegel zich hier beweegt in de stoïsche denktrant. Recht verstand is een
letterlijke vertaling van recta ratio, een term die sedert de oudheid de volmaakte
rede aanduidt. Daarmee is de mens niet geboren, alleen het principium, het beginsel,
heeft de Natuur, de ancilla Dei, in hem gelegd. Hij kan dit zelf bewust willend
ontwikkelen tot de perfecta ratio. Daarvoor heeft hij kennis nodig, kennis
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van wat hij wil, van zijn doel, kennis van de middelen om dat doel te bereiken. Zo
is Socrates' dictum: kennis is deugd te verstaan. Voor de stoïcijn Seneca waren
deugd en ratio identiek. Virtus non aliud quam recta ratio est. Deugd is niets anders
dan het rechte verstand. (Epistulae Morales LXVI, 32). Parallel met een sententia
als deze loopt Spiegels gelijkstelling van ‘verstandigh ende ghelijkzinnigh’. Als
iemand de recta ratio bereikt heeft, betekent dat volgens Spiegel, dat hij los is ‘des
gheld-liefds, eerzuchts ende staatziekts strik’ (r. 41), dat hij het lastige zoeken en
volgen van de lust heeft overwonnen (r. 92-93). Indien nu een ander mens op dit
niveau is geraakt, is hij gelijkzinnig. Die gelijkzinnigheid impliceert de recta ratio.
Deze als goddelijk principe is bij beiden gelijk. Zo kon Spiegel zeggen: ‘Alle recht
verstandighe menschen zijn ghelijkzinnigh ende ghelijkzinnigh moghen gheen
menschen zijn of zij moeten verstandigh zijn’. Hoe sterk Spiegel de eenheid ziet,
blijkt als hij ‘Verstandigh ghelijkzinnigh’ (r. 110) niet door ‘ende’ verbindt.
Parallel 5. Een andere topic uit de Hertspiegel vinden wij eveneens in deze brief.
Het is die van de lust. Deze is één van de grote beletselen naar het wel leven, en
krijgt dan ook ruime aandacht. Ik geeft één passus:
Natuijr eijscht voetzel slechs, de waan-lust lekker brast.
Natuijr niet, misverstandt leedt af. Diet wel bespooren
door anwenst maakt mens' al, daar wert geen vraat gebooren.
Als t'voetzel is verteert men dorst, en hongher boet
met lust, die is t'lijf nutt, Natuijrlijk, heijlich, goett:
Maar zoo ghij zat maakt lust door lekker spijs verbeelden
de lust Natuijr verkracht, en maakt u slaaf der weelden.
De lust Natuijrlijk eijscht maar voetzel zonder keur:
De waanlust tegens meugh maar lekkernij stelt veur. enz.
(boek II, vs. 416-424)

Spiegel heeft in zijn brief de meest op de voorgrond tredende gedachten uit zijn
Hertspiegel gereleveerd, en men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij met
zijn minnezangs lied uitwijst naar zijn magnum opus. Is deze stelling juist, dan levert
zij ons een niet onaardig bijprodukt: de Hertspiegel zou in 1602 reeds voltooid zijn.

2. Brief nr. 6, van Badovere aan Hooft. Parijs, 1603.
Gaarne ben ik bereid de tol mijner bewondering te betalen aan een scherpzinnige
hypothese, een lucide suggestie, ook al zijn die niet afdoende te bewijzen. Maar ik
kan Van Tricht beslist niet volgen in zijn commentaar bij deze brief van Badovere
aan Hooft. Laat ik beginnen met het tweede gedeelte: ‘Het onderwerp van de
correspondentie gaat dan plotseling over van de godsdienstige sekten naar de
vrijdenkers in de moderne zin van het woord: Machiavelli en Montaigne.’ Hierbij
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geef ik in zijn geheel de passus uit de brief - in de vertaling van Musarra - waarop
deze uitspraak betrekking heeft. ‘Nu ik het gemak van de koerier uit Amsterdam
heb ontdekt, zal ik niet verzuimen U.E. dikwijls en uitvoerig te schrijven en U tegelijk
enige pennevruchten, wel niet van voorname vrouwen maar wel van beschaafde
mannen van ons hof te zenden.’
‘Wat U met deze brief ontvangt moge U daarvan een voorteken zijn en ook zal ik
U door middel van andere koeriers datgene zenden wat U mij vraagt of nog iets
beters, hetgeen ik al met deze zending gedaan zou hebben als ik niet zoveel haast
had gehad. Tegelijkertijd zal ik U.E. volgens Uw wens een paar staatkundige
meningen van mij voorleggen. Die ethica van Uw dialogist bevalt mij zeer, U kunt
die misschien door een van deze boden sturen. Die zal mij gewoonlijk kunnen vinden
ofwel bij M. du Cerceau ofwel au pied de biche au coin de la rue fourmenteau ofwel
in de herberg van de Stad Amsterdam waar zij meestal verblijf houden. Als U.E. die
vertogen over Livius en Montaigne begrijpt, ik bedoel de kern ervan, de innerlijke
zin en niet de buitenkant, moet U proberen de allemanskennis van onze eeuw voorbij
te streven, het zou eeuwig jammer zijn als U ze niet zou begrijpen...’ Van een
plotselinge overgang zie ik niets. Het aangehaalde deel van de brief gaat over
geschriften, behalve misschien dat wat door Hooft gevraagd is, over pennevruchten
van hovelingen, over staatkundige beschouwingen van Badovere, over de ethica
van de dialogist, dan een intermezzo waar dit laatste werk aan Badovere in Parijs
afgeleverd kan worden en vervolgens de aanbeveling van de vertogen over Livius,
dat zijn de Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio van Machiavelli, en van de
Essais van Montaigne. Dit alles is verwant, en het lijkt mij dat er geen sprake is van
een abrupt overstappen op een ander onderwerp. Maar, zult u zeggen, het gaat om
de overgang van de godsdienstige sekten naar de vrijdenkers. Goed, alleen ik heb
nergens godsdienstige sekten ontmoet. Ik lees in deze brief dat Hooft geïnteresseerd
is in politieke en morele vraagstukken, dat hij belangstelling heeft voor alles wat
zich aan het Franse hof afspeelt, belangstelling voor vrouwen en mannen daar, die
een rol spelen in het culturele leven, voor vrouwen in het bijzonder.
Deze laatste traden op de voorgrond in het zestiende-eeuwse Frankrijk, de ‘trois
belles Marguerites’ getuigen ervan. Marguerite de Navarre, zuster van de
renaissance-koning Frans I, schrijfster van de Heptaméron, Marguerite de France,
dochter van Frans I, gehuwd met Emmanuel Philibert van Savoye, de Pallas van
haar tijd, Marguerite de Valois, gehuwd met Hendrik IV, die zich van haar liet
scheiden. Van 1585-1605 leefde zij in een soort ballingschap op het kasteel Usson,
haar laatste levensjaren bracht zij in Saint-Germain-des Prés door. Hoewel haar
Mémoires in 1628 voor het eerst gedrukt werden, waren ze al veel eerder in
handschrift bekend. Uit zijn Reis-Heuchenis, een verslag van zijn Europese reis van
1598-1601, blijkt, hoezeer Hooft gefascineerd was door Parijs met zijn vele paleizen,
door koningen, koninginnen en meeltressen. Een belangstelling die eens zal
uitgroeien tot de biografie over Henrik de Groote.
Maar nu naar de godsdienstige sekten. Die staan blijkbaar in verband met
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Van Trichts hypothese dat de dialogist Coornhert zou kunnen zijn. Het dient gezegd
te worden dat Van Tricht dienaangaande grote twijfel heeft. Hier volgt de eerste
helft van zijn aantekening. ‘Als het woord ethica in de mond van Badovere “leer van
persoonlijk goed en kwaad” betekent - maar het kon in het Italiaans ook bijvoorbeeld
op een stelsel van staatkundige beginselen slaan - dan zou men hier kunnen
aannemen dat Hooft iets uit Coornhert's Zedekunst, dat is Wellevens kunste voor
hem had vertaald, want er bestond geen andere Nederlandse ethica en een dialogist
kon Coornhert op grond bij voorbeeld van zijn Synodus heel goed genoemd worden.’
Hierbij een noot: ‘Deze opmerking dank ik aan dr. H. Bonger.’ Ik ga akkoord met de
opmerking: er bestond geen andere ethica in het Nederlands dan Coornherts
Wellevens kunste. Maar er was in de Nederlanden een ethica verschenen, een heel
beroemde en die kon Badovere wel lezen, want zij was in het Latijn geschreven:
de De Constantia van Justus Lipsius. Deze was in de jaren 1578-1591 aan de Leidse
universiteit verbonden, waar hij geschiedenis doceerde. Midden in die periode in
1585 publiceerde hij zijn De Constantia, een jaar voor Coornherts Wellevens kunste.
Mijn stelling: Die ethica is de De Constantia, de dialogist is Justus Lipsius.
1. Enkele argumenten voortvloeiend uit een negatie: Badovere kende geen
Nederlands en kon Coornherts ethica niet lezen.
De Wellevens kunste was geen dialoog. Zij was buiten de landsgrenzen niet
bekend; voor 1603 verschenen er slechts twee drukken in 1586 en 1596.
2. Lipsius was één van de bekendste geleerden van zijn tijd.
3. Zijn De Constantia was in dialoogvorm geschreven, en al gauw één van de
meest gelezen werken, hetzij in het Latijn, hetzij in vertaling. Het aantal drukken
was zeer groot.
Als wij ervan uitgaan dat de dialogist Lipsius was, wordt deze brief veel
‘normaler’. Het hele eerste gedeelte gaat over literair werk, er is geen abrupte
overgang, en er is geen sprake van godsdienstige sekten.

In de brieven komen een groot aantal citaten uit de werken van klassieke auteurs
voor. Deze zijn gedetermineerd en van een vertaling voorzien. Alles terecht en heel
nuttig. Er zijn enkele plaatsen waar ik een aanteking heb geplaatst en soms geef ik
een aanvulling.

3. Brief nr. 5, H.L. Spiegel aan Hooft.
Spiegel haalt een passus van Seneca - in vertaling - aan: ‘gheen dingh magh ons
stadigh behaghen ten zij dattet recht zij, zeijt Seneca met recht’ (deel I, blz. 81-82).
De verklaring hierbij luidt: ‘gheen... Seneca: Nec me ulla res delectabit, licet sit
eximia (et salutaris, quam mihi uni sciturus sum) - En geen zaak, ook al is ze
voortreffelijk en heilzaam, zal mij behagen, indien het te voorzien is,dat ik deze
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ten behoeve van mijzelf alleen zal weten.’ Seneca, Epistulae 6.4.
Ik geef toe dat het begin van deze passus overeenkomt met de door Spiegel
aangehaalde sententia. Nec... ulla res = gheen dingh; delectare = behagen. Maar
de portée van de zin bij Spiegel is een geheel andere dan die in het commentaar.
Spiegel schrijft: geen ding kan ons bij voortduring behagen, als het niet recht is,
d.w.z. als het niet met de rede, de ratio recta overeenstemt. Met recht heeft Seneca
deze stelling geponeerd, zo constateert Spiegel. De quint-essence van de in de
aantekening aangehaalde plaats ligt in de gedachte, dat niets kan behagen, als
men iets alleen voor zichzelf houdt. Dat is heel anders dan wat Spiegel zegt. Wel
volgt in de brief onmiddellijk Nullius boni sine socio jucunda possessio d.i. geen
goed ding is het prettig te bezitten, zonder dat een vriend er deel aan heeft. Het is
een citaat uit dezelfde brief van Seneca, uit dezelfde paragraaf (6, 4). Naar mijn
mening kijkt Spiegel nog even om naar de vorige zin, in het bijzonder naar de tweede
helft: ‘Alle recht verstandighe menschen zijn ghelijkzinnigh ende ghelijkzinnigh
moghen gheen menschen zijn of zij moeten verstandigh zijn.’ De bewuste aanhaling
vormt de overgang tussen deze algemene constatering en de inhoud van de volgende
citaten, die meer sociaal gericht zijn. Spiegel citeert hier uit een andere brief van
Seneca, nr. XX, waarin deze de nadruk legt op het doen van wat men meent dat
juist is. Zó luiden zijn voorschriften: Verba rebus proba (XX, 1): bewijs je woorden
met daden; en facere docet philosophia, non dicere (XX, 2): de filosofie leert ons te
handelen, niet te praten. Wat is wijsheid? vraagt Seneca. Het antwoord: steeds
hetzelfde te willen, en hetzelfde niet te willen. Licet illam exceptiunculam non adicias,
ut rectum sit, quod velis: non potest enim cuiqam idem semper placere nisi rectum
(XX, 5); curs. V.). Het is je niet toegestaan deze kleine beperking toe te voegen, dat
het in overeenstemming met de rede is, wat gij wilt; want geen ding kan aan wie
ook steeds behagen, tenzij het recht is, d.i. in overeenstemming met de rede. De
overeenkomst met Spiegels vertaling is overduidelijk. Ook Spiegels brief - wat dit
gedeelte betreft - leunt tegen de context van Seneca's brief nr. XX.

4. Brief nr. 257, Hooft Aenden President ende Raeden van Hollandt etc.
Naarden wil een vaste vroedschap in plaats van een jaarlijks benoemde. De stad
wendt zich tot de Staten, die advies vragen aan het Hof, dat op zijn beurt de mening
van Hooft als baljuw inwint. Het gaat om de volgende passus uit zijn brief. ‘Want
alhoewel dese plaetse nochte in lujster nochte in verlang en is te gelijken bij de
steden deel aende Hooghe regeeringe hebbende, soo zejdt nochtans Euripides
daer de waerheit aen dat 't geen ijder van noode heeft, den zelven meer waerdt is
als Trojen te verovren, ende komt het (,) alhier aen niet op de welstant van eenen
persoon oft hujs vergankelijk in korten tijdt, maer van eene gansche burgherije,
zijnde soo achtbaer een lichaem, ende dat onsterffelijk.’ (deel I, blz. 606).
Ik kan nu de plaats uit Euripides geven en menen dat de zaak daarmee bekeken
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is. Is dat inderdaad zo? Of blijft er een vraag over? Ik ben van oordeel dat dit het
geval is, en ik wil die vraag stellen. Waarom ontleende Hooft in déze context juist
déze sententia? Laat ik de situatie waarin de woorden gesproken worden, laat ik
de persoon die het doet, eens analyseren.
Wij vinden het citaat in Euripides' Andromache.
Andromache, Hectors vrouw, valt na het innemen van Troje als buit ten deel aan
Neoptolemos, zoon van Achilles, ook wel Pyrrhos genoemd. Hij voert haar mee
naar zijn geboorteland Phthia in Tessalië. Neoptolemos neemt daarop Hermione,
dochter van Menelaos en Helena, tot wettige vrouw. De tegenstelling tussen de
beide vrouwen groeit: Andromache had van Neoptolemos een zoon, terwijl Hermione
kinderloos bleef. Als dan Neoptolemos naar Delphi afreist, besluit Hermione zich
op haar concurrente te wreken, waarbij Menelaos hand- en spandiensten verleent.
Zij willen Andromache ombrengen. Deze heeft haar zoontje buitenshuis verstopt,
maar Menelaos vindt het kind en stelt Andromache, die zich in de bescherming van
de godin Thetis heeft gesteld, voor de keus: of zij, of haar zoontje. Andromache
houdt hem voor dat zijn daad in Griekenland als schandelijk zal worden ervaren,
en tevens hem, als één der groten voor Troje, onwaardig is. Maar Menelaos blijkt
hier ongevoelig voor, en antwoordt: ‘Gij weet heel goed, dat wat iemand nu eenmaal
nodig heeft, hem meer waard is dan Troje te veroveren.’
Heeft Hooft gebruik gemaakt van Euripidis Tragoediae. Graece iunctim Latine,
uitgegeven door M. Aemilius Portus, F.P.C.F. Heidelbergae, typis Hieronymi
Commelini, Anno 1597? Misschien, een andere uitgave is even goed mogelijk.
Daarin lezen wij in het Latijn: ‘Sede bene scias, quo quis opus habet, Hoc cuilibet
pluris est, quam Troiam capere.’ (tvs. 368-369)
Euripides laat hier Menelaos in feite zeggen: als iemand iets wil bereiken, iets
najaagt, treden daarvoor alle overwegingen, ook de edelste terug. En wie is deze
Euripideïsche Menelaos? Zijn woorden zijn al revelerend, en hij gedraagt zich in
gelijke zin. Het volgende zij voldoende: wanneer hij Andromache uit het heiligdom
heeft gelokt, zegt hij haar toch de dood aan, en op haar klacht, dat zij bedrogen is,
antwoordt hij cynisch: Verkondig het aan heel de wereld, ik ontken het niet. Als dan
de oude Peleus de ongelukkige komt bevrijden, wijkt Menelaos laf terug. Een
‘Pandämonium menschlicher Niedertracht’ zo gedragen zich Menelaos en Hermione,
meent Albin Lesky (Die Griechische Tragödie, Stuttgart/Leipzig, 1938, blz. 169-170).
Als Hooft deze sententie citeert, is er dan ook geen sprake van versiering, van
pronken met geleerdheid, van toevallige ‘wijsheid’ die hem te binnen schiet. Het is
een zeer functionele aanhaling. De President en Raeden - humanisten als hij begrijpen de bedoeling. Het zijn geen edele motieven die de bestuurders van
Naarden drijven, maar het is rauw eigenbelang dat hen in beweging zet, het zijn
drammers, en ze hebben het recht niet aan hun kant, en hun moraal reikt niet verder
dan de wanden van de kamer waarin zij vergaderen. Dat wil Hooft zeggen met het
citeren van deze passus uit Euripides' Andromache.
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5. Brief nr. 369, hooft aan zijn zwager Joost Baek.
‘Babbeling over binnen- en buitenlands nieuws’ luidt het in het commentaar van
Van Tricht. Het klinkt ietwat denigrerend, maar misschien is het niet zo bedoeld.
Ook in deze brief gaat het om een plaats uit een treurspel van Euripides. Ziehier de
context waarin die voorkomt. ‘Vande jonge bruidt verwondert mij niet. Het trouwen
is een koophandel onder meest alle de grooten. Ende de geringen dingen dikwils
nae de eere der zelve grootmoedigheit. UE weet hoe de voorneemste onzer stadt
plaghten bewijft te wezen. Euripides wist wat anders, als hij zeid, dat de menschen
zaligh waeren, die 't wel troffen met huwen, anders, ongelukkigh van binnen ende
van bujten. Dit is niet bij geval gekalt. Van binnen, om 't oorlogh in 't gemoedt: van
buijten, om dat de huiszaken, dan meenighmael ook verwilderen, oft, zoo men
schoon, goedt aenbaggert, men heefter luttel wils af.’
Van Tricht geeft de volgende aantekening bij grootmoedigheit: ‘het WNT geeft de
betekenissen edelaardigheid, dapperheid, en trots met synoniemen. Geen van alle
past hier met zekerheid. Doordat onbekend is, op welke opmerking van Baek Hooft
antwoordt, blijft er veel duister.’ (deel II, blz. 19).
Inderdaad, wanneer men grootmoedigheid (magnanimitas) in de gebruikelijke,
verheven zin wil opvatten, komt men er niet uit. Waarover gaat het? Baek heeft iets
meegedeeld over een ‘jonge brujdt’, blijkbaar niet iets opwekkends, misschien is zij
- het woord jonge zou daar op kunnen wijzen - aan een veel oudere man
uitgehuwelijkt met als gevolg tegenzin, wie weet hoe gedemonstreerd. Hooft
antwoordend constateert: ‘onder meest alle de grooten’ is het huwelijk een
koophandel. Ook Montaigne (Essais I, XXVIII) is van oordeel dat het huwelijk een
marché is, gewoonlijk gesloten terwille van doeleinden die niets met affectie te
maken hebben, en niet te vergelijken met de ware vriendschap, die alleen zichzelf
zoekt. Dit zijn negatieve oordeelvellingen over een manage de raison. Hooft gaat
hierop door, en hij doet dat met de troop van de ironie, een troop die iemand de
mogelijkheid biedt de zeden van de mensen te critiseren. Ironie klinkt er in door, als
hij opmerkt dat ook de ‘geringen’ dingen naar ‘de eere der zelve grootmoedigheit’.
Het hoogste dat de mens in dit leven kan verwerven, de eer, valt aan de bezitter
van de grootmoedigheid ten deel, en deze is een begeleidende eigenschap - een
soort karaktervastheid - van de kardinale deugden. Vandaar dat Hooft eer en
grootmoedigheid combineert. Maar door zijn ironiseren keert het in het tegendeel.
Als voorbeeld haalt hij de situatie in Amsterdam aan. ‘UE weet hoe de voorneemste
onzer stadt plaghten bewijft te wezen.’ Be in bewijft is ornatief = voorzien van wat
het zelfstandig naamwoord zegt. Naar mijn mening is het W.N.T. II, II, kol. 2414
onjuist met de verklaring: eene vrouw hebbende, gehuwd. Het gaat er hier om hoe
de vrouw verworven wordt.
De sententie van Euripides is genomen uit de Orestes, vs. 602-604. Dat het
trouwen onder de groten meestal een koophandel is, wreekt zich ook in deze meest
dramatische van de Euripideïsche tragedies. Het huwelijk van het Argivische
koningspaar Agamemnon en Clytaimnestra is niet gelukkig. Als Agamemnon Troje

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

175
gaat belegeren, begint Clytaimnestra een verhouding met haar neef Aigisthos. Bij
zijn terugkeer wordt de koning vermoord. Zijn kinderen Orestes en Elektra nemen
wraak door Clytaimnestra, hun moeder, en Aigisthos om te brengen. De mythe wil
dat Orestes door de Erinyen (Lat. Furiae), de schrikgodinnen, werd achtervolgd.
Euripides duidt dit psychologisch: Orestes geraakt in grote gewetensnood. Het volk
van Argos, opgestookt door de vader van Clytaimnestra, Tyndareos, wenst hun
dood. Bij de jonge mensen heerst een krachtige wil te leven. Orestes verdedigt
tegenover Tyndareos zijn daad. Clytaimnestra heeft de heilige band van het huwelijk
verbroken, daarom is zij gedood. Gerechtigheid heb ik bedreven, meent hij, al heeft
mijn daad mij niet tot zegen gestrekt. Dan volgt de sententie:
‘Coniugia quibus mortalium sunt felicia,
‘Illis sit beata vita: quibus autem non recte cadunt,
‘Li sunt miseri intus & foris. (vert. Portus, vs. 602-604)

Hooft vertaalt: (Euripides wist wat anders, als hij zeid), dat de menschen zaligh
waeren, die 't wel troffen met huwen, anders, ongelukkigh van binnen ende van
bujten. (deel II, blz. 17).
Hooft expliceert: ‘van binnen’ betreft het gemoed, ‘van bujten’ de economie van
het huishouden. De ‘jonge brujdt’ moet wel iets opzienbarends hebben ondernomen,
gezien de situatie waarin het dictum bij Euripides functioneert.

6. Brief nr. 1040, Hooft aan Joachim van Wikkevoort, Ridder, Raedsheere
van haere Hooghejt van Hessen.
Eerst iets over het woordcommentaar bij deze brief. Een woordcommentaar is altijd
een penibele zaak: wat moet gegeven worden? Wat A nodig vindt, wijst B af, en
wat B geeft, acht A overbodig. Ziedaar het dilemma van de commentator, en Van
Tricht is, zoals hij zelf in de Inleiding meedeelt, niet zonder kleerscheuren uit de
strijd gekomen. Hij geeft een immens aantal verklaringen, vele, heel vele daarvan
zijn trefzeker. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is het juiste woord, de equivalente
uitdrukking te vinden. Onder dit voorbehoud maak ik enkele aantekeningen bij het
commentaar van deze brief, soms breid ik uit, soms geef ik een nuancering.
r. 1

slagh van gelde: geslagen geld, munten;
hier overdrachtelijk voor nieuws. Het
W.N.T. XIV, kol. 1494 geeft het volgend
citaat uit Hooft Ned. Hist. 361: Onder de
pakkaadje vonden zy drie standers, en
eenigh geldt van Franschen slagh, d.w.z.
geld in Frankrijk geslagen, Franse
munten.

r. 2

heeft omgegaen: in omloop was.

r. 8

en 't slot maeken: en afsluiten; slot: het
sluiten van een rekening, W.N.T. XIV,
kol. 1963.

r. 18

te laeten volghen: over te dragen; tot
verzekering: tot borgstelling.
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r. 20

en zoo kleen een' kans: (samengetrokken
op hebben).

r. 25

die... niet geschaepen is te minderen: die
naar men kan verwachten, of: naar men
moet vrezen niet zal afnemen.

r. 27

aen te vejrdigen: (voor een bepaalde
taak) ergens heenzenden; volgens
W.N.T. Suppl. I, kol. 182 een
analogie-vorm van Hooft naar
‘afvaardigen’.

r. 33

D'ander: de tweede.

r. 36

Windtbreeken: Van Tricht verklaart:
opsnijden, wat het woord zeker kan
betekenen. Ik prefereer hier: nutteloos
werk doen, zijn krachten verspillen,
drukte voor niets maken. Het W.N.T. III,
I, kol. 1246 citeert een plaats uit Hooft
Ned. Hist. 1003: ‘Het vierde (der
vuurschepen)... gedreeven door de
geoopenden brug, en berstende verre
genoegh daar af, deed meede niet dan
windt breeken.’ Hier betekent windt
breeken duidelijk ‘nutteloos werk doen’.
Dat is ook in r. 32 het geval. D'ander, d.i.
Piccolhuomini denkt dat zijn
tegenstanders door nutteloos heen en
weer te trekken zich wel buiten adem
zullen lopen.

r. 42

beweert: verdedigt Mnl. Wb. I, kol.
1214-1215.
bewijsredenen: argumenten.

r. 44

met wonderlijke en wel zorghvuldighe
beschejdenhejt: Van Tricht verklaart: ‘met
verbazend goed en heel nauwgezet
oordeel’. Wat omslachtig, ik breng een
licht nuancering aan: ‘met een zuiver en
zeer subtiel oordeel’.

In deze brief komt een Latijns citaat voor, waarvan volgens het commentaar (deel
III, blz. 294) de bron niet is gevonden: Esse illi vires modicas, si deliberent, acres
si desperaverint.
De situatie: Banèr, de Zweedse bevelhebber, staat tegenover Piccolhuomini, de
keizerlijke veldheer. Hoewel de zomer ten einde spoedt, het is september,
manoeuvreert Banèr met zijn leger en lijkt de keizerlijken aan te willen vallen.
Piccolhuomini weet, zo redeneert Hooft, dat Banèr vrij geringe strijdkrachten heeft,
zo lang in zijn leger overlegd wordt wat te doen, of aanvallen, of alleen
schijnbewegingen maken (bij dat overleg wordt theoretisch uitgegaan van het feit
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dat men niet sterk is, men is zich daarvan bewust, de praktijk is nog ver af), maar
dat diezelfde krachten onstuimig zullen zijn, als de tegenstander de slag aanneemt,
en Banèr's soldaten - in de wetenschap dat zij niet groot in aantal zijn - met de moed
der wanhoop zullen vechten, m.a.w. je moet een zwakke vijand niet in het nauw
drijven, en in zulk een situatie in het gevecht niet onderschatten. Er is een klassieke
passus die Hooft weliswaar niet letterlijk overneemt, maar die hem zeker tot
voorbeeld heeft gestrekt: Tacitus, Historiae III, 60.
De troepen van Vespasianus en die van Vitellius liggen in elkaars nabijheid. Hier
volgt de plaats in de context in Hoofts vertaling: ‘Teffens hoopte men op gesprek
met de Vitelliaanen, tien mijlen weeghs van daar leggende, en op verraadt. Dit
verdroegh de soldaat noode, en had liever zeeghe dan pais. Zij toefden zelf naa
hunn' eige keurbenden niet, leggende haar meer aan den buit dan aan 't gevaar te
zullen meededeelen. Antonius deedt ze ter zaamening roepen en onderwees hen,
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dat Vitellius noch krachten hadt, twijfelighe, zoo zy overleg gebruikten, dappere zoo
zy wanhoopten’. De laatste zin luidt in het Latijn: ‘Vocatos ad concionem Antonius
docuit: esse adhuc Vitellio vires, ambiguas, si deliberarent; acres, si desperassent.’
De overeenkomst met Hoofts citaat is duidelijk. Ook de situaties zijn gelijkwaardig,
niet gelijk natuurlijk. Hooft zal ambiguas opzettelijk vervangen hebben door modicas.
De troepen van Vitellius zijn in twijfel wat ze moeten doen, die van Banèr zijn er zich
van bewust dat ze vrij gering in aantal zijn. Banèr had gedurende de zomer van
1640 inderdaad te kampen met gebrek aan manschappen. Hooft handelt hierover
in brief 1031.

7. Brief nr. 501, Hooft Aenden Heere Geraert van Zanten, Gecomm. raedt
der HH Staeten.
Van Zanten had op zich genomen Hooft de Istorie Fiorentine van Machiavelli te
bezorgen. Hooft herinnert hem op 19 december 1631 eraan, dat het boek nog steeds
niet is aangekomen. Spoedig daarna echter krijgt de drost het in zijn bezit, hetgeen
blijkt uit een korte brief. Ik citeer de passus waarom het gaat. ‘Nu zijn mij op
eergisteren ter handt gekomen de lang gewenschte ende vergeefs veelgezochte
Historien des geheimschrijvers: waermede 't werk van dien lidsaert bij mij zijn' volle
leden heeft.’ De geheimschrijver, een purisme voor secretaris, was Machiavelli die
van 1498-1512 secretaris was van de signoria van Florence. Van Tricht verklaart
zijn' volle leden heeft als ‘compleet is’. Ik twijfel aan de juistheid van deze verklaring.
Daarin is bij mij moeilijk te integreren. Bij zou dan een voorzetsel van plaats zijn.
De kwalificatie lidsaert zou dan ook minder zin hebben. In afwijking van Van Tricht
zou ik dit woord niet door sluwerd willen weergeven - het klinkt mij te pejoratief in
de oren - maar door het gunstigere slimmerd. Hooft is geïmponeerd door de
schranderheid van de geheimschrijver. Van de vele plaatsen die in het W.N.T. II, II,
kol. 2567-2579 van bij worden aangehaald, lijken mij citaten als de volgende in
aanmerking te komen om bij mij in het juiste licht te stellen. ‘Oock hebbe ick onder
de sonne dese wijsheyt gesien, ende sy was groot by my, Pred. 9, 13. (Kantt.: in
mijn oordeel). (Zij) presen Godt, ende hadden genade by het gantsche volck, Hand.
2, 47. D'onwaerdste bij sich self is ons de waerdste siel, Hooft, Ged. 1, 157. Deze
plaatsen zijn voldoende om vast te stellen dat bij mij in zulk een context naar mijn
oordeel betekent. Dan kan zijn' volle leden hebben niet ‘compleet zijn’ in de zin ‘alle
werken zijn aanwezig’ betekenen. Wanneer wij terugkijken naar het Mnl., dan vinden
wij uitdrukkingen als in volre joghet, d.i. in de bloei van de jeugd, sine jare vol hebben
d.i. volwassen zijn, Mnl. Wb. IX, 790. Vol geeft een volkomenheid, waaraan niets
ontbreekt. Zijn' volle leden hebben zegt dus dat de leden tot volkomenheid zijn
gegroeid, tot volle wasdom zijn gekomen, en dat bedoelt Hooft hier overdrachtelijk
voor het werk van Machiavelli, dat naar zijn oordeel in de Florentijnsche Historien
zijn volle wasdom, zijn hoogtepunt heeft bereikt. Wij hoeven niet de vraag te stellen
of dit terecht is. De historicus Hooft oordeelde zó.
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Eén opmerking: op deze blz. komen twee drukfouten voor: 1632 moet zijn 1631
(kleine letters na r. 15), en in noot 6 moet zijn in zijn' veranderd worden.

e

8. Brief nr. 176, Hooft aan Mijn Joffr Anne Roemer Visschers.
In deze brief komt een citaat voor dat niet gedetermineerd is. Hooft prijst Anna
Roemers voor haar oordeel in poeticis. Wie zou aan de gegrondheid ervan durven
twijfelen? Ik ben altijd blij, zegt de drost, wanneer ik de proef met succes heb
doorstaan, en ik ben bereid eer te bewijzen aan degene die een gunstig oordeel
ten deel valt. ‘Gemerkt de roem gebonden is aen UE wtspraeck in veughen als 't
noodlot aende woorden Juppins, daer de Poeet afzeidt:
Onwickelijck gewight steeckt in sijn woordt beklemt,
En 't Noodlot past op al het geene dat hij stemt.’

Wie is deze ‘Poeet’? Er is geen poging gedaan hem te indentificeren. In mijn
proefschrift Bijdrage tot de kennis van de Invloeden op Hooft. Assen, 1946 heb ik
de bron aangewezen:
‘Het distichon is een vertaling van:
grave et immutabile sanctis
Pondus adest verbis, et vocem fata sequuntur.’

De verzen zijn te vinden in Statius, Thebais I, 212-213. Hooft heeft ze ook kunnen
lezen in Lipsius' Politica I, 4. (Bijdrage, bldz. 226).
Het zou hier niet doenlijk zijn ook maar enigszins de inhoud van de brieven weer te
geven, het is overigens niet mijn taak. Maar ik kan toch niet nalaten tot slot één van
de laatste voor een gedeelte over te nemen. Hij is gericht aan broeder Gabriël in
Leuven, die geïnteresseerd is in Hoofts werk, in het bijzonder in de Neederlandsche
Histoorien. Twee mensen met zo verschillende ways of life, maar eensgezind in
hun respect voor elkander, een respect wortelend in de overtuiging dat ‘Sancta
quaedam res est eruditorum societas’ (Erasmus, Opus Epist. ed. Allen I blz. 33).
Deze brief is voor mij de meest aangrijpende uit de verzameling, hij heeft de kracht
mij steeds opnieuw te ontroeren.
Eerwaardighe Heere,
Als ik U.E. schrijven van den 23en in Slaghtmaant lestleeden ontfing,
ontbrak mij geleeghenheit om het hierneevensgaande pak aan U.E. te
bestellen. Daarnaa maakte 't fleeresijn de rechte handt mij; voorts het ijs
den schiplujden de waateren t'onbrujk. Nu zend ik het; doch ongebonden;
om dat ik hoop binnen
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korte jaaren, noch tien boeken ujt te geeven, die bequaamelijxt bij voorighe
20 [van] zullen kunnen gevoeght worden: zijnde mijn' zorgh, dat mij niet
gelukken zal het werk wijder te brengen, bij mangel van gezonthejt, oft
Leeven. Want d'eene wort dikwijls bestreeden; en 't ander lujstert mij, die
en

e

staa om op den 16 deezer maant in mijn 67 Jaar te treeden, in 't oor:
Tempus abire mihi. D'ondergang van U.E. Braabandsche zonne, den H.
Puteanus, is hier, tot bedroefenis der fraaje vernuften, oover een' wijl,
ruchtbaar geworden: gelijk daar bij U.E. (mijns achtens) die van den H.
de Groot, onze Hollandsche, hoewel zij ons in lang zelden had
toegescheenen. ... (brief nr. 1327, dl. III, bldz. 784).
In feite een afscheidsbrief: Tempus abire mihi. Met dit citaat grijpt Hooft terug op
een bewonderde klassieke dichter, Horatius, verkondiger van de levenswijsheid van
het matige genoeg, van een verborgen zachtmoedig bestaan, van een geresigneerd
verlaten van dit toneel. Het slot van zijn tweede brief van Boek II spreekt hiervan,
daar komt ook de aanhaling vandaan.

non es avarus: abi. quid cetera, iam simul isto
cum vitio fugere? caret tibi pectus inani
ambitione? caret mortis formidine et ira?
somnia, terrores magicos, miracula, sagas,
nocturnos lemures portentaque Thessala rides?
natalis grate numeras? ignoscis amicis?
lenior et melior fis accedente senecta?
quid te exempta iuvat spinfis de pluribus una?
vivere si recte nescis, decede peritis.
lusisti satis, edisti satis atque bibisti:
tempus abire tibi est, ne potum largius aequo
rideat et pulse lasciva decentius aetas.
Q. Horati Flacci Opera. ed. R. Heinze.
Leipzig, 1921. Ep. lib. alter, II, 205-216)
Gij zijt niet gierig (zegt ge!): mooi zoo! Maar hoe staat het met uw andere gebreken:
zijn die reeds te gelijk met die ondeugd uit uw hart geweken? Is uw hart vrij van
ijdele eerzucht? Is het vrij van vrees voor den dood en zijt ge niet boos en verdrietig,
dat ge eenmaal moet sterven? Lacht en spot ge met droomen, met angst voor
toovenarijen, met wonderen en waarzegsters, met nachtelijke geestverschijningen
(van afgestorvenen) en met Thessalische schrik aanjagende spookverschijningen?
Telt ge, bij iederen verjaardag, wel met een dankbaar gemoed het getal uwer jaren?
Zijt ge vergevensgezind jegens de gebreken uwer vrienden? Wordt ge, bij 't naderen
des ouderdoms, wel zachter gestemd en beter van aard? Wat baat en verlicht het
u dan, als ge van vele doornen slechts één hebt uitgetrokken?
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Als ge (op uw ouden dag) niet deugdzaam en wél weet te leven, maak dan plaats
voor hen die 't geleerd hebben. Ge hebt (nu) genoeg gespeeld en geschertst, genoeg
gegeten, genoeg gedronken: thans is het voor u tijd heen te gaan, opdat niet de
jeugd, wie dartelheid beter past, u, die meer dan genoeg hebt gedronken, uitlache
en mishandele.
(W.G. van der Weerd, Horatius' Satiren en Brieven.
Amsterdam, 1906, blz. 239-240)
Wassenaar (Rijksdorp)
F. VEENSTRA
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Boekbeoordelingen
Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de
Amsterdamse schouwburg 1764-1810. Amsterdam, Huis aan de drie
Grachten, 1980. (IV), 137, (51) pp. + 14 illustraties; prijs ingenaaid: f 35,
-.
TH.M.M. MATTHEIJ,

Zelfs ervaren neerlandici met belangstelling voor 18e-eeuwse letterkunde zullen
enige moeite hebben om te antwoorden op de vraag: wie was Johannes Nomsz?
Na kennismaking van het keurig uitgevoerde boek van Mattheij is de strikt
biografische nieuwsgierigheid wel bevredigd, maar het raadsel Nomsz wordt er
nauwelijks kleiner door.
Johannes Nomsz (1738-1803) lijkt een van die talloze veelschrijvers te zijn
geweest, die tijdens hun leven enige tijd furore maken om later in bijna absolute
vergetelheid te geraken. Hij produceerde ruim 160 werken waaronder een 53-tal
toneelstukken. Als toneelschrijver vierde hij triomfen in de Amsterdamse schouwburg,
het meest gedurende de periode 1775-1784. Toen zijn ster bij het beroepstoneel
begon te verbleken, omdat men daar meer (financieel) heil zag in zangspel en
melodrama, wendde hij zich met tijdelijk succes tot het Amsterdamse amateurtoneel.
Aldus werd Nomsz een figuur die representatief mag heten voor de ontwikkelingen
binnen het Amsterdamse schouwburgleven gedurende de laatste decennia van de
18e eeuw. Mattheij rekent hem zelfs tot de gangmakers bij de evolutie van
classicistisch naar modem ‘natuurlijk’ toneel in Nederland.
Voor de literatuurhistoricus is dat allemaal natuurlijk niet niks. Aangezien er
evenwel talrijke auteurs van het tweede of derde plan zijn die een plaatsje in zijn
geschiedenisverhaal opeisen, blijft het - even natuurlijk - meestal bij een summiere
en daardoor soms voor correctie vatbare karakteristiek. Welnu, Mattheij geeft die
aanvullende informatie ruimschoots. Met bewonderenswaardige precisie heeft hij
de toneelcarrière van Johannes Nomsz in tabellen en cijfers geregistreerd.
Zaalbezetting, recettes, repertoire, samenstelling van het publiek - het wordt allemaal
nauwkeurig geanalyseerd. Het resultaat van deze kwantitatieve benadering levert
misschien geen schokkende gegevens op, maar in methodologisch opzicht is M.'s
studie instructief en men zou haar graag toegepast zien op een auteur van formaat.
Uit de titel van het hier besproken boek blijkt al, dat schr. hoofdzakelijk, zo niet
uitsluitend, aandacht schenkt aan het toneelwerk van Johannes Nomsz. Diens
romans en novellen - die mij persoonlijk belangwekkender lijken - komen niet aan
de orde. Mogelijk werden zij behandeld in de doctoraalscriptie van schr. (GU

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

182
Amsterdam, 1978) waar diverse malen naar verwezen wordt. Gezien echter de
omvang van Nomsz' productie getuigt het van wijze zelfbeperking om het volle licht
te laten vallen op zijn toneelaktiviteiten.
Toch vertoont M.'s boek een wat merkwaardige opbouw. In drie hoofdstukken
behandelt schr. achtereenvolgens: de waardering van J. Nomsz door het
(contemporaine) Amsterdamse schouwburgpubliek, de Nomsz-waardering sedert
1803 door vakspecialisten, waarna pas een biografie van de hoofdpersoon volgt.
Het was, dunkt mij, logischer geweest om met die levensschets te beginnen.
Overigens valt het op, hoe weinig verband er bestaat tussen de hoofdstukken I/II
en III, waardoor de biografie nog meer het karakter krijgt van een appendix.
Nomsz komt eruit te voorschijn als een kind van de grillige fortuin: eerst gegoed
koopman, later door de economische malaise helemaal aan de grond geraakt.
Weinig verheffend is verder zijn politiek opportunisme. Zwenkend tussen Orangisten
en Patriotten verspeelde hij op den duur bijna ieders sympathie. Kortom, een
ondankbaar sujet voor welke biograaf dan ook. Dankzij grondig archiefonderzoek
heeft M. heel wat feiten en feitjes aan het licht gebracht, maar wat Nomsz nu werkelijk
bewoog blijft schemerig. Misschien speelt hier toch het gebrek aan documentatie
(brieven, dagboeken of andere intieme geschriften) schr. parten. Latere onderzoekers
zullen niettemin hier alvast betrouwbaar materiaal vinden om mee verder te werken.
Intussen zit het enigszins prikkelende van M.'s boek geenszins in zijn levensschets
van Johannes Nomsz maar in zijn pleidooi voor een kwantitatieve
literatuurgeschiedenis. ‘Teveel - aldus M. - heeft men in het verleden zijn oor bij de
vakspecialist te luisteren gelegd en te weinig bij de leek wanneer men het belang
van een bepaalde auteur probeerde vast te stellen. Nomsz is daarvan de dupe
geworden en hij niet alleen’ (p. 2). En verderop keert dit verwijt aan de ‘elitaire’
literatuurshistorici nog eens verscherpt terug: ‘Zolang men geen belang hecht aan
de vraag of een bepaald werk, c.q. toneelstuk, veel werd gelezen (respectievelijk:
gezien) en vervolgens: zolang men geen belang hecht aan het verzamelen van
kwantitatieve gegevens, zolang is het mogelijk een schrijver als Nomsz te
onderschatten, ja zelfs geheel buiten de geschiedschrijving te houden’ (p. 85).
Volgens schr. signaleert hij hiermee een historiografisch probleem van eerste orde.
Dit moge zo zijn maar het probleem is natuurlijk zo oud als de geschiedschrijving
zelf. Het doet zich bijv. ook voor bij de beoordeling van het populaire proza
(Trivialliteratuur) uit heden en verleden. Aan selectie uit zijn in principe oneindig
materiaal zal geen literatuurhistoricus kunnen ontkomen. Waar het dus om gaat dat
zijn de selectiekriteria. Terwijl voorheen haast vanzelfsprekend de nadruk werd
gelegd op esthetische kwaliteit (de ‘schone’ literatuur), lijkt in recente tijd de schaal
naar de andere zijde te zijn doorgeslagen. Het populair-kwantitatieve standpunt
vertekent echter de historische werkelijkheid evenzeer als dat het elitair-kwalitatieve
gezichtspunt doet. Op Nomsz toegepast betekent dat, dat men zijn belang in de
juiste proporties moet blijven zien. Het succes van toen hoeft de vergetelheid van
nu niet te weerspreken.
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Tot slot een bibliografische noot. Na p. 137 volgen nog 51 pp. met interessante
bijlagen. Ze zijn echter ongenummerd hetgeen verwijzing bijzonder moeilijk maakt.
Nijmegen, mei 1981
P.J. BUIJNSTERS
LODEWIJK VAN DEYSSEL, Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M.

Prick, C.J. Aarts, Amsterdam, 1979, 56 blz.
Het opwekken van de herleefde belangstelling van de laatste jaren voor het werk
en de figuur van Lodewijk van Deyssel mag als de grote verdienste van Harry G.M.
Prick worden beschouwd. Sedert het begin van de jaren zestig zorgde hij daarvoor
door een reeks publikaties, o.a. Lodewijk van Deyssel - Dertien close-ups, maar
vooral door het bezorgen van nieuwe kritische edities van zijn werk: nl. de
Gedenkschriften (1962) en de zg. Scheldkritieken (1978). De uitgave van Nieuw
Holland sluit daarbij aan, al is de omvang van de tekst minder groot.
Met deze editie beleeft Nieuw Holland zijn zevende uitgave, want na twee maal
de eerste bundel van Van Deyssels Verzamelde Opstellen (1894 en 1899) te hebben
geopend en een derde maal in het vierde deel van de Verzamelde Werken (1920)
te zijn opgenomen, kende de tekst drie herdrukken in de bloemlezing Een nieuw
geluid. Proza en poëzie uit de tijd van de vernieuwing van '80, het drieëntwintigste
1

2

3

deel van het ‘Spectrum van de Nederlandse Letterkunde’ (1972 , 1974 , 1976 ).
Deze nieuwe uitgave van de tekst is om twee redenen belangrijk. Het is de eerste
maal dat de tekst weer verschijnt zoals hij in 1894 gepubliceerd werd. In de tweede
editie van de Verzamelde Opstellen (1899) had Van Deyssel namelijk drie alinea's
geschrapt en het motto weggelaten. Dat bleef zo toen de tekst in 1920 opgenomen
werd in de Verzamelde Werken. De Spectrum-edities, verzorgd door Dr. M.C. A
van der Heijden, waren conform aan de uitgave van 1894, maar om de een of andere
reden had men verzuimd het motto, een citaat uit de proloog van het
Johannes-evangelie (Joh. I, 3-5), op te nemen. In deze nieuwe editie is de tekst
volledig identiek met die van 1894, inclusief het motto.
Verder, en dat is misschien wel het belangrijkste aan deze uitgave, wordt de tekst
voor de allereerste keer uitgegeven zoals Van Deyssel het gewild heeft, nl. in
brochure-vorm.
In november 1887 had de auteur de tekst achtereenvolgens naar C.L. Brinkman
en W. Versluys (uitgevers te Amsterdam) gezonden (Van Deyssel verbleef toen in
Mont-lez-Houffalize in de Belgische provincie Luxemburg), maar die wezen de
publikatie met enkele vage verontschuldigingen van de hand. Vervolgens heeft Van
Deyssel geprobeerd om zijn tekst in De Nieuwe Gids geplaatst te krijgen, maar
Willem Kloos bezwoer hem van de uitgave af te zien omdat ze voor de hele
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Tachtigers-generatie compromitterend was en wel eens nare gevolgen kon hebben.
Een derde aangezochte uitgever, A. Van Kalveren te Amsterdam, wees de publikatie
andermaal af in april 1888, zodat de tekst pas zeven jaar na zijn ontstaan in de
Verzamelde Opstellen van 1894 openbaar werd gemaakt.
De thans voorliggende editie is een fotomechanische herdruk van de eerste druk
van 1894 en derhalve niet aangepast aan de huidige spellingnormen. Vanuit
filologisch standpunt kan dit zeker verantwoord worden. Maar, wordt op deze wijze
niet weer een categorie lezers afgeschrikt? En, wat belangrijker is, wordt de tekst
daardoor niet onbruikbaar voor bepaalde niveaus van het onderwijs? Een handiger
oplossing ware geweest dat men op de linker bladzijde de reproduktie van de eerste
druk had weergegeven en op de rechter bladzijde een transcriptie in moderne
spelling. Zo had men de literatuur uit haar ivoren toren kunnen halen, en dat is toch
wel iets waar Van Deyssel, die beweerde dat men de mensen ontwend had kunst
te lezen, veel voor gevoeld zou hebben!
Verder is deze uitgave beslist aanbevelenswaardig. De tekst wordt gevolgd door
een reeks varianten die aan het licht kwamen door vergelijking van de editie van
1894 met het manuscript en met de bewaard gebleven eerste en tweede drukproef.
Vervolgens licht H.G.M. Prick in een Nawoord de genese van Van Deyssels
pamflet toe. Hij situeert de brochure te midden van vergelijkbare teksten van de
auteur, o.a. de brochure Over Literatuur (De Heer F. Netscherf) (1886) en Een
wederwoord voor DR. H.J.A.M. Schaepman / Nog over ‘Fransche Meesters’ (1882),
en verklaart de verandering van de oorspronkelijke titel De revolutie in de literatuur
in Nieuw Holland: Van Deyssel had nl. al een aantal passages die voor De revolutie...
bestemd waren in Over Literatuur opgenomen en vond de titel minder aantrekkelijk
na het lezen van een bericht over het verschijnen van Die Revolution der Literatur
van Karl Bleibtreu in 1885.
Na het verhaal over de moeilijkheden i.v.m. de publikatie van de tekst, gaat de
editeur tenslotte in op de legende die er rond gegroeid is.
In de inhoudstafel van de Verzamelde Opstellen van 1894 vermeldde Van Deyssel
bij Nieuw Holland immers het jaar 1884. Door deze misleiding kon de tekst dan in
één adem genoemd worden met andere manifesten van de Beweging van Tachtig:
Kloos' Inleiding tot de Gedichten van Jacques Perk, De onbevoegdheid der
Hollandsche Literaire Kritiek van Kloos en Verwey en Van Deyssels eigen Over
Literatuur. In 1894 hinkte zijn tekst immers al achter de feiten aan, vooral sinds het
verdwijnen in september van dat jaar van De Nieuwe Gids. Niemand merkte nochtans
de onmogelijkheid van die datering op, behalve W.G. van Nouhuys die in zijn Studiën
en Critieken (1897) ironisch opmerkte dat Van Deyssel wel over profetische gaven
moest beschikken aangezien hij bijv. het tijdschrift De Lantaarn vermeldde dat pas
in 1885 begon te verschijnen. Nadien bleef de datering ongemoeid, zodat ze in de
meeste literatuurgeschiedenissen klakkeloos werd overgenomen. Pas in 1923 lichtte
C.G.N. de Vooys een tip van de sluier van dit mysterie op in een artikel Uit de
voorgeschiedenis van de Nieuwe-Gidsbeweging (Nieuwe Taalgids, dl. XVII). Daarna
was het G.H. 's-Gravesande die
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zich in Critisch Bulletin (augustus 1952, p. 337-344) afvroeg: Wanneer heeft Lodewijk
van Deyssel ‘Nieuw-Holland’ geschreven? en zo resoluut de weg naar de
demystificatie insloeg.
In Pricks Nawoord wordt ons ook duidelijk gemaakt dat Van Deyssel bij het
schrijven van Nieuw Holland geput heeft uit een vrij grote en onsamenhangende
collectie literaire ontboezemingen die ook in Over Literatuur gebruikt werd. Daarom
worden in een Bijlage voor het eerst een aantal passages gepubliceerd die Van
Deyssel niet geschikt achtte voor opname in zijn pamflet. Deze passages worden
in alfabetische volgorde gerangschikt omdat ze niet met zekerheid precies dateerbaar
zijn. Met de drukgeschiedenis van het schotschrift wordt deze nieuwe editie van
Lodewijk Van Deyssels Nieuw Holland afgesloten.
Een goed verzorgde editie die ons Van Deyssel leert kennen op zijn best, nl. als
virtuoos van het scheldwoord, maar ook als ongenadig kritikus van verstarde literaire
vormen en tradities.
Sint-Lambrechts-Herk, februari 1981
PAUL SCHAMPAERT

Tijdkrans, in verkort bestek, met inleiding en
aantekeningen door K. DE BUSSCHERE, Zutphen, B.V.W.J. Thieme & Cie,
(1980), Klassiek Letterkundig Pantheon, 190, 180 blz.;
Dat gebied waar mensen zijn. Een wandeling door de poëzie van Guido
Gezelle, door J. BOETS, Den Haag, Martinus Nijhoffs Nederlandse
Klassieken, 184 blz.
GUIDO GEZELLE,

Naast een bonte verzameling publicaties afgestemd op een ruim(kopend) publiek,
zijn er n.a.v. het jubileumjaar 1980 ook twee min of meer prestigieuze bloemlezingen
uit het werk van Guido Gezelle verschenen, beide in Nederland uitgegeven door
geronommeerde uitgeverijen, in bekende (gesubsidieerde) ‘klassieke’ reeksen, en
bedoeld voor de lezer-met-interesse. De bloemlezers zijn ook twee gezaghebbende
specialisten uit de Gezellestudie: K. de Busschere bezorgde in de reeks Klassiek
Letterkundig Patheon een heruitgave van een centrale ‘late’ bundel van Gezelle,
Tijdkrans van 1893, en J. Boets stippelde in Nijhoffs Nederlandse Klassieken ‘een
wandeling door de poëzie van Guido Gezelle’ uit. Het is niet oninteressant om beide
bloemlezingen hier samen te bespreken; ze zijn immers vergelijkbaar. Beide zijn
gericht op de gedichten ‘die Gezelle schreef tijdens de laatste periode van zijn leven,
toen hij in het volle bezit was van zijn poëtische kracht’, zoals Boets dit zou
uitdrukken. De manier waarop die poëzie wordt geïntroduceerd, leert ons ook een
en ander over de aard van de hedendaagse Gezellestudie.
Globaal gezien is de tussenkomst van de bloemlezer het grootst bij Boets. Hij
kiest bewust in het grote pakket teksten om bij de hedendaagse lezer een soort
schokeffect teweeg te brengen en hem nog eens te overtuigen van de originaliteit
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van de dichter. Hij stelt het landschap voor zoals hij dat in die poëzie herkent, en
stuurt de lezer op ontdekkingstocht. De bedoeling van K. de Busschere is anders:
het gaat er bij hem niet om de lezer van nu met onvermoede aspecten van Gezelles
poëzie te verrassen; zijn intentie is wetenschappelijker. Hij wil de bundel Tijdkrans
zo nauwkeurig mogelijk recontrueren, en dit door vooreerst het oorspronkelijke opzet
van de dichter te achterhalen om daarna door een uitgemeten keuze dit project zo
nauwkeurig mogelijk te benaderen. Hij doet dat ook door de editie van de
ongewijzigde versie van 1893, waardoor hij ook terugkomt op de ongelukkige
‘vertaling’ in modern Nederlands in zijn memorabele standaarduitgave van de
volledige dichtwerken van 1971.
De inleiding van K. de Busschere bevat dan ook heel wat dat het lezen waard is.
Hij probeert hierin Gezelles eigen opvatting van de bundel onder woorden te brengen.
Niet dat hierbij bakens worden verzet, maar het is belangrijk dat de bloemlezer eerst
tracht achter de zinvolle structuur van een bundel te komen om zijn keuze van de
gedichten hierop consequent te kunnen richten. Dat hiertoe een poging wordt
ondernomen, is belangwekkend. Zoals bekend is Tijdkrans een bundel met een
logisch geconstrueerde eenheidsstructuur; in de opbouw ervan tracht de dichter de
tijd te omkransen. In drie kringen legt hij in poëzie de voorbijsnellende tijd aan
banden. In die ordening wordt een synthese nagestreefd tussen de cyclische
beweging in de natuur, de liturgische kalender van de kerkelijke cyclus en de
hoofdmomenten van het burgerlijk jaar. Natuur en cultuur, volksleven en
maatschappelijk leven zijn erin verenigd. Elk moment, elke gebeurtenis wordt in
poëzie verwoord. Vandaar ook de sociale functie van de bundel: poëzie voor jan
en alleman die voor elke gelegenheid een versje vindt. Ieder vindt zijn gading.
Tijdkrans is ‘iets als een brevier: een gebedenboek waarin een geestelijk mens zijn
getijden vindt; iets als een jaarboek, elk jaar opnieuw beschikbaar bovendien; een
gezinsboek voor het leven, waar iedereen, jong en oud, bij weer en ontij en voor
elke voorname gelegenheid naar grijpen kan om lezend de zin der dagelijkse dingen,
der jaargetijden en van de toekomst - het hiernamaals - grondiger te begrijpen’ (blz.
7). Tijdkrans wil dus zoiets als een staalkaart zijn, een open boek over de leefwereld
en het dagelijkse bestaan in het Vlaanderen van de 19de eeuw dat Gezelle onder
woorden bracht. Er zit dus een heel andere opvatting van poëzie dan de nu meest
gangbare (ook m.b.t. Gezelle) achter: niet poëzie als esthetisch genot, maar bruikbare
gedichten voor ‘het volk’, d.w.z. voor het publiek dat Gezelle al schrijvend vóór zich
had.
En hier komen we op een knelpunt in de hele receptiegeschiedenis van Gezelles
werk. De visie die Gezelle in Tijdkrans a.h.w. woordelijk wilde tastbaar maken en
beschikbaar stellen, werd helemaal niet begrepen door een culturele bovenlaag
voor wie bezig zijn met ‘literatuur’ een waarde op zich bezat binnen dat
cultuurpatroon. Wie het voorrecht bezit ‘vrij’ te genieten van poëzie, heeft niet veel
aan gedichten die bruikbaar zijn voor ‘het volk’. Die kortsluiting is heel duidelijk in
de receptie van een poëziebundel als Tijdkrans, zelfs tot op vandaag. We moeten
daarvoor maar de talrijke heruitgaven inslaan die we in het Gezellejaar 1980

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

187
mochten beleven. De esthetische receptie van Gezelle - Gezelle als
woordkunstenaar, ‘pareltjes van poésie pure’, de dichter bij Gods genade, virtuoos
dichterspel als zuivere schoonheidsgenieting, etc. etc. - gaat in tegen de teksten
van Gezelle zelf die anders zijn gericht. Poëtische functie en maatschappelijke
functie gaan bij Gezelle samen, zoals bij veel belangrijke (of relevante) poëzie
overigens. In de receptie werden en worden ze nog altijd gescheiden. Ook de hier
besproken bloemlezingen zijn hierop geen uitzondering. Dit is vooral frappant bij
de Busschere. Hij tracht de richting van Gezelles teksten op te zoeken - en slaagt
daar ook gedeeltelijk in -, maar uiteindelijk gaat hij nog steeds de verkeerde kant
op. Nochtans wijst hij zelf herhaaldelijk op de verkeerde lectuur van Tijdkrans, zoals
dit bijvoorbeeld symptomatisch aan het licht kwam in de beruchte affaire van de
vijfjaarlijkse Staatsprijs voor de Nederlandse Letterkunde (voor het tijdvak 1889-1894)
van de Academie te Gent. De prijs, die was uitgeschreven voor proza, werd aan V.
Loveling toegekend. In het verslag van de jury wordt Gezelle echter wel beoordeeld,
en dit oordeel is niet zo fraai. Vanuit een ethisch-moraliserende visie op literatuur
wordt Gezelles vreemde mengeling van verheven poëzie en alledaagse versjes niet
aanvaard. De dialectische taal deed de deur helemaal dicht. K. de Busschere, die
de kwestie nog eens heel uitgebreid - met correcties evenwel op vroegere
standpunten - behandelt, toont aan hoe dit ‘geval’ slechts één voorval was in de
moeizame erkenningsgeschiedenis van Gezelle. Die algemene aanvaarding van
de betekenis van de dichter - voor K. de Busschere is dit de onbepaalbare originaliteit
van de lyricus ‘der verstilde hartstochten’ - is slechts heel traag op gang gekomen.
De inleider ziet zijn bloemlezing overigens nog in de lijn van die algehele erkenning.
De nieuwe editie van Tijdkrans ‘in verkort bestek’ wil daar inderdaad nog altijd
iets aan verhelpen door (eindelijk) de ‘eigen aard’ van de bundel, nl. ‘de sociale
kentrek’ ervan (blz. 21) te verdisconteren in de keuze van de bundel. Een prima
zaak dus, zou men zeggen. ‘Daarom werden soms esthetisch betere gedichten
prijsgegeven voor gelegenheidsverzen of iets mindere gedichten’ (t.a.p.). Het is
duidelijk hoe de bloemlezer (soms!) met spijt en moeite afstand tracht te doen van
de traditionele receptie van Gezelles werk. Uit nog andere passages (‘het zgn.
mindere kreeg vanzelfsprekend een minimumruimte’) blijkt hoe moeilijk het is de
‘vanzelfsprekende’ hedendaagse ‘esthetische’ (of formalistische, elke term is al
even riskant) normen te vergeten om consequent de richting van de oorspronkelijke
samensteller van de bundel (én zijn normen) te volgen.
Uit de keuze en editie zelf (die overigens heel uitgebreid en nauwkeurig wordt
geanoteerd) blijkt dan ook hoe gedichten die met onze normen minderwaardig zijn,
maar daarom toen nog niet, toch geweerd blijven. In de gebruikspoëzie (we denken
bv. aan de lange rij eerste communiepoëzie die in de lentecyclus en bijgevolg in de
bundel een centrale plaats inneemt) wordt een strenge keuze gedaan. Slechts
enkele ‘pareltjes’ blijven ‘gespaard’. Gedichten die indertijd misschien het nauwst
aansloten bij de richting die de dichter aan een bepaald onderdeel van een cyclus
wou geven, vallen weg omdat de moderne lezer ze nu ‘minder’ vindt.
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Reden hiervoor is dat in de interpretatie van het werk van Gezelle nog steeds
dominanten onverminderd de lectuur bepalen. In de inleiding van de Busschere zijn
die overigens niet ver te zoeken: het gaat om de lyricus, geniaal, autonoom,
onvatbaar, die eeuwige schoonheid in kleine taalmozaieken heeft neergelegd. Wat
‘tijdsgebonden’ is, is meteen minder, tenzij het pareltjes van taalvirtuositeit zijn,
waardoor ze dan weer aan de tijd ‘ontsnappen’. In die visie bezit elke tekst die
maatschappelijk functioneel is een ‘betrekkelijk literair gewicht’. Het is dan ook
begrijpelijk dat de bloemlezer moeite heeft om wat hij zelf in zijn inleiding noemt, de
sociale dimensie van het werk - Tijdkrans is een kunstwerk én een bruikbaar boek,
beide zijn niet te scheiden - consequent in de keuze van de gedichten door te zetten.
De ‘sociale kentrek’ (net alsof dit een bijhorend aspect zou zijn) wordt in de inleiding
a.h.w. nog toegegeven. De norm van de bloemlezing is en blijft echter esthetisch.
De bloemlezing van J. Boets is qua opzet geheel anders, wat niet betekent dat
de visie op Gezelles poëzie daarom zou verschillen. Boets maakt een persoonlijke,
subjectieve keuze uit een zeer ruim aanbod: de bundels Tijdkrans, Rijmsnoer en
Laatste Verzen. Wat voorligt wil de Nederlandssprekende lezer, ondanks het
onconventionele idioom van de dichter, a.h.w. opnieuw winnen voor die poëzie.
Daarom ligt het accent op onvermoede en originele teksten die de lezer van 1980
er eens en voor altijd moeten van overtuigen dat Gezelle een van de meest
oorspronkelijke dichters van ons taalgebied is. Onderhand wordt via een thematische
groepering een poging gedaan om structuur te brengen in wat Boets als het
‘geestelijk landschap’ (blz. 10) van de dichter ziet. Hij wil in de veelheid en
verscheidenheid van de teksten een soort ‘organisch geheel’ aanbrengen. Middel
hiertoe zijn korte, maar richtinggevende bindteksten die functioneren als partituren
voor de lectuur. Ze activeren de aandacht van de lezer, ze wijzen op onverwachte
punten, maar ze richten evenzeer de lectuur in een welbepaalde visie op Gezelle.
Bedoeling blijft de lezer voortdurend te wijzen op de veelzijdigheid van de innerlijke
wereld van de dichter die eruit ziet als een ‘gebied waar mensen zijn’ (naar een
citaat van de dichter): Gezelles poëzie is een panorama-in-taal van zijn én onze
wereld.
Uit de thematische ordening blijken de hoofdaccenten van Boets' lectuur: nadruk
ligt op de onherleidbare dichter en zijn relatie tot de omringende wereld die hij
vertaalt. Boets laat ons zien (of lezen) hoe Gezelle in de eerste plaats werkt met de
taal, en via die poëtische bezigheid zoekt naar de zin van het mensen bestaan. Stap
voor stap laat Boets ons vaststellen (een argeloze lezer is er inderdaad van overtuigd
dat hij zelf wandelt en ontdekt ook al zijn de wandelpaden vastgelegd) hoe bij Gezelle
werkelijkheid en poëzie (ding en woord) organisch zijn vergroeid. Nergens een spoor
van conflict, tekort of leemte. Nauwkeurige waarneming (hij merkt alles op, er is
niets dat hem ontgaat) en levendige verwoording gaan hand in hand. Met een verfijnd
‘instrumentenbord van zintuigen’ (blz. 45) is Gezelle intens op de buitenwereld
gericht; (de lezer heeft intussen de indruk dat Gezelle inderdaad dé realiteit van,
zeggen we 1890 heeft verwoord). Boets tracht er ons
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van te overtuigen dat Gezelles beeldentaal zo intens is dat ze a.h.w. in staat zijn op
autonome wijze een eigen leven te leiden, los van die werkelijkheid. Hij neemt
accuraat waar, maar de verwoording gaat een eigenzinnig leven leiden. Die
‘verwoorde’ innerlijke werkelijkheid is veelzijdig: belijdenispoëzie, zijn politieke
poëzie, de ironische uitbeelding van de mens ‘die Gods natuur vernielt’, de sociale
poëzie en de liefdeslyriek, het zijn allemaal facetten van een ongemeen veelzijdig
dichterschap.
Boets' voorstelling van Gezelle is dus nogal idealiserend. Het beeld verdraagt
geen kritiek, geen tekortkoming. Dank zij een geniale taalkracht en een fantastisch
beeldenarsenaal slaagt de dichter er immers in zich naar het einde van zijn leven
toe los te werken van de buitenwereld en zijn poëtisch universum te autonomiseren.
Alles wat Gezelle zag kon hij met de scheppende kracht van de taal transfigureren
tot poëzie (blz. 56). De taalactiviteit wordt een bezigheid op zich. Poëzie werkt zich
immers los van de werkelijkheid, en soms tegen een politieke stellingname. Ze zijn
zelfs onverenigbaar (blz. 114, 129). De dichter staat los van die realiteit.
Hiermee willen we aantonen dat Boets' voorstelling van zaken een duidelijke visie
verraadt, en het is niet slecht die te achterhalen, a.h.w. door even van de
voorgeschreven wandelpaden af te stappen. Er zijn dus andere bloemlezingen
mogelijk die de verhouding poëzie-werkelijkheid, een knelpunt in de poëzie van
Gezelle in de periode 1880-1899, problematischer kunnen voorstellen. Op die wijze
zou men in het Noorden ook eens iets anders over Gezelle te horen krijgen. Maar
hiervoor zou de poëtische activiteit niet zo autonoom mogen voorgesteld worden
en meer verklaard vanuit de concrete omstandigheden waarin zo'n ‘zuiver’
dichterschap mogelijk was. Bepaalde ideologische voorstellingen zouden daardoor
een ander licht kunnen krijgen. Zo is Gezelles poëzie inderdaad een ‘gebied waar
mensen zijn’ (het vers roept zelfs al slogans op), maar geschreven in een
maatschappij waar arbeiders en patroons, rijken en armen, priesters en gelovigen,
‘geuzen’ en socialisten zijn. Dit om maar iets te noemen. Een dergelijk inzicht zou
een heel andere bloemlezing kunnen opleveren. Maar de ‘omstandigheden’ zijn nu
zo dat een dergelijke bloemlezing moeilijk door de erkende kanalen van het
uitgeversbedrijf zijn te loodsen. En ook dit heeft iets met poëzie... en met Gezelle
te maken.
Juni 1981
P. COUTTENIER
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Verder ontvingen wij:
Dat is allemaal komedie. M. Nijhoff, Den Haag Tjeenk Willink, Noorduyn, 1979, 320, pp., f 39.50
BART VAN DER ZOUW:

Op wat voor slag menselijke constanten de komedie opgebouwd wordt, waar ze
haar intieme vormprincipes vandaan heeft, welke variabelen en varianten door de
muterende samenleving bedacht zijn, en wat de komedie nu voorstelt als
maatschappelijk gegeven, dat alles vormt de fris-logische aanpak van wat destijds
een NOS-radioserie is geweest. In een loslippige combinatie van systeembeschrijving
en historische dwaaltocht biedt de auteur principes en toepassingen van de komedie
aan, versneden met tekstfragmenten, soms vrij uitgebreid maar altijd toch uit de
structurele samenhang losgebroken. De populistische stijl die alle wat zondagse
termen schuwt, vermijdt toch niet de essentiële punten, versimpelt en verminkt
evenmin de komedie uit alle tijden en alle landen.
C.T.
Van de Uitgeverij Martinus Nijhoff, Den Haag (voor België: N.V. Uitgeverij
Kluwer-Distybo Distributiecentrum, Deurre) in de reeks ‘Thema's sociale
geschiedenis. Een keuze uit de internationale literatuur’:

Van oproeren en stakingen. Sociale en politieke mobilisering in Europa,
1500-1850. Samengesteld door Drs. H.A. DIEDERIKS, 264 blz. Prijs: 630
F.
Religieuze bewegingen. Samengesteld door L.G. JANSMA (en) P.G.G.M.
SCHULTEN. 284 blz. Prijs: 630 F.
Gezondheidszorg en maatschappelijke ontwikkeling. Samengesteld door
Dr. J.M.W. BINNEVELD. 248 blz. Prijs: 615 F.
Wort und Bild. Buchkunst und Druckgraphik in den Niederlanden im 16. und 17.
Jahrhundert. Belgische Haus, Keulen 215 blz.
Dit boek is meer dan een gewone catalogus van de in de maand oktober 1981
in het Belgisch Huis te Keulen tentoongestelde specima van wat in de ondertitel
van Wort und Bild vermeld wordt. Buiten een uitvoerige en verhelderende beschrijving
van de 68 tentoongestelde Nederlandse produkten van boekdrukkunst en gedrukte
grafiek waarvan de meeste in de catalogus gereproduceerd zijn bevat het werk
vooreerst een algemene uiteenzetting over de relatie tussen woord en beeld in de
Nederlanden in de 16e en 17e eeuw welke bijdrage duidelijk maakt hoe deze relatie
(terecht) steeds meer als innig verstrengeld wordt aangezien.
In overeenstemming met de organisatie van de tentoonstelling zijn ook in deze
catalogus de nummers in verschillende rubrieken ondergebracht waarvan het
karakter, het weze dan in een paar bladzijden in het algemeen, maar op een
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interessante wijze belicht wordt. De titels dezer rubrieken luiden: Humanistische
und pädagogische Allegorien, Emblematik, Bild und Unterschrift, Titelblätter,
Buchillustration, Literatur und Theater, Erbauungsliteratur und Andachtsbild.
Triumphalia, Politische und historische Darstellungen und Allegorien en Populäre
Drucke.

Over gedichten gesproken. Analyses van gedichten door F. BALK-SMIT
DUYZENTKUNST e.a. Bijeengebracht door T. VAN DEEL, R.L.K. FOKKEMA en
J. HOOGTEYLING. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1982. 219 blz. Prijs: f 29.
Dit werk bevat vijftien interpretaties van gedichten die voor een deel al eerder
gepubliceerd, voor een ander deel voor dit boek gemaakt zijn. De interpretaties
bestrijken de periode van 1880 tot heden zonder dat ze een volledig overzicht bieden
van de verschillende conventies sinds 1880. Deze beschrijving ontlenen wij, met
enige inkorting, aan het Woord vooraf, waar ook nog gezegd wordt, dat verschillende
benaderingswijzen worden gevolgd ‘als een consequentie van het standpunt dat
ieder gedicht om zijn eigen benadering vraag’. Onder de besproken teksten is
Vlaanderen met één gedicht vertegenwoordigd (Van Ostaeijens ‘Boerecharleston’),
terwijl ook één Vlaming (Hugo Brems) met een analyse (van Luceberts ‘mijn
duiveglans...’) aan het woord wordt gelaten.
Deze publicatie heeft een dubbele verdienste: men leert niet alleen een aantal
gedichten goed begrijpen, men maakt er ook kennis met een bijna even groot aantal
interpretatiemethodes. De bundel wordt besloten met een kritische bibliografie van
analyses van één afzonderlijk gedicht.
JOOS FLORQUIN, Ten huize van... Achttiende reeks. Davidsfonds, Leuven,

1982. 352 blz. Ingen. 395 F, geb. 445 F.
Met dit 18de deel wordt de serie interviews tussen 1962 en 1978 door J. Florquin
van meestal Vlaamse, maar ook buitenlandse, vooral Nederlandse, prominenten
afgesloten. Op de betekenis van deze boven het anecdotische uitstijgende
gesprekken hoeft niet meer gewezen te worden. Toevallig komt in dit laatste deel
slechts één letterkundige aan het woord: ons redactielid Dr. Ger Schmook.
en C.J. DEN HEYER, Hoe krijgt de Bijbel
betekenis? Semiotiek toegepast op bijbelse teksten. Uitgeverij
Boekencentrum B.V., -s-Gravenhage, 1982. 168 blz. Prijs: f 22,90.
C.M. OVERDULVE, J.C.E. MEY

Eer aan de arbeid. Eretekens voor werknemers, 1830-1980. Catalogus en tekeningen
door A. Borné. Nederlandse bewerking door Ivo Suetens. Kon. Bibliotheek Albert I,
Brussel, 1982. 146 blz. + illustraties.
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Mededelingen
Prozabibliografie 1670-1830.
Een interuniversitaire werkgroep, bestaande uit W. van den Berg, J.J. Koek, A.N.
Paasman, L.R. Pol en J.R. van der Wiel, heeft in het laatste nummer van
Dokumentaal (10-1981) plannen ontvouwd en voorstellen gedaan om te komen tot
een bibliografie van het oorspronkelijk-Nederlandse en in het Nederlands vertaalde
fictionele narratieve proza uit de periode 1670-1830. Belangstellenden kunnen een
overdruk van de Vrijmoedige bedenkingen tot een ontwerp van een Nederlandse
Boekzaal aanvragen bij het voorlopige secretariaat, Instituut De Vooys, Padualaan
14, Utrecht, t.a.v. J.J. Kloek, alwaar eveneens kritiek op de voorstellen en
bereidverklaringen tot mede- en samenwerking worden ingewacht.
In offset-vorm en in een beperkte oplage verscheen een Bibliografie van de Vlaamse
literatuur in de negentiende eeuw onder de hoofdredactie van A. Deprez. Het boek
omvat 800 blzn. en is bedoeld als een prepublikatie van deel I van een reeks
Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de negentiende
eeuw. Het ligt in de bedoeling hiermee in de toekomst verder te gaan voor zover
mankracht en financiële middelen voorhanden komen.
De Vlaamse literatuur (meer dan 5000 titels) wordt in dit werk per genre behandeld:
kritiek en essay

707 titels

poëzie

1209 titels

toneel

1602 titels

verhalend proza

1613 titels

Via een chronologische behandeling per subgenre en een gedetailleerde
inhoudsopgave kan de lezer zijn weg hierin vinden, terwijl verder (in de mate van
het mogelijke en voor zover nog aanwezig) bewaarplaatsen van de diverse titels
opgegeven worden.
Zou ik u mogen vragen de mogelijkheid te onderzoeken van dit werk voor uzelf
of uw dienst (seminaire, instituut enz.) een of meer exemplaren te bestellen? Het
werk wordt geleverd aan kostprijs: 1200 fr., de portkosten niet inbegrepen.
Voor verdere inlichtingen kan u zich telefonisch richten tot nr. 091/23.99.89 of
schriftelijk: Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Onderbergen nr. 1, B-9000
Gent.
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[Nummer 3-4]
De Harduyn in de traditie van het ‘Tempête amoureux’-gedicht
In Justus de Harduyn's Goddelicke Lof-Sanghen leest men op pagina 48 het als
gedicht nr. XV genummerd Sonnet

Tot Maria de Moeder Gods
Den Schip-man hoe wel stout/met hop' en vrees' bevaen/
Siende de Locht al-om ghedickt door dimsterheden/
De Zee door het ghedruys der baeren gantz t' on-vreden/
Ende zijn in-broos schip op waeter-berghen gaen;
Roept uyt des herten grond/comt nu op 'shemels baen/
Broeders van Helena/tot onser hulp' ghereden/
En ghy Hyaden droef/wilt u-lier schijn besteden/
Tot dat den plicht-haeck mijn in 'tvrij magh neder-slaen.
Den Schip-man ick ghelijck/de Zee mijne ghedachten:
'Tonweer mijn sonden vuyl:/den Windt mijn ydel prachten:
En ghy de Broedersterr', o Hemelsche Goddin/
Die my in tijt van noot/in 'sdrucks iae 'sdoots benouwen/
Een zeker haven wijst: daer ick met goe betrouwen/
1
Ancker heel mijnen Wil/mijn Hert en mijnen Sin.

Dambre heeft in zijn dissertatie De dichter Justus de Harduijn, een biografische en
letterkundige studie. Uitg. der Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren Univ. Gent,
nr. 58, 1926, van dit gedicht het voorbeeld aangewezen, en op pags. 364-365
afgedrukt.
Sindsdien heeft dezelfde De Harduyn-kenner tweemaal een heruitgave van die
bundel bezorgd. De eerste was een integrale herdruk, ‘onder de hoede van’ de
Zeven Sinjoren te Antwerpen verschenen, in 1933. Een veertigtal jaren later kwam
in het Klassiek Letterkundig Pantheon een uitgebreide Bloemlezing uit Justus de
Harduwijns ‘Godde-

1

Ik citeer hier naar de nauwkeurige weergave ervan in de hierna te noemen Bloemlezing uit
Justus de Harduwijns ‘Goddelicke Lof-Sanghen (Ghendt, 1620)’, Dambre's laatste, postuum
verschenen, eerbetoon aan ‘zijn’ dichter, wiens geboortejaar thans vier eeuwen achter ons
ligt.
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licke Lof-Sanghen’ (Ghendt, 1620) uit . Daarin treft men, blijkens de Inleiding, pag.
27, de ‘op grond van literaire smaak gekozen gedichten’ in een ‘nieuwe op
psychologische overwegingen berustende volgorde’ aan. Op een totaal van 65
gedichten zijn een negental komen te vervallen. Het hierboven geciteerde sonnet
hoort niet tot dat negental.
Sinds de eerste publikatie in 1620 kan men dit klinkdicht dus tweemaal in herdruk
3
lezen . In beide gevallen wordt het voorbeeld ervan genoemd, maar niet afgedrukt.
Voor wat volgt lijkt het zinvol de lezer er wel mee kennis te laten maken. Deze treft
daarom hieronder aan de tekst van Joachim du Bellay's 41e sonnet uit zijn bundel
l'Olive, aangehaald naar de uitgave van de editio princeps ervan uit 1550, van E.
4
Caldarini . Het gedicht luidt:

2
3

Uitgekomen als nr. 196 in die reeks, bij B.V.W.J. Thieme & Cie te Zutphen z.j. (= 1974)
Ik zie hier af van de herdruk in de moeilijk toegankelijke driedelige bundel Den Gheestelijcken
Nachtegaal. In het ter KB Den Haag aanwezige exemplaar ervan treft men in dl. II, onder nr.
9. Maria Broeder-starre, met de melodieën van Superius resp. Bassvs, de volgende tekst
aan: (in Bassvs, varianten)

Den Schipman hoewel stout/ (hoe wel )
met hoop' en vrees bevaen/
Siende de locht al-om gedickt (Locht alom ghedickt )
door duysterheden/
De zee door het ghedruys der baren (Zee )
gantsch t'onvreden/
Ende sijn in broos schip op water-berghen (Schip water-bergen
)
gaen.
2
Roept uyt des herten gront/comt nu op 'shemels baen/
Broeders van Helena/tot onser hulp ghereden/
En ghy Hyaden droef/wilt u her schijn besteden/
Tot dat den slecht haec my in 'tvry mach nederslaen.
3
Soo gaet het inde zee/en oock in mijnen sin.
Den Schipman ick gelijck/de zee mijne gedachte/
'tOnweer mijn sonden vuyl/de windt mijn ydel prachten/
En ghy de Broeder-starr' o Hemelsche goddin.
4
Naer u haeck ick wanneer ick my in noot bevin/
Die my in tegenspoet/in druc en doots benouwen/
Een seker haven wijst/daer ic met goet betrouwen/
Mach anckeren mijn wil/mijn hert en mijnen sin.

4

Voor de hieronder behandelde problematiek is deze versie, die van het sonnet een gewoon
strofisch gedicht maakt, van geen belang. Ze blijkt in het algemeen geen verbetering,
integendeel. Van de spelling-varianten in de Bassvs-tekst t.o. de Superius-tekst hangt er één
met de melodie samen: ‘al-om’ wordt op drie, ‘alom’ op twee noten gezongen. De verschillen
met de eerste versie zijn ten dele aan drukslordigheden te danken: ‘in broos’ i.p.v. ‘in-broos’,
‘u lier’ i.p.v. ‘u-lier’, ten dele aan de behoefte te verhelderen: ‘duysterheden’ i.p.v.
‘dimsterheden’, waarbij wèl een nuance verloren gaat: dimster is namelijk half-duister, schemer.
De wijziging van ‘plichthaeck mijn’ in het zinloze ‘slecht haec my’ wijst er m.i. ondubbelzinnig
op dat de tekstbewerking heeft plaats gevonden op basis van een niet geheel begrepen
herinnering of mondelinge overlevering, een dus waarbij niet ter controle een gedrukt voorbeeld
werd geraadpleegd.
L'Olive. Texte établi avec notes et introduction par E. Caldarini. Genève 1974, pag. 95-96.
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Je suis semblable au marinier timide,
Qui voyant l'air çà et là se troubler,
La mer ses flotz ecumeux redoubler,
Sa nef gemir soubz ceste force humide,
D'art, d'industrie et d'esperance vide,
Pense le ciel et la mer s'assembler,
Se met à plaindre, à crier, à trembler,
Et de ses veux les Dieux enrichir cuyde.
Le nocher suis, mes pensers sont la mer,
Soupirs et pleurs sont les ventz et l'orage,
Vous, ma Déesse, etes ma clere étoile,
Que seule doy', veux et puis reclamer,
Pour asseurer la nef de mon courage,
Et eclersir tout ce tenebreux voile.

Men ziet dit sonnet - men is geneigd te zeggen: uiteraard - ook in H. Weber's La
5
6
création poétique au XVIe siècle en France . Daar staat het in de paragraaf die
handelt over ‘La tempête amoureuse’, waar de aandacht gericht is op de traditie
sinds Petrarca levend, waarin ‘le désarroi de l'amoureux [est] assimilé à celui d'une
barque emportée par l'orage’. Daar blijkt nu dat Du Bellay's sonnet teruggaat op
een Italiaans voorbeeld, van Bernardino Tomitano (1517?-1576), een van de vroege
vertegenwoordigers van het secentismo in Italië, en medeoprichter van de befaamde
‘Accademia degli Infiammati’ te Padua. In een noot geeft Weber er het octaaf en
7
het eerste terzet van weer, in zijn editie Caldarini het geheel . Dat luidt:
Qual timido nocchier, che a parte a parte
sente turbarsi il mar, strider il vento,
e tutto pien d'angoscia e di spavento
vede romper la vela, arbor e sarte;
Che senza altro operar d'ingegno o d'arte
a Dio si volge lagrimoso intento
e tutto pien d'angoscia e di spavento,
mille voti e promesse al ciel comparte:
tal'io ch'in questo mar di cieco errore
lasso fui scorto in fragile speranza
sotto vento di sdegni e di sospiri,

5
6
7

H. WEBER, La création poétique au XVIe siècle en France. De Maurice Scève à Agrippa
d'Aubigné. Paris (1955); ik heb de ongewijzigde editie in één band uit 1969 gebruikt.
Op pagina's 295-304. In de ‘Table des matières’ blijkt deze titel weggevallen.
O.c. pag. 96.
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per aver, alto Dio, stato migliore,
convien che'l poco viver m'avanza
lagrimando ver te converta e giri.

Caldarini wijst erop dat in Du Bellay's imitatie in de kwatrijnen en het eerste terzet
‘tout accent religieux a disparu pour laisser la place à l'intervention rédemptrice de
la dame’. Weber vraagt aandacht voor de betere kwaliteit van het Franse gedicht overigens, zo betoogt hij, gemakkelijk bereikt door het wegwerken van ‘les
redoublements et les banalités d'expression d'un poète médiocre’ - zonder dat hij
het totaal hoog aanslaat. Hij merkt op dat de terzetten zich verder verwijderen van
hun voorbeeld dan de kwatrijnen doen, maar laat aan de lezer over vast te stellen
8
wááruit die afwijking nu bestaat . Deze zal wat dat betreft tot dezelfde conclusie
komen als Caldarini heeft geformuleerd. Als hij bovendien De Harduyn's navolging
van Du Bellay's imitatie kent, kan het moeilijk anders of hij kijkt verrast op de Vlaamse
dichter hier de tekst te zien...vergééstelijken. Bij Du Bellay werd het Dio van Tomitano
in zijn octaaf les Dieux, en in zijn sextet Déesse, dat wil zeggen: hij voert de
mythologie in, het christelijke element wordt geëlimineerd. In De Harduyn's tekst
worden op hun beurt les Dieux vervangen door de Broeders van Helena, hooguit
hàlf-goden, en iets later binnen het octaaf, door de Hyaden, hier duidelijk het
(bekende) groepje (Regen-)sterren. En in het sextet wordt niet meer de geliefde in een lange traditie met Dea, Déesse, aangeduid - aangesproken, maar de
Hemelsche Goddin, de ‘Moeder Gods’ uit de titel. Dan rijst gemakkelijk de vraag of
er bij De Harduyn sprake is van een bewuste terugkeer naar het religieuze. Met
andere woorden: de lezer die de drie gedichten kent en voor zich heeft, vraagt zich
af: zou De Harduyn Du Bellay's voorbeeld gekend hebben, het zich hebben herinnerd
toen hij zijn imitatio van diens sonnet schreef? Want dat er bij onze Vlaamse dichter
sprake is van navolging van de grote Fransman, dat lijdt geen twijfel. De parallellen
tussen beide teksten zijn overtuigend op dat punt. Met name de overeenkomsten
in strofen 1 en 3 zijn frappant. In die eerste strofe vindt men ze vooral in r. 2-3. Maar
er zijn ook verschillen. Anders dan zowel Tomitano als Du Bellay, begint De Harduyn
niet met de expliciete aanduiding van de vergelijking waaruit het gedicht zal blijken
te bestaan. Daardoor ontstaat er in de beginregel voor de kwalificatie van de
Schip-man een grotere ruimte dan Du Bellay er zich gunde: het timide wordt hoe
wel stout / met hop' en vrees' bevaen. Dit zal geïnspi-

8

WEBER, pag. 298.
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reerd zijn door vs. 5 van Du Bellay, al ontzégt deze zijn marinier daar esperance.
Of klinkt hier toch (óók?) een (vage) herinnering door aan Tomitano's regel 3 (de in
regel 7 herháálde regel?) e tutto pien d'angoscia e di spavento? Een soortgelijke
vraag zou men - eenmaal geconfronteerd met de Italiaanse tekst - kunnen stellen
naar aanleiding van de bij De Harduyn vermelde broosheid van het schip die bij Du
Bellay slechts verondersteld wordt, maar door Tomitano ‘uitvoerig’ geïllustreerd in
het (zien) verbrijzelen van zeil, mast en tuigage (romper la vela, arbor e sarte). Dit
soort van vragen is slechts zinvol als de mogelijkheid dat De Harduyn die Italiaanse
tekst gekend, ooit een keer goed gezien heeft, op redelijke gronden reëel mag
worden geacht. Dit nu lijkt me het geval. Immers, Weber en Caldarini ontlenen hun
Tomitano-tekst aan de vermaarde, wijdverbreide en omvangrijke meerdelige
bloemlezing die zij aanduiden met Giolito, de naam van de Venetiaanse uitgever
van de Rime diversi di molti eccellentiss. autori nuovamente raccolte die vanaf 1545
in de Lagunenstad was verschenen. Het lijkt zeer wel mogelijk zo niet waarschijnlijk
dat De Harduyn, telg uit een literair zeer geïnteresseerd geslacht, met een vader
uit het boekenvak, zelf dichter, via die bundels met de talloze erin gepresenteerde
poëten (en poëtasters), onder wie Tomitano met dit gedicht, kennis heeft gemaakt.
Met dat al zal men toch, in dit speciale geval, van niet méér kunnen spreken dan
een mogelijke herinnering aan Du Bellay's voorbeeld, bij De Harduyn's werken aan
de imitatie van diens ‘Je suis semblable’.
Die imitatie verdient nadere aandacht. En wel in de hoedanigheid van een eigen
vrije variant binnen de door Weber behandelde traditie van de ‘tempête amoureuse’.
Als men naar die traditie kijkt, blijkt De Harduyn's tekst wat méér commentaar en
toelichting te behoeven, dan Dambre hem de twee keer dat hij die bezorgde, gegund
heeft. Immers, zoals Du Bellay zich imiterend verwijderde van de terzetten van
Tomitano toen hij zijn sextet componeerde, zo valt te constateren dat De Harduyn
zich verwijderd heeft van de tekst van Du Bellay bij het schrijven van de tweede en
vierde strofe van ‘Den Schip-man’. Zich verwijderd heeft: hetzij door origineel te zijn,
hetzij door een ánder voorbeeld te volgen. Dit laatste lijkt niet onmogelijk, zelfs
waarschijnlijk. Om deze laatste veronderstelling enige basis te geven, maar niet
alléén daarom, wil ik het volgende te berde brengen.
De tweede strofe omschrijft de roep om hulp van de Schip-man. Hij richt zich tot
de - twee - Broeders van Helena, en de - minder exact te bepalen: vijf à zeven
sterren die het groepje vormen der - Hyaden droef. Geen van al dezen komen ergens
in Du Bellay's tekst voor.
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Omtrent de eersten verschaft Dambre in zijn annotatie informatie die mogelijk
9
teruggaat op, in ieder geval ook te vinden is in Pauly-Wissowa . Ze luidt: ‘(gr.myth.)
10
De Dioskuren als beschermers van de zeelieden, vooral bij storm- en noodweder’ .
Dat is niet onjuist, maar helpt de vragende lezer niet zo heel veel verder. Hij vraagt
zich nu niét meer af wie de Broeders van Helena zijn, maar allicht wèl, waarom zij
die kwalificatie hebben gekregen, waartóe juist zij worden aangeroepen. En, mogelijk
nog dwingender, waarom worden zij niet bij name genoemd, maar worden zij als
Broeders van Helena te hulp geroepen? Raadpleegt De Harduyn's lezer ter
beantwoording van deze vragen de zojuist genoemde encyclopedie, dan treft hij
daarin een omvangrijk artikel aan over die Dioskuren. Er wordt daar, in de paragraaf
‘Retter zur See. Sterne’ veel astronomische (vak)literatuur geciteerd, de bronnen
voor onze kennis van deze realia uit de Klassieke Oudheid. Daarin valt wellicht het
meest op het citaat uit Horatius' Carmen 1, 3, 2, dat luidt: fratres Helenae lucida
sidera, broeders van Helena, heldere sterren. Opvallend, omdat De Harduyn's
Schip-man die ‘fratres’ vraagt op 's hemels baen [te] com[en] ghereden. Is er hier
sprake van een Horatiaanse reminiscens? En roept de Schip-man hier inderdaad
de lucida sidera te hulp, met de vraag of zij, de sterren Castor en Pollux, (hun) baan
aan de hemel komen beschrijden, beschrijven? Het eerste is mogelijk, het tweede
lijkt minder waarschijnlijk. Want er dient zich een plausibeler tweede
interpretatie-mogelijkheid aan van de aanroeping der Dioskuren, met annex een
bron-aanduiding die mínder met klassieke mythologische astronomie (en Horatius),
méér met (klassieke èn) eigentijdse (van De Harduyn's tijd) schippers-meteorologie
met mythologische inslag van doen heeft.
Meteorologische folklore speelt, dunkt mij, in de traditie van de petrarkistische
poëzie waarin Weber Du Bellay's ‘Je suis semblable’ heeft geplaatst, een door hem
niet herkende, althans niet aangewezen rol.
Die rol zie ik het duidelijkst in het in zijn boek op pag. 302 weergegeven sonnet
11
van D' Aubigné dat begint met ‘En un petit esquif’ . De
9

10
11

De gebruikelijke aanduiding van Paulys Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung begonnen von G. Wissowa, fortgeführt von W.
Kroll und K. Mittelhaus (...) Stuttgart, 1893-1972. Over de Dioskuren handelt een lemma in
dl. 5 (1905), kol. 1096/1097.
Editie KLP, pag. 150.
Voor het gemak van de lezer volgt hier de tekst ervan:

En un petit esquif esperdu, malheureux,
Exposé à l'horreur de la mer enragée,
Je disputoy' le sort de ma vie engagée
Avecq' les tourbillons des bises outrageux.
Tout accourt à ma mort: Orion pluvieux
Creve un deluge espais, & ma barque chargee
Des flotz avecq' ma vie estoit my submergee,
N'ayant autre secours que mon cry vers les Cieux.
Aussitost mon vaisseau de peur & d'ondes vuide
Reçu et à mon secours le couple Tindaride,
Secours en désespoir, oportun en destresse;
En la mer de mes pleurs porté d'un fraile corps,
Au vent de mes souspirs pressé de mille morts
J'ay veu l'astre beçon des yeux de ma Deesse.
Ter toelichting bij vs. 5b: Orion, het bekende winter-sterrenbeeld, ging ‘kosmisch’ onder (d.w.z.
verdween vlak voor zonsopkomst onder de westelijke (water-)horizon) voor de Ouden in de
late herfst, en bracht zodoende storm en regen. Bewijsplaatsen van dichterlijk gebruik van
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schipper van dit hulkje wordt, aldus het octaaf, bedreigd door Orion pluvieux en [l]es
flotz. Hij ziet geen andere hulp dan een verhoopte actie als antwoord op zijn cry
vers les Cieux. Het sextet begint daarna met:
Aussitost mon vaisseau de peur & d'ondes vuide
Reçu et a mon secours le couple Tindaride

en besluit met de interpretatie van deze regels, in de mededeling
J'ay veu l'astre beçon des yeux de ma Deesse.

Le couple Tindaride: dat zijn Castor en Pollux. Ze zijn hier het beeld van de ogen
van de geliefde die de ik-figuur redden uit de benauwenis van l'horreur de la mer
enragée (vers 2), of, in Weber's woorden: het is het traditionele thema van de ‘yeux
de l'aimée apparaissant comme des astres sauveurs’. Accoord, behoudens dan de
astres. Het zijn, naar ik meen, niet zozeer des astres, als wel des météores sauveurs.
Natuurlijk kan men sinds de Klassieke Oudheid de ogen van een geliefde verbeeld
zien als sterren, als astronomische fenomenen, als letterlijk hémelse objecten.
Wanneer men ze zien kan, is het helder. Doemen ze op in de duisternis van
noodweer, dan betekent dat tegelijk zo ongeveer het einde van dat noodweer, want
de lucht klaart op. Maar daarbij maakt het niet uit, wèlke sterren uit de realiteit men
(in de ogen van de geliefde) ziet. Sterker nog, het is gunstiger om ze niet te
benoemen, te bepalen. Immers, bepáálde sterren zijn niet altijd ('s nachts) zichtbaar.
Castor en Pollux zijn maar gedurende een gedeelte van het jaar als sterren zichtbaar.
De Dioskuren hebben echter óók hun naam geleend voor de benaming van een op
elk willekeurig moment van het jaar mogelijk zichtbaar verschijnsel, niet in de hemelse
contreien, maar in de atmosfeer, een meteorologisch verschijnsel. Die naamgeving
wordt, natuurlijk, in Pauly-Wissowa

dit gegeven o.a. in Horatius' Ode I, 28, 21, Ode II, 27, 18 en nog bij Bilderdijk, Ondergang...III,
18 e.v.
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óók vermeld. Maar het wordt er meer aangestipt dan behandeld. Met Castor en
Pollux, Dioskuren, wordt aangeduid wat zeelieden tot op de dag van vandaag, en
dit vanaf een tijdstip ‘ergens in de Middeleeuwen’ kennen als een vorm van het
Sint-Elmus-vuur. Meteorologische literatuur vermeldt en beschrijft het aldus: ‘Een
zwak lichtschijnsel, gewoonlijk gevormd door lichtpluimpjes, op uitstekende
voorwerpen als masten, vlaggestokken e.d. De lichtstralen kunnen enige centimeters
lang worden. Vaak is het St.-elmusvuur beweeglijk; men ziet vlammetjes
voortschieten of dansen [...] Het Sint-elmusvuur treedt in de regel op bij
12
laaghangende bewolking, vaak bij hagelbuien en sneeuwstormen’ . Naast deze
moderne stem verdient die van een zestiende-eeuwer, auteur van het belangrijkste
werk voor de gewone, latijn-onkundige Engelsman, over atmosferische
verschijnselen, onze bijzondere aandacht. Die zegt: ‘Helena was the occasion that
Troy was destroyed, therfore the Mariners by experience tryinge that one flame of
fyre apearyng alone signified tempest at hand, supposed the same flame to be the
goddesse Helena, of whom they looked for nothing but destruction. But when two
lightes are seen together, they are a token of fayre wether and good luck, the
Mariners therfor beleved, that they were Castor and Pollux, which saylyng to seek
their syster Helena, [...] were never seen after, and thought to be translated into the
13
number of the Gods that gyve good successe to them that sayle’ .
Tegen de achtergrond van dit zestiende-eeuws citaat gaat men vermoeden dat
Ronsard, op basis van de naam van zijn geliefde, dankbaar speelt óók met het
onderscheid tussen de twee vermelde vormen van een voorspellend meteorologisch
verschijnsel. En wel in het eveneens in Weber te vinden ‘Dedans les flots d'Amour’
uit de Sonnets pour Hélène, waar men leest:
Las! devant que payer mes voeux dessus le bort,
Naufrage je mourray: car je ne voy reluire
Qu'une flame sur moy, qu'une Helene qui tire
14
Entre mille rochers ma Navire à la mort.

Ook in ‘Verray-je point le doux jour qui m' apporte’ uit de bundel Les Amours spreekt
hij over de ogen van de reddende geliefde als ‘astres

12

13

14

Aldus S.W. VISSER, Optische verschijnselen aan de hemel. 's-Gravenhage 1957. Tweede
uitgebreide druk. Kon. Ned. Met. Inst. Verspreide Opstellen 3. Publ. nr. KNMI 137-3 van
Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf., pag. 119. Vergelijk evt. ook M. MINNAERT, De natuurkunde
van 't vrije veld. 2. Geluid, warmte, elektriciteit. Derde druk. Zutphen 1970. pag. 336-338.
Het is William Fulke wiens A Goodly Gallery hier geciteerd wordt naar S.K. HENINGER Jr., A
Handbook of Renaissance Meteorology. With particular reference to Elizabethan and Jacobean
Literature. Durham N.C. 1960, pag. 99.
WEBER, pag. 301.
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jumeaulx’, en mag - of moet? - men het substantief als aanduiding van
‘lichtjes-niet-sterren’ opvatten, werkzaam als het gunstig-voorspellende verschijnsel
in de nog dreigende atmosfeer:
...Verray-je plus que ces astres jumeaulx
En ma faveur encore par les eaulx,
15
Montrent leur flamme à ma Carène lasse?

Maar ook - en belangrijker voor ons, primair geïnteresseerd in het werk van de
dichter die 400 jaar geleden geboren werd - biedt de door de geciteerde Engelsman
verschafte achtergrondkennis ons de mogelijkheid de tweede strofe van het sonnet
Tot Maria de Moeder Gods te interpreteren als beginnend met de weergave van de
wens van de Schip-man het Sint-Elmusvuur in zijn troostende vorm te zien
verschijnen. En dit ondanks de suggestie die - alleen voor ons, weinig vertrouwd
meer met zulke folklore? - ligt in de uitdrukking ‘op 's hemels baen’, namelijk dat
hier (toch) sprake zou zijn van de aanroeping van de sterren (sidera) Castor en
Pollux.
Voor de ‘meteorologische’ interpretatie (contra de ‘astronomische’) pleit wellicht
ook de beeldspraak die De Harduyn bezigt waar hij spreekt over het ‘ghereden
[moeten] comen’. Daarvan lijkt het mij de bedoeling de ‘Broeders’ uit het
wolkenduister te zien opdoemen in hun gebruikelijke gedaante: namelijk ‘als ruiters
[...] met een eivormige helm op het hoofd en een speer in de hand, dikwijls ook met
16
een ster boven het hoofd’ . Als sterrebeeld worden Castor en Pollux nooit zó, altijd
als naastelkaar zittende naakte knaapjes afgebeeld. De Harduyn's verbeelding roept
dus zeker niet deze uitbeelding op. Zou hij zijn schipper het sterrenbeeld Tweelingen,
of de hoofdsterren ervan doen aanroepen - maar waarom dan juist deze? - dan
heeft hij geabstraheerd van de ‘populaire’ afbeelding ervan.
Bij de ‘meteorologische’ interpretatie is het duidelijk waarom Castor en Pollux
aangeduid worden als Broeders van Helena. Eerder dan metri causa, eerder dan
omwille van Horatius, bijvoorbeeld, is er daarvan sprake omdat hun activiteit als
‘méteores sauveurs’ samenhangt - in het folkloristisch geloof der zeelieden - met
hun activiteit ten behoeve van hun zuster. En deze, anders dan zij, kondigt, in haar
kwaliteit van diezelfde-en-toch-andere meteoor, nu juist verderf aan.
Na de ‘Broeders van Helena’ roept de Schip-man in De Harduyn's sonnet de
Hyaden droef te hulp. Ook bij deze aanroeping geeft Dambre

15
16

WEBER, pag. 300.
Cfr. Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid, door DR. J.G. SCHLIMMER en DR.
Z.C. DE BOER. Tweede druk (...) Haarlem, 1910. s.v. Dioscuri.
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alléén mythologische informatie als toelichting. Zijn annotatie luidt immers: ‘Hyaden:
(gr.myth.) beweenden hun door een wild dier op jacht verscheurde broeder Hyas,
waarop Zeus ze uit medelijden in sterren (schijn) veranderde; droef: bedroefde;
besteden: als gunst schenken’. Ook hierover kan men weer zeggen: niet onjuist,...
maar te weinig informatief voor wie zich als lezer afvraagt: waarom worden nu juist
die bedroefde Hyaden aangeroepen om hun lichtschijn als hulp te bieden?
Uit Pauly-Wissowa - en ook andere hulpmiddelen betreffende de mythologie der
Grieken en Romeinen - wordt duidelijk dat er - zoals zo vaak - verschillende
etiologische verklaringen van de betreffende sterrengroep, die der Hyaden dus, in
17
omloop zijn geweest . Dat Dambre daaruit de vermelde heeft gekozen, lijkt me juist.
Maar dan wordt tevens iets merkwaardigs van De Harduyn's tekst duidelijk. Het
gegeven dat de Hyaden hun broer beweenden, verklaart het epitheton dat zij in de
tekst met zich voeren: droef, het equivalent van het latijnse tristes. En daarmee,
zegt Pauly-Wissowa, alluderen de Romeinse dichters op een etymologie van Hyaden
als regen-sterren, samenhangend met ‘huein’ (= regenen). Juist omwille van dat
regenen nu worden, in de literatuur waarin de scheepvaart een rol speelt, de Hyaden
vaak genoemd: zij kondigen het regen-jaargetijde aan. Zij verschijnen immers in
18
hun ‘akronychische opgang’ dat is: het nog juist bij ondergaande zon zichtbaar
boven de oosterkim uitklimmen -, maar vooral in hun ‘kosmische ondergang’ (dat
wil zeggen: hun nog net zichtbaar onder de westelijke horizon verdwijnen bij het
aanbreken van de dag) als aankondigend teken van het aanbrekende regenseizoen.
De twee hier gemelde, aan hen waarneembare verschijnselen, vallen namelijk voor:
eind oktober, respectievelijk medio november. Wat betekent het nu, als men hen,
de Hyaden, als gunst vraagt dat ze ‘hun schijn schenken’? Dan vraagt men niet om
hun zojuist vermelde akronychische opgang, want dié kondigt slecht weer aan! Een
‘gunstige schijn’ schenken zij slechts in hun als tweede te vermelden opgang (zojuist
nog niet ter sprake gebracht), die sinds de Klassieke Oudheid de ‘heliakische’ wordt
genoemd. Dan verschijnen zij in de vroege ochtend nog juist zichtbaar boven de
oostelijke horizon voordat het aanbrekende

17
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Cfr.dl.8 (1913), kol. 1615-1624.
Voor deze, en nog te noemen, zgn. ‘poetische Auf- und Untergänge’, raadplege de
geïnteresseerde lezer bijv. L. IDELER, Untersuchungen über den Ursprung and die Bedeutung
der Sternnamen (...) Berlin, 1809, en zijn Handbuch der mathematischen und technischer
Chronologie (...) Berlin 1825.
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daglicht hen tot onzichtbaar wordens toe doet verbleken. Die opkomst immers vindt
plaats zo ongeveer midden juni. Van dát tijdstip af zijn de Hyaden vervolgens steeds
langer in de overigens dan (zomerse) korte nachten zichtbaar. Die periode valt
samen met het gunstige vaarseizoen.
Welnu, bij het zojuist te berde gebrachte, moeten twee opmerkingen worden
gemaakt. Het is in de literatuur nooit de heliakische opgang der Hyaden die een rol
speelt. En, àls men op deze opgang zou doelen (bijvoorbeeld De Harduyn), dan
bewerkt het handhaven van het gebruikelijke epitheton tristes, droef, dat dit een
léég epitheton wordt. Beide overwegingen nodigen uit tot een ándere interpretatie
van de aanroeping der Hyaden door de Schip-man, dat wil zeggen, tot een andere
woordverklaring in het betreffende stukje tekst. Want deze is mogelijk. Besteden
immers, door Dambre vertaald met ‘als gunst schenken’, heeft in het woordenboek
19
een tweede betekenis vermeld gekregen: wegbergen . Ligt het nu niet méér voor
de hand dat de Schip-man temidden van het onstuimige weer, waarin het
Sint-elmusvuur bij laaghangende bewolking, hagel- en sneeuwbuien gemakkelijk
kan optreden - en de schipper vráágt (in onze interpretatie) om dat vuur! - de
klaarblijkelijk werkzame droevige Hyaden verzoekt hun schijn wèg te bergen, totdat
hij in de vluchthaven zijn nood-anker kan neerlaten? Zij immers staan in het vroege
regenseizoen, door hen in hun opkomst (de akronychische) aangekondigd, tot aan
hun kosmische ondergang, 's nachts aan de hemel. Mij dunkt dat de zojuist
geformuleerde vraag een bevestigend antwoord verdient. En ik neig daartoe te meer
als ik zie hoe in het vervolg van zijn gedicht De Harduyn zijn schipper nog slechts
spreken laat over het licht van de Broedersterr' dat hem ‘een zeker haven wijsen’
moet / moge, en niet over het vóórlichten door de Hyaden, tenzij dezen met
20
Broedersterr' zouden worden aangeduid, hetgeen onwaarschijnlijk is . Over
Broedersterr' volgt hierna nog een en ander. De naar mijn mening éénmalige
vermelding der Hyaden zou aldus een plausibele verklaring hebben gevonden: hen
wordt verzocht zich te verschuilen; als ze dat, welwillend, gedaan hebben (in
werkelijkheid, of minstens in de verbeelding van de schipper) roept de Schip-man
hen dus niét meer aan. Zeker totdat de eventuele ‘legger’ van De Harduyns tweede
strofe is gevonden, lees ik er een aanroeping in van de schipper die zich richt tot
het St-Elmusvuur om als gunstig en voorspoedbrengend feno-

19
20

Cfr. Mnl.Hwb. bladz. 87, s.v. Besteden.
En dit niet alleen op grond van het feit dat deze in de mythologie meisjes zijn, maar ook omdat
broederster wel gezegd kan worden van één (‘tweeling’-)paar (2) sterren, en in het geheel
niet van een 5- tot 7-tal sterren.
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meen te verschijnen, gevolgd door het verzoek aan de onheilbrengende Hyaden
om te verdwijnen. Dit verdwijnen kan - het zij wellicht ten overvloede hier gezegd natuurlijk eigenlijk niet opgevat worden als de ‘gunstige’ ondergang die zij kennen,
de zogenaamde heliakische. Die valt voor - onafwendbaar éénmaal 's jaars, enkele
weken vóór de heliakische opkomst. Deze ondergang kan dus eigenlijk niet echt
van hen, op een ander tijdstip dan het vastliggende, gevraagd worden, tenzij men
aan een uit wanhoop geboren hyperbolische (a.h.w. adynatonische) vraag zou willen
denken. De bede van de Schip-man tot de Hyaden gericht lijkt bij nauwkeurig toezien
een vreemd, men zou haast zeggen een magisch, element in de tekst. Als er al
gevraagd wordt dat ze hun schijn doen lichten, is niet duidelijk waarom nu juist zij
dat moeten doen; wordt gevraagd of ze hun schijn wegbergen dan kan dat
‘astronomisch’ eigenlijk nauwelijks. In beide gevallen wordt de interpretator naar de
veronderstelling gevoerd dat inderdaad van een niet passend voorbeeld gebruik is
gemaakt bij de samenstelling van strofe twee. Welk voorbeeld dat is geweest weten
we (nog) niet.
Wel kennen we van de dérde strofe de ‘legger’: het is Du Bellay's eerste terzet
van ‘Je suis semblable’. De meest in het oog springende afwijking ervan bij De
Harduyn is natuurlijk de wijziging van ‘ma Déesse [...] ma clere étoile’ in ‘de
Broedersterr', [...] Hemelsche Goddin’. Dambre weet klaarblijkelijk niet goed raad
met de gelijkenis die De Harduyn hier vaststelt met betrekking tot Maria, tot wie hij
de duidelijk goed-katholieke Schip-man laat bidden. Hij, Dambre, nodigt immers wel
uit tot kijken naar de Broeders van Helena uit de tweede strofe, maar annoteert de
Broedersterr' desalniettemin aldus: ‘verpersoonlijkingen van morgen- en avondster,
een door liefde verbonden broederpaar’. Uit de griekse mythologie is inderdaad de
aanduiding bekend met Phosphorus (= Lucifer = Eous), zoon van Astraeus of
Cephalus, en Eos, van de Morgenster, en die met Hesperus (= Vesper), uit dezelfde
ouders (Astraeus / Cephalus en Eos) geboren, van de Avondster. Men kon, en kan
nog steeds, afhankelijk van eigen kennis van astronomische verschijnselen, de twee
als broeders zien, of als één en dezelfde vrouwelijke persoon (Venus), met twee
verschillende namen. Waarom hier Dambre Broedersterr' als Morgen- en Avondster
opvat, is mij niet duidelijk. In de literaire traditie waarin de minnaar, als schipper
voorgesteld, door zijn liefde in nood komt te verkeren, en vervolgens door de
welwillendheid van zijn geliefde in de veilige haven van de liefdesvervulling komt literaire traditie die een eigen variant is binnen het petrarkisme van Fransen huize
- fungeert die geliefde als oriëntatie-
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punt voor de minnaar-schipper. Dat ziet men dan verbeeld in de verbeelding van
die geliefde, of van haar ogenlicht, als Poolster, of als vuurtorenlicht.
Van het eerste geval vindt men bij Weber een voorbeeld: het op pagina 298
geciteerde sonnet van Baïf ‘Quand le pilot voit le Nort luyre és cieux / La calme
21
mer’ . In deze imitatie van een sonnet van Bembo wordt dat oriënteringspunt-zijn
geïntroduceerd. In de aanspreking tot 's dichters hart, waaruit het sextet bestaat,
wordt de geliefde van het ‘coeur pilot de ma nef Cyprienne’ met ‘ton nort’ aangeduid.
22
In de herziene versie wordt het meisje toegesproken, en dat ‘nort’ vervangen door
‘tes doux yeux’.
Ronsard gebruikt het tweede beeld. Dat zien we in het door Weber gedeeltelijk
aangehaalde honderdenveertiende sonnet van Les Amours. De lijdende minnaar
erin ‘sanglotte & lamente / Palle, agité des flotz de la tourmente, / (...) loing du bord,
23
où pour astre sa Dame / Le conduisoyt du Phare de ses yeulx’ .
Misschien bestaan er in de literatuur ook voorbeelden van het reddende
(ogen-)licht van de geliefde verbeeld als Venus, in haar gedaante van Morgen- of
van Avondster. Ik ken ze niet. Maar wat veel meer zegt, bij Weber vind ik er geen.
Wel geeft deze een adaptatie van een sonnet van Ariosto door Du Bellay (op
bladzijden 296-297). Dit laatste is gebouwd op de tegenstelling duister-licht
tengevolge van het door wolken bedekt zijn en daarna ervan bevrijd worden, van
de zon. De adaptatie blijkt een emulerende imitatie door strakker beeldvoering en
hechter constructie. Zo krijgt de genoemde tegenstelling extra reliëf. Diezelfde
tegenstelling duister-licht beheerst, maar minder pregnant en poëtisch minder goed
uitgewerkt, De Harduyn's voorbeeld. Het sonnet waarom het ons begonnen is, blijft
daarbij nog weer verder ten achter. Wel begint het met de aanduiding van het
onweer-duister. Maar, zo wil het mij voorkomen, de ‘eigen’ tweede strofe heeft De
Harduyn verhinderd te eindigen met het licht van de doorbrekende zon. Die zou
dan bovendien, of beter gezegd van de aanvang af, een beeld van Maria zijn. Het
lijkt me niet ongepast te veronderstellen dat dit laatste De Harduyn niet heeft gewild.
Maria immers werd, mogelijk al vanaf de elfde eeuw, door zeelieden aangeroepen
als Sterre der Zee. En in de christelijke iconologie is Christus de Zon, en zij, Zijn
moeder, de Dageraad, die die

21
22
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Uit de bundel Les Amours de Méline.
Ook door Weber weergegeven, in zijn noot 2 op pag. 299.
WEBER, pag. 300.
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Zon met zich brengt, of Lucifer, de Morgenster, die de dag en de Zon aankondigt,
24
het Licht draagt en brengt .
Een tijdgenoot van De Harduyn, Los Rios, noteert in De Hierarchia Mariana
(Antwerpen 1641) dat Stella Maris drie verklaringen krijgt. Die Sterre der Zee is dan:
ofwel de maan, ofwel Lucifer, ofwel de poolster. Van deze drie vindt Los Rios de
25
laatste de beste .
Uiteraard moet De Harduyn de titel Sterre der Zee van Maria alleen al uit de
liturgie gekend hebben. Het blijkt ook uit de bundel waarin De schip-man staat: de
‘Kransvlechtinghe voor de Heyligh-weerde Maeg-het Maria’ noemt haar in strofe 12
Sterre vande Zee (en in strofe 10: ‘Kriekelende daegheraert / Die ons de Sonn' hebt
26
voort gaen bringhen’) . Dambre laat nu De Harduyn die titel als het ware
interpreteren volgens de tweede van de door Los Rios aangeduide mogelijkheden.
Dat lijkt me om twee redenen niet erg gelukkig.
Allereerst: Waarom zou in de in het sonnet geschetste situatie de Morgenster de
veilige haven wijzen? In het gedicht is geen sprake van een nacht-dagwisseling.
Bovendien is Venus als Morgenster maar een tijdje lang een ‘vast’ oriëntatiepunt,
aan de oostelijke hemel. Als ze als Avond-ster verschijnt is dat ook zo, maar dan
aan de westelijke horizon. Juist de constante plaats in het Noorden - in de christelijke
symboliek het gebied bij uitstek van duisternis en zondig heidendom - lijkt een
doorslaggevend dubbel-argument om de Stella maris als de sterra polaris te
interpreteren. Gesteld dat De Harduyn dit, met Los Rios, van mening is geweest,
dan kon hij zijn ‘Hemelsche Goddin’ in dit gedicht toch niet zó noemen. Immers, de
Poolster kan geen Broedersterr' heten.
De tweede reden ligt in het gedicht zelf, in de innerlijke coherentie ervan, of althans
in die coherentie die, naar men mag veronderstellen, de dichter nagestreefd zal
hebben. Toen hij, De Harduyn dus, eenmaal de schipper de Broeders van Helena
(een ‘broeder-sterrepaar’) te hulp had laten roepen en ook de droevige Hyaden (een
sterren-groep), kon hij bij zijn ‘vertaling’ van de beeldspraak uit zijn octaaf in zijn
sextet een van beiden kiezen als parallel met de ‘Hulpe der zee’ die Maria is.
Tenminste, als men met Dambre meent dat de Hyaden helpen door hun licht te
doen stralen. In dat geval zal de enkelvoudige vorm Broedersterr'

24
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26

Cfr. J.J.M. TIMMERS, Symboliek en iconographie der christelijke kunst. Met 138 illustraties.
Roermond-Maaseik 1947. Romen's Compendia, Vierde Boek, hfdst. VIII, Mariatitels in hymnen,
gezangen en tropen, passim.
Ik steun hier op W.M. FRIJNS s.m.m. Vondel en de Moeder Gods. Twede, omgewerkte en
vermeerderde druk. Bilthoven 1948, i.h.b. pag. 322.
Cfr.Ed.KLP, pag. 140-142.
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hem aantrekkelijker zijn voorgekomen dan de meervoudsvorm die voor de aanduiding
der Hyaden gebezigd zal moeten worden. Bovendien kán Venus, een godin, met
broeder-paar worden aangeduid, zoals we gezien hebben. Voor wie, als voor mij,
de bede tot de Hyaden inhoudt dat ze hun licht moeten wegbergen, is er natuurlijk
geen sprake van een keuze tussen twee, maat moet Maria wel parallel zijn met de
Broeders van Helena. In beide gevallen komt men dus hierbij uit: de Broedersterr'
= Broeders van Helena = Hemelsche Goddin. Zo vraagt de Schip-man, in mijn
interpretatie, aan Maria, in haar gelijkenis met het voorspoed-brengende teken dat
het dubbel-vlammige Sint-elmusvuur is, hem uit ‘'Tonweer van (z)ijn ronden vuyl en
den Windt van (z)ijn ydel prachten een zeker haven te wijzen. En zó verchristelijkt
De Harduyn zijn eigen, of van elders geïmiteerde, traditionele, aan de
schippers-folklore ontleende meteorologische beeldspraak binnen zijn gedicht.
Men kan zich verbazen over het feit dat Dambre dit imiterende verchristelijkende
sonnet op basis van een niet nader aangeduide literaire smaak voor opneming in
zijn bloemlezing geschikt heeft bevonden. Het voorbeeld-gedicht is al niet sterk, de
Vlaamse imitatie ervan nog zwakker, mede door de nieuwe - mijns inziens vreemde
- elementen (van de tweede strofe) erin. De veronderstelde coherentie met betrekking
tot het beeld van de Broedersterr' bewerkt een weinig acceptabele verbeelding van
Maria als te hulp snellende ruiteres. De bede tot de Hyaden gericht, heeft een te
abstract karakter binnen een octaaf dat duidelijk streeft naar concrete uit-beelding,
met name in het eerste kwatrijn; daarin volgt De Harduyn Du Bellay trouw. De
parallellie tussen de derde strofe en het voorgaande achttal regels blijkt niet geslaagd
doordat de in het kwatrijn alleen gesuggeréérde onstuimigheid van de wind, nu
expliciet wordt genoemd. En - ergst van al - de vergelijking gaat ernstig mank, zoals
ook, maar in mindere mate al bij Du Bellay het geval is: gedachten worden zee,
zonden wolken, hoogmoedig spreken het lege waaien van de wind.
P.E.L. VERKUYL
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Kroniek
Rodenbachliteratuur 1980
Kritische commentaar en open vragen
1980 was een Gezellejaar en een Rodenbachjaar. Beide charismatische figuren
om wie het te doen geweest is, de een geboren in 1830, de ander overleden in
1880, hebben hun herdenkingsplechtigheden en symposia, hun tentoonstellingen,
hun TV-film, hun strip, hun boeken en artikelen gehad. De ‘heer ende meester’ met
een alomtegenwoordigheid en een spontaneïteit die de meest standvastige
Gezellianen hebben verrast, maar ook de ‘kroonprins’, zoals Rodenbach door zijn
oudleraar Flamen in diens necrologisch artikel (30 juni 1880) genoemd werd, met
een onverwacht gespreide positieve belangstelling. Geheel onvoorbereid was deze
laatste niet. De jubileumviering ‘100 jaar Groote Stooringe’, naar aanleiding waarvan
het verzamelwerk De Groote Stooringe (Rumbeke 1975) verscheen, de
Verriesthuldiging te Ieper in 1978, waar wij de stevig gedocumenteerde uitgave van
J.M. Baillieul, M. de Bruyne en J. Geldhof, Hugo Verriest in Ieper: een blauwvoet in
de branding (Ieper 1978), aan danken, de bedrijvigheid van het Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en ommeland en zijn jaarboek
Rollariensia, voorts het onderzoek van de vernederlandsing van het katholiek
secundair onderwijs en van de daarin ontstane jeugdbeweging, o.m. door L. Vos
en L. Vos-Gevers, dit alles wijst van de kant van de wetenschap op een hernieuwde
belangstelling voor Rodenbach en zijn context.
Het is de bedoeling in deze bijdrage na te gaan wat 1980 voor de Rodenbachstudie
heeft opgeleverd. Wij beperken ons tot in boekvorm verschenen publikaties, met
weglating van de vele brochures en artikelen.
***

De belangrijkste aanwinst is ongetwijfeld de Kroniek van Albrecht Rodenbach
(1856-1880), samengesteld door Michiel de Bruyne en Lieve Gevers, met een
nawoord van Max Wildiers. De samenstellers zijn de kritiek voor als zij waarschuwen
dat hun kroniek voor aanvullingen vatbaar is, ook omdat, verklaren zij, de persoonlijke
aantekeningen van Rodenbach in zijn indrukwekkend ‘dagboek’ Wahrheit und
Dichtung (thans in het A.M.V.C. te Antwerpen) en de ruime cultuurachtergrond
waartegen Rodenbach geplaatst dient te worden, te weinig aan bod kunnen komen
in een puur chronologisch verhaal, waarvan zij hopen dat het Rodenbach opnieuw
tot leven zal brengen.
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Een meer ontwapenende waarschuwing ten aanzien van de opzet van het werk kan
men zich nauwelijks indenken. - 1. Uit Wahrheit und Dichtung (verder afgekort
W.u.D.) is inderdaad méér te halen, al lijkt de ontcijfering soms haast een
sisyfusarbeid, in elk geval een vaak ontmoedigende bezigheid van lange adem:
werd het dagboek of liever het mementoboekje van Pol de Mont, de vriend en de
tegenspeler tijdens de Leuvense jaren, door de auteur verminkt en naderhand
versierd, de notities van Rodenbach zijn door hem zelf gecensureerd en - wanneer?
- ‘geordend’, zodat de chronologie op zich al een probleem is. Memento-boekje en
notities blijven niettemin, met inachtneming van de grootste omzichtigheid,
onschatbare bronnen. - 2. Dat de culturele achtergrond onvoldoende aan bod komt
beseffen de samenstellers dus duidelijk. De binnenlandse politieke actualiteit krijgt
haar deel. Feiten uit het literair, het muziek- en het toneelleven zijn daarentegen te
spaarzaam meegedeeld. De publikatie van bundels van Th. Coopman en G.
Antheunis, van Wazenaars Een Vlaamsche jongen (1879), Emants' Lilith (1879),
de doorwerking van de romaneske Octave Feuillet (zeer inspirerend), de opkomst
van Zola - W.u.D. vertoont er allemaal sporen van -, voorts aan de hand van
programma's en/of recensies het repertoire van theater en opera te Brussel,
nawijsbare uitingen van de Wagnerreceptie, voornamelijk maar niet uitsluitend in
de hoofdstedelijke Muntschouwburg en Volksconcerten en in de salons
(pianotranscripties), zijn slechts enkele voorbeelden van contemporaine gegevens
die in aanmerking komen om in een kroniek geregistreerd te worden, wel te verstaan
als concrete en precieze items. - 3. Maar, en dat zit ook in de waarschuwing, deze
kroniek verschilt in zekere mate van de formule die bij de Uitg. Orion vanaf de
Streuvelskroniek (L. Schepens) tot en met de Van Ostaijenkroniek (G. Borgers) is
toegepast. Wij kennen hier de kroniekformule in haar eenvoudigste vorm sinds het
verschijnen, in 1932, van het Inselboekje Chronik von Goethes Leben, door F. von
Biedermann. De uiterst sobere opvatting van ‘Daten und Tatsachen’ heeft sedertdien
heel wat aan omvang en gewicht gewonnen en illustratiemateriaal toegevoegd
gekregen, maar de samenstellers van de Rodenbachkroniek zijn binnen de formule
hun eigen weg gegaan. Zij hebben een verhaal willen maken met de hoop
Rodenbach opnieuw tot leven te brengen. Wij hopen dat het hun gelukt is, en dit
zou een voordeel zijn. (Een beperkt onderzoek naar de kennis van leven, werk en
betekenis van Rodenbach in een op het eerste gezicht gunstig milieu van
Westvlaamse jongeren ingesteld door E. Coulier, Wat zegt Albrecht Rodenbach
aan de hedendaagse jeugd?, Kortrijk 1981, is ontgoochelend). De optie voor een
verhaal (consequent in de O.V.T., wat in dit soort van werken niet gebruikelijk is)
met veel citaten, samenvattingen en bindteksten maakt het boek echter omslachtig.
Het record van 296 bladzijden is aldus bereikt in de literaire Orionkronieken. En dan
ontbreekt nog het onmisbaar register, wat de praktische bruikbaarheid van het boek
niet ten goede komt. Dit was ook al het geval in de biografie van F. Baur, Albrecht
Rodenbach. Verzamelde werken, I. Het leven, de persoonlijkheid (Tielt 1960).
Terloops, het verhaal van De Bruyne en Gevers was ook beter niet de Baurse
moraliserende toer opgegaan. Waarom die ‘gevallen’ (204) Rodenbach en zijn
‘liederlijke leven’ (237, 247).
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Hiermee hopen wij de aard en de perken van het werk te hebben aangeduid. Binnen
de begrenzingen waar zij zich van bewust zijn, zijn de auteurs erin geslaagd de
activiteit van Rodenbach op de voet te volgen. De Bruyne staat in voor de periode
tot september 1876 en stelde de bibliografie van en over Rodenbach op, Gevers
nam de Leuvense jaren voor haar rekening. Zij zullen hun bevindingen en teksten
wel uitgewisseld hebben. Zij steunen op de voorhanden literatuur, die zij zo kritisch
mogelijk hebben bekeken en met de resultaten van persoonlijk bronnenonderzoek
aangevuld. Men mag zeggen dat, bij vele onvolkomenheden, waarover dadelijk
meer, een stap vooruit is gezet in de Rodenbachstudie. Dit is geen geringe
verdienste, gezien de complexiteit van de stof en de ontoereikendheid van de
bestaande Rodenbachfilologie.
De moeilijkheden waar de auteurs mee af te rekenen hadden, zijn niet te
onderschatten, zoals uit een drietal voorbeelden moge blijken.
1. Waar schakelt men de kapitale brief van Hugo Verriest in, die bij de meest
recente en uitvoerige biograaf Baur zo maar zonder discussie of nadere precisering
gedateerd wordt ‘begin 1879’ (222), ‘waarschijnlijk einde 1879’ (307), ‘jan. 1879’
(316) en ‘oct. 1879?’ (325). Gevers, die voor het probleem staat, kiest - toch met
vraagteken - voor vrijdag 17 oktober (?) 1879, in aansluiting met de aannemelijke
hypothese van De Bruyne (Hugo Verriest in Ieper..., 203).
2. Minder gelukkig is de behandeling van het ‘amoureus avontuur’, waarover al
een en ander te doen is geweest en dat voor waarschijnlijk mag gehouden worden,
hoewel het nog niet met feiten bewezen is. In onze Brieven van Albrecht Rodenbach
(Antwerpen 1942) haalden wij de van twee niet nader genoemde tijdgenoten
afkomstige versie van een cafémeisje aan (113). L. van Puyvelde (Albrecht
Rodenbach, Amsterdam 1908) schrijft dat Rodenbach ‘met zijn westvlaamsche
gezellen om dansles (ging) in een huis waar ook een juffer woonde, die heel goed
kon meepraten over kunst en literatuur...’ (85). Van Puyvelde, die er meer van schijnt
te weten, geeft de indruk het geval te willen herleiden tot praatjes van Roeselaarse
vijanden. Baur, die de moderne biografiek minder discreet opvat (246), maar evenmin
zijn bron(nen) opgeeft, noemt de juffer een française, wij citeren verder: ‘een van
die “danseuses mondaines” of “entraîneuses”, die aan de danslessen een schijn
van levensechtheid moesten schenken. Zij schijnt een rijselse te zijn geweest, wat
begaafder voor conversatie met studenten, lichtelijk met literatuur en toneel
angestrichen...’ (341). Op basis van voor interpretatie vatbare aantekeningen in
W.u.D., die ons tot het tweede semester van Rodenbachs tweede academiejaar
(1877-1878) lijken te behoren, vermoedt Baur dat het om een Esther of een Estelle
gaat. Tot daar de voor de samenstellers van de Kroniek beschikbare gegevens. De
auteurs kunnen de vermoedens gewoon op een rijtje zetten. Zij kunnen zelf een
onderzoek instellen. Maar volgende samenvatting van al de voorhanden elementen
in twee zinnetjes - ingeschakeld op 22 mei 1879 - vinden wij nogal kras: ‘Bij dit
uitgangsleven (met Franstalige studenten, R.F.L.) was hij verstrikt geraakt in een
amoureus avontuur met een charmante Esther of Estelle, over wie hij
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verscheiden aantekeningen maakte in Wahrheit und Dichtung. Het zou een
cafémeisje geweest zijn uit de Leuvense stationsbuurt of een Rijselse danseuse’
(237). De entraîneuse wordt een danseuse. De legende in opmars. Cafémeisje of
danseuse, de naam zou Esther of Estelle geweest zijn. Dat weten wij dan weer?
3. Een voorbeeld uit het dichtwerk, niet uit de biografie. Ca. 15 augustus 1877
noteert de Kroniek het verschijnen van de bundel Een vijftig Vlaamsche liederen,
bezorgd door A. Ghequiere. Daarin zijn, volgens de Kroniek, vijftien gedichten van
Rodenbach opgenomen (139). De titel van de bundel is correct. Dat is al een
pluspunt. In de Rodenbachstudie heeft hij nl. verschillende varianten, o.a. ‘Vijftig
studentenliederen’, ‘Een vijftig Vlaamsche studentenliederen, ‘Vijftig Vlaamsche
liederen’. In zijn tekstkritische uitgave (Verz. werken, II, 1956) gebruikt Baur drie
titelvarianten door elkaar. Van de vijftien door de Kroniek genoemde gedichten
komen er vier niet in de bundel voor: De knape, Het weesmeisje, Het lied van de
knapenschap, Roosken op der heide. De Kroniek heeft hier gefaald wegens de
ontoereikendheid van de Rodenbachfilologie. Gezien de onbetrouwbaarheid van
de door Baur bezorgde editie (zie in dit tijdschrift jrg. II, 1958, 139-153), had de
Kroniek best zelf inzage genomen van de bundel. Vanwaar dit rijtje van vijftien
gedichten? Vermoedelijk uit de tweede, geheel herziene en herschikte uitgave die
ettelijke jaren later, in 1890, werd bezorgd door de Swigende Eede onder de titel
Vijftig Vlaamsche liederen voor het zingende volk van Vlaanderen. De door de
Kroniek opgegeven gedichten, ook Het weesmeisje, zijn erin opgenomen, op één
na in dezelfde volgorde. Met het Heidenröslein van Goethe is er ook wat misgelopen.
Kent de Kroniek een vertaling door Rodenbach uit 1877 of verwijst zij naar de
liederbundel van 1877, als zij op 1 juli 1879 registreert: ‘Rodenbach herwerkte zijn
reeds in 1877 gemaakte vertaling van het liedje Röslein van Schumann. Ze kreeg
als titel Minneken’. (237)? Of neemt zij de bewering van Baur over (Verz. werken,
II, 346): ‘Reeds in Vijftig Vlaamsche Liederen kwam onder nr. 57 een bewerking
van Göthe's Röslein voor; de hier geboden lezing van 1 juli 1879 werd door Ferd.
Rodenbach uit de handschriften van zijn broer opgedolven’? Hoe kan er een nummer
57 zijn in een bundel van vijftig liederen? In de zonet genoemde tweede uitgave
komt wel een bewerking door Rodenbach voor, onder de titel Roosken op der heide,
op blz. 57 en onder nr. XXXVI. Natuurlijk op muziek van Schubert.
Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad waar de onderneming mee af te rekenen had,
vallen heel wat positieve resultaten te waarderen. Goed gestoffeerd, hoewel vrij
omslachtig, zijn de bladzijden over het klein seminarie, de Blauwvoeterij, de
studentenbeweging. Verhelderende gegevens worden verstrekt omtrent de
leerprogramma's van de poësis en de retorica, de academische toestanden te
Leuven, de professoren, de collegeroosters, de examens, in mindere mate het
studentenleven, in meerdere mate de Vlaamse strijd. Positief is het systematisch
gebruik van de registers van de burgerlijke stand te Roeselare, het archief en de
verslagboeken van de Société littéraire van het klein seminarie,
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het archief van De Vriendschap (dat goed rendeert), de jaarverslagen van de
Leuvense universiteit, het Davidsfonds en zijn efemere studentenafdeling alsook
van Frans de Potters veertiendaagse periodiek De Vlaamsche Wacht, die ten
nauwste met het Davidsfonds verbonden was. Naast de aandacht die terecht besteed
is aan De Vlaamsche Vlagge, Rond den Heerd en Onze Dageraad was een ruimer
gebruik aangewezen van De Vlaamsche School, De Vlaamsche Kunstbode, de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle voor het stofferen van vooral de literaire
achtergrond.
De positieve resultaten van het systematisch gebruik van interessante bronnen
sluiten op- en aanmerkingen niet uit. Twee voorbeelden uit het blad van De Potter.
1. ‘1878. 18 augustus. In De Vlaamsche Wacht werd het verschijnen gemeld van
een bundel Lettervruchten van “Met Tijd en Vlijt”. Rodenbach had daartoe enkele
bijdragen geleverd’ (197). Daarmee kunnen we het verschijnen van de Lettervruchten
ongeveer situeren, maar waarom i.p.v. vagelijk te spreken van bijdragen niet liever
de vijf gedichten - want daar gaat het om - met hun titel genoemd? Te meer daar
van deze versies, met haar afwijkingen van de definitieve tekst in Rodenbachs
Eerste gedichten, geen gewag gemaakt wordt in de uitgave van Baur? - 2. ‘1878.
24 november. In De Vlaamsche Wacht werd vermeld dat Pol de Mont was benoemd
tot persoonlijk secretaris van de voorzitter van het “Davidsfonds”, P. Willems. Hij
kreeg daarvoor een jaarwedde van 500 fr. Het is opvallend dat Willems De Mont
koos die het zowel in “Met Tijd en Vlijt” als in het hoofdbestuur van het “Davidsfonds”
voor de hoogleraar opnam. Door deze benoeming werd De Mont nog meer aan
Willems gebonden en dat zal de goede verstandhouding tussen hem en Rodenbach
niet hebben bevorderd’ (211). Dit voorbeeld toont de overgang van de registrerende
kroniek naar het biografisch verhaal aan. De eerste twee zinnen hadden volstaan.
Of is het een kwestie van opvatting?
Geen kwestie van opvatting maar gewoon tekortkomingen zijn de vrij vele
onnauwkeurigheden en slordigheden die gemakkelijk hadden kunnen vermeden
worden. De zetfouten laten wij buiten beschouwing en anderzijds is het niet onze
bedoeling op alle slakken zout te leggen. In de aanhalingen uit de brieven zijn te
vaak woorden verdwenen of verkeerd overgenomen: de ergste vindt men op blzn.
27, 29, 37, 84, 280. - Wat betekent: ‘de comedie l'Advocat Patelin, een middeleeuws
mysteriespel dat in de 17de eeuw door de schrijvers Jean de Bigot de Palaprat
(1650-1721) en Augustin-David de Brueys (1640-1723) in 1706 was ‘verkort en
veranderd’? (37). Is dat niet des Schlimmen zuviel? - Het ‘artikel’ in Het Recht is
een ingezonden brief, gedateerd: Leuven, 17 van Kortmaand 1877 (17 is
waarschijnlijk een verschrijving of een zetfout) en ondertekend: A.R. (119). - Wat
betekent: ‘De Nornen was een voorspel van Der goden ondergang, het derde deel
van de trilogie De Ring des Nevelings, die Rodenbach naar Wagner schreef’ (223)?
Schreef Rodenbach echt zo'n trilogie? - Dat een toneelstuk, i.c. Gudrun, niet bestaat
uit ‘hoofdstukken’ (249, 261, 274) maar uit bedrijven zullen de auteurs van de Kroniek
wel weten. - ‘Nog diezelfde avond zou Rodenbach
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de derde proef van de eerste bladzijde opsturen’ (250); bedoeld: van de eerste
bladzijden, nl. tot en met blz. 64? - Van eener jongvrouw II kan bezwaarlijk
beschouwd worden als een ‘tweede versie’ (251) van het gedicht dat Rodenbach
in zijn eerste en enige bundel opnam. - Wat de woning van de familie Thijm betreft
(237), zij was gelegen in de Minderbroedersstraat, aan dezelfde kant als de (enkele
jaren geleden gesloopte) jezuïetenkerk, tussen de Parijsstraat en de kerk. - Gustaaf
Verriest hield geen lijkrede bij de begrafenis van Rodenbach (280). De mededeling
moet teruggaan op een vergissing in de biografie door Baur (391). De aangehaalde
woorden ‘Hoe zwaar viel het mij...’ werden door G. Verriest uitgesproken bij de
onthulling van het praalgraf van Rodenbach in 1888. Trouwens, de Kroniek zelf
vermeldt een paar bladzijden verder (282) prof. Verriest niet, en terecht, onder
degenen die een lijkrede uitspraken bij het open graf. - De zak is hiermee niet
helemaal uitgeschud, zoals verder zal blijken.
Intussen een woordje over het illustratiemateriaal. De keuze is voortreffelijk en
leerzaam. Minder lof hebben wij voor de druk over, maar daar zijn de auteurs voor
niets tussen. Is aan het gebruikte procédé, dat geen kwaliteitswerk mogelijk maakt,
te wijten dat men ervan afgezien heeft een of meer van de merkwaardige
pentekeningen te reproduceren die Rodenbach aanbracht op de schutbladen van
een paar schrijfboeken en die wij ongaarne missen in een boek als dit, dat een som
van realia is? Terloops zij opgemerkt dat het onderschrift bij nr. 109 (diploma
kandidaat rechten) bij nr. 111 (diploma eerste kandidatuur) hoort.
Van deze bespreking wilden wij gaarne gebruik maken om enige rechtzettingen en
suggesties te doen en enkele vragen te stellen die de Rodenbachstudie van enig
nut kunnen zijn.
De Kroniek noteert op 21 juni 1877 een algemene vergadering van het Davidsfonds
te Leuven waarop leden van de studentenafdeling uitgenodigd waren en Rodenbach
waarschijnlijk aanwezig was. De priester-dichter Hendrik Claeys ‘las er het gedicht
Herleving voor ter gelegenheid van de oprichting van de studentenafdeling’ (132).
Deze mededeling steunt vermoedelijk op een veronderstelling van Ferdinand
Rodenbach, Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij, II (Amsterdam 1909), blz.
72. Bedoeld gedicht, dat inderdaad iets heeft te maken met het Davidsfonds, nam
Claeys op in zijn Gemengde gedichten (Sint-Nicolaes 1878), maar in dezelfde bundel
komt een gelegenheidsvers voor dat o.i. een betere kans maakt, te meer daar in
het verslag van Rodenbach (Ferd. Rodenbach, o.c., II, 72) wordt gezegd dat het
‘ter maaltijd voorgedragen’ werd: Aan de studenten-afdeeling van het Davidsfonds
te Leuven. (Voorgedragen bij het jaarlijksch feestbanket). Beide stukken zijn niet
gedateerd.
In zijn uitgave van Rodenbachs gedichten heeft Baur bij Geschiedenisse geen
tekstkritische aantekeningen (o.c., 309). In zijn biografie beschouwt hij het optreden
van Lodewijk de Koninck in de Katholieke Kring te Leuven, maart
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1878, met een lezing over De XIX eeuw en hare strekking en Pius IX (o.c., 319)
als aanleiding tot het ontstaan van het gedicht van Rodenbach. De Kroniek deelt
deze mening (177). Een andere mogelijkheid is dat de eerste vonk van
Geschiedenisse inderdaad tot de reactie op die lezing teruggaat en dat het gedicht
pas zijn vorm krijgt na de lectuur van De Konincks bundel Galerij van vaderlandsche
tafereelen, opgehangen rond de wieg van P.P. Rubens, die in 1878 te Turnhout
verschijnt met een imprimatur van 17 mei 1878, een Voorrede over de 19de eeuw,
e

gedateerd Kerstdag 1877, en een slotgedicht van 33 bladzijden, De XIX eeuw. Pol
de Mont, in zijn Pennoenartikel (III, 1880, 134) over Rodenbach, noemde het gedicht
‘eene wederlegging van de Konincks prachtige XIX Eeuw, die hij (Rodenbach)
trouwens als een meesterwerk roemde’. Wij hadden de vermelding van de bundel
van De Koninck in de Kroniek verwacht, ergens in 1878 en niet pas in december
1879 (257) in een geheel ander verband. Maar dit terloops. Wat ons echter intrigeert
is dat Rodenbach zich in een brief van 30 november 1878 aan Amaat Vyncke
beklaagt over de wantrouwige gesteldheid waarin verzen uit Geschiedenisse door
sommigen in West-Vlaanderen worden uitgelegd. Noch Baur die de brief voor het
eerst publiceerde (Albrecht Rodenbach herdacht. 1856-1956, Kon. VI. Acad., Reeks
X, nr. 5, 1956, 19-21) noch de Kroniek die de brief parafraseert (215) schijnen zich
afgevraagd te hebben of, waar en hoe Geschiedenisse reeds bekend was vooraleer
het stuk omtrent half december 1878 in Eerste gedichten (voor het eerst?) verscheen.
Of was Vyncke, wiens brief aan Rodenbach niet teruggevonden is, op de hoogte
van bezwaren die de uitgever De Meester tegen sommige gedichten maakte?, dan
nog blijft de vraag of Geschiedenisse tot de gediscrimineerde stukken behoorde.
Vooraleer tot het thema Rodenbach-De Mont over te gaan, een korte proeve van
opheldering omtrent een onduidelijkheid in onze Brieven-uitgave. De Kroniek vermeldt
op 27 december 1879 een schrijven van Rodenbach aan Julius Bouten over het
verschil tussen Het Pennoen en Het Nieuw Pennoen en een ‘kaartje’ van De Mont
aan ‘een ons niet bekende bevriende Mechelse seminarist’ over dezelfde kwestie.
Vermeld wordt verder op 28 januari 1880 een antwoord van Rodenbach op een
brief van seminarist Bouten. Deze mededelingen kloppen met Baur, Verz. werken,
I, 348 (met onheuse noot 4) en 363, noot 3. In onze Brieven komt het eerste schrijven
van Rodenbach als nr. XLVIII voor, wordt de kaart van De Mont in de Inleiding,
80-81, ingelast en het tweede schrijven van Rodenbach als nr. LVII afgedrukt. De
drie stukken (de eerste twee als afschrift, het derde als originele briefkaart) bevinden
zich in het A.M.V.C., waar zij ingeschreven werden op 20 januari 1934 als schenking
van de letterkundige en folklorist Victor de Meyere (†1938). Zij horen samen. Er
hoeft in verband met de door ons compromitterend genoemde briefkaart d.d. 27
december 1879 van De Mont aan geen ander correspondent buiten Julius Bouten
gedacht te worden. De kaarten hebben altijd samengehoord, eerst in de papieren
van Bouten, daarna in die van De Meyere. In een gesprek met Lode Zielens (De
Boekenkast, Nieuwe reeks, II, 1, 1 nov. 1934, 22-25) heeft De
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Meyere verteld hoe hij bij een bezoek aan Julius Bouten, toen pastoor (lees:
onderpastoor) te Hemiksem, in het bezit kwam van een aantal documenten, o.a.
‘een briefwisseling met de Mont en Rodenbach, betreffende de zoogenaamde
geus-gezindheid van deze schrijvers’ (24). Dat zijn onze drie correspondentiestukken,
tenzij er meer waren die niet tot ons zijn gekomen. Wie was deze Julius Bouten, die
door Rodenbach - hij tekent telkens Harold - met ‘Mijn weerde Heer’ en door De
Mont met ‘Lieve Julius’ wordt aangesproken? Geen onbekende, ofschoon geen
voorman, in de katholieke studentenbeweging. Geboren te Antwerpen 15 fSebruari
1859, overleden als pastoor te Ramsel 25 februari 1912, was ten tijde van de
briefwisseling, dus eind 1879, begin 1880, eerstejaars wijsbegeerte aan het klein
seminarie te Mechelen maar steeds gedomicilieerd Kielse vest 42, Antwerpen. Hij
beëindigde zijn humaniora in de retorica 1878-1879 aan het klein seminarie te
Mechelen, waar hij zeer bevriend was geweest met de twee jaar oudere De Mont
met wie hij toen dweepte. Zeer Vlaamsgezind, nam deel aan de eerste landdag
(Pasen 1877) van de Vlaamse studerende jeugd te Gent en was lid van De Jonge
Taalvrienden te Mechelen (Bronnen: F. Swagers, P. de Mont. Zijn leven en zijne
werken, Antwerpen 1889, 13 vlg.; Van Vlaamsche koppen. †Z.E. Heer Pastoor
Bouten, in: Ons Volk, II, 2, 23 maart 1912; F. Drijvers, E.H.J.M. Jul. Bouten, in: De
Student, XXXII, 2, Pasen 1912; P. de Mont, Eenigen. Letterkundige opstellen, Gent
1914, 85). Tussen de briefkaart van De Mont en de tweede kaart (LVII) van
Rodenbach bestaat een duidelijke samenhang. Rodenbach antwoordt op een
schrijven van Bouten die openhartig hoewel te omzichtig geïnformeerd (?) of gepolst
heeft omtrent de (door De Mont ronduit geuite) beschuldiging van Rodenbachs
‘geus- of geuschgezind-zijn’. De briefkaart - een origineel document, geen kopie is geadresseerd aan G. Janssens, Hanswyckstraat 23, Mechelen, maar met de
vermelding: ‘(Voor den Heere J. Boutens, student)’, dus bestemd voor Bouten. Dit
betekent niet dat Bouten bij Janssens inwoont, maar zijn Vlaamsgezinde post op
diens adres kan laten komen. (Het is een tactiek. In een brief van 7 mei 1878 aan
de Limburgse seminarist J.N. Bernard beveelt Rodenbach de tactiek van het veilig
adres aan:‘"Wij en schrijven nooit naar de gestichten zelve. De houding sommiger
overheden verbiedt ons dat stellig’. Cf. infra). Wie is nu Gustaaf Janssens? Een
Mechelaar, geboren 23 augustus 1858, overleden te Brussel 30 april 1902 als
erekanunnik van het St.-Romboutskapittel te Mechelen en hoofdinspecteur van het
katholiek onderwijs te Brussel. Hij heeft in 1878 zijn humaniora voltooid aan het
St.-Romboutscollege van zijn geboortestad. Ten tijde van de briefwisseling is hij
tweedejaars seminarist en gedomicilieerd bij zijn ouders, Hanswijkstraat 23. Evenals
Bouten en De Mont was hij lid van De Jonge Taalvrienden. Van hem spreekt De
Mont in zijn briefkaart aan Bouten: ‘Nu ik reken op u en op Gustaaf Janssens om
nieuwe abonnementen voor “het Pennoen” te werven, uit hoofde onzer oude en
altijd voortgaande vriendschap’. De moeilijkheid, of zelfs het bezwaar, om Julius
Bouten als de geadresseerde van de briefkaart aan De Mont te identificeren ligt in
het slotzinnetje: ‘Schrijf ook aan Bouten dat
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hij te Antwerpen werven moge’. Als het geen humor is (Bouten is Antwerpenaar en
heeft nog altijd zijn domicilie, zijn thuis in de Scheldestad), dan lijkt ons dit zinnetje,
tot het tegendeel bewezen is, een verstrooidheid of een vergissing van de
opgewonden De Mont. Het staat er, dat valt niet te loochenen, maar men hoeft er,
zoals blijkt uit de hele context, niet zo zwaar aan te tillen als op het eerste gezicht
inderdaad zou geboden zijn. Waarschijnlijk heeft de aandachtige lezer gemerkt dat
ook Rodenbach zich in het adres van zijn tweede briefkaart verschrijft: Boutens i.p.v.
Bouten, maar dat schept geen probleem. (Onze welgemeende dank aan de heren
Armand de Baets, J. Paul Lissens en Marc van Vaeck voor een aantal biografische
gegevens betreffende Bouten en Janssens die zij voor ons hebben opgespoord).
En nu de zgn. vete tussen Rodenbach en De Mont. Wij zullen het verhaal niet
overdoen. De Kroniek aanvaardt de dagboekversie van De Mont volgens dewelke
deze op 23 maart 1880 zijn zieke vriend, met wie hij gebroken had, is gaan bezoeken;
tijdens dit laatste onderhoud, waar geen ander op volgde, zou over allerlei gepraat
geweest zijn maar niet over de ‘ruzie’ (een eufemisme voor een beslist bij De Mont
in vijandschap overgeslagen verwijdering, R.F.L.) ‘en tot een werkelijke verzoening’,
voegt de Kroniek eraan toe, ‘is het waarschijnlijk niet meer gekomen, al interpreteerde
De Mont, na de dood van Rodenbach, dit laatste gesprek in die zin’ (279). Baur
hecht geen geloof aan het ‘zelfverdedigend fraais’ dat De Mont later aan deze
ontmoeting heeft gewijd (o.c., 367). Ons standpunt is bekend: er is geen verzoening
geweest (Brieven, 118-120). Toen wij destijds de oorzaken en het verloop van de
vete tussen beide ambitieuze jonge mannen bestudeerden, hebben wij onvoldoende
aandacht besteed aan een op zich zelf niet zo belangrijk biographicum, dat echter
eens te meer de betrouwbaarheid van het mementoboekje van De Mont in het
gedrang brengt, nl. het lidmaatschap van de Zuidnederlandsche Maatschappij voor
Taalkunde. Op 11 januari 1880 worden Rodenbach en De Mont tot lid benoemd (op
die datum niet vermeld in de Kroniek; zie G. Degroote, Albrecht Rodenbach, lid van
de Zuidnederlandse, in Handelingen..., XXXIV, 1980, 173). Op 19 januari stuurt
Rodenbach een dankwoord aan de secretaris, Jan Bols, tevens met het verzoek te
mogen vernemen wie hem heeft voorgedragen (vermeld in de Kroniek). Op 23
maart, dus ruim twee maand na de benoeming, noteert De Mont in zijn dagboek,
alsof de benoeming nog moet gebeuren: Prof. P.G.H. Willems wil Rodenbach en
mij voorstellen als leden van de Zuidned. Mij van Taalkunde. Ik aanvaard natuurlijk
met groote erkentelijkheid. - Naar aanleiding van dit voornemen van Prof. W., zond
Rodenbach mij een regel, mij vragend hem te komen inlichten over de Zuidn. Mij,
haar doel, hare samenstelling. Ik heb gehoor gegeven aan dit verlangen, en zulks
met ware voldoening en vreugde’. Daarop volgen de beschrijving van de zieke vriend
en het verhaal van het onderhoud, tijdens hetwelk, zoals boven gezegd, met geen
woord gerept wordt van hun vete. Van de intensiteit van deze vete geeft de polemiek
in Het Vlaamsch Heelal (Brieven, 226 vlg.) een goed idee, hoewel wat daar in de
openbaarheid wordt gebracht onderdoet voor
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de felle bewoordingen van de briefkaart d.d. 27 december 1879 van De Mont aan
‘Lieve Julius’. Tussen twee haakjes: het verrassend vermoeden van de Kroniek
(266) dat P.S., die de lont aan het kruit steekt in ‘et Vlaamsch Heelal’ niemand
minder is dan pastor Schuermans verdient aandacht.
Ten slotte de liefde. De aanpak van deze delicate aangelegenheid op het niveau
van de psychologische tekstinterpretatie, hoe leerrijk en heilzaam ook, blijft altijd
een beetje zwevend zolang niet kan worden gesteund op vaste biografische
gegevens. Voor Rodenbach zijn deze alsnog schaars. Al de kroongetuigen zijn in
geschriften en verklaringen in het openbaar - maar niet sub rosa - met opzet vaag
gebleven en hebben om uiteenlopende motieven (die van Verriest verschillen van
die van De Mont) dingen verzwegen die niet pasten in de Rodenbachmythe, waar
zij allen spoedig aan meegetimmerd hebben en die trouwens uitstekend
gefunctioneerd heeft. Minstens een paar onder hen heeft in gesprekken uitgebracht
wat openlijk was achtergehouden. Maar gesproken woorden vlieden niet alleen, zij
nemen op hun vlucht licht andere vormen aan. Er kan aldus een parallelle of een
anti-mythe ontstaan. Blijven hiervan schriftelijke sporen over, en dit is het geval bij
Rodenbach, dan stelt zich opnieuw de vraag naar het waarheidsgehalte.
Wat heeft de Kroniek terechtgebracht van de biographica ten opzichte van het
liefdesmotief? Hoe zij het ‘amoureus avontuur’ heeft behandeld hebben wij boven
geprobeerd aan te tonen. Vóór deze meest tot de verbeelding sprekende episode
vermeldt zij een liefdesverhouding met een zekere P... Behouden blijft voorts de
dwepende idealiserende liefde voor Elisabeth Alberdingk Thijm. En dan is er nog
een vierde figuur, Clara Allard. Over de ‘danseuse’ hoeven wij het niet meer te
hebben. Over de andere drie gevallen enkele woorden commentaar.
De Kroniek noteert in mei 1877, dus nog tijdens het eerste Leuvens jaar, ‘het
speelse vers Dichterliefde, opgedragen aan P...’ (130). Op 9 december 1877 mijmert
Rodenbach in Nachtlik varen over ‘een van de mooie herinneringen die hij behield
aan een mislukte liefdesverhouding. Tijdens een rustige zomernacht was hij gaan
roeien (met P...?)...’ (161). Eind december heet het dat Rodenbach een crisisperiode
doormaakte. ‘Ontgoocheld na een falicant uitgelopen liefde en na slechte ervaringen
met sommige vrienden leerde hij inzien dat mooie woorden en schone schijn
bedrieglijk konden zijn...’ (165). Meer substantieels vernemen wij niet. Wij staan
daarom zeer sceptisch tegenover deze conclusies (‘mislukte liefdesverhouding’,
‘falicant uitgelopen liefde’) die vertrekken, als wij goed begrijpen, van de opdracht
aan P... De formulering van het initiaal gegeven is niet juist. Rodenbach schrijft niet
het speelse vers Dichterliefde: hij bewerkt onder de titel Dichterliefde het gedicht
van Heine, Aus meinen Tränen spriessen. Op het handschrift staat bovenaan een
kruisje. Het lijkt wel een oefening te zijn. Baur is het die achter P... een ‘niet
gei dentificeerde’ Pauline zoekt (Verz. werken, II, 302). Wist hij er meer van? Hij
zegt het ons niet. Het bevreemdt dat de Kroniek Baur zóver niet volgt, maar dan bij
Nachtlik varen P... uit de afgelopen zomer
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opdiept, terwijl Baur daar P... wijselijk buiten spel laat en aan Le lac van Lamartine
denkt. Wij zijn daarom geneigd P... tot nader order af te schrijven.
De ontmoeting met de ‘ideale jongvrouw’ Elisabeth Alberdingk Thijm wordt door
de Kroniek waarschijnlijk geacht op 14 mei 1878. Op dezelfde dag situeert zij De
zwane en de voorlezing van Gudrun bij Thijm en daaromtrent Van eener jongvrouw
(G. Verriest herinnert zich de voorlezing op een ‘winterschen avond’, A. Rodenbach
bij de studenten te Leuven herdacht op 12 Februari 1905, Ons Leven, jrg. 17, nr.
11, 23; Baur, Verz. werken, I, 330, spreekt van de winter 1878-1879). Heeft men
nagegaan - het moet te doen zijn - of de vijftienjarige Elisabeth die te Freiburg i.Br.
op kostschool (welke?) was en slechts tijdens de vakanties naar huis kwam, op die
datum te Leuven kon verblijven?
Van een ander kaliber is het volgend punt dat wij hier voorleggen zonder het te
kunnen opklaren. Echt veel moeite hebben wij tot op heden gehad met een brief
van Verriest aan Rodenbach, die wij samen met vier andere ter kopiëring ontvingen
van Mej. Louise Verriest (Leuven) niet lang na het verschijnen van onze uitgave
van Brieven. Baur heeft ze een achttal jaren later zonder commentaar gepubliceerd
(Versl. en Med. Kon.Vl. Acad., 1951, 127-133). Niet minder dan drie moeilijke
passages komen in bewuste brief - hij is van 23 januari 1879 - voor. 1. Het is waar,
en ik weet het al lang, dat gij noch thuis noch familie hebt (= men begrijpt u thuis
niet), ‘maar gij gaat nu in ons midden komen, het onze, en leven met geest en herte,
en lichaam ook dikwijls bij mij, bij mijnen broeder, bij anderen, waar gij ruste zult
vinden en familieleven’. Wat betekent dat? - 2. Gij zijt student, begaafd, dichter ‘en
dat beeld - haar en kent ge niet - en is in Duitschland niet alleen, maar in Holland
in Italie in Spanje en nu beweer ik het in Vlaanderen ook. En woondet (sic) maar
ginder, niet en ware verloren. Gij moet zoo hooge klimmen dat alle oogen U bezien...’
Mogelijke vertaling: Gij hebt een beeld van haar, maar eigenlijk kent gij haar niet,
en dat beeld is niet alleen in Duitsland maar overal, ook in Vlaanderen te vinden.
Woonde het slechts ginder, in Duitsland, dan zou nog niets verloren zijn, dan zou
het voor u nog niet onbereikbaar zijn (en hoeft ge niet te denken dat uw situatie
muurvast zit). Zoals alle vertalingen is dit reeds een interpretatie. - 3. ‘Ik zegge U
ten anderen dat zij weet dat gij een dichter zijt en een drama gelezen hebt en zult
lezen, dat eene toekomst voor U staat...’. Kan dit nog op Elisabeth Thijm slaan? Die
weet dat toch van dat drama, zelfs in de veronderstelling dat zij de voorlezing uit
Gudrun op 14 mei 1878 of in de winter 1878-1879 niet bijgewoond heeft. En de
Eerste gedichten zijn toch medio december 1878 verschenen?
Het strekt de Kroniek tot eer dat zij aandacht gehad heeft voor de moeilijkheden
die de brief bevat (225). Of zij ze ontward heeft is een andere kwestie. Of het nodig
was dat zij ze ontwarde, zelfs een poging daartoe deed, is nog een andere zaak.
Zij schuift een naam naar voren die zij al eerder had moeten vermelden. In haar
commentaar aarzelt zij nl. tussen Elisabeth Thijm en de in Münster i.W. wonende
Clara Allard. Deze jonge dame hebben wij destijds in
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de Rodenbachstudie geïntroduceerd, zij het met het voorbehoud dat wij een
liefdesrelatie met Rodenbach niet waarschijnlijk achtten (Nieuwe
Rodenbach-briefwisseling, in Feestbundel H.J. van de Wijer, Leuven 1944, II,
215-233). De Kroniek had in de herfst 1878 behoren te vermelden dat deze Clara
Allard bij de familie Verriest te Leuven op bezoek was geweest, dat zij er Rodenbach
ontmoette die haar een witte roos schonk en haar later een exemplaar van zijn
bundel zond. Deze elementen komen nu te voorschijn op datum 23 januari 1879 in
een eigenaardige alinea. Er wordt gezegd dat het ‘cryptische laatste deel’ van de
brief laat vermoeden dat Rodenbachs hart in Duitsland was, te Freiburg bij Elisabeth
Thijm ofwel in Münster bij Clara Allard, maar dat naast die (alternatieve?) ‘verre
liefde’ Rodenbach in zijn brief aan Verriest waarschijnlijk nog geschreven had ‘over
een erotisch avontuur dat hij meemaakte of waartoe hij zich aangetrokken voelde’.
Door deze te mooie samenvatting van Rodenbachs hopeloze situatie - men zou
voor minder zijn rust en zijn vrede kwijtraken - wordt de knoop alleen maar meer
verward. Nogmaals, zou de Kroniek geen efficiënter werk geleverd hebben als zij
zich beperkt had tot met zorg uitgezocht en getest feitenmateriaal? Dat zij de weg
van de commentaren en de interpretaties is opgegaan kan men haar niet verwijten,
men kan het wel betreuren als men de resultaten in bepaalde gewichtige
aangelegenheden ziet. Op die manier komen wij als vanzelf terug tot een van de
fundamentele bezwaren tegen een boek dat overigens van een gedurfde aanpak
en een flink doorzettingsvermogen getuigt.
***

Een stukje Limburgse cultuurgeschiedenis brengen Donaat Snijders en Staf Vermeire
in hun boekje Albrecht Rodenbach en Limburg. Het bevat vier tot dusver onbekende
brieven van Rodenbach, een aantal uittreksels uit het jongerentijdschrift De Kabouter
uit het Land van Loon (1888-1896), gegevens over de oprichter en eerste
hoofdredacteur Lodewijk Plessers, een artikel uit 1916 over ‘Limburgsche
onverschilligheid’ uit het frontblaadje van aalmoezenier Paul Vandermeulen,
Limburgsch Studentenblaadje voor Oorlogstijd, en ten slotte het woord vooraf uit
de brochure Limburgsche studentenbeweging (Hasselt 1909). Hierin lezen we:
‘evenals alle andere gouwen werd Limburg wakker geschud door de machtige stem
van den genialen Rodenbach’. Uit de bijeengebrachte documentatie blijkt
herhaaldelijk de fascinatie die van Rodenbach na zijn dood is uitgestraald op de
Limburgse studentenbeweging.
De brieven komen uit de nalatenschap van Jan Engelen o.s.c., oudleraar aan het
kruisherencollege te Maaseik. Zij dateren uit 1878, zijn gericht aan Jean-Nestor
Bernard (1857-1933), toenmalig Limburgs student aan het groot seminarie te Luik,
en handelen over de aansluiting van Limburg bij de Algemeene Studentenbond. Zij
tonen Rodenbach als de dynamische en overtuigende orga-
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nisator en leider die recht op de man afgaat, met die menging van helderheid en
doelbewustheid in de redenering, het samengaan van woord en daad, de nuchtere
uiteenzetting van beginselen, de zin voor tactiek en anderzijds dan weer het
persoonlijk engagement en de subjectieve, individuele gesteldheid. Voorbeelden
zijn de definitie van de Vlaamse Beweging, die, zoals bekend, bij hem Vlaamse
Kamp heet, en, aan de andere pool, de bevestiging van een onafhankelijke
geesteshouding (die hem meermalen, mag men zeggen uiteindelijk?, funest zal
zijn). Uit de eerste brief (Roeselare 17 april 1878): ‘Door Vlaamschen Kamp verstaan
wij - wij, zegge ik, en steune erop, trouwens dat en is het gedacht van elkendeen
niet - (...) het herbeuren en den herbloei van “het Vlaamsch” in breeden zin verstaan:
het Vlaamsche volk, in de volle ontwikkeling van eigen wezen, eigenschappen,
werkzaamheid, enz.: dus: zedens, gewoonten en gebruiken, handel en nijverheid,
gedacht, kunst, kunde, enz.’ (10). De jeugd moet daar deel aan hebben en de
toekomst voorbereiden. Zij moet voorzichtig te werk gaan. De andere pool, hier naar
aanleiding van het gebruik van Westvlaams, - een weerstand die Rodenbach
kennelijk moet overwinnen bij zijn correspondent: ‘In deze gelijk in alle andere zaken
besta ik op mijn eigen; aanveerde met erkentenisse alle lesse, alle bemerking, alle
terechtwijzing; doch en zweere bij het woord van niemand; - Men brengt ons alzoo
op in Westvlaanderen - en trachte, door eigene bevroeding en gedacht, uit alles
wat ik verneme, leze, vinde, het is gelijk hoe, mijnen regel te trekken’ (11).
Uit de tweede brief (Leuven 7 mei 1878): ‘Nu die Kamp en is geen taalkamp, gelijk
het sommige pedanten zouden willen. De tale ja speelt er eene groote rolle in, doch
andere, breedere dingen zijn op het spel, die wij, met tale en letterkunde erbij
genomen, alle in één woord gewoonlijk samenvatten, te weten: Het Vlaamsch wezen’
(17). De andere pool: ‘hoe wij, W.VI., in taal- en letter- en andere kunden
republikeinen zijn, of beter, individualisten. Wij eeren uit den grond des herten alwie
in het eene of het andere vak den name van Meester verdient, doch en erkennen
niemand het recht wetten voor te schrijven die slechts steunen op het gene men in
het fransch “l'argument d'autorité” heet’ (14). In dezelfde brief zet Rodenbach zijn
genuanceerde opvatting uiteen over taaleenheid. Deze is er een tussen de Dietsche
tongvallen en gewestspraken en omvat ook Holland en in zekere mate zelfs het
Platduits(15).
Van de andere twee brieven is nr. III gedateerd Roeselare 29 oogst 1878 en heeft
nr. IV slechts de vermelding: Leuven, zondag nuchtend. Wij menen dat de volgorde
omgekeerd dient te worden. In brief IV zegt Rodenbach dat hij wat tijd moet stelen,
omdat het examen ‘aanstaande’ is: op 15 juli 1878 behaalde hij het diploma van de
tweede kandidatuur wijsbegeerte en letteren. Ander element: de eerstvolgende
aflevering van Het Pennoen (I, 3) zal schikkingen voor de Landdag bevatten; het
nummer waarin deze schikkingen voorkomen, verschijnt ca. 15 augustus. Dit alles
wijst op 1878, bepaaldelijk dus korte tijd vóór het examen, laten wij veronderstellen
in de eerste helft van juli,
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in elk geval vóór brief III. - Beide brieven laten er geen twijfel over bestaan dat het
nieuws uit Limburg gunstig is. In het nummer Groot verlof 1878, d.i. I, afl. 3, kan
Rodenbach melden dat Limburg meedoet (4).
Belangrijke documentatie. De brieven verdienen wat commentaar, maar op zich
zijn zij al een aanwinst. Vergelijking van een passage op blz. 15 met het
corresponderende facsimile op blz. 23 doen twijfelen aan een nauwkeurige
transcriptie.
***

Tekenen des tijds: het Rodenbachjaar 1980 heeft aanleiding gegeven tot reprints,
één van Eerste gedichten, één van de in 1905 verschenen Bloemlezing uit de
gedichten van Albrecht Rodenbach. Beide zijn - waarom? - op zowat dubbele grootte
gereproduceerd. Beide zijn voorzien van een nawoord dat nuttige externe gegevens
bevat.
Omtrent de eersteling van Rodenbach verstrekt Michiel de Bruyne enkele
inlichtingen over de Roeselaarse uitgever Jules de Meester en de Leuvense drukker
Karel Fonteyn, het verschijnen van het boekje (uitgedeeld aan de ledenintekenaars
van De Vriendschap op 13 december 1878; feit vermeld in de Kroniek; zie ook M.
de Bruyne, Albrecht Rodenbachs ‘Eerste Gedichten’ dan toch al op 13 december
1878 verschenen, in Wetensch. Tijdingen, 39, 1980, 1, kol. 29-38), voorts over
voorbereiding, uitzicht, oplage en onthaal van de bundel. Over het oorspronkelijk
o

formaat bestaat geen overeenstemming: Rodenbach zelf: ‘klein boeksken in 12 ’,
o

o

o

Baur (Verz. werken, II, 285): 16 ; de Kroniek: klein 12 ; De Bruyne: 16 . Over de
voorbereiding bezitten wij intussen een aanwijzing méér dank zij de vondst van de
brieven in Limburg. De Bruyne verklaart dat al op 8 september 1878 bij Rodenbach
het vaste plan voorlag een bundel te laten verschijnen, waaruit hij enkele gedichten
voorlas in De Vriendschap (VII). Aan zijn Limburgse correspondent Bernard schrijft
Rodenbach op 29 augustus 1878 naar aanleiding van de geringe weerklank van
een Limburgse bundel: ‘Een boek kan slechts lukken in het Vlaamsche land, dank
aan heel bijzondere omstandigheden die zelden opkomen. Dat heeft menigvuldige
en eeuwenoude redens. Ook en zoude ik nooit zelve iets willen uitgeven: men heeft
mij onlangs mijne gedichten te koope gevraagd, en ik hebbe, en ik hebbe (sic) er
eene uitgave van verkocht: anderszins waren zij in mijne papieren gebleven’.
De gegevens over het onthaal van Eerste gedichten, inbegrepen de eigen reflecties
van de dichter, zullen welkom zijn bij de lezer. Het is jammer dat sommige citaten
ontsierd zijn door onnauwkeurigheden. Zo bijv. het bekend opdrachtvers in het
exemplaar van De Mont: ‘den Band versterkt, mijn Schiller, door innige Trouw en
door Rechtzinnigheid’ (niet: De Band versterkt, mijn Schiller, door eeuwige Trouw
en Rechtzinnigheid). Ook het citaat uit de
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Duitse brief van Clara Allard. Idem de twee nummers uit W.u.D. Met het tweede nr. 1427 - gaat de commentaar zelfs helemaal de kant van de fantasie uit. Het luidt
r

n

in de oorspronkelijke tekst als volgt: ‘[geschrapt: An GG] A.D V. (met P.) (26 Dec.
1879). Ja in die ruwe reken reken [sic] steekt mijn tijd, mijn werk, mijn studie, / doch
ik ben geen botte steen om U / de vruchten mijner werkzaamheid met geld te laten
koopen.’ De Bruyne maakt ervan dat prof. Verriest, die de zieke Rodenbach
verzorgde, op 26 december 1879 samen met Pol de Mont zijn patiënt kwam
bezoeken. Hij ‘ontving op zijn beurt Bertens eersteling waarop de dichter de volgende
opdracht schreef: Ja in die ruwe reken...’ (XVIII-XIX). Op zijn beurt, omdat de auteur
zoëven verteld heeft dat Rodenbach op dezelfde datum een exemplaar met dedicatie
aan de gewezen Roeselaarse studiemeester Jozef Axters, inmiddels jezuïet
geworden, cadeau gaf. Prof. Verriest krijgt er nu ook een... ruim een jaar na het
verschijnen van de bundel, terwijl Rodenbach heel de duur van zijn studietijd te
Leuven vriendschappelijk met hem is omgegaan. Nog onwaarschijnlijker is dat de
prof opgedaagd zou zijn met Pol de Mont, de acoliet van zijn tegenstander, prof.
Willems. Of zou het om een verzoeningspoging gaan? Zover drijft de auteur de
romantisering niet. Gesteld dat er die 26 december een ontmoeting De
Mont-Rodenbach plaatsgevonden zou hebben, en zulks in aanwezigheid van een
getuige, hoe zou De Mont dit later niet uitgekraaid hebben! Nergens in het
mementoboekje of in de artikelen, getuigenissen en herinneringen van De Mont
verneemt men daar iets van. Niet zonder reden. De volgende dag schrijft hij immers
aan ‘Lieve Julius’ dat Rodenbach met Het Nieuw Pennoen de pastoors uit
Westvlaamse scholen belachelijk wil maken, dat hij meer dan driekwart liberaal is
en De Mont en Rodenbach de slechtste vrienden ter wereld zijn. Bovendien staan
beiden aan de vooravond van hun bitsige polemiek in Het Vlaamsch Heelal. Het is
uitgesloten dat ‘(met P.)’ op De Mont slaat. De Vraag van Baur (Verz. werken, II,
271) of met P Het Pennoen bedoeld is, lijkt ons in de goede richting te wijzen.
Doorredenerend kan men zich voorstellen dat Rodenbach een exemplaar van het
eerste nummer van Het Nieuw Pennoen aan prof. Verriest gegeven heeft zonder
om een (steun)abonnement te verzoeken. De tekst van de notitie in W.u.D. hoeft
niet als een opdracht gelezen te worden. Misschien de neerslag van wat de zieke
bij de overhandiging van het eerste nummer van zijn dissident tijdschrift gezegd of
gedacht heeft? In deze gevarieerde aflevering, die hij helemaal alleen volgeschreven
heeft, zit heel wat tijd, werk en studie. Dat hij P en niet NP schrijft is geen bezwaar,
aangezien hij het in zijn briefkaart van 28 januari 1880 aan Bouten heeft over een
te verschijnen artikel van zijn hand in het Pennoen en hij onder nummers 1438 en
1439 van W.u.D. plannen optekent voor Penn[oen], telkens zonder de N van Nieuw.
Maar wij bevinden ons hier op het terrein van de hypothese, - wat ten slotte te
verkiezen is boven dat van een fantasie die door bewijsbare feiten en uitlatingen
tegengesproken wordt.
Het nawoord van Ludo Simons bij de bloemlezing is soberder. Het verschaft
inlichtingen over de samensteller, Aleida Nijland, met de uitgevers Veen en Van
Dishoeck een van de figuren uit de gouden tijd van de Vlaams-Nederland-
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se letterkundige betrekkingen. Zij had nauwe contacten met Hugo Verriest en Stijn
Streuvels voor wier bekendheid zij in Nederland met succes ijverde. De
Rodenbachbloemlezing verscheen, na heel wat onderhandelen, bij Veen te
Amsterdam met vooraan bij wijze van inleiding het bekend essay van Verriest over
Rodenbach uit Twintig Vlaamsche koppen. Van deze uitgave bracht De Meester
een gedeeltelijk afwijkende Vlaamse co-editie. Simons die dat allemaal bondig uit
de doeken doet in zijn presentatie van de thans herdrukte De Meester-uitgave, laat
niet na de twee uitgaven op enkele punten te vergelijken, nl. zowel wat de opnieuw
gezette tekst van Verriest als wijzigingen in het zetsel van de bloemlezing en de
paginering betreft. Hij beperkt zich tot slechts enkele verschillen. Bij een ervan rijst
een vraag. De ondertitel van het gedicht Toovernacht is, in tegenstelling tot wat
Simons schrijft (VIII), typografisch niet correct in de De Meester-editie, noch in de
reprint, noch in ons exemplaar van de oorspronkelijke gebonden uitgave: er is hier
wel degelijk een spatie tussen de i en de x van Felix. De verklaring van de opmerking
van Simons, waarbij men de wenkbrauwen optrekt, is dat intussen gebleken is dat
niet alle exemplaren van de De Meester-editie geheel identiek zijn; in sommige heeft
het gedicht wel een typografisch correcte ondertitel en dit moet het geval geweest
zijn met het exemplaar waar Simons op gewerkt heeft maar niet met dat dat Lannoo
gebruikt heeft voor de fotografische reproduktie.
Bij het opslaan van ons oorspronkelijk exemplaar is ook gebleken dat de ingreep
van handige De Meester in de paginering van de inleiding van Verriest niet zo'n
krachttoer is. Anders dan in de reprint is de foto van Rodenbach in de oorspronkelijke
uitgave op kunstdrukpapier gedrukt en tussen de versozijde van de Franse titel en
de titelbladzijde ingeplakt. De Meester heeft het geval gewoon voor twee bladzijden
laten tellen zodat de inhoudsopgave op blz. [VII] en VIII bewaard kon blijven en het
essay van Verriest op blz. [9] beginnen om, netjes herzet, op blz. 34 te eindigen
zoals bij Veen, waarna de bloemlezing in beide edities vanaf blz. [35] volkomen
gelijkloopt. Daarbij heeft De Meester echter Aleida Nijland opgeofferd: haar naam
is nergens in het boekje te bekennen. Overigens komt die van Verriest maar op het
nippertje aan bod doordat hij op de eerste regel van de Inhoud achter de titel van
het essay, Albrecht Rodenbach, is toegevoegd.
Nog een laatste aantekening, niet van boekdrukkunstige aard. Macte animo
verscheen niet pas in februari 1905 (V). Gust. Verriest las het voor tijdens de rede
die hij hield bij de onthulling van het praalgraf van Rodenbach te Roeselare op 2
september 1888. Zie hierboven blz. 213. De tekst van de rede, mét het volledig
gedicht, werd reeds opgenomen in het nummer van 9 september 1888 van de
Brusselse periodiek Flandria (436-439) en, bekort en licht afwijkend maar weer met
het volledig gedicht, in De Vlaamsche Vlagge, XIV, Groot verlof 1888, 113-119. Het
wordt wat eentonig hier weer eens te moeten aan toevoegen dat deze informatie
niet te vinden is in de tekstkritische editie van Baur (Verz. werken, II, 330), waar
gezegd wordt dat het gedicht pas in 1905 door de Leuvense hoogleraar gepubliceerd
werd, een gegeven dat Simons te goeder
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trouw zal hebben overgenomen van een zegsman aan wie slechts met de meest
kritische omzichtigheid het oor mag worden geleend.
R.F. LISSENS

Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880), samengesteld door M. de Bruyne
en L. Gevers, met een nawoord van M. Wildiers. Uitg. Orion, Brugge, 1980, 294
blz., ill., 957 F.
D. SNIJDERS en ST. VERMEIRE, Albrecht Rodenbach en Limburg, Uitg. Kultuurkring
Neeroeteren, Bergerven 29, 3670 Neeroeteren, 1980, 118 blz., 250 F. ALBRECHT
RODENBACH, Eerste gedichten [Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1878,
met nawoord van M. de Bruyne: Rodenbachs literaire eersteling]. Uitg. Den Wijngaert,
Roeselare, 1980, 104 + XIX blz., 480 F.
Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach [Herdruk van de
oorspronkelijke uitgave van 1905, met Nawoord door L. Simons]. Uitg. Lannoo, Tielt,
1979, 111 + IX blz., 398 F.
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In margine
Ende Walewein, een ridder van prise
De bewerker van de Ferguut en de Middelnederlandse Arturroman
1

In de Ferguut komt een opmerkelijk vers voor (vs. 4325 ) dat zicht biedt op een al
evenzeer opmerkelijk aspect van de bewerkingstechniek van de Middelnederlandse
dichter. Het is bovendien niet uitgesloten dat de versregel een aanwijzing bevat
voor de localisering van deze Arturroman. Galiene, de geliefde van Ferguut, wordt
in haar burcht belegerd door koning Galarant. Een tweegevecht moet de beslissing
brengen. Galiene krijgt de raad haar kampioen onder Arturs ridders te zoeken, want:
4316 Hi hout altoes vrome liede:
Daer es mijn her Gawein
Ende metten witten handen Ywein
Pertsevale ende Sagremort
4320 Lanceloet ende sijn neve Bohort
Agravein ende Gariet
Mereagis ende Erec
Mijn her Keye ende Leyvale
Ende Laquis van Portegale
4325 Ende Walewein, een ridder van prise
Ende menech ander ridder wise
Die te nomene waren te lanc.

Naar aanleiding van vs. 4325 schrijft mevrouw Draak: ‘The appearance of “Walewein”
alone would suffice to prove that the translator knew other stories about the “matter
of britain”, for Walewein is the Dutch name of Gawain and therefore the translator
could not have found that form in a French Fergus Ms. (or in any French Ms. for
that matter!). Obviously he knew a Dutch Walewein-story and even does not seem
to be aware that this knight and the “Gawein” he has so often mentioned are one
2
and the same person’ . Meer is er over deze plaats niet gezegd.

1

2

Ik maak gebruik van de volgende editie: Ferguut. Uitgeg. met inl. en aant. door E. ROMBAUTS,
N. DE PAEPE en M.J.M. DE HAAN. 2e herz. dr. 's-Gravenhage, 1982. Nijhoffs Nederlandse
klassieken. Deze tekstuitgave wordt geciteerd zonder cursivering van abbreviaturen.
A.M.E. DRAAK, ‘The second part of the Dutch Ferguut and its French sources’. In: Neophilologus
19 (1934), p. 107-111. Herdrukt in: Arturistiek in artikelen. Samengesteld door F.P. VAN
OOSTROM, Utrecht, 1978, p. 89-93. Citaat op p. 91.
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Mevrouw Draak tracht geen verklaring te geven voor de versregel. Die verklaring
lijkt binnen handbereik als we de eigennamen bestuderen die van de
3
Middelnederlandse bewerker afkomstig zijn . Weliswaar heeft mevrouw Draak haar
artikel ook aan die namen gewijd, maar zij heeft niet gezocht naar een antwoord op
de vraag waarom zij zijn ingevoegd. Wat was de bedoeling van de bewerker? Als
we vanuit die invalshoek naar de eigennamen kijken, kunnen we mijns inziens een
verklaring geven voor vs. 4325.
4
5
Bij vrijwel alle invoegingen gaat het om namen die voorkomen in de Arturromans .
Dat wijst op vertrouwdheid van de bewerker met het genre. Zo zijn sommige
6
Arturiaanse plaatsnamen door de bewerker ingevoegde . Verder heeft hij de naam
van het dienstmeisje van Galiene aan Chrétien de Troyes' Yvain ontleend: Lunette.
7
In de Fergus heet het meisjes Arondele . Zelfs de naam van Arturs vrouw, Genovere,
8
is door de bewerker ingevoegd: in de Fergus wordt haar naam niet genoemd .
9
l0
Opvallend zijn de opsommingen van hofdames en Arturridders , die van de
bewerker afkomstig zijn. De Middelnederlandse dichter heeft niet alleen
11
opsommingen in de Fergus uitgebreid , maar ook reeksen eigennamen ingevoegd.
Ik geef één voorbeeld. Op het grote toernooi heeft Ferguut Keye en Pertsevale al
verslagen. De verteller vervolgt zijn verhaal:
5397 Des derden dages josteerde Boört
Ende op den vierden Sagramort,
Up den vijfsten mijn her Laquis,

3

4

5

6
7

8
9
l0
11

Van de Oudfranse Fergus bestaan twee hss.: A en P. Martin heeft een kritische editie verzorgd
die meestal steunt op A, maar soms aan P de voorkeur geeft: Fergus. Roman von Guillaume
le Clerc. Herausgegeben von E. MARTIN. Halle, 1872. Bij de vergelijking van het Mnl. met de
Ofr. tekst ben ik uitgegaan van de veronderstelling dat we de afwijkingen in de Ferguut aan
de Middelnederlandse bewerker mogen toeschrijven, zeker wanneer het een systematische
tendens betreft.
Er zijn ook namen ingevoegd die niet voorkomen in de Arturromans. De reus die tegen Ferguut
strijdt, heet Lockefeer en het paard van de reus wordt Pennevare genoemd. Weliswaar komen
deze namen in de ridderepiek voor (Aliscans, Ogier de Danemarche, Roman de Thèbes),
maar het zijn geen voorbeelden van Arturiaanse nomenclatuur. Zie: Ferguut. Ed. ROMBAUTS
e.a., p. 232 en 234. Ook de namen van een aantal hofdames zijn niet specifiek voor de
Arturroman. Zie: A.M.E. DRAAK, ‘The Dutch Ferguut’, p. 92.
Bij het bestuderen van de eigennamen heb ik gebruik gemaakt van: Ferguut. Ed. ROMBAUTS
e.a., p. 229-237; A.M.E. DRAAK, ‘The Dutch Ferguut’, p. 91-93; G.D. WEST, An Index of Proper
Names in French Arthurian Verse Romances (1150-1300). Toronto, 1969; G.D. WEST, An
Index of Proper Names in French Arthurian Prose Romances. Toronto, 1978.
o

Zie: .M.E. DRAAK, ‘The Dutch Ferguut’, p. 92.
Alleen in de Fergus komt deze naam voor. Zie: G.D. WEST, Arthurian Verse Romances, p.
10. Zie ook: J.D. JANSSENS, ‘De “Fergus” en de “Ferguut”. Marginalia bij een nieuwe
Ferguut-editie’. In: SpL 19 (1977), p. 280-288. Over Lunette/Arondele: p. 285.
Zie: A.M.E. DRAAK, ‘The Dutch Ferguut’, p. 92.
Ferguut. Ed. ROMBAUTS e.a., vs. 5169-5181 en 5527-5530.
Ferguut. Ed. ROMBAUTS e.a., vs. 2991-2994, 4317-4325, 5244-5248, 5397-5406 en 5583-5584.
De verżen uit het begin van dit artikel vinden we als volgt terug in de Fergus (Ed. MARTIN, p.
146, 5-13): Mesire Gavains est ales / Tot droitement parmi Irlande, / Et Perchevals est en
Pelande: / D'autre partie en Ingeval / Estoit dans Kes li senescal. / En Sarragoce estoit tornes
/ Dans Saigremors li desrees. / Erec Eschoce cevaucoit, / En Gales ala Lanceloit.
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5400 Up den sesten Mereagis.
Die sevensten stac hi [= Ferguut] vanden paerde
12
Heerecke, dien ridder metten baerde ,
Den achtsten dach mijn her Yweine,
Upden negensten Agraveine,
5405 Upden tiensten Gosengote,
Up den elfsten Lancelote;
13

Deze verzen vinden we in het Oudfrans niet terug. Daar strijdt Ferguut tegen
14
achtereenvolgens Keu, Lancelot , Saigremor en Percheval.
Mevrouw Draak heeft echter ook gewezen op vs. 1083, dat zou aantonen dat de
bewerker minder vertrouwd was met het genre dan hij doet voorkomen. Hij vertaalt
15
li chevalier au lion (Ed. Martin, p. 39, 15) met Lanceloet: ‘he blundered’ . Inmiddels
16
zijn er ook andere verklaringen geopperd voor deze vertaling . Samenvattend: uit
de eigennamen die de bewerker heeft ingevoegd mogen we afleiden dat hij vertrouwd
was met het genre der Arturromans. Ongetwijfeld kende hij o.a. de (Oudfranse en/of
Middelnederlandse) Proza-Lancelot. De namen Boört en Agraveine wijzen daar op.
Waarom voegde de bewerker de namen in? Wat we hier zien lijkt mij de werking
van de genre-convergentie: de bewerker wil zijn werk laten aansluiten bij een traditie.
17
Zo wordt het herkenbaar als een produkt van geschoold kunstenaarschap . Ook
andere, niet onomastische, invoegingen moesten de band met het genre der
Arturromans versterken. Zo zijn er aanwijzingen dat de bewerker een aantal malen
18
(vs. 802-804, 2854-2855) direct gebruik maakt van het werk van Chrétien de Troyes .
Als mijn zienswijze op de ingevoegde eigennamen juist is, dan is daarmee tevens
een verklaring gevonden voor vs. 4325. De bewerker wist dat de naam Walewein
hecht verbonden was met de Middelnederlandse Arturromans. Hij wilde aansluiten
bij de traditie en voegde op een geschikt moment, bij een opsomming van
Arturridders, Walewein dan ook in.

12
13
14

15
16

17
18

De bijnaam is onbekend. Zie: Ferguut. Ed. ROMBAUTS e.a., p. 230.
Ed. MARTIN, p. 174-184.
Opvallend is de hogere waardering voor Lanceloet in de Ferguut. Pas als
één-na-grootste-Arturridder betreedt hij het strijdperk. Vermoedelijk heeft dit te maken met
de invloed van de Lancelot en prose die ten tijde van de bewerking bekend was. Dat blijkt uit
de namen Bohort en Lyoneel. Zie: A.M.E. DRAAK, ‘The Dutch Ferguut’, p. 91.
A.M.E. DRAAK, ‘The Dutch Ferguut’, p. 92.
J.D. Janssens suggereert (p. 285) dat de bewerker opzettelijk Lanceloet vertaalde en F.P.
van Oostrom overweegt (p. 189-190) een kopiistenfout: de associatieve vervanging van Ywein
door Lanceloet. Zie: J.D. JANSSENS, ‘De “Fergus” en de “Ferguut”’, p. 280-288 en F.P. VAN
OOSTROM, ‘Een curieus type kopiistenfout: de associatieve verwisseling van persoonsnamen’.
In: SpL 20 (1978), p. 187-190.
Zie: F.P. VAN OOSTROM, Lantsloot vander Haghedochte; onderzoekingen over een
Middelnederlandse bewerking van de ‘Lancelot en prose’. Amsterdam etc., 1981, p. 200-202.
Zie: B.L. SPAHR, ‘Ferguut, Fergus and Chrétien de Troyes’. In: Traditions and transitions.
Studies in honor of Harold Jantz. Ed. by L.E. KURTH e.a. München, 1972, p. 29-36. Herdrukt
in: Arturistiek in artikelen, p. 129-136. Zie ook: J.D. JANSSENS, ‘De “Fergus” en de “Ferguut”’,
p. 284-285.
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Hiermee is nog niet verklaard waarom de bewerker enerzijds Walewein in vs. 4325
19
ingevoegd heeft en anderzijds de naam Gawein gebruikt als vertaling van Gauvain .
Kennelijk kende hij de naam Walewein uit één of meer Middelnederlandse werken,
maar wist hij niet dat deze naam in die werken een vertaling is van Gauvain. Dit zou
erop kunnen wijzen dat hij met de Middelnederlandse Arturtraditie niet goed op de
hoogte was,... maar hij kent wel Middelnederlandse vormen van een reeks figuren
uit o.a. de Proza-Lancelot! Vragenderwijs wil ik een verklaring presenteren. Zijn we
wellicht door vs. 4325 op het spoor gekomen van twee van elkaar te onderscheiden
Middelnederlandse Arturtradities: een Vlaamse en een Brabantse? Het bestaan van
deze twee tradities zou de vergissing van de bewerker in vs. 4325 begrijpelijk maken.
Ik veronderstel dan dat de dichter van de Ferguut een Brabander was. Hij kende
Oudfranse Arturromans waar hij de naam Gawein aan ontleende. Ook was hij bekend
met Vlaamse Arturromans. Dat stelde hem in staat de naam Walewein te gebruiken.
Hij besefte echter niet dat er een relatie bestaat tussen Oudfranse en Vlaamse
Arturromans. Zo ontging het hem dat in Vlaamse Arturromans Walewein een vertaling
is van Gauvain. De Roman van Walewein kunnen we als representant van de
20
Vlaamse Arturtraditie beschouwen . Wordt de Brabantse traditie dan
21
vertegenwoordigd door de Ferguut?
Indien de Ferguut oorspronkelijk Brabants is, lijkt het aantrekkelijk te
veronderstellen dat de bewerker, gezien zijn vertaling van Gauvain met Gawein,
werkzaam was aan een tweetalig hof in de tijd dat het Frans niet langer

19

20

21

De Ferguut-bewerker kan deze vertaling zelf hebben gevormd of haar hebben ontleend aan
een bestaande alternatieve Mnl. traditie, die verder niet is gedocumenteerd. Ook de
Middelnederduitse ‘Umschreiber’ van Velthems Merlijn-Continuatie in de codex Burgsteinfurt
gebruikt de naam Gawijn/Gawan. Dit is echter begrijpelijk aangezien hiermee aansluiting tot
stand kwam met de Duitse traditie. Opmerkelijk is dat in de slotpassage (F.228R-229R) een
tweede kopiist overgaat op de naam Walewijn/Walewaen. Zie: Jacob van Maerlant: Historie
van den Grale und Boek van Merline. Nach der Steinfurter Handschrift herausgegeben von
T. SODMANN. Köln etc., 1980, Niederdeutsche Studien 26, p. 32 en 79-80. Sodmann heeft de
slotpassage als bijlage (p. 420-425) in zijn editie opgenomen.
Zie: G.P.M. KNUVELDER, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 5e
geheel herz. dr. 's-Hertogenbosch, 1970. Dl. 1, p. 137. Zie verder: J.D. JANSSENS, ‘De
Arturistiek: een ‘wout ronder genade’ (1)’. In: SpL 21 (1979), p. 296-318. Over de naam
Walewein: p. 303-305.
Het is op taalkundige gronden moeilijk vast te stellen of de Ferguut in Brabant kan worden
gelocaliseerd, getuige A. VAN LOEY, Middelnederlandse spraakkunst. Dl. 1. Vormleer. 8e verb.
dr. Groningen, 1976, par. 7: ‘(...) in sommige literaire werken (Beatrijs, Borchgravinne van
Vergi, Ferguut bijv.) zijn in de rijmen dialectische kenmerken zo goed als niet te vinden (...)’.
Vgl. ook G.I. LIEFTINCK, ‘Pleidooi voor de philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime
betekenis van het woord’. In: TNTL 81 (1965), p. 58-84. Herdrukt in Arturistiek in artikelen,
p. 49-75, Op p. 74, over het Ferguut-handschrift: ‘Ook dit hs. is kennelijk een van de weinige
luxe-hss. met epische stof in de landstaal, die wij nog hebben, zich aansluitend eerder bij de
Brabantse, dan bij de Vlaamse boeken in dezelfde trant vervaardigd. De dichter moge een
Vlaming geweest zijn, het afschrift is nauwlijks dialectisch gekleurd en het kan m.i. zeer goed
in West-Brabant gemaakt zijn’.
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overheerste, maar er belangstelling ontstond voor het Middelnederlands. Wellicht
22
komt het Brabantse hof onder Jan I (1267-1294) in aanmerking .
Laat ik deze bijdrage eindigen met te benadrukken dat veronderstellingen nog
lang geen zekerheden zijn. Nader onderzoek zal de houdbaarheid van mijn gissingen
moeten aantonen.
Utrecht, Instituut De Vooys
september 1982
BART BESAMUSCA

22

Zie: F.P. VAN OOSTROM, Maecenaat en Middelnederlandse letterkunde, p. 7-8 (ter perse). De
datering van het enige hs., Leiden, UB, Ltk. 191, verzet zich niet tegen deze redenering: c.
1350 (zie: J. DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken. 2e herz. dr. Leiden, 1972, nr. 10). Hetzelfde geldt voor de datering van de Fergus:
begin 13e eeuw (zie: Ferguut. Ed. ROMBAUTS e.a., p. 10) of 1237-1241 (zie: B.
SCHMOLKE-HASSELMANN, Der Arthurische Versroman von Chrestien bis Froissart. Tübingen,
1980. Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie 177, p. 220).
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Nogmaals: Poot's ‘Harde steen voor 't hooft’
(jg. 19, 1977, 164-166)
In bovenvermelde bijdrage wees ik voor Poot's Algemeene Brief vss. 272-274:
‘Maer zeker, dit is my een harde steen voor 't hooft.
'k Geloof met hart en ziel 't geen Kristus Kerk gelooft,
En met dien zin hoop ik te leven en te sterven’
1

als bron aan een ironische grap in een brief van Erasmus aan Viglius van Aytta . Ik
merkte toen op, dat Erasmus deze grap nog eens meer had gedebiteerd. Thans
kan ik de plaats aanwijzen.
2
In zijn bekende De praeparatione ad mortem heet het , dat de duivel bij stervenden
het vertrouwen op de Schriften en de door de Kerk overgeleverde dogma's gaarne
op de proef stelt ‘met hun voor de geest te brengen de redeneringen van wijsgeren
en ketters, de ingewikkelde vraagstukken betreffende de schepping van de wereld
en haar verlossing, de onsterfelijkheid der zielen en de opstanding der lichamen,
Christus' godheid en mensheid, het wezen der sacramenten en God's voorkennis
en voorbeschikking’. Erasmus' raad is dan, niet met de duivel te disputeren, maar
hem met een ‘Achterwaarts, Satan: ik mag niet twijfelen aan wat de Kerk, door de
Heilige Geest onderwezen, heeft overgeleverd’ af te wijzen.
Een anecdote volgt. Twee christenen werden op de proef gesteld. De een was
goed thuis in de filosofie. De ander was ‘nihil aliud quam christianus, rudis et anormis’
- alleen maar een christen, eenvoudig en zich houdend aan het richtsnoer van het
3
geloof . Met de eerste heeft de duivel gemakkelijk spel als hij stelt, dat geloven aan
Christus als God en tevens mens, aan zijn geboorte uit een maagd en aan de
opstanding der doden betekent het aanvaarden van zaken die onbestaanbaar zijn
en met de rede in strijd. De tweede echter pareert de vraag van de duivel, wat hij
aangaande dit alles gelooft, met een simpel: ‘Wat de Kerk gelooft’. En op de vraag:
‘Wat gelooft de Kerk dan?’ zegt hij: ‘Wat ik geloof’. ‘Quid tu?’ - ‘Quod credit ecclesia’.
- ‘Quid ecclesia?’ - ‘Quod ego’. Dit antwoord doet de duivel afdeinzen. Het is, zegt
Erasmus, een krachtig afweermiddel speciaal ‘in obscuris et dubiis’, in wat duister
is en onzeker. ‘En àls de stervende er dan niet omheen kan iets te

1
2
3

P.S. Allen, Opus Epistolarum Erasmi X, Oxonii 1941, ep. 2878, dd. 18 nov. 1535.
Opera Omnia Erasmi V, 1, Amsterdam-Oxford 1977, p. 322-392; de besproken passage p.
384/6, reg. 1098-1138.
De uitgever, A. van Heck, vat (de hapax?) ‘anormis’ op als ‘simple’ en verklaart aarzelend ‘=
a normis, suivant les règles, stéréotype’. Ik stel me voor, dat het adjectief ‘anormis’ (drukfout
voor annormis, uit anormis?) komt van ‘ad normam’ = ‘ad regulam fidei’; vandaar mijn
weergave.
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antwoorden, laat hij dat dan doen met enkele woorden uit het Symbolum
4
Apostolorum...’ .
Eerder dan de brief met wat daar als grappige dooddoener aandoet moet dit
algemeen bekende geschrift met zijn ernstig onderwerp, dat een Poot veel moet
hebben beziggehouden, als zijn bron worden beschouwd. Het terugvallen in
aanvechting op het Symbolum Apostolorum, het belijdenisgeschrift waarmee het
56
‘Uchtentkristendom’ had volstaan , moet hem hebben aangesproken. Mijn betoog,
indien nog nodig, valt af te ronden met te wijzen op de overeenkomst tussen de titel
van het boek: ‘De praeparatione ad mortem’ en Poot's vers 274: ‘En met dien zin
hoop ik te leven en te sterven’.
Bergschenhoek, 23 juli 1982
H. Chabotlaan 45
N. VAN DER BLOM

4

5
6

Vondel gaf ‘Symbolum Apostolorum’ weer met ‘Het geloofs-teken der apostelen’ (ed.-Verwey,
Amsterdam 1937, p. 973). Deze benaming van het Credo bewijst, samen met Poot's
omschrijving in vs. 268 v. ‘'t Geloofsmerck’, waaraan hij toevoegt: ‘wydt en zydt door Gods
Aposteldom / De wereld omgevoert’, en daarbij het voorkomen van het Symbolum in de
passage van De praeparatione ad mortem, genoegzaam dat met ‘'t Geloofsmerck’ de
geloofsbelijdenis wordt bedoeld. Zie nog a.a. noot 1 a; en ibid. p. 165 over Erasmus' Explanatio
Symboli.
C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, Assen 1954, 124.
Voor vs. 270 ‘ryten’ zie Geerars, a.w. 204:
‘ Wat smartten hem de schoolkrakkeelen,
Te snel in 't ryten en verdeelen
Van Kristus naedeloozen rok.’

En voor vs. 271 wellicht 2 Pettus 1 vs. 20.
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Gezelles ‘De Slekke’ en Shakespeares ‘Venus and Adonis’: een
‘missing link’
Gezelles anglofilie, zijn uitmuntende en voor die jaren uitzonderlijke kennis van de
Engelse taal en literatuur, zijn frequente omgang met Engelsen, zowel in Roeselare
als in Brugge en zijn drang naar het land zelf, vooral om het, als missieterrein, te
1
herwinnen voor het katholicisme, zijn genoegzaam bekend . Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Engelse literatuur, meer dan de Franse of de Duitse, Gezelles
poëtisch oeuvre heeft beïnvloed. Christine D'haen heeft dit fenomeen grondig en
2
liefdevol bestudeerd . In een artikel getiteld ‘Gezelle en de Engelse poëzie’
verschenen in het tijdschrift Vlaanderen Jg XV, nr. 85 (1966) pp. 45-48. vergelijkt
zij twee gedichten van Gezelle met één van Hopkins en één van Wordsworth en
concludeert dat, in beide gevallen, Gezelles poëzie de Engelse overtreft. In een
meer recente publikatie ‘Verwantschap tussen Engelse poëzie en Gezelles poëzie’
Gezellekroniek nr. 6 (1970) pp. 59-64, zet zij zeven Engelse dichters op een rijtje
in wier gedichten overeenkomsten met Gezelles poëzie zijn aan te wijzen: Keats,
Shelley, Hopkins, Wordsworth, Herrick, Vaughan en Tennyson. Affiniteit tussen
Gezelle en de Jezuïet Hopkins hoeft ons niet te verbazen; Vaughan is één van de
‘metaphysical poets’ en Herrick, alhoewel hij niet tot die groep dichters behoort,
schrijft poëzie die met de hunne verwant is; Gezelle, Engels-gericht als hij was,
kende zeker die 17de-eeuwse dichters die hem door hun religiositeit en mysticisme
ongetwijfeld aanspraken. De vier overigen uit Christine D'haens lijst wekken evenmin
verbazing; de gevoelvolle natuurlyriek die zij schreven was Gezelle allesbehalve
vreemd.
Met Shakespeare, de grootste Engelse woordkunstenaar aller tijden, was de
anglofiel Gezelle natuurlijk vertrouwd. Hij las hem met zijn leerlingen, zoals hij ook
Milton, Burns, Moore en Longfellow in de klas bracht. De mogelijke invloed van
Shakespeare op Gezelles werk is, bij mijn weten, weinig of niet bestudeerd. Dat
een dergelijke studie tot interessante resultaten zou kunnen leiden blijkt m.i. uit de
onmiskenbare overeenkomst tussen vier verzen uit Shakespeares lang verhalend
3
gedicht (1194 verzen) Venus and Adonis (voor het eerst gedrukt in 1593) en
Gezelles zeer bekende De Slekke. Dat de parallel

1

2
3

Ik verwijs hierbij naar een aantal publicaties: J. DE MÛELENAERE, Gezelles drang naar Engeland,
Vlaanderen Jg XV, nr. 85 § 1966) pp. 30-33; J. DE MÛELENAERE, Westvlaamse anglofilie
rondom Gezelle, Gezellekroniek nr. 5 (1968) pp. 75-94; LUC SCHEPENS, Guido Gezelle en de
familie Smith, Gezellekroniek nr. 6 (1970) pp. 19-44; E. JANSSEN, De roep naar Engeland,
Gezelliana Jg IX, Afl. 2-3 (1978) pp. 86-111.
Ik dank Christine D'haen voor haar aanmoedigende brief die mij met meer zelfvertrouwen dit
artikel heeft laten schrijven.
Terloops mag erop gewezen worden dat Venus and Adonis in het Nederlandse taalgebied
reeds vroeg zeer populair was. In 1621 werd een Nederlandse vertaling gedrukt van een deel
van Shakespeares gedicht. J.C. Arens vestigde de aandacht op dit onbekende en
belangwekkende feit in een artikel getiteld ‘Shakespeare's Venus and Adonis (1-810): Dutch
Translation Printed in 1621’. (Neophilologus, 1968, pp. 421-430).
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niet eerder werd opgemerkt ligt vermoedelijk aan het feit dat een binding tussen
Shakespeares zwaar-erotisch gedicht en de geschriften van de vrome priester-dichter
niet zo voor de hand ligt. Dat de band bestaat zullen we nu trachten te bewijzen.
De vier verzen waarover sprake vormen de zeer bekende en hooggeprezen ‘snail
passage’ (verzen 1033-1036) uit Venus and Adonis. Shakespeares gedicht verhaalt
de vurige en zeer zinnelijke liefde van de godin Venus voor de beeldschone jongeling
Adonis. Al haar verleidingspogingen ten spijt, wijst hij haar af en gaat met zijn
vrienden op everzwijnjacht. Hij wordt gedood en wanneer Venus zijn ontzielde
lichaam vindt tekent de dichter als volgt haar verdriet:
Or as the snail, whose tender horns being hit,
Shrinks backward in his shelly cave with pain,
And there all smother'd up in shade doth sit,
Long after fearing to creep forth again:
So at his bloody view her eyes are fled
4
Into the deep dark cabins of her head .

De ‘snail passage’ wordt door de commentatoren zo hoog geprezen omdat, naar
zij beweren, de geniale Shakespeare de enige is die er kon in slagen dit mengsel
van medevoelen en lichte spot met de heldin zo helder te kristalliseren in het beeld
5
van een onpoëtische, doodgewone slak .
Wat hier aan Shakespeares genie wordt toegeschreven heeft ook Gezelle
wonderwel gekund en niet alleen in De Slekke. Maar laten we ons nu toespitsen op
dit gedicht.
De Slekke, opgenomen in Liederen, Eerdichten en Reliqua werd geschreven in
de herfst 1881. Het is een prachtig voorbeeld van geobjectiveerde lyriek waarin
Gezelle, die zovele harde klappen van het leven heeft moeten incasseren, de
vijandige wereld kond doet dat hij, van nature uit zo slecht gewapend tegen de
onbarmhartige agressiviteit van zijn medemensen, zich ‘en 't geluk’, (laatste vers)
veilig opsluit in zijn slakkenhuis.
De overeenkomst tussen Gezelles gedicht en Shakespeares ‘snail passage’ gaat
echter verder dan het gebruik van het beeld van de slak. We treffen in De Slekke
dezelfde combinatie aan van, in dit geval zelfmedelijden en lichte zelf-spot, als in
Venus and Adonis. Bovendien kan men ook een woordecho en een
gedachtenassociatie aanwijzen. Ik verklaar nader: het Engelse ‘cave’ betekent
natuurlijk ‘grot, hol’ terwijl Gezelles ‘kave’ het Zuidnederlandse ‘schouw’ (schoorsteen)
aanduidt; maar de overeenkomst is zo treffend dat

4

Een echo daarvan vindt men in Shakespeares komedie Love's Labour's Lost, IV, iii, 338:

Love's feeling is more soft and sensible
Than are the tender horns of cockled snails

5

Twijfels m.b.t. de precieze datering van het stuk laten niet toe te bepalen waar het beeld voor
het eerst voorkwam, in het gedicht of in het toneelstuk.
Zie o.m. F.T. Prince in zijn inleiding tot de uitgave van The Poems in The New Arden
Shakespeare (1960) p. xxxi.
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men misschien wel van rechtstreekse beïnvloeding mag spreken. Hetzelfde ‘cave’
kan ook, via interferentie van het Franse ‘cave’, Gezelle de ‘keldertrap’ hebben
6
gesuggereerd .
De overeenkomst tussen De Slekke en de vier verzen uit Venus and Adonis toont
ons nog eens aan hoe de dichterlijke inspiratie werkt. Het beeld van de zich in haar
schulp terugtrekkende slak heeft Gezelle bij zijn lectuur van Shakespeares gedicht
- of van een deel ervan - wellicht getroffen en het is hem bijgebleven, zoals ‘the
daffodils’ in Wordsworths geheugen zijn blijven hangen. Bewust of onbewust - de
‘cave’ associaties pleiten voor het eerste - heeft hij het beeld uitgewerkt tot een
merkwaardig gedicht waarin zijn persoonlijke tragiek en uiteindelijke vredige
wereldverzaking meesterlijk, én monkelend, zijn verwoord.
Dat het zo sensuele gedicht van Shakespeare op de (uitgebreide) lectuurlijst van
de vrome priester-dichter zou voorkomen hoeft ons niet te verwonderen; Venus and
Adonis is opgenomen in elke uitgave van de Verzamelde Werken van Shakespeare
en belandde dus vanzelf in Gezelles bibliotheek. Dat hij de ‘snail passage’ kende
lijkt waarschijnlijk, maar dit houdt niet in dat Gezelle de gehele Venus and Adonis
moet gelezen hebben.
Precies omdat De Slekke Gezelle zo treffend typeert wordt het gedicht zo vaak
geciteerd. In de inleiding tot zijn uitgave van Gezelles verzamelde dichtwerken geeft
Prof. Baur op twee plaatsen uittreksels uit De Slekke. Door zijn toegankelijkheid is
het gedicht bovendien bijzonder geschikt om leerlingen uit het middelbaar onderwijs
in contact te brengen met het fenomeen Gezelle. Het zal dus geen toeval zijn dat
Hugo Raes en Paul de Wispelaere in hun recente school-bloemlezing Wereld in
Teksten (deel 5) De Slekke hebben opgenomen.
Het leek de moeite waard de aandacht te vestigen op een ontbrekende schakel
tussen één der allergrootsten uit de wereldliteratuur en, in de woorden van Prof.
Baur, ‘onzen grootsten lyricus vóór Van de Woestijne’.
NICOLE ROWAN

6

v. 2
Ik, arme prije, die menig dag
en menig jaar te zitten plag,
gerust en ongestoord, in 't kave- en vensterloos gebouw,...
v. 7
Een weke of drie, of meer mag 't wezen,
dat ik, den tragen slekkenstap
gekropen, langs den keldertrap,...
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Handschrift van Mathilde Thomas teruggevonden
Mathilde Thomas (1858-1947), in 1879 de muze van Jacques Perk in Laroche, heeft
ooit een gedicht geschreven in een (poëzie)-album van zijn zuster Dora (1860-1945)
en in dat van zijn zuster Henriëtte (1863-1942). Beide gedichten zijn door Jacques
(1859-1881) vertaald.
Het handschrift van het Franse gedicht door Mathilde onder een opgeplakte roos
in het album van Henriëtte geschreven en het handschrift van de vertaling links
ernaast door Perk, bevinden zich in het Letterkundig Museum in Den Haag. Ze zijn
in facsimile door Garmt Stuiveling opgenomen in Jacques Perk, Brieven en
dokumenten (Amsterdam, 1959) en door hem gepubliceerd in Jacques Perk, Proeven
in dicht en ondicht (Amsterdam, 1958).
Het handschrift van het Franse gedicht door Mathilde geschreven in het album
van Dora was tot nu toe zoek. Het handschrift van de vertaling ervan door Perk
bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het Franse gedicht van
Mathilde is gepubliceerd door Betsy Perk in Jacques Perk, geschetst door 't jong
Nederland der XXe eeuw (Amsterdam, Hilversum, 1902) blz. 132, later in de Nieuwe
Gids, jaargang 46, deel 2, blz. 498 en tenslotte in Stuivelings boek Jacques Perk,
Proeven in dicht en ondicht. De vertaling door Perk is gepubliceerd in de Nieuwe
Gids, jaargang 9, deel 1, blz. 206, in het boek van Betsy Perk, blz. 133, in de Nieuwe
Gids, jaargang 46, deel 2, blz. 499 en in Stuivelings Proeven in dicht en ondicht.
Van de vier handschriften waren er tot nu toe dus drie bekend en aanwezig. Nu
blijkt zich in het Archief Dr. P.H. Ritter Jr. in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
het manuscript te bevinden van het Franse gedicht dat Mathilde in Dora's album
schreef. Het is een uitgescheurd vergeeld blad papier van 19 1/2 cm bij 26 cm met
achterop voor Dora het gedicht Vergeet mij niet! van Uwe U hart. liefh. Rica, Tiel
16 Maart 79. Dora was een paar jaar op een internaat in Tiel geweest.
Boven Mathildes gedicht staat (uiteraard in een andere hand, welhaast zeker die
van Dora): Henri Ritter Jr. Amsterdam Het ligt voor de hand aan te nemen, dat,
aangezien de familie Ritter de familie Perk kende, Dora het albumblad aan de jonge
Ritter (1882-1962) met zijn literaire belangstellingen, geschonken heeft toen hij in
Amsterdam woonde; daar was zijn vader, na remonstrants predikant te zijn geweest,
hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag. Niet aan te nemen is dat zij dat deed
toen de jonge Ritter begin 1907 bij haar en haar man Jan Blancke (broer van Joanna)
in Arcachon bij Bordeaux logeerde, want dan zou ze er zeker Henri Ritter Jr. Utrecht
boven geschreven hebben, aangezien Ritters vader daar ter stede in 1906 hoogleraar
wijsbegeerte geworden was.
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De vier handschriften zijn (ofschoon zich op drie plekken bevindend) dus nu weer
compleet aanwezig. Volledigheidshalve worden ze hier in transcriptie nog eenmaal
weergegeven; eerst het albumblad voor Henriëtte:
La rose effeuille sa corolle...
L'oiseau fuit les vents rigoureux...
Mais en vain tout passe et s'envole
L'amitié reserre ses noeuds.
Elle ne craint pas la tempête
Comme l'oiseau, comme la fleur
L'autan qui siffle sur sa tête
N'atteint point l'asile du coeur.
Là chaque saison a ses roses,
Là l'hiver même a ses beaux jours
Et près de fleurs a peines ecloses
D'anciennes fleurs brillent toujours.
Et ce vieillard qui sur la terre
Foule, détruit tout sans pitié,
Le temps, de sa faux délétère
Ne touche point a l'amitié.
Mathilde

De vertaling hiervan door Jacques Perk heeft een totaal afwijkende en ook op
zichzelf nogal opmerkelijke rijmstructuur:
De zwaluw vliedt de Noordsche buien;
Op 't koeltje strooit de roos heur blaân,
Maar wat vervliege of moog' vergaan...
De vriendschap haalt heur banden aan.
De vriendschap ducht geen winterstormen
Gelijk de zwaluw of de roos,
Haar deert geen losgebroken hoos:
Het harte maakt dien machteloos.
In 't rijk der vriendschap bloeien rozen,
Daar is de gure winter schoon;
Waar de eene bloem berst uit haar kroon,
Daar zit een andre nog ten troon.
En hij die met zijn fellen sikkel
De wijde waereld overheert
En al wat bloeit van de aarde scheert,
De grijze tijd laat vriendschap ongedeerd.
Jacques Perk
naar Mathilde
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Het nu teruggevonden handschrift met z'n pathetische uitroeptekens is het albumblad
voor Dora:
Souvenir!!!
Adieu, l'été s'envole et l'hiver nous appelle
Adieu, toute une semaine s'est enfuie comme un jour
Moi, j'en garderai le souvenir fidèle
Puisses to le garder à ton tour.
Bien de fois loin de toi je causerai encore
De ces instants charmants trop vite disparus
Fleurs d'automne que le matin vit éclore
Et que le soit ne trouva plus.
Peut être au même instant si un écho s'éveille
Par un retour subit vers un passé si doux
Tu diras à voix basse en y prêtant l'oreille
Ecoute, elle parle de nous.
Mois aussi je croirai par un retour semblable
Entendre ta voix et distinguer tes pas
Et ton esprit viendra s'asseoir à notre table
Et cause avec moi tout bas.
Ah! que le souvenir de ces douces journées
Plane sur nos hivers comme un songe enchanté
Que d'un reflet divin il dure les années
Dont le nombre hélas à chacun est compté!!!!!!!
Mathilde.

In zijn vertaling van dit gedicht houdt Jacques Perk zich nauwgezet aan het
rijmschema van het origineel, ook in de afwisseling van slepende en staande rijmen.
Hij heeft zelfs een datum toegevoegd, al behoeft die niet te betekenen dat hij op die
dag vertaalde; de datum kan immers ook betrekking hebben op het afscheid zelf.
Aandenken
(uit het Fransch van Mathilde Thomas)
Vaarwel! de zomer vliedt, wij zien den winter komen
Vaarwel! geheel een week is als één dag vergaan...
de Toekomst zal uw beeld mij weven door mijn droomen.
Ach, bleef het mijn' voor u bestaan!
Zoo dikwijls ver van u zal ik met liefde denken,
aan de uren al te snel versmolten met het Niet.
herfstbloemen, die de dauw in d'uchtendstond zal drenken
terwijl geen avondrood haar ziet.
Wanneer in 't schemeruur, van zulk een zoet verleden
u de echo toeklinkt en een traan uit de oogen leekt,

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

238
dan fluistert gij wellicht (en luistert naar mijn schreden):
‘O, hoort toch, hoe zij van ons spreekt’.
Dan denk ik ook aan u en zal tezelfder tijde
dan meenen te verstaan wat gij te zeggen placht,
dan zal uw geest zich stil gaan zetten aan mijn zijde
en keuvelen met mij, heel zacht.
O, dat de herinnering aan deze heerlijke uren
gelijk een tooverdroom op onze winters zweef'
en met een gulden glans de jaren moog' borduren
wier aantal God in zijn Geheimboek schreef! Laroche, 19 Juli
Jacques Perk

Een vraag blijft nog: zijn de twee gedichten van Mathilde zelf? Stuiveling zegt in
Proeven in dicht en ondicht bij het vers voor Dora: ‘Ofschoon Jacques Perk dit vers
kennelijk door Mathilde vervaardigd achtte, is het auteurschap onzeker, aangezien
zij, hoewel jaren later, heeft ontkend ooit poëzie te hebben geschreven (De Witte
Mier, 1925, blz. 354)’. Er zijn drie mogelijkheden: Mathilde schreef de versjes over
van een Frans of Belgisch dichter, zij schreef versjes over van het soort dat in
Nederlandse en Belgische of Franse poëzie-albums wel meer voorkwam, of zij
dichtte ze zelf. Wat het vers voor Henriëtte betreft op het thema ‘vriendschap’, dat
lijkt me een traditioneel poëzie-album-vers. Het vers voor Dora echter zou weleens
door Mathilde zelf vervaardigd kunnen zijn. Ik meen er persoonlijke elementen in
te lezen: ‘toute une semaine’ (de Perken waren van plm. 14 tot 20 juli 1879 in
Laroche), ‘ces instants charmants’ en ‘ces douces journées’. Zelfs is de voorzichtige
interpretatie mogelijk dat Mathilde zich met tu en toi weliswaar richt tot Dora maar
Jacques nog in gedachten heeft. Tegen mijn hypothese spreekt echter weer de zin
‘L'été s'envole et l'hiver nous appelle’. Daarvoor was juli wel wat vroeg.
Hilversum, mei 1982
JAN J. VAN HERPEN
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E(rik) M(onk) lezen
Met dit artikel, dat in het verloop is te zien van in Spiegel der Letteren eerder
verschenen verkenningen, wensen wij geleidelijk een minder eenzijdig beeld te
geven van Karel van de Woestijne, verder een vernieuwde waardering van zijn
1
poëtische wereld te bereiken .
Bij onze bibliografische verkenningen was het ons opgevallen dat De Jonge
Vlaming aan de Provençaalse dichter Th. Aubaneu (Fr. Aubanel) een tweeledig
artikel had gewijd. Het was ondertekend E.M. Daar wij toen nog geen zekerheid
hadden omtrent deze figuur, werd dit gegeven niet opgenomen in de lijst van 's
2
dichters jeugdwerkt .
Wij hadden het spoor evenwel niet losgelaten en zochten naar expliciete
Provençaalse gegevens in het Verzameld Werk. De oogst was weinig hoopgevend:
slechts De Geschiedenis van het Gedicht vermeldt Fr. Mistral, diens Mireille, evenals
Dr. Chabaneix' briefwisseling met de dichter en de studie over Le subconscient chez
3
les artistes, les savants et les écrivains .
Merkwaardig heet in dit opzicht de door Van de Woestijne gebezigde Provençaalse
spelling, die eventueel op een bijzondere belangstelling of diepere kennis van de
Provençaalse taal of letterkunde zou wijzen.
Wij schakelden dus over naar de letterkundige en culturele kronieken van de
schrijver in de NRC. In het avondblad A van 3 september 1924 wijdt Van de
Woestijne zijn NRC-brief aan Waalsche Folklore, waarin hij over de in het Luikse
Maison Curtius opgerichte ‘Musée de la vie populaire’ schrijft. Hij beweert dat het
museum naar het model van het Museon Arlaten is ingericht. Bij die gelegenheid
haalt hij herinneringen op aan feiten, die meer dan een kwarteeuw oud zijn:
Wij, onder Vlamingen, vergeten al te gemakkelijk wat wij aan Mistral en
vooral aan zijn folkloristische actie, zooniet danken, dan toch eenigszins
wijten. De eerste Belgen die het Félibrige in al zijne vertakkingen hebben
gekend waren Vlamingen als Pol de Mont en Max Rooses. Dit hoeft niet
te verwonderen als men het Provençaalse particularisme vergelijkt met
den aanvang van de Vlaamsche Beweging, die eveneens letterkundigen folkloristische archaeologisch was: een terugkeer tot het eigen
verleden, zoo wat kunst, en liefst dichtkunst, als wat beeldende kunst en
overlevering betreft. De eerste lezers in België van ‘Mireío’ en van
‘Calendau’ (om bij Frédéri Mistrau te blijven), het waren geen Walen: het
waren Vlamingen van het zuiverste bloed. Ik heb, om de jaren 1893-95,
te Gent vier van die Vlamingen gekend, jongens van ongeveer vijftien
jaar, die zich beijverden Provençaalsch te leeren, alleen uit reden van die
verwantschap; en wie deze regelen schrijft kent nog heel wat
Provençaalsche verzen uit het hoofd, en niet alleen van Mistrau, die hij
zich in dien tijd met geestdrift inpompte’.
In dit citaat zijn volgende stellingen te onderscheiden:

1
2
3

Spiegel der Letteren, XIX, 2, 3-4, resp. blz. 164-184, 291-306.
M. RUTTEN, Het Proza van Karel van de Woestijne, blz. 26. Ook M. Rutten heeft geen
zekerheid; cf. zijn vraagtekens.
K. VAN DE WOESTIJNE, V.W., IV, loc. cit., blz. 781 sqq.
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1. Van de Woestijnes kennis van het Félibrige geschiedde langs Pol de Mont om4;
2. Van de Woestijne heeft toen (1893-95) met drie intimi, wier identiteit verzwegen
wordt, ofwel Provençaals ofwel Provençaalse verzen geleerd, welke hij nu nog
5
van buiten kent ;
3. De Provençaalse initiatie resulteert uit de toenmalige politieke context;
4. Van de Woestijne kende en waardeerde één of meer cigaliers, wier identiteit
niet vaststaat. Hiermee wordt niet Mistral bedoeld.

1.
Er werd in G. Meirs studie nageslagen wat die bronnen waren. In 1889 publiceerde
P. de Mont deel II van zijn Losse Schetsen, waarvan een paneel gewijd wordt aan
de Provençaalse literatuur; hij hangt er portretten op van alle grote Félibres. De
6
kronieken waren eerder verschenen in De Toekomst, 1885-1888 .

2.
De volgende stap was tijdschriften uit de vermelde periode 1893-95 te onderzoeken.
Wij namen aldus De Jonge Vlaming, waaraan Van de Woestijne had meegewerkt
opnieuw ter hand, want het bevatte een reeks van vijf artikelen, aan de Provençaalse
literatuur gewijd. De eerste twee en het laatste danken wij aan Oct. Roelants, - de
aangehaalde verzen zijn vertaald door Karl van Lünd, - terwijl de overige twee van
7
de hand van E.M. zijn .
Wie E.M. ook zij, Van de Woestijne kon zijn kennis van het Provençaals uit De
Jonge Vlaming hebben.
Van P. Minderaa en J. Eeckhout vernemen wij dat Oct. Roelants en Art. Eeckhout
toen tot K. van de Woestijnes intimi behoorden. Bij hen dient tevens F.V. Toussaint,
8
secretaris van het tijdschrift, gerekend te worden . Zodat wij dan K. van de Woestijne
omringd zien door drie intimi, wat met het gegeven van de NRC-brief strookt. Dit
vermoeden moet verder gestaafd worden door meer overtuigende bewijsstukken.
Hoe dan ook, Oct. Roelants en E.M. geven beide hun bronnen op; wij kunnen
gerust aannemen dat die bronnen gemeengoed waren onder de jonge letterkundigen:

4

5

6
7

8

P. de Monts vriendschap met Fr. Mistral en bekendheid met het Félibrige zijn al te bekend,
opdat wij hierop zouden terugkomen. Wij besloten M. Rooses ter zijde te laten, daar wij
meenden dat hij zeker niet de jongeren had kunnen inspireren. Zijn verdienste is, P. de Mont
de gelegenheid te hebben verschaft, zijn eigen literair credo te formuleren.
De uitgaven van de Provençaalse teksten geven steeds een Franse vertaling. Met een handvol
Latijn was het dus mogelijk heel wat te begrijpen van de Provençaalse tekst zelf. Het lijkt
uitgesloten dat de jongeren werkelijk Provençaals kenden.
G. MEIR, Pol de Mont, een studie over zijn leven en zijn werk, 1932, blz. 275, 299 sq.
Loc. cit., nr. 8 (15.7.94), Félibrige en Félibres; nr. 10 (15.8.94), Félibrige en Félibres, II,
Roumaniho; nr. 17 (1.12.94), Toekomst van 't Félibrige! Van E.M.: nr. 13 (1.10.94), Théodore
Aubaneu; nr. 14 (15.10.94), Théodore Aubaneu.
P. MINDERA, Karel van de Woestijne, zijn leven en werken, I, 1942, blz. 118; J. EECKHOUT,
Herinneringen aan Karel van de Woestijne, 1930, blz. 7 sq.; F.V. TOUSSAINT, Marginalia bij
het leven en de werken van Karel van de Woestijne, 1944, blz. 63.
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Oct. Roelants:

P. Mariéton, Poètes
provençaux
contemporains;
F. Hémon, Le Félibrige;
P. de Mont, Studies over
Félibrige, in De Toekomst
verschenen;
F. Mistral, Lou Félibrige et
l'empèri dou Souleù;
W.C. Bonaparte-Wyse,
Préface à La Piado de la
Princesso;

E.M.: Aubanels bijdragen
tot Armanau provençau;
Studies uit De Toekomst

Revue des deux mondes,
9
1.7.1894 .
Ons enige aanrakingspunt met de NRC-brief is P. de Mont, naar wiens studie
tweemaal wordt verwezen. Dit is de tweede overeenkomst.
Dat deze jongeren De Toekomst vermelden eerder dan Losse Schetsen II kan
aan een bepaalde pseudo-geleerdheidsdrang toegeschreven worden. Wat er ook
van zij, de verwijzing is slechts een halve leugen; Losse Schetsen II vermeldt, na
elk artikel, het tijdschrift waarin het eerst verscheen.

3.
De belangstelling voor de Provençaalse wereld ontsproot in de context van de
taalstrijd. De jongeren herkenden in het Félibrige hun eigen bekommeringen en
verzuchtingen. Dit wordt duidelijk naar voren gebracht door E.M. en Oct. Roelants:
In 't zonnige Zuiden van Frankrijk, in het blakende, starende Marseille,
daar woedt, evenals in ons geliefd Vlaanderen, een taalstrijd, die, op
vaderlandslievende zijde na, volkomen met onzen heiligen kamp te
vergelijken is. Immers, de Provençalen zien, als wij, hunne aloude taal,
de sierlijke forsige spraak waarin eens de ‘troubadours’ zongen, door de
Fransche in den schaduw gesteld, zoo niet miskend (...).
De Félibres zijn de Vlaamsche zaak zeer toegedaan; misschien wel vloeit
die sympathie uit de gelijkenis van omstandigheden voort, waarin
10
Provence en Vlaanderen zich bevinden’ .

9
10

De jongeren hadden heel waarschijnlijk hun kennis van de Provençaalse literatuur uit Losse
Schetsen II van P. de Mont. De datum van De Monts werk rechtvaardigt die opvatting.
OCT. ROELANTS, loc. cit., nr. 8. Hij zegt verder dat P. de Mont een reeks lezingen heeft
gehouden in het midden van de Parijse Félibres, en steeds gehoor en begrip vond voor
de Vlaamse taalstrijd.
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Daar in de reeks artikelen uit De Jonge Vlaming, en uit Losse Schetsen II, alle grote
Felibres aan bod komen, is stelling 4 voor een deel bewezen.
Er dient nu grotere nauwkeurigheid beoogd te worden om de voorkeur van Van
de Woestijne te determineren.
Oct. Roelants' persoonlijke voorkeur gaat duidelijk uit naar Romaniho (Fr.
Roumanille). Merkwaardig heet dan ook dat hij Aubanel als de grootste Fèlibre
begroet. Psychologisch klinkt dit vals bij een adolescent. Te meer daar die stelling
eveneens door E.M. wordt verdedigd. Dit oordeel heeft Oct. Roelants waarschijnlijk
overgenomen van E.M., of het is hem opgedrongen door E.M. Wij stellen dat, in dit
opzicht, E.M. Oct. Roelants heeft beïnvloed. Wat postuleert dat E.M. een
leiddinggevende figuur was onder de jongeren.
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Om die nieuwe evidentie te sterken, kunnen wij ons niet beroepen op de door De
Jonge Vlaming geregeld gepubliceerde lijsten van medewerkers, daar die lijsten
niet compleet zijn. Het is dus nog altijd niet mogelijk E.M. te vertalen als Erik Monk.
Evenmin kunnen wij uitgaan van de Provençaalse spelling, daar ook Oct. Roelants
het procédé gebruikt. In dit verband herinneren wij aan de gewichtigdoenerij in zake
De Toekomst.
Indien er een oplossing bestaat, moet die gezocht worden in een vergelijking van
de kroniek van P. de Mont en E.M., vervolgens door de aanduiding van
onweerlegbare beïnvloedingen door Aubanel, die rekening houden met de in het
E.M.-artikel blootgegeven voorkeuren of accenten. De resultaten moeten dan nog
getoetst worden aan de datering van Van de Woestijne in bewuste NRC-brief.
E.M. geeft de titels op van de door hem gekende werken, en is hierin eerlijker
dan Oct. Roelants, die ook nog Lou Pastre aanhaalt: La Miougrano entre-duberto,
Li Fiho d'Avignoun, Lou Pan dou Pécat. Hij vermeldt verder de titels van een aantal
gedichten, en citeert enkele verzen: voor het grootste deel komt de stof uit Li Fiho
1112
d'Avignoun . Evenals P. de Mont heeft deze bundel zijn aandacht getrokken.
P. de Monts kroniek is natuurlijk uitvoeriger, maar dat is dan ook alles. Beider
keuzen vertonen overeenkomsten. Beiden vergelijken Aubanel met de Duitser
Heinrich Heine. Hier neemt E.M. slechts schijnbaar afstand van zijn bron, want de
aan Aubanel toegekende kwaliteiten zijn ook die welke P. de Mont de Félibre
toeschreef. Men vergete niet dat, in de jaren 1893-94, Van de Woestijne nog steeds
dweepte met P. de Mont. Meer echter dan P. de mont legt E.M. het accent op het
taalelement in Aubanels kunst. Een aantal persoonlijke notaties daarbuiten gelaten,
valt er niet aan te twijfelen dat P. de Mont de bevoordeelde bron is geweest. Beiden
benadrukken het sensuele en naturalistische van Aubanels kunst.
Dit voert ons een stadium verder. Wat E.M. precies geboeid heeft is die
sensualiteit, dat naturalisme in de uitbeelding van de hartstocht, de begeerte, de

11

12

Hier volgt de lijst van gedichten en trefplaatsen die E.M. opgeeft in zijn artikel, nr. 13, 14:
vermelding, zonder enige verklaring, van ‘l'aubre cantadis’ en ‘l'ideau tan ravan’, ‘un ange
vouladis’. Uit La Miougrano ‘Pèr Toussant’ (Allerheiligen), blz. 254; Li Beloio de la morte’ (De
juweelen der Dooden), blz. 263; ‘Lou Tregen’ (Dertien), blz. 256; ‘La Blodo negro’ (De zwarte
kiel), blz. 272; ook het motto van de bundel ‘Qan canto...’, dat door P. de Mont wordt geciteerd
aan het einde van zijn kroniek over Aubanel (o.c., blz. 418). E.M. zal het ‘o Bèauta, coume
fau que siégues ponderouso / Per avé, de moun cor, de ma vido amourouso; /U momenet
gara lou fèu’, dit zijn de eerste drie verzen uit gedicht XVII van La Miougrano, bij Li Fiho
d'Avignoun rekenen. Uit de bundel Li Fiho d'Avignoun komen: ‘La Siréno’ (De Syrene), blz.
14; ‘Lis Estellos’ (De sterren), blz. 282; ‘La Messo de Mort’ (De doodenmis), blz. 248; ‘Uno
Veneciano’ (Eene Venetiaansche), blz. 282; ‘La Venus d'Arle’, blz. 106; ‘Lou Bal’ (Het bal),
blz. 300. Tot de uit de bundel geciteerde passages horen: een vers uit Nouvelun, blz. 316;
twee verzen uit Patimen, blz. 82-83; drie verzen uit Li Fabre, blz. 88; vier verzen uit La Cansoun
di Félibre blz. 44; tien verzen uit La Venus d'Avignoun, blz. 9. Lo Pan dou Pécat wordt
eveneens vermeld.
Loc. cit., Patimen I, blz. 82-83: ‘quand vous sortez éperdu, cherchant sur les places publiques
le féminin superbe, si corrompu qu'il soit’.
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verleiding door het vrouwelijk schoon. De tegenstelling reinheid-verleiding
(schoonheid) wordt sterk onderstreept, zelfs in de vertaling die E.M. geeft van de
aangehaalde verzen:
Quand sourtès esperdu, cercant sus li grand plaço
Lou femelan superbe emai fugai (Sie!) pourri

waar E.M. het laatste vers vertaalt ‘Het prachtige wijfelijke, tot rottens toe’, wat de
Provençaalse tekst vervormt. Terloops wijzen wij erop dat die vertaling, dus die
thematiek, ook aan de orde komt in Van de Woestijnes De Modderen Man.
Hoe dan ook, er bestaan aanrakingspunten met E.M.'s gegevens en Van de
Woestijnes werk. Het beeld van de granaat, dat slechts één enkele keer voorkomt
bij Van de Woestijne, bewijst dat het in de grond niet tot zijn verbeeldingswereld
behoort. Opmerkelijk is dat het precies een barstende, dus half-open granaat geldt.
13
Wij voegen hieraan toe dat het gebruikt wordt in een context van Sirenen , wat aan
een Aubaneliaanse reactivering doet denken.
Heet het toeval dat Aubanel een Messo de Mort schrijft, terwijl Van de Woestijne
plannen koesterde voor een Requiem-Mis, dan een Dooden-Mis, die uiteindelijk
omgedoopt werd tot: Dood van den Bedelaar? K. van de Woestijne leest er zijn
eigen doodenmis, wat precies de demarche is van Aubanel.
Ook Het Menschelijk Brood verwijst naar Aubanel, nl. Lo Pan dou Pécat, als men
weet dat bij Van de Woestijne menselijk synoniem is van zonde. Kan het verder nog
toeval heten als, in hetzelfde stuk, volgende verzen toegepast worden op de twee
protagonisten uit Lo Pan dou Pécat: Veranet, de paardentemmer en verleider,
enerzijds, Fanette, de eerst versmade, anderzijds. Vooral, wanneer de smaad een
typische connotatie wordt van de Aubaneliaanse begeerte (infra):
Hij, die den kop der roodste rossen wist te beuren;
wiens vreugd de rimplen rechtte uit hun vernorschten nek,
(...)
hij, die de puurste vrouw gelijk een paard zou temmen
en, waar ze onder den blazende' adem van zijn smaad
14
ontvonkte lijk een vuur, (...)

Sterkere evidentie levert Vlaamsch en Vrij, waarin Erik Monk (= K.v.d.W.), in februari
1894, het gedicht Wals publiceert, waarvan de eerste strofe voor ons doel geeigend
is:
En bleek, en d'oogen half gesloten starend
in 't Niet, door het zoel en zwaar gewolk der geuren
15
bedwelmt bijna, daar gaan ze zwijgend draaiend, (...)

13
14
15

V.W., I, Poëmata, Uit: Het Lied van Phaoon, blz. 369; cf. supra, noot 11.
V.W., I, Het Menschelijk Brood, blz. 469. Cf. Th. Aubanel, o.c., blz. 117.
Loc. cit., nr. 5 (4.2.1894). Schr. dateert zijn gedicht Vastenavond 1894.
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Het behoeft geen betoog om van Aubaneliaanse beïnvloeding te overtuigen, daar
hier typische gegevens vertegenwoordigd worden:
Mau-grat la caud uno autro palo,
Lis iue dubert sèns regarda,
(...)
Muto, lis iue clin, coumo morto,
Ravajessant de sai pas que,
L'autro, soun dansaire l'emporto
16
Sèns la sourti dóu penequet.

Men vetgelijke hiermee P. de Monts eigen fragmentarische vertaling, in Losse
17
Schetsen II .
Het bal-motief zullen wij nogmaals in het oeuvre van Van de Woestijne aantreffen.
Tweemaal in De Leemen Torens (1916-1928), ook in Beginselen der Chemie
(1916-1925), en de daarbij horende ontwerpen in de Agenda's en/of Carnets.
Telkens als er sprake is van dansen, danspaar, dancing, danszaal, enz., wordt
een derde verscholen, doch haast tastbare figuur binnengesmokkeld in Van de
Woestijnes tekst, nl. de loerende gestalte van de Verzoeker en het schrikbeeld van
18
de Verdoeming . Vanaf Van de Woestijnes aanraking met Aubanel, zal het motief
steeds Aubaneliaans geconnoteerd worden. Telkens wordt, in die context, de
zondigheid en de metamorfose van de mens geëvoceerd. In dit opzicht heeft Van
19
de Woestijne zich Aubanels vers eigen gemaakt: ‘lou diable ris dins la liunchura’ .

5.
Onze uitgangstelling is aldus bewezen: E.M. is Erik Monk, is K. van de Woestijne.
Er scheelt slechts één maand, de maand die februari 1894 scheidt van 1893.
Ook hierop bestaat er een antwoord, daar het bal-motief toch ook voorkomt in De
Stormloop (1893), waaraan van de Woestijne niet alleen onder allerlei pseudoniemen
heeft meegewerkt, echter ook F.V. Toussaint (Allerheiligen, Skald Liederik), alsook
een zekere Multafero, die niemand anders zou kunnen zijn dan Art. Eeckhout, Van
de Woestijnes intimus (Eeck-hout → Ik houd → Multa fero). Dit vermoeden wordt
versterkt of bevestigd door Multafero's kort prozastukje, waarin ook het bal-motief
aan de orde komt, eveneens als de reeds benadrukte metamorfose of demonische
20
bezetenheid (de verleiding, die alles doet vergeten), die ermee verbonden is . Het
stuk verschijnt twee nummers

16
17
18

19
20

TH. AUBANEL, Li Fiho d'Avignoun, Lou Bal, blz. 302-304.
Loc. cit., blz. 411: ‘Zwijgend, de oogen half gesloten, half bezwijmd, en droomend van ik weet
niet welke paradijzen, laat zich de maagd, zonder uit hare dommeling te ontwaken’...
V.W., VII, De Leemen Torens, blz. 100 sqq., 631 sqq; Ibid., Beginselen der Chemie, Omzetting
I, blz. 636; Practische Beteekenis van sommige Termen, blz. 678 sqq.; Agenda 1917, 10 feb.,
ook blz. 7 van Notes.
TH. AUBANEL, o.c., loc. cit., blz. 308.
De Stormloop, nr. 6 (10.3.1893).
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21

later dan Van de Woestijnes eigen Bal in Valentino . Merkwaardig is verder dat het
bal-motief telkens met Vastenavond verschijnt, wat ook waar is voor Wals.
Het openingsvers van Bal in Valentino vertaalt het semantisme van het
22
Aubaneliaanse paradigma: ‘Pan! Pan! e vaqui la quadriho’ , dat bij Aubanel het
werkelijke begin van het bal inluidt. Van de Woestijne heeft de voorbereidingen op
het bal weggelaten. Zijn vers bewaart verder de dubbele klemtoon van Aubanels
openingswoorden.
Zijn aandacht richt hij op het meest orgiastische moment van Aubanels Lou Bal,
daar waar het ritme versnelt, de taferelen elkaar opvolgen, en de bezetenheid
voltrokken wordt in een sterk erotisch geladen sfeer.
Vivo, aquesto, e galejarello,
La vesès i quatre cantoun
Sèmpre emé tóuti dansarello
23
E sautant coume un fouleton .

De besproken metamorfose is er. Ook hier doolt de duivel, niet alleen in de vorm
van de vloek; ook de adolescente Van de Woestijne beschrijft de ‘fangalou dou
desir’, de verbeestelijking van de mens door de begeerte, wat typisch is voor
Aubanels kunst: ‘Ze lonken/Toch door begeerte (...), of kozen/die rozen/Voor 't
maagdelijk ras’.
De Aubaneliaanse elementen worden niet vergeten: de jonge maagden, de
liefkozingen, de farandole; ze zijn er allemaal, zelfs het verlaten van de dans-plaats:
Al zingend

D'àutri s'envan en farandoule

En springend

Embriaga la flamo is iue

Verlaten ze 't bal.

L'amour crido, la car idoulo:
24

Dansaran de plus bello à-niue .
In dit opzicht is Van de Woestijnes vers even expliciet als Aubanels vers. De
semantische wijzigingen betreffen slechts enkele notaties. Die wijzigingen zijn licht
te verklaren door de leeftijd van de Gentenaar en de sociologische context: Van de
Woestijne zal, in maart 1893, 15 jaar oud worden.
Als de schroom en de adolescente remmingen wegvallen, zal de Gentse dichter
een even felle en gepassioneerde zegging gebruiken als zijn Provençaals

21

22
23

Ibid., nr. 4 (26.2.1893); het gedicht is gedateerd: Vastenavond 1893. Het ms. berust in het
AMCV te Antwerpen, en kwam uit de nalatenschap van F.V. Toussaint. Wat de groep van
vier jonge Vlaamse jongens uit de NRC bevestigt.
TH. AUBANEL, loc. cit., blz. 302.
TH. AUBANEL, o.c., loc. cit., blz. 302. Van de Woestijnes tekst:

Het teeken is gegeven!
Door woeste vreugd gedreven
ze draaien
en zwaaien
De paarkens het plein op en af.
24

TH. AUBANEL, o.c., loc. cit., blz. 308.
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voorbeeld, waar het de uitbeelding van de begeerte, en de hieruit resulterende
verscheurdheid betreft.
De kringloop is gesloten: E.M. is vertaald, wijl de beweringen uit de NRC-brief uit
1924 gecontroleerd konden worden, en waar werden bevonden.

6.
Alvorens te besluiten rest ons nog een laatste taak te volbrengen. Het E.M.-artikel
gaf blijk van E.M.'s geestdrift i.v.m. Aubanel. Indien de invloed van de Provençaalse
dichter op de adolescente Van de Woestijne zo groot is geweest, kan het niet anders
of de aard en omvang van die beïnvloeding moet worden gedefinieerd. Niet in het
jeugdwerk, echter in de poëzie van de volwassene.
Zonder er verder op in te gaan, vermelden wij hier nochtans een paar dubieuze
gevallen. De schakel is zozeer afgezwakt, dat het bijna onmogelijk wordt enige
zekerheid te bereiken, want ook de Aubaneliaanse beelden zijn in Van de Woestijnes
psyche een zelfstandig bestaan gaan leiden. Voorbeelden zijn: de alleen-staande
zingende boom, de zwaluwen, de thuiskomst en de haard, het gejoel der honden,
de donkere dreef, het eenzame gezang in de avond, de Leie of de Rhône, de smidse,
25
enz. .
Er zijn andere, meer duidelijke gevallen, waaronder het volgende, dat 1910 te
dateren is. Van de Woestijnes vers speelt in hetzelfde tijdsverband als Aubanels
vers, nl. de avondschemering. De optredende jonge vrouwen hebben dezelfde
hiëratische houding als die van mythische Choephoren:
Querre d'aigo em' un bro clin sus l'anco redouno 26
en, schuin de kruiken die ter kromme heupe wegen... .

Het vers van Van de Woestijne vertaalt precies Aubanels visie. Het semantisme
wordt bewaard. De twee syntagmatische paren (epithethon en substantief) worden
in beide gevallen behouden; hun resp. volgorde wordt niet gewijzigd. De
grammatische mogelijkheid van het Nederlands ‘kruiken’ is er slechts om het
scherpere contrast met het enkelvoudige ‘heupe’ te beklemtonen, zodat, wat het
wegen zelf van de kruiken betreft, de impressionistische schriftuur duidelijker zou
uitkomen. Dit schrijfprocédé wordt verder onderstreept door de weglating in de
Nederlandse tekst van het voorzetsel em', zodat de oorspronkelijke bepaling nu
geactiveerd wordt, om als dynamisch subject van ‘wegen’ te fungeren.
Dit is echter bijzaak; elke schrijfvorm is tijdgebonden.
Het eigenlijke Aubaneliaanse momentum ligt elders. Het ligt, zoals het E.M.-artikel
dit duidelijk maakte, bij Fiho d'Avignoun, dus bij Aubanels naturalisti-

25

26

Het cijfer tussen haakjes verwijst naar Li Fiho d'Avignoun; het eerste cijfer verwijst naar het
V.W. I van Van de Woestijne: 354 (142), 96 (242-43), 158, 237, 263, 378, 392 (177, 114);
392, 395 (115); 243 (177); 382, 383 (172); 243, (30); 66, (86). Een ander voorbeeld is: ‘Lou
temps éi sourne, ai! las! e fai niue dins moun amo’ (174) ev. te leggen naast ‘Thans: ijlt’. De
tijd is guur en onberoerd’. V.W., I, blz. 428.
TH. AUBANEL, o.c., blz. 115; V.W., I, blz. 243. Wij cursiveren.
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sche zegging in zake begeerte. Wij zullen aantonen, dat die begeerte, die al dan
niet verscheurdheid, dan toch een tijdsvervorming postuleert, gebonden is aan een
aliënatie van het denkende ik. Dit gegeven strookt volkomen met wat wij weten van
de latere evolutie van de dichter. Inderdaad, als zodanig is de begeerte een wezenlijk
bestanddeel van het Pascaliaanse jansenisme, dat hij zich eigen gemaakt had.
Wat de adolescente Van de Woestijne betreft, de openbaring van Aubanels
dichtwereld is geschied langs het obsederende, telkens pathetischer opgenomen
refrein van La Venus d'Avignoun; het ‘passes plus que me fas mouri’, dat vol is van
hartstocht en onmachtige woede, opgekropte haat en vertwijfeling:
Vole pas, vole plus t'ama
27
M'es òdi de trelima .

Van de Woestijnes zang laat een even hartstochtelijke contrapunt horen:
Ik zal u niet beminnen
gij, die in vreê gewaad
voorbij mijn torve zinnen
28
langs-heen mijn leven gaat .

De Provençaalse structuur ‘vole’ genereert een similaire Nederlandse structuur; het
sterk beklemtoonde ‘zal’ drukt een even sterke wil uit als de Provençaalse term. In
beide gevallen loopt de wilsuitdrukking uit op een formeel schijnbare infinitiefzin.
Het Provençaalse ‘trelima’ bewaart zijn hele betekenis in Van de Woestijnes perifrase
‘torve zinnen’ (impressionistische signatuur). In een andere, doch identieke context
29
zal dat begrip vertaald worden als ‘bronst’ , wat opnieuw verwijst naar een verder
stadium van Aubanels gedicht: de bezetenheid, die de mens omschept tot beest, ‘li besti coume d'alumard’ (blz. 10-11).
Het refrein ‘passes plus’, dat het uitgangspunt was voor de semantische variatie
‘vole pas’, zal in verschillende gedaanten voorkomen in Van de Woestijnes poëzie:
Gij echter, ga voorbij arm kind en zonder vragen
30
ik haat u om dees geert, die ik minne om deze pijn... .

Of de dichter nu ‘ga voorbij’, ‘ga heen dan kind’, ‘waarom zijt gij niet heen gegaan’,
‘gij gingt voorbij’ of nog zijn toevlucht neemt tot de breder

27
28
29
30

TH. AUBANEL, o.c., blz. 11.
V.W., I, Het Vader-Huis, Verzen aan eene Vrouw, blz. 45.
Ibid., Het Zatte Hart, blz. 421.
Ibid., De Modderen Man, blz. 479.
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uitgesponnen formule ‘wie zijt gij vrouw die draalt en niet heen wilt gaan?’, alle
31
verhalen van Aubanels ‘passes plus que me fas mouri’.
Niet minder interessant is in dit opzicht Van de Woestijnes hertaling ‘ik haat u’,
die teruggaat op ‘M'es òdi’. Door zijn formulering schenkt Van de Woestijne aan
‘òdi’ zijn oorspronkelijke sterke betekenis terug, nl. ‘haat’. Hij verwerpt dus de geijkte,
dus meer afgezwakte vorm als ‘venir en òdi’. De Franse juxta-tekst vertaalt ‘il
m'ennuie’.
Zodat wij moeten aanvaarden, dat de Vlaamse jongeren, inz. E.M., waarover de
dichter het had in zijn NRC-brief, wel degelijk aandacht hadden voor de
oorspronkelijke tekst, en het Frans slechts als springplank diende. Van de Woestijnes
bewering dat hij Provençaals leerde wordt hierdoor bewaarheid.
Wij blijven even stilstaan bij het ‘trelima’. Overeenkomstig de impressionistische
maatstaven cristalliseert de ervaring rond een synaesthetische as, waarin fysiologie
en ethica versmelten.
Het door ‘trelima’ geponeerde begeren wordt omgezet tot het ambiguë ‘pijn’, d.i.
de concrete neerslag van het begeren. Hierdoor krijgen we een eerste kijk op het
splitsingsproces van 's mensen bewustzijn, dat het begeren teweegbrengt.
Aan de hand van de reeds aangehaalde teksten, ook de analyse ervan, kunnen
we stellen dat het begeren in zijn karakteristieke Aubaneliaanse gestalte,
psychologisch, doch ook esthetisch gezien, in een fixatie resulteert. Dit is een
situationeel bepaald, gefigeerd erotisch mechanisme, dat reeds duidelijk te bekennen
viel in de laatste drie verzen van het aangehaalde citaat: ‘Ik zal u niet beminnen’.
Dit mechanisme kan uit elkaar gehaald worden. Daartoe nemen wij als
uitgangspunt een semiologisch gelijkaardige passage uit En Arle, dat wij op La
Venus d'Avignoun enten:
Un fiò lampant es dins sis iue
E, long de sa gauto un pao palo,
S'escapon jusqu'à sis espalo
32
Si péu negre coume la niue .
(...)
Camino, e la creirias voulant:
Souto la gràci e lou balans
Dóu fres coutihoun, se divino
Anco ardido e cambo divino,
33
Tout soun cots ufanous enfin .

Dezelfde techniek wordt eveneens op Van de Woestijnes tekst toegepast.

31

32
33

Deze gedichten werden op volgende data gepubliceerd: ‘Ik zal u niet beminnen’ (V.W., I, 45),
in Vlaamsche School, 1900; ‘Kind met het bleek gelaat’ (ibid. 479, cf. 476), De Gids, dec.
1911; ‘Gij zijt altijd’ (V.W., I, 421), Elsevier 1917, ook in Orpheus, feb. 1924; ‘'k Hadde u gewijd’
(V.W., I, 732), Dietsche Warande en Belfort, 1911; ‘De dag is moede’ (V.W. , I, 476), De Gids,
apr. 1912, ook in Het Roode Zeil, 1920; ‘De morgen was’ (V.W., I, 294), Groot Nederland,
1903; ‘Ik ben u moe’ (V.W. , I, 483), Groot Nederland, 1910, ook in Het Roode Zeil, 1920.
Th. Aubanel, o.c., blz. 64.
Ibid., blz. 7.
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Gij draagt een schoone vlechte haar
allangs uw lage leênen...
(...)
- Gij gaat mijn duister huis voorbij,
verlangenloos en rechte;
ik rade uw naakte, maegre dij;
34
ik zie uw donkre vlechte .
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken
geen liefde in mat gebaar noch in leede oogen ziet,
maar in uw zedig kleed uw knieën weet te schikken
zóo, dat me te eiken male eene laaie drift doorschiet:
Gij zult het nimmer aan mijn vrome woorden weten
hoe mijn begeeren om uw kleêren dolen dorst;
(...)
- Gij echter, ga voorbij, arm kind, en zónder vragen:
35
ik haat u om dees geert', die ik minne om deze pijn... .

Onmiddellijk valt op dat we telkenmale met hetzelfde grondgegeven worden
geconfronteerd. Het geldt telkens een volwassen, rijpe man, die begeert, d.i. die
naar een voorbijlopend meisje loert of lonkt, tot wie hij zwijgend een smeekbede
richt: ‘ga heen, draal niet’, daar haar aanwezigheid als een uitdaging fungeert, zijn
begeren aanwakkert.
De ‘chatouno’ van Aubanel is amper vijftien jaar oud. Het door Van de Woestijne
geëvoceerde ‘kind’ moet niet veel ouder zijn, vooral als men rekening houdt met 's
dichters eigen omschrijving. Bij Aubanel lijkt het kind voorbij te dansen of te zweven
(de kleren). Van de Woestijnes tekening op haar beurt doet denken aan een van
Degas' danseresjes: de rechte rug, de lange vlecht, de magere dij. In beide gevallen
steekt het zwarte haar af tegen de bleke wang.
De enige band met het begeerde object is de blik van de begerende, die verwijlt
rond de kleren van het kind, die haar naaktheid laten raden, en hem tot wanhoop
drijven. Hierin wordt de strijd tussen wil en drang weerspiegeld.
Telkens blijkt het ‘kind’ rein, ongeschonden te zijn, want onwetend van de begeerte
en de begerende: zij is verlangenloos, dus ‘rechte’. De begerende, daarentegen,
als een roofdier ineengedoken, loert op zijn prooi van achter het raam, zodat
tegelijkertijd het besef dat het object hoe dichtbij ook, toch onbereikbaarder wordt,
beklemtoond is. Het van zijn vervulling afgesneden begeren verwijst naar zichzelf.
Het onmachtig aliënatiebesef bij de begerende wordt er schrijnender door. ‘Quand
36
la car estranglo l'esperit’ , ontstaat inderdaad een ànders worden. Dit proces wordt
versneld en verhevigd door de tergende tegenstelling reinheid-begeerte, zodat een
verregaande verbeestelijking van de mens ingrijpt. Aldus Van de Woestijne en zijn
model Aubanel.

34
35
36

V.W., I, De Gulden Schaduw, blz. 265; de eerste keer gepubliceerd in Vlaanderen, 1906.
V.W., I, o.c., blz. 479.
TH. AUBANEL, o.c., blz. 82.
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Onbevredigd en onmachtig, met het duister besef van zijn zondigheid belast, keert
de begerende, als bij toverslag, alle bestaande waarden en werkelijkheden om, en
projecteert hij zijn begeren op de onschuldige prooi. Dan verwijt hij haar zijn eigen
begeren; zij krijgt de schuld. De onschuldige wordt de tegenpool van reinheid en
onschuld. Ze stelt het vleesgeworden kwaad voor, het vijandige: ‘Lou femelan
37
superbe emai fugue pourri’ .

7.
Wellicht begrijpt men nu beter waarom Van de Woestijne kon schrijven dat een
37
invloed van Ch. Baudelaire op hem nooit had bestaan . Voor de Gentse dichter
kwam hij te laat. De ‘bloemen des bozen’ had hij al uit Li Fiho d'Avignoun.
De door zondigheid en begeerte gebrandmerkte Aubanel, zal de weg naar de
38
reinheid betrachten. Hij zal verkondigen dat het beter is dat ‘het vlees slape’ . Hij
zal zijn heidense, zondige zinnelijkheid pogen te beteugelen, door haar te sublimeren,
d.i. door de sluizen van het esthetische te openen:
E vaqui perqué t'ame, - e ta bèauta m'engano, 39
E perqué, iéu crestian, té cante, o grand pagano!

Ook wat het sublimeringsproces betreft, valt er weinig verschil te ontdekken tussen
40
de Gentenaar en de Provençaal . Slechts het beoogde doel zal verschillen. Bij al
zijn sublimering blijft Aubanel de ‘Venus pagano’ steeds bezingen. Zijn vers blijft de
‘Aphrodite pandemia’ gelden. Van de Woestijne was al te zeer door Paulinisme en
Pascalisme belast, opdat hij zich hiermee zou tevreden stellen. Zijn vers geldt dan
ook een meer vergeestelijkte Venus, de ‘Aphrodite ourania’, die hij o.a. in Poëmata
en Het Zatte Hart bezingt. Dit betekende echter niet het einde van de reis.
Nu de aard en omvang van Aubanels invloed beschreven zijn, is het nuttig de
draagwijdte hiervan te onderstrepen.
Als wij de aangehaalde verzen en hun verschijnensdata in ogenschouw nemen,
kunnen wij er de extensie in de tijd van bepalen. Op zijn ruimst strekt zich die
beïnvloeding uit over de periode 1893-1924. Indien wij nu beide uitersten buiten
beschouwing laten, enerzijds om slechts werk van de volwassen kunstenaar over
te houden, anderzijds om vervalsende dubbeltellingen te vermijden, krimpt die
tijdspanne in tot 1906-1917. Dit is de tijd, toen, onder de

37
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38
39
40

Agenda 1918, 27 mei. ‘Die invloed heeft nooit bestaan’.
Agenda 1918, 27 mei. ‘Die invloed heeft nooit bestaan’.
TH. AUBANEL, o.c., blz. 8.
Ibid., blz. 108.
Op verscheidene plaatsen verwijst de dichter naar dit sublimeringsproces, zodat men de
indruk krijgt dat hij af en toe ‘hineinliest’; b.v. ‘De liefde der schoonheid, de strijd om de
schoonheid, de ascesis die de mystiek der schoonheid beredt: zij zijn Rimbaud's levensbrood
geweest. Hij gevoelt, dat hij, langs de baan der schoonheid, de andere mystiek bereiken gaat
(...)’ (V.W., V, blz. 884, Waarom heeft A. Rimbaud gezwegen?).
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druk van de Latemse jaren en de daarmee verbonden gebeurtenissen, een nieuwe
bundel het licht wilde zien, nl. Het Gelaat des Dichters, grotendeels De Modderen
Man uit 1920. Met die bundel zal Van de Woestijne zijn barok impressionisme de
rug toekeren, om zich te wijden aan een meer directe, eenvoudige zegging van
mystieke aard.
Om dit nieuwe rijk te betreden zal hij zich moeten loswikken van het zinnelijke,
waaraan hij, tegen wil en dank, nog zal blijven vastklampen. Deze wereld zal hij de
gedaante geven van de grote verleidster, de vrouw. Geen wonder, dat hij precies
dan teruggrijpt naar de openbaring van zijn jeugdjaren (1893-95). Aubanels grootste
verdienste is geweest, een fundamenteel moment in het geestesleven van Van de
Woestijne te hebben betekend.
Rijksuniversiteit Luik
12.12.81
FR. VAN ELMBT
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Boekbeoordelingen
Litteraturen i Nederlandene gjennom 800
år. (Oslo), Solum forlag A/S, 1980. 381 p.
KåRE LANGVIK-JOHANNESSEN,

Daar de literaire kennis van de meeste mensen wegens onvoldoende taalbeheersing
niet berust op eerstehandservaring, zijn zij aangewezen op vertalingen en op
overzichten in de eigen taal. Het is een welgekend feit dat vertalingen geen behoorlijk
beeld van een literatuur geven, zelfs nog afgezien van het feit dat oudere vertalingen
meestal totaal van de markt en zelfs uit de bibliotheken verdwijnen. De
geïnteresseerde lezer moet dus vertrouwen op de hem geboden overzichten. Voor
de ‘grote’ literaturen biedt dat over het algemeen geen werkelijke problemen, maar
voor de kleinere, meer perifere wel. Tot die kategorie behoren zowel de Nederlandse
als de Noorse literatuur. Van beide kan men terecht zeggen dat ze in de respectieve
landen zeer onvolledig en onvoldoende bekend zijn.
Dat is een eerste reden om de uitgave van een Noors overzicht van de
Nederlandse literatuur met vreugde te begroeten. Wanneer men bovendien merkt
dat het boek werd geschreven door een specialist die zijn sporen als neerlandicus
ruimschoots heeft verdiend - Vondelkenner, rederijkersspecialist, onvermoeibaar
vertaler en inleider van Vlaams en Noordnederlands werk en ten dagelijksen titel
hoogleraar Nederlands in Oslo - dan neemt men het boek met volle vertrouwen ter
hand. En men wordt niet teleurgesteld, en is er blij om dat de Noorse lezers op een
dergelijke vakkundige, enthousiaste, overtuigende en vlot-geschreven wijze op de
hoogte worden gebracht van de betekenis en samenhang van de Nederlandse
literatuur.
De krachtlijnen en grote opties van dit overzicht vallen misschien niet helemaal
samen met de traditionele Nederlandse visie en aanpak. Maar dat lijkt mij literatuurspecialist maar slechts in geringe mate neerlandicus - eerder een
compliment dan een verwijt. Welke zijn die grote opties? Bewijzen dat de ‘literatuur
in de Nederlanden’ (schrijver heeft zeer nadrukkelijk die precisering gekozen) een
leidende functie heeft vervuld tijdens de middeleeuwen, dat het rederijkerstoneel
een uniek Europees verschijnsel is, onderschat en grotendeels onbekend, dat Vondel
het grote dramatische barokgenie uit Europa was, dat de Vlaamse (Zuidnederlandse)
literatuur binnen het kader van de Nederlandse gedurende het grootste deel van
de 800 jaar die in de titel worden genoemd, de dominerende was, en onderschat
en geminimaliseerd wordt, dat de moderne Nederlandse literatuur een aantal auteurs
bezit die een Europese bijdrage hebben geleverd, al zijn ze niet of weinig bekend
in het buitenland.
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Zo opgesomd lijkt het bijna van het goede te veel. Een zaak is onmiddellijk duidelijk:
een Zuidnederlands literair historicus zal vlugger geneigd zijn om
Langvik-Johannessens visie te onderschrijven, dan een Noordnederlander. Ik zou
niet zover willen gaan om te zeggen dat de auteur een parti-pris heeft voor het
Vlaamse aandeel. Toch is het voor ieder lezer evident dat hij het meest geboeid is
door dat onderdeel (de middeleeuwse literatuur, de rederijkersdramatiek, Vondel,
Gezelle). Als Vlamingen mogen we dankbaar zijn dat een buitenlands specialist de
vaak eenzijdige en door een Hollandse bril bekeken informatie corrigeert en m.i.
grotendeels overtuigend aanvult.
Naast deze grote opties op de inhoud valt op dat de auteur resoluut gekozen
heeft voor een sterke nadruk op de oudere perioden, middeleeuwen - renaissance
- barok, en dat hij de moderne literatuur van de laatste honderd jaar (het laatste
hoofdstuk, ‘V. De literatuur na 1850’) afhandelt in nog geen 100 blz. tegenover 275
voor de vorige perioden. Het is enerzijds boeiend en verheugend vast te stellen dat
de traditie zo nadrukkelijk beklemtoond wordt, maar anderzijds is het wel jammer
dat de voorlichting over de moderne literatuur, die dan toch het meest zal gelezen
worden, zo summier en schematisch wordt voorgesteld. De schrijver is zich daar
terdege van bewust en hij zegt het herhaaldelijk, in zijn inleiding (‘Wie speciaal
geïnteresseerd mocht zijn in die moderne nederlandstalige literatuur wordt verzocht
1
andere overzichten ter hand te nemen’ p. 8) en in zijn slotwoord (‘... het
onvermijdelijke enigszins onduidelijke beeld van onze eigen tijd - het zal altijd moeilijk
zijn, om niet te zeggen onmogelijk om de eigentijdse literatuur te beoordelen - ...’
p. 361). Hij heeft dus nadrukkelijk gekozen, zou men kunnen zeggen, voor de
presentatie van de betekenis van de Nederlandse literatuur in het kader van de
Europese literatuur i.pl.v. voor een nadruk op het heden die leeslust moet opwekken.
Men kan dit standpunt billijken, het komt het imago alleen maar ten goede en de
leeslust van het publiek wordt helaas toch maar al te zeer geleid door de commerciële
aanpak van de uitgeverijen. De auteur maakt trouwens doorlopend vergelijkingen
met bekende Europese werken. Daarbij overheersen wat al te zeer de verwijzingen
naar de Duitse literatuur dunkt me, maar het is het terrein dat de auteur het best
beheerst. Soms zijn die verwijzingen wel eens verrassend en vergezocht (Reinaert
en Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, p. 37; de 4de Martijn en Dante, p. 54;
Esmoreit en Novalis, p. 86 enz.). Maar ze zetten zeker kracht bij aan het betoog.
Toch voelt men zich als Nederlandstalige wat onbehaaglijk worden bij al de lof en
de sterke woorden die gebruikt worden: ‘het monumentale werk over de heilige
Lutgard’ (p. 40), ‘Jan van Ruisbroec... een van de allergrootste mystici van de
christenheid’ (p. 65), ‘Jan Moritoen... een van de grootste lyrische dichters uit de
Nederlandse middeleeuwen’ p. 76) enz. Deze sterk prijzende toon valt vooral op in
de hoofdstukken over de middeleeuwen. De auteur lijkt daarmee als het ware kracht
te

1

Citaten in mijn vertaling (A.B.).
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willen bijzetten aan de stelling dat de Nederlanden toen ook literair, het leidende
taalgebied van Europa waren, zoals voor de schilderkunst en de muziek algemeen
erkend wordt.
Een van Langvik-Johannessens stellingen is dat de ‘literatuur in de Nederlanden’
Europees gezien het sterkst staat in de lyriek en de dramatiek. Het eerste deel van
de stelling is makkelijker te aanvaarden dan het tweede. Het ligt niet in mijn bedoeling
deze dubbele stelling hier verder te discussiëren, ik laat ze voor rekening van de
auteur. Maar ik zou wel een aantal opmerkingen willen maken over de uitwerking
ervan.
Vooreerst, aan de dramatiek wordt veel meer plaats ingeruimd dan aan de lyriek.
Weliswaar wordt behoorlijke aandacht besteed aan Hadewych, aan Jan Moritoen
en anderen, later aan renaissancelyriek, aan Gezelle, Perk, Kloos en Gorter, maar
dat alles krijgt toch maar een beperkt aantal bladzijden, vergeleken met de omvang
die het middeleeuws theater krijgt (32 p.), het rederijkersdrama van de 16de eeuw
(25 p.), het toneel van de Gouden eeuw (52 p.), en dan vermeld ik nog niet de nadruk
op later 18de eeuws rederijkerstoneel, op Jacob Kats, op Fr. van Eedens toneelwerk
enz. Het is symptomatisch dat van de 25 keer dat inhoudsreferaat in kleiner lettertype
gegeven wordt, het niet minder dan 20 maal over toneel gaat, met Vondel op kop
(5 drama's) en verder nagenoeg alle middeleeuwse toneelstukken. De rest betreft
epiek en roman.
Dit leidt mij tot de bedenking dat dit boek toch wel enigszins gedisproportioneerd
aandoet. Het overwicht van het dramatisch genre is te sterk. Vondel krijgt 10%
toebedeeld van de ganse omvang van het boek. Zelfs indien hij, zoals
Langvik-Johannessen zegt ‘de schepper (is) van de werkelijk christelijke tragedie
in de Europese literatuur’ (p. 208) omdat hij ‘een synthese (heeft bereikt) van de
Griekse tragedie en het christelijk mysteriespel’ (p. 204) lijkt mij dat in het geheel
van het boek gezien een disproportie. En was het nodig om al die obscure Vlaamse
rederijkers in de 18de eeuw op te nemen, Joan de Grieck, J. Fr. Cammaerts, J.
Neyts, J.B. Hofman enz. Hier heeft de grote belezenheid van de schrijver en zijn
kennis over het toneelleven in de Nederlanden hem te ver meegenomen. Ik heb mij
zelfs afgevraagd of in dit boek niet een ander voor meer dan de helft uitgewerkt zit,
een boek over de dramatiek en het theater in de Nederlanden.
Het heeft weinig zin scherpe kritiek te richten op het schematische overzicht van
de moderne literatuur. De schrijver is zich bewust van de tekortkomingen. Toch wil
ik wijzen op de steeds wankeler wordende methodiek naarmate het boek vordert.
De methodologische stringens van de behandeling per genre is goed volgehouden
tot in de 18de eeuw, tot ongeveer blz. 240. Van dan af worden zowat alle criteria
gehanteerd, stromingen, geografische groepering, auteurspersoonlijkheid (daarvoor
werden auteurs gesplitst behandeld), groeperingen, tijdschriftkringen, tot zelfs
raselementen (p. 352 ‘Een joodse broer en zuster’ over Carry van Bruggen en J.I.
de Haan). Ik wil graag zeer sterk verzachtende omstandigheden pleiten voor de
auteur. Hij stond voor nagenoeg onbegonnen werk. Maar in de structuur van het
boek is het toch een opvallend gegeven.
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Langvik Johannessen heeft zijn boek afgesloten met een ‘Nawoord’ van drie
bladzijden (p. 361-363) dat niet onvermeld mag blijven. Hij probeert daarin de
bijdragen van de Nederlandse literatuur tot de Europese samen te vatten.
Apart plaatst hij Vanden Vos Reynaerde en Elckerlyc die Nederlands zijn maar
algemeen als zodanig niet erkend worden. Dan noemt hij het hoofse ridderepos dat
‘eervol kan vermeld worden’. Vervolgens Hadewych en de ‘hoogst merkwaardige
ridderspelen uit de 14e eeuw’. Verder de ‘gans aparte dramatiek van de rederijkers’
die blijkens een aantal indiciën op weg was om even toonaangevend te worden als
de schilderkunst, de muziek en het humanisme ‘waar de Nederlanden kort en goed
toonaangevend waren in het Europese geestesleven’. Dan komt Vander Noot en
‘natuurlijk’ Vondel. Vervolgens springt de auteur over naar Gezelle en Multatuli, en
Van Eeden, Couperus en Verwey. Uit de 20e eeuw worden de namen genoemd
van Streuvels, Timmermans als ‘iets heel eigens’, verder Vestdijk en Boon. En
tenslotte Anne Franks dagboek.
Het besluit is ‘Het wordt tijd dat de Nederlandse literatuur in ons algemeen literair
bewustzijn de plaats krijgt die ze verdient’ (p. 363).
Wat moet nu tot slot resumerend het oordeel zijn over dit zeer belangrijke boek?
Het is een persoonlijk werk, dat getuigt van grote zakelijke kennis en van een
geëngageerde visie zonder dat de objectiviteit in het gedrang komt. Ik kan mij echter
goed voorstellen dat de gemiddelde Noorse lezer ontgoocheld zal zijn over de zware
nadruk op de oudere perioden en op de dramatiek en dat hij het deel over de
moderne literatuur, zeg die van onze eeuw, niet zo schematisch had gewild, wat
meer gestoffeerd en meer informatief.
Mijn persoonlijke reactie is echter: had de auteur ons Nederlandstaligen misschien
niet een nog grotere dienst bewezen door van dit werk twee boeken te maken. Een
eerste had een studie kunnen zijn over de grote specifieke Nederlandse dramatiek
rond drie kernpunten: de middeleeuwse ridderspelen, het rederijkerstoneel en
Vondel. In een tweede boek had de auteur met zijn enorme belezenheid en
vertrouwdheid met onze literatuur zijn landgenoten kunnen voorlichten over de
betekenis van de huidige, moderne Nederlandse literatuur.
Ik haast mij om eraan toe te voegen dat dit geen kritiek is. Langvik-Johannessen
heeft een boek geschreven, dat misschien uitnodigt tot detailkritiek, maar dat een
bijzonder waardevolle bijdrage is tot de reeks presentaties van ons literair
patrimonium in het buitenland. Wij kunnen onszelf enkel meer zulke kundige en
enthousiaste verdedigers ervan in andere taalgebieden toewensen.
21.10.81
A. BOLCKMANS
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Tleven ons heren ihesu cristi. Het
pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus. (Verzameling van
Middelnederlandse bijbelteksten. Miscellanea. Deel II) Leiden, E.J. Brill,
1980.
C.C. DE BRUIN,

Naast de vertalingen van het Nieuwe Testament, waren ten onzent ook vrij bewerkte
levens van Jezus in omloop, die onder meer dienden als leidraad bij meditatie. Zij
genoten zelfs de voorkeur, waarschijnlijk omdat zij meer details verschaften dan de
evangelies en ook veel meer inspeelden op gevoelige gemoederen.
Twee Latijnse prestaties van formaat, de Meditationes Vitae Christi van
pseudo-Bonaventura en de Vita Jesu Christi van Ludolphus Carthusiensis werden,
mits de nodige bekortingen, waarschijnlijk net vóór 1400 samengevoegd tot een
Franciskaans-Cartusiaans geheel van beperkte omvang, dat spoedig (omstreeks
1400) een middelnederlands vertaler vond.
Aan dit werk werd dan ook reeds in 1854 door Moll terecht de titel gegeven van
Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, thans door De Bruin in zijn ondertitel
in overeenstemming gebracht met onze huidige kennis (door toevoeging van
pseudo-) en spelling (ph > f). Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Als
hoofdtitel koos De Bruin Tleven ons heren ihesu cristi, omdat de titel der vertaling
aldus luidt. Maar in de proloog (p. 3) lees ik ‘te maken in duutscher talen uten Latijn
en tractaet vanden leven ons Heren Jhesu Cristi’; ik had het woord tractaet, dat
onze tekst duidelijk onderscheidt van de evangelies, niet laten vallen. Dat vonden
ook de eerste Middelburgse drukkers in 1479: Tractaet vanden leven ons Heren
Jesu Christi.
Bij het grote en gevarieerde handschriftelijke aanbod heeft De Bruin zijn
verantwoorde keuze laten vallen op Leiden, U.B., Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde 1984, in 1409 geschreven in een Hollands dialekt en afkomstig van het
Haarlems begijnhof.
Dit Middelnederlands heeft hij voortdurend vergeleken met de evangelies en met
het Latijnse origineel. Af en toe vertaalt hij ook trefzeker; zelfs met in de rug de steun
van het Latijn is dat op vele plaatsen geen eenvoudige zaak. Wanneer het
Middelnederlands geen voldoening schenkt zoekt hij hulp in andere handschriften.
De bijbelcitaten zijn (behalve in de proloog) geïdentificeerd, de andere auteurs
(Bernardus, Anselmus, Augustinus) met soms lange aanhalingen evenwel niet; wie
wel eens deze spelden in die hooibergen heeft gezocht zal daar alle begrip voor
hebben: het sop is eigenlijk de kool niet waard.
Een tekst, die in de 15de eeuw zo verspreid en dus zo geliefd was, mag geen
enkele middelnedetlandist ongelezen laten, met zin of met tegenzin. Zelden ontmoet
men devotionele aberraties zoals de volgende op p. 13: ‘oec alstu dijn lichaem ten
slape legghes ende dijn hoeft opten poelu (= peluw), so sel di wesen, als oftu mit
Johannes rustes op die burst ons Heren Jhesu Cristi, ende aldus rustende op die
burst ons Heren Jhesu Cristi sughe die mammekens Jhesu, ende in vreden in dat
selve slaep ende rust’. Deze ‘kunsteloze, simpele vertaling’ is volgens de
karakterisering van De Bruin (p. XIV) ‘geen succes maar ook geen mislukking te
heten’.
Veel leest men zelfs voor zijn genoegen, vooral wanneer lege perioden, waarover
de evangelisten zwijgen, worden ingevuld: hoe kwam Maria aan de kost
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(p. 54)? Wat deed Jezus tussen 12 en 30 (p. 63)? In Nazareth bestaat nog het
bronnetje waar Jezus voor zijn moeder water haalde (p. 60). Wie wil weten of Maria
en Jozef zo nonchalant waren dat ze een hele dag terugreisden zonder zich te
bekommeren om hun 12-jarige zoon, leze p. 60-61.
Aangezien woorden wekken maar voorbeelden strekken, mogen de volgende,
soms kritische opmerkingen getuigen dat ik zelf de proef heb doorstaan.
1. Het valt te prijzen dat de uitgever een moderne interpunktie heeft aangebracht
en het aldus de lezer gemakkelijker maakt. In de eigen, interessante proloog
(p. 3) vraag ik me af of een komma wel op de juiste plaats is gezet in de
volgende zin: ‘... om dattet jammer waer ende groter consciencien, weert dat
sulken scat den leken ewelic ontbliven soude...’. Ik lees: ‘dattet jammer waer
ende groter consciencien weert, dat...’ en vertaal ‘dat het jammer zou zijn en
aanleiding tot ernstig gewetensbezwaar, indien...’
2. Soms grijpt de uitgever m.i. ten onrechte in.
A. Enkele keren verbetert hij een meervoudsvorm van het werkwoord
in een enkelvoud. Ik geef daarvan één voorbeeld. Bij ‘Ende al hadde
si (nl. Maria) die moghen hebben...’ staat aangetekend: ‘hadde
(posset) HS hadden, veranderd naar L’. Dit verschijnsel doet zich
zo vaak voor - o.a. op p. 41, 55, 119, 129, 173, 199, 219 - dat we
hier niet aan een fout moeten denken, maar aan een meer
voorkomende taalkundige eigenaardigheid, een anorganische -n,
die o.a. in de Mittelniederländische Grammatik van J. Franck (§
125, 1 en § 129, 2) geregistreerd is.
B. Dat De Bruin de Middelnederlandse eigennamen, onse Heer en
God van een hoofdletter voorziet, daar kan ik nog inkomen. Maar
waarom ook de talen (p. 3 uten Latijn) en de dagen der week (b.v.
p. 131 des Woensdaghes), de eerste waarschijnlijk op grond van
de groene bijbel, maar de tweede toch niet. In zijn eigen ‘Woord
vooraf’ schrijft hij het substantief ‘Latijn’ met een hoofdletter (p.
XIII), het adjektief met een kleine letter (‘latijnse leven’, p. IX).

3. Dat bij zulk uitvoerig traktaat inzake tekstverklaring wel eens verschil van
mening optreeedt, ligt haast voor de hand.
A. ‘Des morghens harde vroe... sochten si hem onder sine maghe
ende vriende. Ende als sijs niet en vonden, wart Onse Vrouwe
harde zeer... beanxt’ (p. 61). - sijs wordt verklaard met ‘zij het (kind)’;
m.i. is sijs, naar analogie van ‘sochten si hem’ een enklise van sij
+ sijns (de gen. van hi).
B. ‘Sich, hoe sijn oetmoedicheit is ghemeerret vanden voerseiden
capittel (nog groter is geworden dan in het voorafgaande
hoofdstuk)... Ende inden anderen deel (in een ander opzicht)
merket, hoe hem oetmoedicheit omme gaet. Want tot nu hi
ghewandert heeft oetmoedich... Hier woude hi oec schinen een
sondaer te wesen’ (p. 72).
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C.

D.

E.

De tekstverklaring van De Bruin heb ik tussen haakjes gekursiveerd.
In een ander opzicht acht ik niet juist. Het Latijn heeft a precedenti
tractatu tegenover in alio, wat in de volgende zin zijn parallel vindt:
tot nu tegenover Hier. Bij in alio moet men tractatu aanvullen,
Middelnederlands deel.
P. 91 voetnoot 13 ‘tot dien (erga eos) tegenover dat alles’. Dien is
hier, gezien het Latijn, niet onzijdig maar mannelijk meervoud:
‘tegenover hen (die ons versmaden)’.
‘Ende als [hi] hem daer of verwonderde ende hi seide...’ (p. 84).
De toevoeging van hi lijkt me overbodig, indien verwonderde
onpersoonlijk (+ datief) is gebruikt.
‘Inder columpne, daer hi aen ghebonden was, staen noch lyteken
sijns bloets so als die hystorien begripen’ (p. 170).
De Bruin vertaalt: ‘bevinden zich sporen... naar de geschiedenis
meldt. ‘als men leset inder hystorien...’ Moeten we hier niet
konkreter denken aan Petrus Comestor - de ‘meester inder
historien’, zoals onze auteur (p. 83) en ook Dirc van Delf (II, 40)
hem noemen, en zijn Historia Scolastica? Cfr. p. 173: ‘als men leset
inder hystorien...’

Terwijl van vele zijden terecht de lof gezongen wordt van Gysselings Corpus krijgt
het indrukwekkende Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae Medii Aevi mijns inziens
niet de aandacht die het verdient. Dit levenswerk, dat Prof. de Bruin - praktisch
alleen steunend op eigen kracht - sinds 1970 laat verschijnen, behoort ongetwijfeld
nu al tot de heel grote Neerlandistische prestaties van onze eeuw.
R. LIEVENS

Reynke de Vos. Wilhelm Fink Verlag München 1981
(Uni-Taschenbücher 1031). 130 blz. DM 16,80.
HARTMUT KOKOTT,

De bedoeling van dit kleine boek is, bij lezers die met de Middelnederduitse literaire
taal minder of niet vertrouwd zijn ofwel niet over de tekst van het in die taal gedrukte
gedicht van 1498 zelf beschikken, als ‘Hinführung..., die das ganze Werk (Verstext,
Glosse, Illustrationen) erst wieder adäquater Rezeption zugänglich macht’ (p. 8) te
fungeren. De prestatie van de auteur moet dus tegen de achtergrond van een zeer
bescheiden ambitie beoordeeld worden. Het is een andere vraag, of de ingezette
middelen (een tekstparafrase van bijna 30 bladzijden en enige commentaar daarrond)
de meest geschikte zijn om het gestelde doel te bereiken. Ik ben geneigd, die vraag
negatief te beantwoorden: een student die moeilijkheden heeft met de mnd. tekst,
kan m.i. als eerste kennismaking nog altijd beter de Reclam-vertaling met nawoord
van Karl Langosch lezen: die biedt de volledige verstekst met de meeste illustraties
en bovendien ook voldoende glossetekst om een idee te krijgen van de inhoud en
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de kwaliteit van het proza van de Nederduitser. Bij Kokott beperkt de
tekst-kennismaking zich tot een aantal losse citaten met hun vertaling in het Nhd.;
verder komen er in zijn werk slechts 3 van de 53 illustraties voor.
Maar beoordelen we Kokotts boek op zijn eigen merites. Het bevat buiten een
voor beginners goed bruikbare beredeneerde bibliografie vijf hoofdstukken, waarvan
het eerste als inleiding (met een voorgeschiedenis in vogelvlucht van Reynke) en
het vijfde als aanhangsel (met een nog vluchtiger overzicht van de nageschiedenis)
fungeert. Het tweede hoofdstuk draagt de titel ‘Exemplarische Textanalyse’. Hierin
worden de eerste 456 verzen parafraserend en commentariërend besproken; daarbij
wordt kort ingegaan op antropomorfiserende trekken, op hoofse en juridische
aspecten, op het parodiërende karakter van de tekst en op de tectonische functie
van het onderzochte stuk. Parallel daarmee worden de prozacommentaren en de
illustraties bij dit uittreksel besproken. In zijn behandeling van de commentaren komt
Kokott tot het juiste besluit: ‘Die Fuchsgeschichte ist selten mehr als der Hintergrund
für fast beliebige, immer aber moralisierende Bemerkungen’ (p. 37). De behandeling
van de illustraties is banaal en komt nauwelijks verder dan een beschrijving van wat
er op de prentjes staat. Het is duidelijk, dat de citaten bij de tekstcommentaren in
dit hoofdstuk slechts exemplarische functie hebben; of de gedane uitspraken in hun
algemeenheid houdbaar zijn, kan slechts door een systematische confrontatie met
de tekst geverifieerd worden. Nu zijn die uitspraken allesbehalve diepzinnig, maar
ze lijken mij in de regel wel juist.
Het derde hoofdstuk heet ‘Zur Gesamtinterpretation des Epos’. Het bevat een
zeer lange samenvatting van de inhoud van de verstekst en een commentaar daarbij:
‘Fuchsfigur und Handlungsstruktur als Ausdruck feudaladliger Aporie’. De functie
van de term Aporie is mij niet duidelijk geworden; wel kan gezegd worden, dat de
auteur tracht het idee te ontwikkelen, dat ‘Reynke zeigt, wie die Tiersozietät (!) sich
selbst als egoistische, im Grunde zutiefst rechtlose und allein machtpolitisch
bestimmte Gesellschaft demaskiert’ (p. 79) en dat dit tegen de achtergrond van de
menselijke maatschappij wordt gezien, waarbij het gaat om de ‘Aufstieg eines kleinen
Adligen’ ‘in einer feudaladligen Gesellschaft’ (p. 81). Niet zo verrassend dus en
evenmin scherp analyserend, maar in de details meestal wel juist.
Het vierde hoofdstuk, ‘Städtischer Kulturpragmatismus’, houdt zich bezig met de
glosse in zijn geheel en met wat de ‘Rezeptionszusammenhang’ wordt genoemd:
een niet heel voorzichtige schets van sociaaleconomische samenhangen te Lübeck
rond 1500, steunend op nogal losse gegevens uit de secundaire literatuur; hierin
wordt het mnd. gedicht op grond van de in de glosse uitgesproken intenties geplaatst,
en wel als een produkt van Franciscaanse volksmissie, heel concreet uit het
Catharinaklooster. Deze speculatie was in een inleidend werkje van deze aard beter
niet opgenomen. De glosse zelf wordt onder formeel en inhoudelijk opzicht vooraf
in grote trekken geanalyseerd. Wat de paragraaf over de illustraties tussen de
bespreking van de glosse en de behandeling van de ‘Rezeptionszusammenhang’
komt doen, is mij
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niet duidelijk. Hij bevat slechts wat algemeen bekende gegevens over inhoud en
herkomst van de prenten, waarbij de bewering, dat deze ‘ein Bindeglied... zwischen
dem Text des Epos und der Intention des Bearbeiters’ zouden zijn (p. 105), voor
zover deze met inhoud gevuld zou kunnen worden, nergens hard wordt gemaakt.
Ik kan de lectuur van dit werk als inleidende kennismaking met het mnd. dichtwerk
op zichzelf niet aanbevelen. Het kan ten hoogste een hulp zijn als parallelle lectuur
naast een versie van de tekst zelf (een vertaling of beter nog het - voor een
Nederlandstalige niet zo moeilijke - origineel). Men moet zich dan wel klaar voor
ogen houden, dat het voor zover het om de verstekst gaat, niet inleidt in de
denkwereld en de maatschappijvisie van de Nederduitse bewerker, want er is geen
poging gedaan om die van die van zijn Nederlandse voorganger(s) te scheiden (Die
voorganger(s) noemt Kokott meestal ‘flämisch’; moeten wij de Nederduitser dan in
het vervolg een Holsteiner gaan noemen?). Wat de glosse en de cultuurhistorische
achtergrond betreft, is dat tot op zekere hoogte wel gebeurd, maar hier dient er voor
gewaarschuwd te worden, dat de auteur niet zeer voorzichtig extrapolaties uit de
secundaire literatuur tot eigen stellingen maakt. De commentaren bij de illustraties
zijn uitgesproken zwak, maar hier heeft hij wel de pech gehad, dat hij geen gebruik
meer heeft kunnen maken van een boek dat een paar maanden voor het zijne
verscheen: het door T. Sodmann en mij uitgegeven Reynaert - Reynard - Reynke.
Studien zu einem mittelalterlichen Tierepos (Köln - Wien 1980).
J. GOOSSENS

Van der feesten een proper dinc. Temperamentvolle vriendschap tussen
hof en hemel. Tekstuitgave en interpretatie door Prof. dr. H. VEKEMAN.
Alfa, Nijmegen, 1981 (Tekst en Tijd 3). ISBN 90 70 40 711 6. 108 blz.
Prijs: NFI. 16,50.
Bijna tien jaar nadat een werkgroep van Groningse neerlandici zich intens heeft
beziggehouden met Van der feesten, misschien het meest raadselachtige, maar
1
tegelijk het meest fascinerende gedicht uit de middelnederlandse letterkunde , heeft
H.W.J. Vekeman een deeltje van de reeks ‘Tekst en Tijd’ eraan gewijd. Laat ik al
dadelijk zeggen, dat ik zelden een zo boeiend en charmant boekje heb gelezen.
Vekemans studie valt uiteen in twee, duidelijk te onderscheiden delen:
1. een kritische tekstuitgave met de nodige aantekeningen, 2. een poging tot
interpretatie van het gedicht. Het past derhalve, dat in deze recensie aan beide
aspecten van zijn werk enige aandacht wordt besteed.
Vekemans kritische tekst steunt voor een groot gedeelte op het materiaal dat de
Groningse werkgroep heeft verzameld, al is S. behoudsgezinder geweest dan

1

Van der feesten een proper dinc, uitgegeven door een werkgroep van Groningse neerlandici,
Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit, Groningen 1972 (voortaan afgekort als Vdf).
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genoemde werkgroep en tegelijk progressiever dan Eelco Verwijs, op Ph. Blommaert
2
na de eerste uitgever ervan . In het bijzonder heeft Vekeman zich meer laten leiden
door de tekst van handschrift B, Brussel, Koninklijke Bibliotheek 15.589-15.623, het
z.g. handschrift van Hulthem, het enige waarin het gedicht in zijn geheel is
overgeleverd. Dit is belangrijk, omdat hiermee wordt teruggegrepen naar een solieder
basis voor het uitgeven van oudere teksten. Waar de Groningse werkgroep er vooral
om bekommerd was een tekst aan te bieden die tot lezen noodt, overwegende dat
het om een werk gaat dat van literair belang mag worden geacht, en daarom zelfs
in het spoor van Bédier ‘estetische overwegingen als ritme, verslengte, afwisselend
woordgebruik een woordje mee (heeft) laten spreken’ (Vdf 70), is Vekeman ter zake
veel terughoudender geweest. Ik geloof, dat hij daarmee een verstandige beslissing
heeft genomen. Menig editeur weet uit ervaring hoe voorzichtig men moet zijn met
ingrepen in een mnl. tekst, ook al lijken die op het eerste gezicht ‘verbeteringen’ te
zijn. Aandachtige lectuur van de kritische tekst, zoals die in Vdf is afgedrukt, heeft
mij niet altijd overtuigd dat ermee ‘een stap in de richting van de autograaf’ (Vdf 73)
is gezet. Is de werkgroep er niet te zeer van uitgegaan dat de auteur van Van der
feesten een begenadigd dichter zou zijn geweest, die zelden of nooit een steekje
liet vallen? Ik heb Vdf nauwkeurig met de editie-Vekeman vergeleken en ben van
mening dat ik het vrijwel steeds eens kan zijn met de varianten en emendaties die
S. heeft gehonoreerd, c.q. afgewezen. Slechts enkele keren heb ik de behoefte
gevoeld een vraagteken te plaatsen. Zo vraag ik mij af, of vs. 70 de emendatie
Groningen ghedwoghen (naar H; uit B geten) niet had dienen opgenomen te worden
op grond van de middeleeuwse gewoonte de handen te wassen na het eten, een
hygiënische, maar ook noodzakelijke maatregel. Bij vs. 172 had er misschien kunnen
op gewezen worden, dat de lezing van B moghen (naast connen uit H en S) toch
wel verdedigbaar is, zoals in Vdf t.a.p. is vermeld. Waarom Vekeman vs. 208
vroetscap kiest, de lezing van S, is mij niet duidelijk, aangezien B en H hier vrienscap
hebben. Voorts is het onmogelijk om precies uit te maken of vs. 398 de voorkeur
moet gegeven worden aan H vleuwen of G smeken; S. houdt het bij vleuwen en
volgt hierin Verwijs. Vs. 638 zou ik, om paleografische redenen, emenderen als ‘es
si onverscedelijc’, de variant uit H, die door verlezing in B gemakkelijk tot
onderscedelijc kan geworden zijn. Tweemaal heeft Vekeman het teksthandschrift
stilzwijgend verbeterd, zonder een bron voor zijn emendaties aan te geven: vs. 212
int herte (B int therte; cfr. evenwel vs. 206) en vs. 576 altoes (B altoet, 'n gewone
verschrijving).
In de annotatie van de tekst is S. uitvoeriger dan de Groningse werkgroep, al
heeft hij zich meer dan eens door de opvattingen ervan laten inspireren, hetgeen
hij in de inleiding tot zijn uitgave ruiterlijk toegeeft. Over het algemeen

2

De uitgave van Ph. Blommaert vindt men in zijn Theophilus, gedicht der XIVe eeuw, gevolgd
door negen andere gedichten uit de middeleeuwen, Gent 1858, pp. 44-55; die van Eelco
Verwijs in Van vrouwen ende van minne, Middelnederlandsche gedichten uit de 14e en 15e
eeuw, Groningen 1871, pp. 1-33.
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kan men zeggen dat zijn woordverklaringen voldoende zijn en adequaat. Op het
gevaar af dat ik van vitterij wordt beschuldigd, durf ik toch enkele aanvullingen en
wijzigingen voorstellen. Ik plaats ze hier op een rijtje:
17

vele: lang; 19 dat: totdat;

33

‘Zij gaf mij bewijzen van haar
welwillendheid, goedgezindheid’;

51

bequam mi wel: beviel mij, was mij
welgevallig;

69

op ghedaen: hierbij had er misschien
kunnen op gewezen worden, dat de
tafels na de maaltijd gewoonlijk werden
weggebracht (cfr. MnlWdb. 5, 1691);

94

harentare: hier en daar, overal (de door
S. voorgestelde vertaling past bij geen
van de bewijsplaatsen, aangehaald
MnlWdb. 3, 155 e.v.);

102

‘Ik zou niet weten wat je te vertellen en
op welke manier (ik dat zou moeten
doen)’; 110 doer: ter wille van; 138 subtijl:
scherpzinnig, schrander; 146 als ic
ghevroede: zoals ik het zie, op mijn
manier;

152

‘dan de eenwording van twee harten’ (cfr.
vs. 155);

174

‘Men zegt dat daar liefde is, maar dat is
niet waar’; 199 te blouwen: met verdriet
vervuld (de vertaling van Vekeman lijkt
mij te sterk);

204

‘het kostte hem veel moeite, veel
inspanning’;

214

doen bekinnen: doen begrijpen, leren
inzien; 223 sieren: zuiveren (?), zie de
aantekening Vdf t.a.p.;

370

‘Als minnaars liefde hebben getoond en
wederliefde gevonden’ (cfr. MnlWdb. 3,
117); 397 ‘wie zich schuldig acht’;

427-8

‘En zij pakken het nieuwe aan en laten
het oude varen, hoewel het beter is’ ,

491

kinnen: herkennen; 523 ‘die er ernstig
om verzoekt’; 541 sonder vermiden:
zonder schroom;

555-6

‘Ter wille van hem kan men niets
vergeefs doen, wat er ook gebeure’; 630
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deert: schort, mankeert; 712 ‘als ze trouw
beminnen’;
744

‘die zelden te vinden is’ (de vertaling van
Vekeman is wel heel vrij, ik geef de
voorkeur aan de parafrase van Vdf);

748

noest: deert (van het verb. intr. nosen).

Men kan natuurlijk van mening verschillen over hetgeen wel, of niet moet worden
verklaard. Ik ben met opzet nogal omstandig geweest, omdat ik vermoed dat
Vekemans boekje ook zal gelezen worden door belangstellenden, die met het mnl.
niet zo zijn vertrouwd.
Hoofdbrok ervan vormt alleszins de interpretatie van het gedicht als exponent
van de vriendschapsmaterie in de middeleeuwse literatuur. Ingaande op een
3
suggestie van W.P. Gerritsen , waarvolgens de geschiedschrijving van de
nederlandse letterkunde van de middeleeuwen volgens stofcomplexen in één verband
zou dienen te worden behandeld, kwam S. tot de ontdekking dat Van der feesten
weliswaar in menig opzicht overeenkomsten vertoont met Beatrijs van Nazareths
Seven manieren van minnen, maar zich daarvan onderscheidt omdat het thema
eigenlijk niet de ‘minne’ is, maar de ‘vrientscap’. Aldus kwam hij op het idee om zich
ernstig in het werkje te gaan verdiepen en een poging te wagen om de boodschap
te achterhalen die het behelst. Vanzelfsprekend is hij niet de eerste geweest die
zich daarmee heeft beziggehouden, al heeft het lang geduurd eer het zover kwam.
Pas in 1939 verscheen het merk-

3

In zijn bijdrage Geschiedverhaal of schetskaart, N Tg. 68 (1975), pp. 89-109.
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4

waardige opstel van P.N. van Eyck , waarin deze dichter en criticus (hij was
geenszins een filoloog) aandacht vroeg voor de ‘organische eenheid’ van het gedicht,
waarin een bepaalde ‘toon’ zou te beluisteren vallen. Die toon, die stemming van
jeugdige verliefdheid, meent zijn leerling A.E. Cohen erin te hebben gehoord en
Van Eyck heeft hem dan ook de eer toegekend de ‘eerste oplettende beoordelaar’
ervan te zijn geweest. Van Eyck heeft evenwel te véél in het gedicht willen lezen:
getroffen door een toevallige overeenkomst van een negentiental strofen met Richard
van Sint-Victor, De IV gradibus violentae charitatis, las hij het als een sproke der
mystieke liefde. Van der feesten is echter in geen enkel opzicht een mystieke tekst;
5
het is een profaan gedicht. Dat heeft J.A.N. Knuttel afdoende bewezen . Heeroma,
de derde exegeet die er zich toe aangetrokken heeft gevoeld, heeft Knuttels visie
overgenomen en is zelfs een stap verder gegaan: voor hem is Van der feesten een
6
gedicht over de vriendschap als remedie tegen de gevaren van de liefde . Hiermee
raakte hij de kern van de zaak, maar hij besefte niet welke implicaties zijn uitspraak
bevatte. Er moest nu immers een definitie gegeven worden van de begrippen ‘liefde’
en ‘vriendschap’ volgens middeleeuwse maatstaven. De Groningse werkgroep is
daar niet toe gekomen, omdat zij ergocentrisch te werk is gegaan en daardoor ‘het
omliggende middeleeuwse landschap’ niet meer zag (p. 93). Vekeman heeft er wel
aandacht voor gehad: hij ontleedt het gedicht strofe na strofe, maar kijkt daarbij
voortdurend naar andere teksten uit de klassieke en middeleeuwse traditie, niet om
de directe bronnen van Van der feesten aan te wijzen (daartoe ontbreken de nodige
voorstudies), maar wel met de bedoeling geestverwante teksten op het spoor te
komen die kunnen bijdragen tot een beter verstaan ervan. En het is een bonte rij,
die de revue passeert: Cicero, Ovidius, Boëthius, Capellanus, de Rose, Ruusbroec,
Beatrijs van Nazareth, Hadewijch, de vrome monnik Aelred van Rievaulx...
Aanvankelijk kijkt men er een beetje beduusd tegenaan, maar naarmate de lectuur
vordert komt er meer relief in Vekemans uiteenzetting. Hij toont aan, hoe het
Ciceroniaanse vriendschapsideaal (De Amicitia) door de middeleeuwen werd
ontvangen en hoe aspecten van de hoofse minne er zich aan hebben vastgehecht,
m.a.w. hoe er een soort synthese van ‘minne’ en ‘vrientscap’ is ontstaan. In Van
der feesten wordt ‘de gevoelsgrens tussen minne en vriendschap betreden, een
grenservaring die kenmerkend is voor de middeleeuwse cultuur’ (p. 95).
Al met al geloof ik, dat wij prof. Vekeman dankbaar mogen zijn voor zijn boeiende
analyse van de vriendschapsliefde: zij noopt tot verder onderzoek.
7
Ergens heeft men de editie-Groningen ‘een feest voor filologen’ genoemd . Is het
boekje van Vekeman om zijn belezenheid en eruditie niet één spetterend vuurwerk?
Contern, Lichtmis 1982
W.E. HEGMAN

4
5
6
7

Van der feesten: sproke der mystieke liefde, TNTL. 58 (1939), pp. 1-38.
Van der feesten, TNTL. 65 (1948), pp. 1-6.
Van der feesten een proper dinc, TNTL. 85 (1969), pp. 161-193. Herdrukt in Spelend met de
spelgenoten, Den Haag 1969, pp. 222-255.
M.J.M. de Haan, NTg. 67 (1974), p. 248.
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Robrecht de Duyvel, uitgegeven en van commentaar voorzien door ROB
RESOORT. Dick Coutinho, Muiderberg 1980, 151 blz. Geïll. ISBN 90 6283
549 X. Prijs: f 19,50.
Een hertog van Normandië en een Bourgondische prinses zijn getrouwd om kinderen
te krijgen. Zeventien jaar lang wil dat niet lukken, maar dan bidt de hertog dat Christus
hem een kind zou laten verwekken dat in Zijn dienst zou staan. De hertogin echter,
door zoveel vertrouwen op een zo lang al machteloos of onverschillig gebleken God
geërgerd, beveelt haar eventuele kind in de handen van de duivel. Zij wordt bevrucht
en bevalt tien maanden later met geweldige pijn van een zoon die Robrecht wordt
gedoopt. Al gauw ontpopt Robrecht zich tot een ware kwelgeest voor voedsters,
kameraadjes en meester, zodat de andere kinderen hem de bijnaam ‘Robrecht die
duvel’ geven. Volwassen geworden en tot ridder geslagen is hij als roofridder en
bendeleider de schrik van Normandië. Als toppunt van zinloos geweld slaat hij in
een bos zeven kluizenaars dood. De schrik die zijn verschijning alom teweegbrengt
doet hem uiteindelijk zijn eigen boosheid beseffen en brengt hem tot inkeer. Van
zijn moeder verneemt hij de oorzaak van zijn kwade aard, verloochent daarop
formeel de duivel en trekt berouwvol naar Rome om er bij de paus te biechten. Voor
zijn penitentie wordt Robrecht naar een kluizenaar verwezen die hem van Godswege
beveelt zich als een zot te gedragen, niet te spreken en zich alleen te voeden met
wat hij de honden afhandig kan maken. Zo leeft, eet en slaapt Robrecht zeven jaar
lang met een hond in het keizerlijk paleis te Rome, waar hij het hof ook als zot met
‘practical jokes’ amuseert. Wanneer Rome omwille van 's keizers dochter door de
Saracenen wordt bedreigd, weet Robrecht hen tot driemaal toe te verslaan: een
engel had hem daartoe een harnas en een wit paard ter beschikking gesteld.
Wanneer de onbekende ridder met het witte paard Robrecht blijkt te zijn, zijn
penitentie afgelopen is en hij in 't vervolg niet meer ‘die duvel’ maar ‘die man Gods’
zal worden genoemd, trouwt hij de dochter van de keizer, neemt wraak op een
verraderlijke hofmeier en keert naar Normandië terug.
Dit is, kort samengevat, de historie van Robrecht de Duyvel zoals die verteld wordt
in de Nederlandse prozaroman die in 1516 te Antwerpen bij Michiel van Hoochstraten
verscheen en waarvan de tekst nu voor het eerst door Rob Resoort met inleiding
en commentaar is uitgegeven. Met achttien illustraties, een gecommentarieerde
literatuuropgave en een index is Resoorts editie een leuk en handig boekje geworden,
het tweede in de reeks ‘Populaire Literatuur’ (nr. 1 was de tekst van ‘De blauwe
schuit’, uitgegeven door Herman Pleij). Het was nog handiger geweest wanneer in
de tekstverklaring onder de tekst ook systematisch naar de Aantekeningen na de
tekst was verwezen: dat gebeurt nu alleen bij r. 7, 8, 352 en 814. In de
literatuuropgave bleven Resoorts eigen bijdragen onvermeld: het artikel ‘Lering of
vermaak? Robrecht de duyvel als prozaroman’ in Spektator 7 (1977-8), pp. 549-561
en de iets gewijzigde versie
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van deze tekst in de Handelingen van het vijf en dertigste Nederlands
Filologencongres 1979, pp. 125-131. We signaleren ze hier omdat ze ons iets meer
over de post-incunabel vertellen. Omstreeks 1950 was de oudste Robrecht-editie
die L. Debaene kon raadplegen een druk van ca. 1780 (De Nederlandse
Volksboeken, Antw. 1951, p. 231). Nu kon Resoort dus beschikken over de editie
van Van Hoochstraten uit 1516, maar we moeten het in zijn uitgave stellen met de
mededeling dat dit enig bekende exemplaar ‘pas onlangs’ is ‘opgedoken’ en zich
in de universiteitsbibliotheek van Wroclaw (Polen) bevindt ‘onder signatuur 462044’
(p. 64, waar dit laatste wellicht een drukfout is voor 460244: vgl. p. 31). Over het
hoe en waarom van dit opduiken vernemen we niets. De genoemde artikels zijn iets
minder geheimzinnig: te Wroclaw merkte mevr. Szandorowska op dat de Robrecht
niet bij Nijhoff-Kronenberg was vermeld en vanuit Den Haag bracht de heer Van
Thienen van de K.B. de medewerkers van het projekt ‘Laatmiddeleeuwse volks- en
triviaalliteratuur’ van de Universiteit van Amsterdam op de hoogte. Veel meer leren
beide artikels ook niet over het boek. Alleen nog dat ‘de houtsneden’ ‘nagenoeg’
ontbreken (p. 551 en 126). ‘De houtsneden’ en ‘nagenoeg’? Bedoeld is waarschijnlijk
dat alleen de titelpagina geïllustreerd is: een reproductie van de titelbladhoutsnede
is te zien op de voorpagina van Resoorts editie en op p. 31; voor de rest zijn de
illustraties bij de tekst uit de Engelse druk van ‘Robert the dyvell’ genomen. Van
een oorspronkelijke bladnummering of foliëring is in de moderne editie geen spoor
te ontdekken. Verder wordt de druk zonder meer in 1516 gesitueerd en aan Michiel
van Hoochstraten toegeschreven (p. 25): we nemen aan dat deze gegevens aan
het colofon zijn ontleend, maar ook hier wordt ons niets over meegedeeld.
De belangrijkste kapittels uit de inleiding zijn hoofdstuk 2 en 4. Het laatste speurt
naar de ‘historische achtergronden’ van het verhaal, het eerste behandelt ‘de
verschillende versies van de “Robrecht”’. De oudste versie is een Latijns exempel
van Etienne de Bourbon (eerste helft 13de eeuw): na zijn boetedoening trouwt
‘Robertus’ niet, zoals in onze historie, maar wordt heremiet. Het verhaal is vooral
in Frankrijk populair geweest en ook de twee oudste Franse versies hebben het
oospronkelijk ascetische slot. Vanaf de veertiende eeuw echter laat men de held in
het huwelijk treden met een prinses. De bron van onze Nederlandse historie is La
Vie du terrible Robert le diable, een prozaverhaal dat vanaf 1496 in druk werd
verspreid. De Nederlandse versie zou op haar beurt het voorbeeld van de Engelse
druk van Wynkyn de Worde zijn geweest. The lyf of Robert the devyll verscheen
echter omstreeks 1500 wat doet veronderstellen dat er nog minstens één oudere
Nederlandse druk heeft bestaan.
De hoofdstukken 1, 5 en 6 ‘interpreteren’ het verhaal. Op die interpretatie valt
nogal wat af te dingen. Robrecht wordt al direct in het verkeerde gezelschap naast
Masscheroen, Moenen en Theophilus geplaatst en achtereenvolgens
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een duivelskind (niet in morele, maar fysisch-genetische zin), een duivel (p. 44) en
‘een door de duivel bezetene’ (p. 45) genoemd. Resoort leest hier wat niet en leest
niet wat wel in de tekst te vinden is. In de historie lezen we dat de moeder van
Robrecht haar kind ‘den duvel ghegheven hadde doen si hem ontfinc’ (r. 420-421,
426-427; ook r. 631-632). Dat zij dit kind niet van de duivel zelf ontving, blijkt duidelijk
uit de geciteerde constructie (hoe had zij het hem anders nog moeten ‘geven’) én
uit de beschrijving van de omstandigheden bij Robrechts conceptie in kap. 4.
Robrecht is gewoon het kind van de hertog en de hertogin. Dat er bij en na de
geboorte vreemde dingen met hem gebeuren is natuurlijk het gevolg van de opdracht
van zijn moeder, maar heeft met de conceptie zelf niets te maken. Resoort weet
echter van het middeleeuwse incubusgeloof en dus zouden we ook hier wel eens
met een bevruchting door een incubus te maken kunnen hebben (p. 13), een
veronderstelling die op p. 15 zekerheid is geworden. Robrecht heeft volgens Resoort
ook een duivels uiterlijk, hij ‘kon er als duivelskind uiteraard niet betoverend mooi
uitzien’ (p. 15). Dat Robrecht betoverend mooi is, wordt in de tekst nergens beweerd,
maar ook niet dat hij er lelijk of duivels uit zou zien, integendeel: al vroeg wis hij
‘seer vroem van lijve’ (r. 145; vgl. ook nog de genoeglijke reactie van ‘die heren’ in
r. 141-143). De historie maakt ons in kap. 7 duidelijk hoe Robrecht vanwege zijn
boos gedrag ‘Robert die duivel’ wordt genoemd. Dat het hier om een bijnaam gaat,
hem door kinderen gegeven, speelt in kapittel 5.2. ‘Robrecht als duvel’ (en in geheel
Resoorts interpretatie trouwens) geen rol. Met de bijnaam ‘de duivel’ lijkt Robrecht
mij nog het best te vergelijken met de Gentse ridder Geraard van Gent (13de eeuw)
die door zichzelf en zijn tijdgenoten ook Geraard de Duivel werd genoemd. Men
vergelijke ook het ‘Chateau de Robert le diable bi Molineaux’ (tegenover p. 7) met
het Gerard-Duivelssteen te Gent...
In kap. 19 worden de zware zonden van Robrecht opgesomd: hij en zijn gezellen
hebben kerken beroofd en geplunderd, vrouwen verkracht, kooplui bestolen en
gedood en ‘clusenaers, nonnen, priesters, clercken ende veel ander lieden’ vermoord
en beroofd. Een gelijkaardige opsomming vindt men in kap. 23 bij zijn biecht aan
de heremiet. Wanneer Robrecht na zijn bekering naar Rome trekt om te biechten,
merkt Resoort in de aantekeningen op (p. 122): ‘Weliswaar waren er zonden die
slechts door de paus geabsolveerd konden worden, maar omgang met de duivel
hoorde daar niet bij’. Nu, van ‘omgang met de duivel’ is in de Robrecht geen sprake,
maar wel lees ik in Dirc van Delfs Tafel van den Kersten Ghelove: ‘Dit sijn die sonden,
daer alleen die paeus of sijn penitenciaer of loost ende absolviert: alle die clercken
ghequetset hebben of geslagen; alle die kercken gebroken hebben of gebarnt;...
alle die gheen, die ghewelt doen den gheesteliken luden van oerden... ende alle
die gheen, die sonder die vrese Gods sondigen, die straten of pelgrims scenden of
beproeven; die der kercken of hoor heilichdom stelen’, etc... (Winterstuc, cap. XXX:
ed. L.M. Fr. Daniëls, O.P., Antw./Nijmegen-Utrecht 1937, dl. 2, pp. 196-197). Van
hieruit begrijpt men ook waarom de relatie tus-
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sen Robrecht en de geestelijkheid in het verhaal zoveel nadruk krijgt: vgl. nog kap.
21. ‘Een door de duivel bezetene’ wordt Robrecht tenslotte in de inleiding genoemd
(p. 45), maar paus noch ‘penitenciaer’ onderwerpen hem aan een exorcisme. Het
doorsturen van een biechteling van de paus naar een heremiet herinnert sterk aan
Jan van Beverley. Ook de te volbrengen penitentie is in beide verhalen verwant.
Vreemd dan ook dat de uitgever het volksboek van Jan van Beverley nergens noemt,
zelfs niet in zijn uitvoerige aantekeningen over ‘de heremiet’ en de ‘prozaromans
waarin een heremiet een uitvoerige rol speelt’ (pp. 124-129).
Naast de aard en oorsprong van Robrechts naam ‘de duivel’ ontbreekt in Resoorts
interpretatie het gebed van de vader waarmee ook de latere bijnaam van Robrecht,
‘die man Gods’, verbonden is. De hertog had tot Christus gebeden dat hij een kind
mocht verwekken ‘bi denwelcken ghi gedient moecht werden’ (r. 92-93). Zijn vrouw
echter wenste dit eventuele kind al direct naar de duivel. Eerst zag het er naar uit
dat deze verwensing Robrecht fataal zou worden, maar na zijn bekering en
boetedoening wordt hij ‘die man Gods’ genoemd (kap. 36), is hij met andere woorden
iemand ‘bi denwelcken’ God ‘gedient’ kan worden. Zoals ook uit de titel (Hier beghint
die historie van Robrecht die duvel, die namaels ghemaect (1. ghenaemt) werdt die
man Gods) blijkt, is de hele historie op de tegenstelling der namen gebaseerd, een
tegenstelling die al bij de conceptie van Robrecht gegeven was. De religieuze
boodschap van dit alles is natuurlijk dat God en niet de duivel het laatste woord
heeft. Het is duidelijk dat het ‘man Gods’-motief veel beter past in de oudste
Robrecht-verhalen waarin de held na zijn penitentie besluit heremiet te worden. Ten
onrechte spreekt Resoort over dit heremietenleven als over ‘een levenslange straf’
die niet meer paste in de latere, minder ‘strenge’ eeuwen die vooral ‘een goede
afloop’ wilden zien. Het heremietenbestaan is na Robrechts penitentie geen straf
maar een verdienstelijk en goed werk en geldt dus óók als een goede afloop (vgl.
nog in ‘latere’ eeuwen Mariken van Nieumeghen die na haar penitentie in het klooster
blijft). Als men vanaf de veertiende eeuw Robrecht met een prinses laat trouwen,
is dat een andere goede afloop, maar dan een die wezenlijk afwijkt van de
oorspronkelijke, geestelijke, bedoeling van het verhaal: het verhaal is in de veertiende
eeuw geseculariseerd.
Heel iets anders zijn de ‘trivialiseringen’ die door Resoort in de aantekeningen
en de inleiding (pp. 60-61) zijn aangestipt. Deze hebben alleen betrekking op de
ridderstof in het verhaal. Zie ik het goed, dan doet trivialisering zich vooral voor
wanneer de auteur van deze ridderstof minder goed op de hoogte blijkt te zijn dan
de hedendaagse lezer of historicus. De aandacht gaat ook hier vooral uit naar wat
niet in de tekst te vinden is. Er is veel ridderlijks in de Robrecht gesnoeid, maar ‘toch
komen er... nog wel enkele van dergelijke trivialiseringen voor, vooral in passages
waar de tekst opvalt door een afwezigheid (vaak ten opzichte ook van het Frans)
van gegevens. Zelfs wanneer we rekening houden met de mogelijkheid dat er een
oudere Nederlandse editie
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heeft bestaan, die op deze punten wel betere informatie kan hebben bevat, dan nog
moeten we vaststellen dat er in dat geval sprake is van een trivialiserende tendens
van de editie-1516 ten opzichte van zijn Nederlandse voorganger’, enz., enz....
Het gewichtige woord ‘trivialisering’ brengt ons tenslotte tot hoofdstuk 3 waarin
de Robrecht ‘als prozaroman’ wordt bekeken. In dit hoofdstuk is de verwarring groot.
De laat-middeleeuwse literatuur (in druk) wordt verdeeld in rederijkersliteratuur,
volksliteratuur en triviaalliteratuur. Het aandeel van de rederijkersliteratuur is volgens
Resoort zeer door de latere historici overschat, want men moet weten dat er ‘méér
te koop’ was ‘dan rederijkerswerk’ (p. 26). Vooral met de ‘volksliteratuur’ is het
wonderlijk gesteld: ‘De echte volksliteratuur van de late middeleeuwen kunnen we
eigenlijk niet meer bestuderen: zij bestond slechts mondeling, en zodra zij werd
vastgesteld in schrift of druk hield zij in feite op te bestaan’ (p. 27). Het zal wel
niemand verwonderen dat een literatuur die zodra ze met pen of inkt wordt
aangeraakt, ophoudt te bestaan, vooral door negatieve kwaliteiten gekenmerkt
wordt: ‘grote anonimiteit, onachterhaalbaarheid van haar ontstaan, en afwezigheid
van de traditioneel bepaalde literaire vormgevingsprincipes’. Afwezigheid van
traditioneel bepaalde literaire vormgevingsprincipes? Volksliteratuur is dus niet
alleen een literatuur die bij optekening ophoudt te bestaan, maar ook een literatuur
die eigenlijk geen literatuur is. En inderdaad, eerst wanneer bijv. sagen, legenden
of sprookjes (die, zoals algemeen bekend, gekenmerkt worden door afwezigheid
van traditioneel bepaalde literaire vormgevingsprincipes!?) worden genoteerd,
worden ze ‘literair geïnfekteerd’ (p. 27). Wie nu is voor de hier bedoelde infektie
verantwoordelijk? Resoort geeft daar geen antwoord op, maar ik meen dat we ook
hier weer rederijkers in het vizier kunnen krijgen.
Een ‘tweede categorie teksten naast het rederijkerswerk’ (p. 28) heet
‘triviaalliteratuur’. Het gaat hier om prozaromans waarin de oudere ridderepiek voor
de druk en dus ‘aan een groter’ of ‘een nieuw publiek’ (p. 28) is aangepast. Over
de auteurs van prozaromans vernemen we niets, nog minder over het feit dat heel
wat van deze romans toch ook rederijkersverzen bevatten. Wel beantwoordt Resoort
op pp. 30-31 de vraag ‘Wie lazen nu deze triviaalliteratuur, en wie luisterden er
naar?’. Hier nu blijkt het beoogde publiek toch niet zo nieuw te zijn, want, zo lezen
we, we moeten de lezers van triviaalliteratuur vooral zoeken ‘bij de adel en de rijke
patriciërs (waarschijnlijk niet de welgestelde burgers, want die zochten eerder
aansluiting bij de rederijkerij), die de ridderkultuur nog in hoge mate als ideaal voor
ogen houden’ (p. 31). En Resoort besluit: ‘Deze laatmiddeleeuwse triviaalliteratuur
mist dus zeker de negatieve connotatie die dit begrip in onze dagen veelal heeft:
slecht, en voor de lagere klassen. Tot die lagen zakken ze pas af tegen het einde
van de 16e, maar vooral in de 17e en 18e eeuw’ (p. 32). Nu, als het woord
triviaalliteratuur alleen maar verwarring sticht en anachronistische misverstanden
oproept, dan liever weg ermee.
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Tenslotte nog dit: in de Tekst leze men r. 94 segghende, 211 ghewaect, 529 Metdien
en 713 keysers hof. In de aantekeningen wordt een en ander typologisch uit de
bijbel verklaard. Naar mijn smaak iets te veel (vgl. aant. bij r. 1232 over de 40
hoofdstukken, p. 141), maar zelf heb ik bij de geboorte en de uiteindelijke
bestemming van Robrecht als ‘man Gods’ aan Samuel moeten denken (zie 1 Samuel
1).
DIRK COIGNEAU
J. DE LANGE, P.C. Hoofts Rampzaeligheden der Verheffinge van den hujze

Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
's-Gravenhage 1981. Prijs: Belg. Fr. 625, -; f 39,50.
Het ‘werxken der Florentijnsche dingen’ van Hooft - aldus zijn eigen karakteristiek
- heeft tot het jongste Hooftjaar op een wetenschappelijke editie moeten wachten.
Nu ligt ze voor ons, dank zij de goede zorgen van de jonge Leidse doctor. Uitgegeven
naar de énig bewaarde autograaf heeft ze een ampele, vooral in historicis
gedetailleerde annotatie gekregen, en is ze voorzien van een Inleiding van een 130
bladzijden.
Een korte uiteenzetting van doel van de editie en opzet van het onderzoek wordt
gevolgd door een hoofdstuk over handschrift en drukken. Daarin krijgen de
lotgevallen van de geëditeerde autograaf - waarvan de rondgang langs de vrienden
via de mededelingen in de Briefwisseling traceerbaar blijkt - de meeste aandacht.
Hoofdstuk III geeft in zijn beknoptheid een bewonderenswaardig helder overzicht
van de geschiedenis van (de Medici in) Florence voorzover relevant voor Hoofts
tekst. ‘Inhoud en Vorm’, het vierde hoofdstuk, presenteert een beargumenteerd
schematisch overzicht van R, aan de hand van de 46 episodes op grond van een
vijftal criteria door De L. onderscheiden, en voert tot de conclusie dat R géén kroniek
mag heten. Dit begrip, in al zijn betrekkelijke vaagheid, impliceert toch wel het
hanteren van een streng chronologische volgorde der vermelde gebeurtenissen,
en het aanduiden van een samenhang ertussen. De L. neigt er toe het geheel eerder
een compilatie uit verschillend geaarde bronnen te noemen. Het belangrijkste
hoofdstuk handelt over ‘Feiten en Bronnen’; het geeft in een 50-tal pagina's aan
hoe naar bronnen kan worden, en hier in feite ìs gezocht, geeft informatie over de
gevonden bronnen, en per episode verslag (achteraf) van het onderzoek. Hoofdstuk
VI handelt over ‘Hoofts keuze’; het geeft de standpuntbepaling van De L., t.o. met
name de historicus Groenveld, met betrekking tot Hoofts bedoelingen met R. De
Inleiding wordt afgerond met een Besluit en een Verantwoording van de transscriptie,
het boek met de gebruikelijke Bibliografie en (hier een tweetal) Register(s).
Dit overzicht maakt duidelijk dat het zwaartepunt van de studie ligt in het
bronnenonderzoek. Vóór De L. was nog maar één keer - door Apeldoorn in Ntg 32
(1938) - over de herkomst van (iets van) de stof van R. geschreven.
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Op basis van gegevens in de tekst, van historische (of daarvoor aangeziene) feiten
erin, door historici in de moderne tijd behandeld, van aanwijzingen in Hoofts
correspondentie, en van de genoemde studie van Apeldoorn, en de bekende van
Breen, Cornelissen en Van Tricht, is De L. erin geslaagd met zekerheid een zestal
Italiaanse en twee Franse schriftelijke bronnen (waarvan twee in handschrift) als
door Hooft gebruikt, aan te wijzen. Hij spreekt van gebonden en vrije regels, en kan
op grond daarvan episoden aanduiden als zodanig, of met een combinatie van beide
begrippen. Gebonden betekent hier: qua herkomst terug te vinden in een duidelijk
aanwijsbare bron; vrij: alle overige regels. De laatste moeten vooralsnog beschouwd
worden als ontstaan uit op ándere wijze gewonnen informatie: via algemene, niet
aanwijsbare lectuur, of langs mondelinge weg dan wel door eigen aanschouwing.
Tot de gebonden episoden rekent De L. nr. 16 waarin sprake is van de énige
Nederlandse paus uit de geschiedenis, ‘Adriaen Floriszoon van Ujtrecht’. Van die
regels 566-597 blijkt het merendeel (nl. 569-594) ‘nauwelijks tot Guicciardini terug
te voeren’ (pag. 87) en ‘is het niet duidelijk uit welke bron hij [Hooft] (ze) heeft geput’
(179). Waarom het geheel dan gebonden moet heten (zie tabel op pag. 100) is mij
niet duidelijk, al is het geheel ‘voornamelijk gebaseerd op Guicciardini's Storia d'Italia’
(pag. 179). Maar dáárom gaat het mij hier niet zozeer. Eerder om een mogelijke
bron, nader te onderzoeken, te noemen. Aan Adrianus VI is in 1959 een
herdenkingstentoonstelling gewijd in Utrecht, resp. Leuven. In de catalogus ervan
(tevens ‘Gedenkboek’) wordt in Prof. R.R. Post's ‘Biografische schets’ op pag. 40
het opschrift van 's pausen eerste (verdwenen) graftombe in de oude St.-Pieterskerk
weergegeven: dat is, afgezien van de komma na imperaret identiek met wat Hooft
in r. 591-593 geeft. Post wijst zijn bron niet aan. Hij zal het wel uit (een? der) oude
biografieën hebben gehaald, waarvan op pag. 279 enkele genoemd worden. Uit die
van Giovio (in het Ned. Hist. Inst. te Rome aanwezig) wordt op pag. 210 de epitaaf
geciteerd: die wijkt van Hooft's tekst af in de plaatsing van duxit (nl. ná vita, en van
quam gescheiden door een komma) en in de vorm imperatet (wrschlijk wel een
drukfout). Hooft kan deze biografie, in (latijnse) ed. pr. daterend van 1548, in de
italiaanse versie van 1555, gekend hebben; of de latijnse van G. Morinck, in 1536
te Leuven verschenen, en als bezit van de Leuvense UB t.a.p. aangegeven. Juist
omdat hier van een inlassing, door Hooft zelf gemeld, sprake is, ligt het gebruik van
een gedrukte bron meer voor de hand dan van een bijv. eigen aantekening of van
kennis opgedaan tijdens Hoofts verblijf te Rome, toen de oude St. Pieter nog wel
bestond, maar Adrianus' stoffelijke resten al sinds 1533 in de Sta. Maria dell' Anima
rustten.
Het hoofdstuk dat mij minder overtuigd heeft is dat waarin De L. de degen kruist
met Groenveld. Hij betoogt dat Hooft niet - als de Leidse historicus wil - een
didactisch (staatkundig) doel nastreefde met R, dit boek géén lessen presenteert
noch een spiegel voor vorsten en regenten. Lessen immers worden, aldus De L.,
er niet expliciet als zodanig in aangekondigd (pag. 113), maar kunnen er overigens
wèl uit worden getrokken (pag. 114); en deze zijn ook
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heel dikwijls van zedenkundige aard. De adstructie hiérvan: ‘dat lering ook op een
andere wijze kan worden gepresenteerd’ (dan, tòch! in de R?), in paragraaf 3, lijkt
me niet erg to the point. Daaraan hoeft men toch niet te twijfelen? Maar mij dunkt
dat voorbeelden ontleend aan toneelstukken, een consolatie-gedicht (en zijn motto's),
een Berecht, niet erg bewijskrachtig zijn met het oog op een geschiedkundig werk.
En dit laatste blijft R, ook in de ogen van De L. Juist hierom mist men een exposé
over de toenmalige verwachtingen/eisen van en voor historiografisch werk, als
bijvoorbeeld verwoord in Vossius' Ars historica (1623). (Summier daarover Groenveld
in Hooft als historicus, Weesp 1981 - dat De L. nog niet zal hebben kunnen
raadplegen voor zijn tekst). En men verbaast zich erover dat De L. het hoofdstuk
afsluit met een citaat uit Romein, over Hoofts geschiedschrijving in het algemeen,
waarin hij die karakteriseert als ‘leermeesteres in wereld- en levenswijsheid’, dan
wel niet éxclusief voor vorsten en regenten, maar voor de lezers, waartoe toch ook
zij gerekend zullen mogen worden.
In elk geval heeft De L. duidelijk aangetoond hoe Hooft zich nauw aansluitend,
‘bindend’ aan historiografische bronnen waar en zover als hij maar kon, met R
geschiedschrijving leverde, en niet slechts een oefening op stilistisch gebied en op
dat van het novellistische vertellen ten behoeve van het werk aan de Ned. Hist. als
Overdiep in GLN IV poneerde. Waar hij op andere dan gedrukte en geschreven
bronnen lijkt te steunen, drukt Hooft zijn stempel van novellistisch prozaïst op zijn
geschrift. Naar mijn smaak legt De L. een te zwaar accent op de tegenstelling:
historiograaf versus denker en schrijver. De autonomie van de auteur Hooft bestaat
er vooral in dat hij los van de politieke actualiteit van de dertiger jaren zijn R schrijft;
en niet of nauwelijks, naar mijn mening, in het afwijken van de chronologie. Dat
afwijken is op enkele plaatsen aanwijsbaar, maar ten (grootsten) dele waarschijnlijk
gevolg van Hoofts onwetendheid m.b.t. de preciese datum van het vertelde gebeuren.
De op pag. 108 besproken episode 44, bijvoorbeeld, ontlokt De L. de formulering
‘Hooft wekt ten onrechte de indruk’ dat die chronologisch óók volgde op het in
episode 43 verhaalde; juist omdat waarschijnlijk hier sprake is van de weergave
van andere dan ‘papieren’ informatie, is het niet uitgesloten dat Hooft de datering
niet nauwkeurig wist, en verdient De L.'s formulering de nuancerende toevoeging:
‘waarschijnlijk onbewust’. Het lijkt erop dat juist die aandacht voor de autonome
schrijver tegenover de historiograaf, volgens mij derhalve niet helemaal gelukkig,
de slotzin van het Besluit van de studie gekleurd heeft, waar R genoemd wordt ‘deze
Florentijnse vertelling’, met ‘een bijzondere plaats in het geheel van Hoofts
ontwikkeling’, waarbij dit laatste begrip onbepaald blijft.
In de annotatie van de tekst heeft men zelden behoefte aan meer of iets anders
dan er in overvloed gegeven wordt. Van die zelden gevallen geef ik hier de volgende:
r.10 weldigh :

zou hier geen sprake kunnen zijn van
een betekenis als ‘goedgezind’ (vgl.
weeldich, weldich, mnl.), in contrast met
wrevel in r. 11?
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r. 46 zachtganger :

in verband met de contekst uit
Machiavelli, die daar spreekt van Veri's
pogingen zijn medestanders te overreden
door te spreken erover ‘dat menselijkheid
meer dan hoogmoed, gebeden meer dan
bedreigingen (de Signori zouden kunnen
bewegen)’ valt hier mogelijk eerder te
denken aan ‘zachtmoedige’.

r. 270 verwaeten :

nauwkeuriger (zie bijv. MNL. HWB. s.v.,
le bet. en vgl. Machiavelli ter plaatse die
scomunicato gebruikt):
geëxcommuniceerd. Dit noodzaakte
(normaal gesproken, d.i. kerkrechtelijk)
tot herbegraven in ongewijde aarde.

r. 489-490 annotatie volledig- en
duidelijkheidshalve aan te vullen, ná
Adriatische Zee, met:

‘vandaar naar Dubrovnik (= Ragusa
destijds)’

r. 1088 viellicht :

blijkens WNT s.v. veellicht, een typisch
Hooftiaanse vorm van dit woord (met
betekenis: vermoedelijk), en als zodanig
aan te wijzen.

Omvang en teneur van deze bespreking maken hopelijk vrijwel overbodig de
uitspraak waarmee ik tóch wil eindigen: met De L.'s werk hebben we een gedegen
editie in handen, en een studie waarvan de hoofdmoot: opzet, uitwerking en resultaat
van het bronnenonderzoek, uitermate instructieve literatuur voor (literatuur-)historici
moet heten.
P.E.L. VERKUYL.

Ontmoeting met Jan Swammerdam. Ingeleid en samengesteld door PROF.
DR. G.A. LINDEBOOM (Ontmoetingen met mystici, 3), Kampen, J.H. Kok
(1980); 120 blz.; prijs: f 17,95.
Dit curieuze en goed verzorgde boekje biedt alle religieuze verzen en een aantal
gebeden in proza die de wereldbefaamde arts en natuuronderzoeker Jan
Swammerdam (1637-1680) in zijn werk over de haften of de eendagsvliegen heeft
uitgegeven (Ephemeri vita, Amsterdam 1675). Enkele jaren tevoren was de
diepgelovige en ingekeerde geleerde in een geestelijke crisis geraakt: zijn
wetenschappelijke waarnemingen ging hij als een belemmering ervaren voor zijn
religieuze gemoedsrust en de verwerving van zijn zieleheil. Deze crisis dreef de
vrome entemoloog als een weerloos insekt in de webben van de beruchte Antoinette
Bourignon (SpL, 18 (1976) 283-87), de tirannieke ‘Moeder der gelovigen’ die in het
toenmalige Amsterdam meer dan één slachtoffer heeft gemaakt. Het pleit voor
Swammerdams religieuze gezondheid dat hij het slechts acht en een halve maand
in de communiteit van ‘la lumière du monde’ heeft uitgehouden en al in 1676 naar
zijn woning en zijn wetenschap is teruggekeerd.
De uitgave van deze Ontmoeting is vooral om drie redenen belangrijk. Zij illustreert
op een bijzonder concrete wijze de macht van het radikale spiritualisme in de laatste
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tegenpool van wetenschap en kunst. Getuige o.m. Jan
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Luyken en Anna Maria Schuurman. Het heeft Swammerdam veel moeite gekost
zijn hart af te trekken ‘van de vrucht deeser verboode boom der wetenschappen’.
De werkelijke dimensies van deze tegenstelling, die precies in een wetenschappelijk
en artistiek hoogstaande maatschappij als die van de toenmalige Republiek zo vaak
aan het licht treedt, moeten nog worden blootgelegd.
In de tweede plaats belichten de religieuze verzen uit de Ephemeri vita de
reikwijdte van het religieus-emblematisch wereldbeeld. Het boek was in de ogen
van de met schuldgevoelens overladen onderzoeker en diens leidsvrouw slechts
publiceerbaar als een stichtelijke spiegel ‘van 's menschen leven’. Vandaar de talrijke
toevoegingen die maken dat 220 van de 422 bladzijden van dit in nuce zuiver
descriptief-wetenschappelijk werk, religieus zijn. Lindeboom spreekt in dit verband
van tweeslachtigheid, wat, gezien vanuit Swammerdams gespletenheid, niet onjuist
is. Maar loutere ‘verpakking’ zijn deze talrijke godsdienstige toepassingen niet. Ze
bieden slechts een verhevigde uiting van wat veel andere natuurbeschouwers,
dichters en geleerden, in hun traktaten, embleemboeken en ‘invallende gedachten
op voorvallende gelegenheden’ hebben geformuleerd. Niet de vormgeving van het
boek over de eendagsvlieg lijkt me daarom een probleem, maar wel het feit dat zelfs
deze oplossing - de wereld als een beeld van God of de wetenschap als ont-dekking
van Gods boodschap in de schepping - Swammerdam op een gegeven moment
uiteindelijk religieus niet kon bevredigen. Een tijdlang verzaakte hij immers radikaal
aan de wetenschap.
Ten derde komt op een verrassende wijze ook in dit werk tot uiting hoe belangrijk
de Zuidnederlandse inbreng is geweest in de mystieke of mystiek gekleurde literatuur
van het Noordnederlandse piëtisme en aanverwante stromingen. Een naam die
men in de Ephemeri vita enkele malen tegenkomt is die van Pater Poirters. Een
gedichtje van hem wordt er aangehaald, een ander bewerkt (in de uitgave nr. 10).
Zeer Poirteriaans lijkt me bovendien ‘Het cieraet van een bekeert en waar christen’
(nr. 16). Dat ook Swammerdam onderschriften in dichtvorm schreef bij Antoon
Wiericx' Cor Iesu-serie, typeert hem niet alleen als een onverwachte navolger van
de in het Zuiden zo populaire jezuïetenpater, maar brengt hem tevens weer in de
nabijheid van Jan Luyken en Christian Hohburg die zich door dezelfde reeks hebben
laten inspireren.
Op zichzelf is de poëzie van Swammerdam weinig interessant. Langdradig en
opgevuld met allerlei vaste formules en rijmstoppen, biedt ze weinig meer dan een
opeenvolging van didaktische parafrasen op bijbelse en andere teksten. Dat het
beste gedicht precies de bewerking is van Poirters' Als ick hier boven sie, zegt
genoeg over de kwaliteit van de verzen: literair zelfs niet eens haften! Bovendien
ziet men niet in wat deze rijmen met mystiek in de strikte zin hebben te maken. De
formulering van een overweldigende religieuze ervaring zal men er tevergeefs
zoeken.
Of de serie Ontmoetingen met mystici met dit overigens boeiende nummer haar
doelstellingen dient, valt ernstig te betwijfelen. ‘Dat de mystiek, die momenteel hoge
ogen gooit, echt niet is voorbehouden aan de oosterse religies
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en dat het westerse christendom op dit punt op een rijke... traditie kan bogen’
(omslagtekst) komen de oprechte versjes van een tijdelijk wat over zijn toeren
geraakte Swammerdam allerminst aantonen.
K. PORTEMAN

De ‘Bibliothèque universelle et hirtorique’ (1686-1693). Een periodiek als
trefpunt van geletterd Europa. Door H. BOTS e.a. Amsterdam (1981).
Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de
West-europese landen in de zeventiende eeuw. No. 7. Prijs: Fl. 67,60
(export, excl. BTW Hf 65, -). Besteladres: APA, Postbus 122, 3600 AC
MAARSEN (Nederland).
In de regelmatig verschijnende reeks publikaties van het Nijmeegse Instituut voor
intellectuele betrekkingen, wijdt dit deel zich aan de presentatie en ontsluiting van
een der drie befaamde geleerdentijdschriften waarvan Jean Leclerc (1657-1736),
‘secretaris van de Republiek der Letteren’ (pag. 28 van het boek, in de biografische
schets) initiator en geruime tijd stimulans en voornaamste redacteur is geweest.
Voor lezers van Spiegel der Letteren, met name de literatuurhistorisch
geïnteresseerden en daarvan hen met speciale belangstelling voor de zeventiende
en achttiende eeuw, is een korte aankondiging van dit boek zinvol, al is de
nederlandstalige letterkunde niet een terrein waarop de Franstalige
refugés-redacteuren zich met hun referend-kritische arbeid begeven. Kennismaking
met zulk een wetenschappelijk periodiek, weerspiegeling van de ideeënwereld, kan
juist voor een tijd van ‘crise de la conscience europeénne’ de onontbeerlijke
achtergrondkennis voor de bestudering ook van de ‘belles lettres’ van het gastland
der redacteuren, het vaderland van vele der lezers, verrijken en verdiepen. Daartoe
lijkt me een uitermate geschikte introductie de interessante bijdrage van Hillenaar
‘Frankrijk en de Franse ideeënwereld in de BUH’ (pags. 285-344 met een rijk
notenapparaat waarin talloze uitgebreide citaten). De schrijver laat zien hoe de
boekbesprekingen - aanvankelijk qua opzet historisch, d.w.z. objectief-presenterend,
referend van aard - in de loop van de jaren subjectiever getint worden, en met name
bij Leclerc en zijn eerste ‘mede’-redacteur Cornand de la Crose, blijk gaan geven
van een vooral in het religieuze modernistische visie, het opteren voor moraal bóven
metafysica. Interessant ook is zijn schets van de antropologische visie ‘van’ BUH,
waarin herinnering en verbeelding terrein verliezen ten gunste van vrijheid en rede,
het begin van het geboorteproces van het rationalisme. Dit hoofdstuk, demonstratie
van de aanwezigheid van de ‘Querelle des anciens et des modernes’ in het
intellectuele leven - niet alléén het literaire - van de late zeventiende eeuw in Europa,
van het zoekende begin van het historisch denken dat het theologisch levensbesef
zal gaan vervangen, wordt voorafgegaan door een tweetal andere. Het eerste en
omvangrijkste bevat naast de biografische schetsen van de vier redacteuren, een
uitwendige geschiedenis van de BUH. Het tweede presenteert als kern van het boek
een Index analytique et thématique van de totaal
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25 delen die verschenen zijn. Het is de derde ingang, tot het geheel, na een (auteurs,
short-titles en trefwoorden) registerdeel uit 1718, en een per jaar gebundelde
chronologische index uit de late zestiger jaren van onze eeuw. En het lijkt de beste.
De korte inleiding erop bevat naast een verantwoording ook een aardige ‘rondgang
door de Bibliothèque’, alles van de hand van Lenie van Lieshout. Soms haalt zij ter
karakterisering van wat men al rondwandelend ziet, (ten dele) dezelfde passages
aan als Hillenaar; in het notenapparaat wordt daarop niet gewezen; jammer voor
de lezers die het boek niet binnen korte tijd in zijn geheel doornemen. Dit gemis aan
zgn. cross-references, ook voelbaar bij de andere bijdragen, wordt door het aan het
einde gegeven Register van persoonsnamen (uit de tekst minus de Index, niet uit
de noten) maar gedeeltelijk opgeheven. De Index had aan snelle bruikbaarheid
gewonnen als de gegeven ordening op bladz. 168 daar, of op pag. VI van de
Inhoudsopgave, van paginering (plus bij de laatste, rubricering) was voorzien. In de
laatste 48 pagina's bespreekt Van der Korst de ruim honderd artikelen gewijd aan
de natuurwetenschappen en de geneeskunde in deze jaren van publikatie van
Newtons Principia Mathematica en Huygens' Traité- de la Lumière. BUH blijkt een
betrouwbare weerspiegeling te geven van de contemporaine natuurwetenschappelijke
en medische ontwikkelingen en een voorkeur voor empirisch-deductieve en
pragmatische wetenschapsbeoefening te vertonen in de artikelen voor de lezers,
bij wie uitgebreide kennis van de genoemde wetenschapsgebieden wordt
verondersteld. Ook hier, als in de BUH in het algemeen, is, conform de naam van
de periodiek, het merendeel der artikelen boekbespreking; zó vormt het geheel een
universele en historische (bedoeld: onpartijdige en objetief geselecteerde en
gepresenteerde) bibliotheek. Het boek van Bots c.s. biedt er een lezenswaardige,
rijkgeschakeerde introductie op, en een toegang voor allen die in een of meer
specialistische hoeken ervan willen gaan verwijlen.
P.E.L. VERKUYL
G.A. BREDERO'S Vertaalde gedichten, berijmd naar proza van Reinier Telle

en voorkomend in de Tragische Historien. Ingeleid en toegelicht door
PROF. DR. A. KEERSMAEKERS. Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1981. 368
blz.
In dit tijdschrift, jg. 11, 81-97, bracht A.A. Keersmaekers bescheiden, bijna langs
zijn neus weg, verslag uit over zijn ontdekking van een aantal meestal onbekende
gedichten van Bredero in de Tragedische ofte klaechlycke Historien van 1646. Het
was dè vondst van het herdenkingsjaar 1968. Keersmaekers verontschuldigde zich
voor de beknoptheid van zijn mededeling: ‘Een volledig overzicht... zou in een
tijdschrift al te veel ruimte vergen’, maar sloot er een belofte bij aan: ‘Dat overzicht,
de teksten zelf en daarbij aansluitend de originele Franse (misschien ook Italiaanse
en Spaanse) teksten met een bespreking ervan, de rechtvaardiging van de reeds
hier gegeven resultaten en zo mogelijk een antwoord op de vele vragen die hierbij
rijzen hoop ik over korte
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tijd in boekvorm aan de belangstellenden voor te leggen’ (82). Het heeft twaalf jaar
geduurd, eer prof. Keersmaekers die belofte kon waarmaken, in een door hem wel
niet vermoede vorm, en nog minder verwachte omvang. Maar dit boek is dan ook
het wellicht opzienbarendste deel in de Herdenkingsuitgave van Bredero's Werken,
en tevens de wellicht mooiste prestatie van de veelzijdige geleerde geworden.
Ik moge nog even synthetisch herinneren aan de wijze waarop de ontdekking tot
stand kwam en aan de repercussies ervan, die reeds in 1969 sensatie wekten in
de wereld der literatuurkenners. Sinds 1873 was een sonnet van Bredero in de
Tragedische Historien geïdentificeerd. Maar niemand haalde er de juiste
gevolgtrekkingen uit. Zo was b.v. J.A.N. Knuttel er in zijn Bredero-editie van 1929
nog van overtuigd dat het verband hield met de verzen naar Horatius bij de
Emblemata van Vaenius. Keersmaekers was de eerste die Bredero's woorden in
het sonnet geheel au sérieux nam en bijgevolg de gedichten in die delen van
Tragedische Historien die door Telle moesten zijn overgezet, ging onderzoeken.
Daaronder vond hij er zeven die, met varianten, in het Groot Lied-boeck stonden,
en nog eens vijf die in de Nederduytsche Poëmata van 1632 voorkwamen. Hij
concludeerde dan op grond van de versregel ‘Dees Rijmpjes soose zijn, die vindy
hier gheprent’ dat ook de overige gedichten van Bredero's hand moesten zijn.
Keersmaekers kwam reeds in deze fase van zijn onderzoek tot ophefmakende
bevindingen: de gedichten waaruit men Bredero's grote liefde voor een Margriete
placht af te leiden, waren vertalingen van Franse teksten waarin de meisjesnaam
als zodanig voorkwam. En vooral: het beroemde ‘Aendachtigh Gebedt’, waarmee
het Groot Lied-boeck wordt afgesloten, is niets anders dan het slot van een lang
klaaglied door Belleforest... Met andere woorden, het zou nodig worden, heel het
levensbeeld dat men zich van de dichter had gevormd, te herzien, en hem ook als
dichter anders te gaan bekijken.
Een ander had wellicht, in de roes van de ontdekking, het bewijsmateriaal zo
haastig mogelijk na de eerste mededeling gepubliceerd. Niet zo de gewetensvolle
filoloog Keersmaekers. Hij vond dat hij nog veel te weinig afwist van de
achtergronden, m.n. van de Histoires Tragiques zelf, de verschillende vertalingen
daarvan in het Nederlands, de rol van Telle daarbij. Hij zag zich ook geconfronteerd
met een hoop problemen die niet in een handomdraai konden worden opgelost.
Waren àl die gedichten wel zeker van Bredero? Hoe kwam het dan dat een uitgever
als Van der Plasse, bij wie zelf een editie der Tragische Historien (zoals het werk
eerst betiteld werd) was verschenen, er zovele links had laten ligen bij de opmaak
van het Groot Liedboeck en van de Werken van 1638? Keersmaekers zette zich
aan het werk, met een stipendium van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek, en begon een uitgebreide speurtocht langs de Europese bibliotheken.
Vondsten riepen nieuwe vragen op en zo komt het dat hij het ontdekte pas in 1981
volledig heeft kunnen publiceren. Met een inleiding van liefst een kleine 100 pagina's,
die een schat aan nieuwe inzichten bevat, van belang niet alleen voor de
Bredero-filologie, maar algemeen voor de kennis van de renaissancistische novelle
in Europa.
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De inleiding begint met een geschiedenis van de Histoires Tragiques, een reeks
novellenbundels, oorspronkelijk vertalingen uit Bandello, door Boaistuau en
Belleforest, door deze laatste uitgebreid met heel wat materiaal dat niet bij Bandello
voorkwam. ‘Een definitieve bibliografie van de Histoires Tragiques behoort nog
steeds tot de desiderata’ (10), maar Keersmaekers voegt aan de bestaande lijsten
toch al niet minder dan 13 onbekende drukken toe, opgespoord tot in schuilhoeken
als de Studienbibliothek te Dillingen of de Schönborn'sche Schlossbibliothek te
Pommersfelden. Zo kon hij ook met nauwkeurigheid bepalen welke Franse drukken
door de Nederlandse vertalers gebruikt waren. Inderdaad, ‘De geschiedenis van de
Nederlandse Tragische Historien is niet minder ingewikkeld dan die van de Franse
Histoires Tragiques’ (14). De boeiende details leze men bij Keersmaekers zelf. Van
belang is hoofdzakelijk dat de delen I, III en V vertaald zijn door Isaac de Bert, deel
II door Merten Everaerts en IV, VI en VII door een niet nader genoemde, die de
libertijnse auteur Reinier Telle blijkt te zijn. De zaken worden bemoeilijkt doordat
die laatste drie delen naar alle waarschijnlijkheid in 1613 werden uitgegeven door
Van der Plasse, maar ons pas bekend zijn in een editie door Pieter van Waesberghe
uit 1646.
Keersmaekers gaat vervolgens in op de vertalers, de verschillen in hun stijl en
woordkeuze, de wijze waarop ze de oorspronkelijke tekst hebben aangepast. Telle
blijkt daarbij de pittigste, meest beeldende schrijver te zijn geweest. Wat zijn
verhouding tot Bredero aangaat, oppert Keersmaekers de veronderstelling dat Telle
betrokken was bij de twee spelen waarvoor Bredero een Frans model heeft gebruikt:
Moortje en Lucelle; hij zou zowat Bredero's mentor voor het Frans zijn geweest.
Daartegenover lijkt het aan Bredero's invloed te danken te zijn dat Telle zich tussen
de delen IV en VI tot een meer puristisch Nederlands bekeert. Blijft de vraag waarom
Telle, zelf verdienstelijk versificator, de gedichten niet persoonlijk heeft vertaald en
alleen een prozaversie heeft verschaft om te berijmen. Keersmaekers' plausibele
uitleg luidt dat hij het amoureuze genre liefst toevertrouwde aan iemand die, zoals
Bredero, terzake zijn sporen had verdiend. Geen slechte keuze uiteraard: na een
grondig onderzoek kan worden vastgesteld dat vrij weinig aanmerkingen op de
weergave van het Frans zijn te maken en dat Bredero als herscheppend dichter de
versificator Belleforest soms aanzienlijk overtreft: zijn gevoeligheid,
evocatievermogen, plastische kracht, concreetheid zijn de Fransman niet gegeven.
Keersmaekers' argumenten voor Bredero's auteurschap van alle verzen overtuigen
mij evenzeer als de stijl van die verzen zelf, ook al valt soms heel wat over de metriek
te zeggen. De varianten tonen aan dat er verschillende redakties van bepaalde
gedichten hebben bestaan, wat mede kan verklaren waarom sommige stukjes uit
Tragische Historien wel, en andere niet in het Groot Lied-boeck en de Nederduytsche
Poëmata zijn opgenomen. In elk geval ontmoeten we hier een Bredero die, niet
anders dan zijn beste tijdgenoten, aan zijn gedichten bleef werken tot ze hun optimale
vorm hadden gekregen. Een Bredero ook, die teksten die hem troffen aanpaste aan
zijn persoonlijke omstandigheden. Tenslotte maakt Keersmae-
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kers, kort en gematigd, komaf met de idee dat uit deze gedichten, met name die
aan Margriete, biografische bijzonderheden te halen vallen ‘Al houden nog enkele
liederen, waarin de Margriete-naam voorkomt, de mogelijkheid van een liefde voor
een Margriet open’ (101).
Daarop volgen de gedichten zelf, royaal gepresenteerd in hun context. Dat
betekent dat Prof. Keersmaekers eerst de novelle samenvat, waaruit de verzen
stammen, dan tegenover elkaar de Franse en de Nederlandse tekst geeft, zeer
verzorgd, naar mij is voorgekomen. De lezer krijgt alle wenselijke inlichtingen over
bron, voorkomen, varianten binnen en buiten de Tragische Historien. Citaten worden
nauwkeurig gedetermineerd. De woordverklaring bij de Nederlandse gedichten is
uitstekend, gaat zeer ver, interpreteert ook telkens de (vaak fantaisistische)
interpunctie. Typerend en verdienstelijk is, dat ze zelfs voor de gedichten die in het
Groot Lied-boeck staan, bijgeschaafd werd, wat veelal op een echte verbetering
neerkomt. Het geheel wordt afgesloten met een voorbeeldige bibliografie en een
alfabetisch register van de Franse en van de Nederlandse gedichten. Er blijft werkelijk
niets te wensen over.
Heb ik dan geen opmerkingen? Een paar details, zonder veel belang. 1. De titel
Vertaalde gedichten klopt niet helemaal inzover het eerste gedicht origineel van
Bredero is. En in ieder geval behoeft hij de aanvulling ‘uit de Tragische Historien’.
2. Ik vind Keersmaekers' stijl natuurlijker in het wetenschappelijk gedeelte dan in
de weergave van de novellen. 3. De novellen worden niet alle gelijk behandeld.
Meestal vat Keersmaekers ze vrij uitvoerig samen. Maar in een vijftal gevallen geeft
hij niet veel meer dan een titelparafrase - daar zijn nochtans literairhistorisch
belangrijke bij als die over Partharites. Het criterium was waarschijnlijk, het laatste
te doen als de versvertaling op niet meer neerkwam dan een kort klassiek citaat.
Vandaar dat de Rosemonde-novelle wel uitvoerig wordt weergegeven: ze bevat
drie Pindaros-citaten. 4. Zoals gezegd vind ik de woorduitleg zeer goed. Hij was
nochtans allesbehalve gemakkelijk, gezien Bredero's soms onthutsende syntactische
grilligheid. Keersmaekers verklaart woord per woord; m.i. had hij soms beter een
heel verband weergegeven. Heel zelden zou ik een woordje aan de gegeven uitleg
toevoegen of wijzigen. VII, 10-11: m.i. ‘en doet mij daarom treuren dat mijn liefste
mij niet eens aan wil zien, laat staan mij wederliefde betuigen’; VIII, 21: mogelijk
ook de lezing ‘Crijghs-tocht en bespringhen’; X Keersmaekers wijst niet op het
betekenisverschil tussen het Frans en het Nederlands; de verwijzing luidt correct:
Aeneis VI, 743-747; XII, 87 van: ‘aan’; XIV, 14 versmooren: ‘verdrinken (act.)’; XVI,
14: gezien het Franse voler lijkt mij de uitleg ‘vluchten’ bij vlieghen onjuist en
overbodig; XVII, 1 haast: ‘met spoed’; 10 Hert: ‘hart’; 21 bloet: ‘kerel’; 30 hierna een
komma; 39: ‘zelfs, helaas, als hij die dorst graag zou stillen’; 48 hierna een punt; 56
vrypostelijck: ‘vrijmoedig’; XVIII, 14: ‘en dat het onnodig was enz...; 52 gantsch:
‘helemaal’; XIX s. 2 verdient uitleg; XX, 13 mogen: ‘kunnen’; XXI, lb m.i. een
hendiadys; 20 'tCouraal rijcke zinspeelt op de lippen; XXII, 1-3 sach... Op: ‘keek
naar’; XXIV 39 Van: niet ‘door’, maar ‘van’ (zie
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het Frans); 46 het: ‘mijn hart’; 53 sonder dat: ‘wanneer niet, indien niet’; 67 Het:
alleen de uitleg zij dunkt me juist; 76-: wijkt af van het Frans; XXV, 6 geriefde: ten
onrechte VT; XXVI, 52 't hooft Medusae: ‘dat fascinerende gezicht van haar’; 76
leven: mogelijk ook de lezing ‘lieven’; XXVII, 1 die: expletief aanwijzend vnw;
schicken: hier niet ‘zenden’, maar ‘regelen, bestemmen’ (de oorspronkelijke
betekenis); 4: ‘(een vreugde, helemaal anders) dan zijn begerig hart ooit had
gedacht’; XXXIII, 13 die: aanwijzend; 14 Door dien: ‘waardoor’; 51 Lerna: ‘poel
waarin de Hydra leefde enz.’; XL, 2 hierna een komma: de verwen (1) zijn Het wit
en 'tvermiljoen (3); 4 hierna een punt; XLI, 7 kan beter bij 8 behoren dan bij 6; XLVIII,
6 ghereckte: ‘afgelegde’; XLIX, 14 verschoont: ‘doet ontzien’.
Details, zoals gezegd, die niets afdoen aan mijn overtuiging dat Keersmaekers
hier een meesterwerk heeft geleverd dat geschiedenis maakt in onze
literatuurgeschiedenis. Het oeuvre van Bredero is, wel definitief, verrrijkt met liefst
47 gedichten, waarvan een aantal belangwekkend mogen heten. Een hele
mythografie betreffende het leven van de dichter is van de kaart geveegd, biografen
kunnen met een schone lei (her)beginnen. We zien duidelijker in volgens welke
mechanismen ook translatio aanleiding kan geven tot persoonlijk-geëngageerde
gedichten. Bredero blijkt een veel ernstiger, hardwerkender dichter dan het
traditionele beeld liet vermoeden. ‘De onbekende Bredero’, zo noemde Keersmaekers
zijn artikel twaalf jaar geleden. Hij heeft nu enerzijds aangetoond, hoeveel i.v.m. de
Amsterdamse dichter nog onbekend was (en is), anderzijds zelf heel wat van het
onbekende weggewerkt. Het Bredero-beeld van de jaren 1980 is zijn ontwerp.
LIEVEN RENS

De Rotterdamsche Hermes [reprint van de 59
afleveringen verschenen tussen 13 sept. 1720 en 4 sept. 1721]. Ingel.
door Adèle Nieuweboer. Amsterdam, Huis aan de drie grachten, 1980.
Dokumenten 2. [XII +] 416 blzz. f 47,50.
JACOB CAMPO WEYERMAN.

‘De Wyn maatigt de natuurlyke Koude der Herssenen, en daarom zuypt een Dichter
tot aan de Binnedeur van een Hospitaal’. ‘De Redenkonst van een Roomschen
Priester is niet anders dan een kragtelooze Orkaan, opgestooken uit de zee van
een wywaters bak’. ‘Een Man die de Navigatie van buiten leert, eer dat by Scheep
gaat, en een Jongman die het Huuwelyk van binnen bestudeert, eer dat by zig in
Hymens Schakels inlaat, beschouw ik als een Paar Zinnebeelden van de
Voorzichtigheyt’. De rede is als een ‘algemeene Matres, dewelke Platonice van elk
gecaresseert, dog van weinige genooten word’.
Dit type zinnen, observaties, sententies, zijn bij duizenden aan te treffen in het
oeuvre van de schrijver Weyerman; en naar rato ook in zijn eerste tijdschrift, de
Rotterdamsche Hermes (verder als: RH), waarvan nu een reprint verschenen is.
Een goudmijn voor taal- en letterkundigen, voor historici, en voor een hele reeks
disciplines met een historische dimensie. Want niet alleen
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biedt het proza van Weyerman een niet snel terug te vinden souplesse en creativiteit;
in zijn werk komt ook ongeveer de hele vroegachttiende-eeuwse samenleving aan
bod, uitgezonderd de pure politiek (een schrijver, die het van de vrije verkoop van
zijn - in Weyermans geval meestal in eigen beheer en voor eigen risiko uitgegeven
- bladen in de diverse steden moest hebben, liep dan tezeer het gevaar van verbod
van uitgave, en zelfs van strafvervolging). Voor de rest komt ongeveer alles wat
men maar wenst aan de orde: toneel, medicijnen, gastarbeiders, literatuur uit binnenen buitenland, wetsontduikers, filosofen; maar ook en vooral - hoewel voor ons
dikwijls niet meer als individuen herkenbaar - de individuele en konkrete tijdgenoot.
Want al komt Weyermans ‘imagerie’ en het materiaal voor zijn vergelijkingen dikwijls
rechtstreeks uit de zeventiende eeuw, zijn belangstelling is zeer aardsgeoriënteerd
en achttiende-eeuws: hij schrijft over déze samenleving, en díe tijdgenoten van
hem, die op de een of andere manier zijn aandacht vingen. Hij schrijft over de
levende achttiende eeuw. De aandacht van Van Effen - die pas een decennium
later zijn intrede doet voor een breder publiek, met zijn Hollandsche Spectator - is
anders gericht: moreler, didaktischer. Van Effens bemoeienis met de samenleving
bevlijtigt zich algemener (wan)toestanden te beschrijven, en er richting aan te geven;
het proza is (daarom?) ook vlakker, zij het dikwijls lucider. Daar zal Weyerman een
vijftiental jaren ná het verschijnen van zijn RH, in een heel ander tijdschrift, dan ook
de nodige kritiek op hebben, als hij in een uiterst complexe vergelijking de
Hollandsche Spectator betitels als een kapperszaakblaadje voor de doorsneepruik,
en het effekt van Van Effens stijl beschrijft als: de zwaarwichtigheid van een uit een
kerktoren voor de voeten van een boerekoster op een dorpskerkhof neergeploft
stuk lood. Weyerman schrijft níet vanaf de kansel; hij schrijft vanuit de beurs, de
salon, het café, het dispuut; vanuit de enorme leeservaring van de
natuurlijk-nieuwsgierige polyhistor; en vooral, vanuit het plezier met zichzelf - al is
zijn overal doorstralende eruditie er niet minder om. En het gebeurt in steeds
wisselende vormen, van dromen, brieven, poëzie, vertogen, en in een groot aantal
andere literaire gestalten, die, zó gecombineerd, een novum waren voor de
contemporaine lezer.
Het is echter onterecht Weyerman met Van Effen, de latere, te vergelijken. Met
het verschijnen van zijn eerste blad, de RH, plaatste Weyerman zich in een eigen
nederlandse traditie: de proza-periodiek waarin de samenleving becommentarieerd
wordt door een auteur die zich tot op zeer grote hoogte als individualist mag
gedragen; die blijk geeft van zijn eígen voor- en afkeuren. Een hoogtepunt in die
traditie bijvoorbeeld vormde al aan het eind van de zeventiende eeuw Doudyns met
zijn Haegse Mercurius 1697/99 (helaas nog onuitgegeven); een auteur die als een
van weinigen dan ook Weyermans goedkeuring kon wegdragen.
Binnen deze traditie is Weyerman een hoogtepunt. Na hem is er niets meer van
dit kaliber in de achttiende eeuw gepresteerd; vergelijkbaar zijn alleen de
politiek-satirische tijdschriften die vanaf de patriottentijd hun intrede doen, zoals de
Janus en zijn opvolgers en tegenstrevers. Waarschijnlijk bood hier een
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geheel nieuwe reeks onderwerpen nieuwe mogelijkheden. Maar het navolgen van
Weyerman zelf leverde slechts zwakke imitaties op, al bleef zijn bekendheid groot.
De RH nu is het éérste blad in een reeks periodieken, die Weyerman gedurende
een vijftiental jaren produceerde (naast een aantal historische en biografische
werken, die inhoudelijk misschien van twijfelachtige waarde, maar stilistisch gezien
heel goed met zijn tijdschriften vergelijkbaar zijn). De gedachte dit eerste blad, uit
het oeuvre van een van de meest curieuze nederlandse auteurs, opnieuw uit te
geven, is daarom een uitstekende. Bovendien, uit de gehele achttiende-eeuwse
periodieke pers is slechts verkrijgbaar een bloemlezing uit de nogal kleurloze Van
Engelen; stukjes uit Van Woensels Lantaarn; uiteraard de in vele uitgaafjes
opgenomen drie obligate stukjes uit Van Effen, zoals de Kobus en Agnietje (een
wat representatiever bloemlezing uit Van Effen zou toch eindelijk eens door iemand
aangevat moeten worden); en een deel van Weyermans eigen Tuchtheer. Dat is
niet teveel voor een genre - als het al zo te noemen is - waarvan al anderhalve eeuw
luidkeels beweerd wordt dat het een van de hoofdleveranciers is geweest van het
nederlandse proza, en in belangrijke mate debet aan de vorming daarvan.
Door de uitgave van dit Weyerman-blad wordt de studie van dit proza in een vroeg
stadium vergemakkelijkt.
In zekere zin is echter een nadeel van deze uitgave, dat een inleiding, waarin
over auteur en periodieken als deze de lezer voorgelicht zou kunnen worden,
ontbreekt; evenals een kommentaar. Nu is dat laatste bij de huidige stand van
onderzoek waarschijnlijk onmogelijk: de RH telt negenenvijftig afleveringen; de
complexiteit van dit proza, en de verwevenheid met contemporaine figuren en
situaties (het is trouwens heel wel mogelijk Weyerman te savoureren zonder die
kennis) zou waarschijnlijk de gehele equipe die thans de annotatie bij de uitgave
van het complete oeuvre van Belle van Zuylen verzorgt, te machtig worden. Het is
mijn mening, dat voorlopig de uitgave van reprints tegemoet komt aan de noodzaak
van het verkrijgen van inzicht in de totale diversiteit van achttiende-eeuwse teksten,
en een reservoir vormt van kennis bij de lezers, waardoor toekomstige studies sneller
verwacht kunnen worden. Het simpele feit van verschijnen van deze reprint is dus
in mijn ogen een voordeel. Het stemt overigens wel treurig dat men hieraan kan
bemerken dat de stand van onderzoek van achttiende-eeuwse teksten niet zó ver
gevorderd is. Zo gauw de teksten iets gecompliceerder worden - neem Swaanenburg;
werken als de eerder genoemde Janus, of de Post van den Helicon; Weyerman
natuurlijk - blijkt onze kennis niet erg toereikend. Zoiets is ook te konstateren bij de
edities van meer politiek-betrokken auteurs als Schasz of Stijl. En hoezeer toch was
de achttiende-eeuwer, in heel Europa, juist niet gewend aan een leesmodel en
leesattitude, waarbij hij via enig sleutelen de juiste bedoeling van de auteur moest
zien te achterhalen!
Zo is ook in de RH het lang niet altijd mogelijk de nederlandse literaire figuren te
herkennen die uitgebreid of en passant door Weyerman op de korrel
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genomen worden. Duidelijk is wel, dat, op faire en unfaire wijze, de rotterdamse
partijgangers van Jan van Hoogstraten aangevallen worden (bronnen als de RH
zouden wel eens verder licht kunnen werpen op de standpunten ingenomen in de
zogeheten Poëtenstrijd; zie bijv. de diskussie over Homerus en de Oudheid blz.
227, 378). Maar ook worden soms expliciet auteurs aan de orde gesteld: Rijndorp,
Hooft, Antonides, Doudyns, Van den Burg, Langendijk; tegen de Republyk der
Geleerden zijn de nrs. 47 en 48 gericht.
Misschien komt de literatuur uit het buitenland nog wel uitvoeriger aan de orde.
Van de engelsen komen bijvoorbeeld herkenbaar ter sprake: Milton (herhaald; H.
Scherpbier in zijn werk over de invloed van Milton in Holland gebruikt bronnen als
de RH totaal niet; hierin is duidelijk te zien welke enorme lacunes bestaan in onze
opvattingen over ‘invloed’), Buchanan, Bacon, More, Locke, Hobbes, Toland, Defoe,
Edmund Waller, Swift, Boyle, Mist, Appleby, Owen, Steele. - De andere moderne
talen, alsmede de klassieken, laat ik maar verder onaangeroerd.
Het voorwoord bij deze uitgave biedt overigens wel de nodige
analytisch-bibliografische informatie, alsmede een opgave van de pamfletten die
rond of tegen de RH verschenen: het verschijnen van de RH heeft de tijdgenoot
zeker niet achteloos laten passeren. In hoeverre echter de hier gepresenteerde
tekst ‘ideal copy’ genoemd kan worden, is aan enige twijfel onderhevig. Op dit
probleem is specifiek ingegaan in een bespreking elders (z. Spektator 11 (1981/82
nr. 5 p. 459-461); het daar opgemerkte zou de Stichting Weyerman, die de uitgave
ondersteund heeft, zich ter harte kunnen nemen, als zij voornemens is zich aan nog
andere Weyerman uitgaven te wagen. Wat mij betreft: graag. Het
negentiende-eeuwse image van de achttiende eeuw zie ik vooralsnog niet
verdwenen.
Het wachten is nu op artikelen en studies die opbouw, inrichting en onderwerpen
analyseren van deze tweehonderdvijftig jaar oude Chinaas appelen op sulphur.
Dergelijke pogingen zijn zeker de moeite waard.
A.J. HANOU
C.D. BUSKEN HUET, Lidewyde. Ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Dr. MARGARETHA H. SCHENKEVELD in samenwerking met de werkgroep

Lidewyde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. f 37,50.

I.
Even algemeen als men van mening is, dat Busken Huet één van de belangrijkste
kritici is uit de negentiende eeuw, is men van oordeel, dat hij als romanschrijver
mislukt is. Het is ook niet moeilijk allerlei gebreken in zijn romans aan te wijzen.
Maar ook al zijn ze in romantechnisch opzicht mislukt, boeken als Jozefine en Robert
Bruce's leerjaren, bedoeld als onderdelen van een beschrijving van de Nederlandse
samenleving in het derde kwart van de negentiende eeuw, blijven interessant
vanwege hun essayistische kwaliteiten. Ook in
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Lidewyde, op zichzelf een meer serieuze gooi naar een roman dan De Bruce's,
ontbreekt deze essayistische kant niet. Door een aantal personages en hun
ideologieën met elkaar te konfronteren, is Huet in de gelegenheid plaats in te ruimen
voor enkele, soms zeer virtuoze (Ruardi, Lefebvre) beschouwingen over de
kontemporaine maatschappij. Wat Lidewyde belangrijker maakt voor de
literatuurgeschiedenis dan de beide andere romans, is het feit dat de verschijning
van de roman in 1868 schandaal verwekte, gekombineerd met Huets kennelijke
bedoeling ‘het kader onzer roman-litteratuur wat te verbreeden’.
De opmerking van Huet (in een brief aan Potgieter) over zijn bedoeling met
Lidewyde vormt het eigenlijke vertrekpunt voor de uitgebreide inleiding (100
bladzijden) die een werkgroep van de Vrije Universiteit te Amsterdam onder leiding
van dr. Margaretha H. Schenkeveld bij deze herdruk van de roman vervaardigde.
Vooraf gaat een praktisch, hoewel ietwat onevenwichtig, biografisch overzicht,
waarin min of meer belangrijke feiten omtrent Huet per jaar bij elkaar staan.
‘Wat was voor Huet het kader van de Nederlandse romanliteratuur? Welke
verbreding en vernieuwing heeft hij gezocht, in welke richting heeft hij willen werken?
Aan welke eisen diende een roman te voldoen om tot de literatuur gerekend te
worden?’ Dit zijn de vragen die naar aanleiding van Huets uitspraak worden
opgeworpen. In eerste instantie probeert men deze vragen te beantwoorden aan
de hand van Huets kritieken van vóór 1868 in een hoofdstuk dat ‘Kader en context’
genoemd is. Men wijst op Huets ‘afkeer’ van (literair-)esthetische theorieën, maar
men konstateert dat hij toch een aantal algemene uitspraken gedaan heeft over de
funktie van literatuur. Gelijksoortige uitspraken troffen de inleiders aan bij enkele
auteurs over esthetika. Deze auteurs (Opzoomer, Hoekstra, Pierson en Van Vloten)
worden vervolgens de leveranciers voor de materialen waaruit een beeld van het
esthetische denken in de periode 1860-1870 opgebouwd wordt. Met behulp van
recensies van Huet over Nederlandse romans komt men dan tot de konklusie, dat
Huet geacht moet worden ongeveer dezelfde esthetika er op na te houden als het
boven genoemde viertal. Deze krachttoer wordt verricht in de eerste vijftien bladzijden
van de inleiding. Althans deze lezer hebben de inleiders niet helemaal weten te
overtuigen in dit deel van hun tekst. Om het zicht op het geheel van de inleiding niet
te belemmeren, wordt een nadere bespreking uitgesteld tot paragraaf II.
Het hoofdstuk ‘Kader en context’ bevat verder nog een viertal paragrafen. Allereerst
wordt Huets opinie over de kontemporaine Nederlandse romankunst geschetst. Dat
die opinie niet erg gunstig was, zal niemand verbazen. Overigens maken de inleiders
terecht onderscheid tussen de historische roman en de ‘hedendaagsche
zedenroman’, waarbij ze zich in hun bespreking uiteraard vooral tot de laatste
beperken. Nadere aandacht wordt besteed aan de door Verwey gesuggereerde
relatie tussen Lidewyde en Piersons Adriaan de Mérival. De konklusie luidt, dat er
geen grond is om aan navolging van Pierson door Huet te denken. Huet zocht
daarentegen - dat vormt het onderwerp van de
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volgende paragraaf - zijn inspiratie meer in het buitenland, vooral bij een aantal
gematigd realistische Franse auteurs. De roman Dalila van Octave Feuilletheeft
blijkens een groot aantal parallellen in situaties, karakters en rolverdeling Huet
duidelijk geïnspireerd bij het schrijven van Lidewyde.
De vraag wat Huet precies bedoelde met het verbreden van het kader van de
romanliteratuur heeft men inmiddels nog niet kunnen beantwoorden. De analyse
van de roman zelf - het onderwerp van het tweede hoofdstuk - moet het antwoord
op deze vraag brengen.
In de analyse van de roman zelf wordt vooral aandacht geschonken aan de rol
van de verteller en diens levensbeschouwing en aan de rol die de personages in
psychisch en levensbeschouwelijk opzicht spelen. Een en ander leidt tot formulering
van de volgende ‘hoofdgedachte’ van de roman: ‘De krachten die de mens werkelijk
bewegen liggen op het niveau van de driften. De meeste mensen laten zich door
hartstochten beheersen en komen, daardoor verblind, nooit of veel te laat tot inzicht
in zichzelf en in anderen. De eerste voorwaarde om enigszins verantwoord te
handelen, is dat men verkeerd heeft in het veld der hartstochten en die ervaring
verwerkt heeft, nuchter en zonder illusies. Maar de kans daarop is uitermate gering.
Dat is de boodschap die Huet voor zijn lezers had, want inzicht in zijn beperktheid,
aldus de roman, kan de mens dienstig zijn bij zijn handelen’ (p. 63). Een boodschap
overigens die bepaald niet in een ideale vorm wordt overgebracht. De inleiders zijn
zeker niet blind voor Huets zwakte als romanschrijver. Ze geven een indrukwekkende
opsomming van gebreken: ‘We herinneren aan onnatuurlijke dialogen, aan de
onevenredige zwaarte van de vertellersrol en diens betogen op plaatsen waar hij
uitbeelden moest; en wat de intrigue betreft aan de onvoldoende motivering van
André's uiteinde, de geringe uitwerking van Dijk als verhaalpersonage van betekenis
en aan de wanverhouding tussen de aandacht die de verteller aan Stephensons
levensgeschiedenis besteedt ten opzichte van zijn aandeel in de handeling. Maar
het grote gebrek van Lidewyde is, naar het ons voorkomt, de tweeslachtigheid van
de roman: de keuze voor een - toendertijd - vergaand realisme op geestelijk terrein,
gepaard gaande met consequente objectiviteit van de verteller, vindt geen correlaat
in een realisme van de vorm’ (p. 66). Aan de zwakke punten in de intrigue zou wat
mij betreft nog de hele inkleding van Emma's logeerpartij te M. toegevoegd mogen
worden.
Bij dit hoofdstuk zou ik nog de volgende kanttekeningen willen maken:
- Onduidelijk blijft op welke gronden de inleiders enkele malen tot de konklusie
komen (p. 45 en 51), dat de auteur aan het woord is en niet de verteller. Wat pleit
er tegen de opvatting dat in deze roman de verteller zich af en toe expliciet
presenteert als de schrijver van het verhaal? Dat het onderscheid ook de inleiders
zelf niet helemaal duidelijk is, blijkt wel uit het feit dat een moreel oordeel over Ruardi
op p. 348 door hen wordt toegeschreven aan de verteller (p. 41), terwijl vervolgens
de passage waarin dit oordeel wordt uitgesproken exklusief wordt toebedeeld aan
de auteur en expliciet niet op het konto van de verteller wordt gesteld (p. 45).
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- De inleiders merken op, dat de verteller in de roman zich, op twee uitzonderingen
na, onthoudt van morele oordeelvellingen. Nu is ‘morele oordeelvelling’ een rekbaar
begrip, dat zijn betekenis voor een niet gering deel ontleent aan het waardensysteem
van degene die het hanteert. Als de verteller ons bijvoorbeeld over Lefebvre
meedeelt: ‘De man, die aldus den makelaar in verkiezingen uithing en de politiek
van het cynisme in zijn banier scheen geschreven te hebben, stond in de meeste
opzigten hooger dan zijn programma’. En even later: ‘Het pleitte voor zijne opregtheid,
dat hij eene loopbaan vaarwel gezegd had, waarin hij niet minder aan zijne natuur
dan aan zijn verstand geweld zou hebben moeten aandoen [...]’ (p. 215): zijn dat
dan ook morele oordelen of niet?
- De inleiders zijn van oordeel, dat het onjuist zou zijn Ruardi in zijn verhandeling
over de Nederlandse natie te beschouwen als een spreekbuis van Huet: ‘Hij mag
schrander zijn en onderhoudend en daardoor de moeite van het aanhoren waard,
maar wie zijn gesprek met André goed leest, moet constateren dat het een
mengelmoes is van krasse uitspraken, een vuurwerk waaraan slechts iemand als
André zich vergaapt. Bovendien is Ruardi inmiddels al beschreven en ten tonele
gevoerd als het geïncarneerde kwaad. Tenslotte veroordeelt de verteller hem ook
nog als het type van “den valschen kosmopoliet der 19de eeuw”, zonder “gemoed”
en zonder “vaderland” [...]’ (p. 61). De vraag is toch of de zaak zo eenvoudig ligt.
Zou het niet mogelijk zijn dat Huet aan Ruardi, ondanks het feit dat de verteller hem
veroordeelt, de taak toebedeeld heeft een aantal onaangename waarheden te
vertolken waar hijzelf het mee eens is? Alleen op grond van de roman kan men
natuurlijk niet besluiten tot een spreekbuisfunktie. Nadere vergelijking zou het moeten
uitwijzen, maar ik heb de indruk, dat Ruardi's opmerkingen in dezen wel sterk gaan
in de richting van (inderdaad:) latere opvattingen van Huet zelf (Nationale vertoogen,
Fantasio). Een aanwijzing in deze richting lijkt mij ook het door de inleiders zelf
gereleveerde (p. 42) weinig overtuigende tegenwicht dat aan Ruardi's opvattingen
wordt geboden.
Aan het slot van de analyse van de roman wordt ook het antwoord gegeven op
de vraag wat het nieuwe was, dat Huet door middel van Lidewyde in de Nederlandse
literatuur bracht: ‘realisme op geestelijk terrein en toepassing van een “methode”
vergelijkbaar met die welke Zola later in Le roman expérimental zal aanprijzen voor
de roman’ (p. 64). Enigszins bij verrassing wordt in deze slotparagraaf van het
tweede hoofdstuk de overeenkomst tussen de methode van Huet en die van Zola
geïntroduceerd. Ongetwijfeld is het zo, dat ‘onder invloed van het
natuurwetenschappelijk denken van zijn tijd’ Huet werkt in de richting van Zola. Maar
het kontrast tussen Huets ‘gematigde realisme’ en Zola's naturalisme moet er toe
leiden de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het vaststellen van
overeenkomsten. In ieder geval lijkt de pretentie van wetenschappelijkheid in de
methode - die bij Zola een essentiële rol speelt - bij Huet nagenoeg afwezig te zijn.
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Hoofdstuk drie van de inleiding handelt over de 19 besprekingen die in 1868 en
1869 over Huets roman werden gepubliceerd. ‘Ze laten duidelijk zien dat met
Lidewyde de strijd om het realisme in de letterkunde naar vaderlandse bodem is
verplaatst en in 1868 eerst goed ontbrand is. Slechte mensen als hoofdpersonen,
gewaagde scènes en een auteur die er het zwijgen toe deed als een oordeel
verwacht werd: in de ogen van de meesten was Lidewyde een belediging van de
goede smaak en een bedreiging van de goede zeden’ (p. 67). Achtereenvolgens
wordt aandacht besteed aan de formeel-esthetische en de ethische opmerkingen
die de recensenten over de roman maken. Op beide punten blijken het merendeel
van de recensenten en Huet niet op één lijn te zitten.
Als kleine aanvulling bij voetnoot 120 op p. 84 kan nog gewezen worden op een
anoniem versje in De Nederlandsche spectator van 3 oktober 1868, p. 319:
Aan een bewonderaar van Lidewyde
Gij zegt, Huet heeft in dees bladen
Een ongewoon talent verraden:
Volkomen juist, want inderdaad,
Hij pleegde aan zijn talent verraad.

Op de rol van Lidewyde in de literaire diskussie na 1869 wordt in deze inleiding
nauwelijks ingegaan. In feite beperkt men zich tot de vermelding van een drietal
publikaties (de parodie Widelyde, Constantijn en Van Deyssel) en de konstatering
dat de roman snel tot de geschiedenis gaat behoren (p. 82). Misschien wordt
daarmee toch niet helemaal recht gedaan aan de rol die Lidewyde blijft spelen in
de diskussie over het realisme in de literatuur. Zonder er specifiek naar te zoeken
trof ik de laatste tijd vier plaatsen aan - wellicht reden om te veronderstellen dat er
veel meer zijn - waar Lidewyde gebruikt wordt als een soort vergelijkingspunt:
- In 1875 citeert D.C. Nijhoff (‘Niettegenstaande wij gansch niet zouden willen
gehouden worden voor verdedigers van den roman Lidewijde [...]’) bij zijn
introduktie/verdediging van Ouida met instemming de voorrede van Lidewyde in
verband met de bespreking van het verwijt van onzedelijkheid (D.C. Nijhoff,
Beroemde schrijvers IV Ouida. Utrecht 1875, p. 21-22).
- In 1877 brengt J. van Santen Kolff in één van zijn ietwat wild gestruktureerde
opstellen (‘Over de nieuwe richting in onze schilderkunst, naar aanleiding der jongste
tentoonstelling te Amsterdam’) bij een bespreking van het heersende realisme
Lidewyde ter sprake als een voorbeeld van ‘vuil realisme’ (p. 361-362). Overigens
wijst Van Santen Kolff hier ook al op de ‘mésalliance tusschen platte werkelijkheid
en gewrongen manierisme’ in de roman, een diagnose die in de richting gaat van
de tweeslachtigheid die de inleiders het grote gebrek van de roman noemen.
- Ene J. Beelaerts van Blokland brengt, hoewel wat vaag, de voorrede bij Lidewyde
nog even ter sprake in een bespreking van Noirs et Rouges van Victor Cherbuliez
(Nederland (1881) II, p. 507-508).
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- Nog in 1900 citeert Jan ten Brink Huets voorrede om zijn verdediging van Couperus'
De stille kracht kracht bij te zetten (afgaande althans op Marc Galle, Couperus in
de kritiek. Amsterdam 1963, p. 32-33).
Hoofdstuk vier behandelt het handschrift van Lidewyde en de drukgeschiedenis.
De eerste druk van de roman werd vergeleken met het nethandschrift. Varianten
van andere dan stilistische aard worden kort besproken. Ik ben er niet toe overgegaan
de bevindingen van de inleiders in dezen te kontroleren.
Tot slot van dit overzicht van de tekst die de inleiders aan de roman hebben
toegevoegd, moet nog even aandacht worden geschonken aan de annotatie. Maar
liefst 33 bladzijden annotaties volgen op de tekst van de roman. ‘In onbruik geraakte
woorden en zaken, woorden die een betekenisverschuiving hebben ondergaan en
toespelingen op verschijnselen van Huets eigen tijd die voor ons historie zijn
geworden, hebben alle een annotatie gekregen’. Het maken van annotaties is een
tijdrovend en ondankbaar karwei, zeker bij een roman van de omvang van Lidewyde.
Niettemin toch enkele opmerkingen:
Allereerst de konstatering dat meestal niet vermeld is aan welke bron men de
annotatie heeft ontleend. Dit is met name problematisch op plaatsen waar de
annotatie wat dubieus lijkt (bijv. ‘troisième’ bij p. 109).
Incidenteel lijkt de informatieverschaffing de doelstelling van annotaties te buiten
te gaan: daar waar meegedeeld wordt, dat de tolgaardster van p. 108 haar model
had in de herbergierster van ‘De Knip’ in Bloemendaal, en waar het landschap van
p. 109 sterke gelijkenis vertoont met dat waarin Huet een eigen optrekje had.
En hoewel men zeer genereus is omgesprongen met de annotaties zijn er toch
nog enkele plaatsen waar de lezer nader geïnformeerd had kunnen worden: de
expeditie naar Abyssinië van p. 131 is waarschijnlijk de Engelse van 1867 onder
leiding van Napier; waar bij p. 164 ‘kabinet’, ‘boudoir’ en ‘alkoof’ geannoteerd worden,
had ook ‘vivandière’ toegelicht mogen worden; hetzelfde geldt voor ‘de vos in de
fabel’ van p. 233. Maar in het algemeen zal men zich eerder kunnen beklagen over
een teveel aan annotaties dan over een tekort.

II.
Terug naar het begin.
Vertrekkend vanuit Huets opmerking, dat hij het kader van de Nederlandse
romanliteratuur met Lidewyde heeft willen verbreden, stellen de inleiders de vraag
wat volgens Huet het heersende kader was, welke verbreding hij beoogde en aan
welke eisen een roman volgens Huet moet voldoen.
Gemakkelijk te beantwoorden zijn deze vragen niet. In feite komt het neer op de
vraag naar Huets esthetische theorie, een terrein dat waarschijnlijk niet in de laatste
plaats onontgonnen is gebleven omdat Huet zich in de voorrede bij de Litterarische
Fantasien en Kritieken (LFK) eerder beroept op ‘goede smaak’ en ‘gezond verstand’
dan op ‘een stelsel van esthetica’. Een verdienste van
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deze inleiding is, dat men de vraag naar Huets theorie stelt en een poging tot
beantwoording aandurft. Deze verdienste wordt niet kleiner als de inleiders als
achtergrond voor Huets opvattingen een schets geven van de tussen 1860 en 1870
heersende denkbeelden op esthetisch terrein. Hier wordt pionierswerk verricht, want
bruikbare voorstudies ontbreken nagenoeg geheel. Deze konstatering dient voorop
te staan, al was het maar om de in het vervolg voorkomende kritische kanttekeningen
te relativeren.
De inleiders beginnen hun verkenning met de konstatering, dat Huet herhaaldelijk
zijn ‘afkeer’ heeft uitgesproken van (literair-)esthetische theorieën. En inderdaad
heeft Huet er geen twijfel over laten bestaan, dat hij er geen uitgewerkt stelsel van
esthetika op na houdt en heeft hij gewaarschuwd tegen de gevaren van
onverdraagzaamheid en dogmatisme die theorieën aankleven. Maar de vraag is
toch of ‘afkeer’ niet een wat al te sterke term is voor Huets houding in dezen. Er
spreekt ook uit de citaten die ter illustratie worden aangedragen eerder een ‘zich
erbuiten houden’ dan ‘afkeer’. Een recensie van Huet als die over Godsdienst en
kunst van S. Hoekstra Bzn. is trouwens niet te rijmen met ‘afkeer’.
Overigens zij er op gewezen dat het eerste citaat dat gebruikt wordt om Huets
houding ten opzichte van esthetische theorieën te karakteriseren hier een algemenere
strekking krijgt dan door het oorspronkelijk verband gerechtvaardigd wordt. Het
betreft de zin: ‘Waarom niet uitgegaan van de gemeenschappelijke bekentenis [...]
dat het Schoone voor geen afgeronde bepaling vatbaar is?’ uit Huets recensie over
Vosmaers Eene studie over het schoone en (niet zoals in deze inleiding staat: ‘in’)
de kunst (LFK XIV, 14). Het woord ‘gemeenschappelijke’ betekent in de
oorspronkelijke kontext niet - wat een lezer hier licht zal denken - ‘van Huet en
Vosmaer samen’. In zijn bespreking van Vosmaers doelstelling: de theorie uit de
school in het leven brengen, komt Huet tot de konklusie dat deze doelstelling niet
is bereikt, o.a. door de opsomming van ‘de verschillende bepalingen in vroeger of
later tijd van het Schoone gegeven’, die de lezer eerder zal afschrikken dan
aantrekken. In dit verband stelt hij dan o.a. de vraag ‘Waarom niet uitgegaan van
de gemeenschappelijke bekentenis van Van Heusde en Töpffer, door den schrijver
zelf daarenboven mede-onderteekend, dat het Schoone voor geen afgeronde
bepaling vatbaar is?’. Het betreft meer een ‘advies’ aan Vosmaer dan een duidelijk
uitspreken van Huets eigen opvattingen.
Ook het tweede citaat: ‘Met niemand begeer ik te twisten over litterarische
theorieën. De vormen der kunst zijn zoo oneindig verscheiden dat men ook op dit
gebied nauwlijks ernstig genoeg waarschuwen kan tegen onverdraagzaamheid en
dogmatisme.’ (LFK II, 58), klinkt ongunstiger ten opzichte van de ‘theorieën’ dan
het oorspronkelijke verband rechtvaardigt. Vooraf gaat daar tenslotte een passage
waarin twee ‘theorieën’, één van Van Koetsveld en één waarschijnlijk van Huet zelf,
tegenover elkaar worden gesteld: ‘Ware hij [bedoeld is: Van Koetsveld, N.M.] een
novellist pur sang, hij zou zich vergenoegen met van zijne voorregten en zijne
menschenkennis partij te trekken, ten
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einde het algemeene bijzonder te maken en zijne gedachte in beeld te brengen.
Doch blijkbaar is hij niet van oordeel dat een verhaal slechts schoon behoeft te zijn
en daarmede aan alle eischen voldaan is. De novellist in hem laat zich verschalken
door den godsdienstleeraar, door den zedemeester’.
Kan men van mening verschillen over Huets houding ten opzichte van theorieën
in het algemeen, vast staat, dat hij in de voorrede bij de LFK zegt dat men in zijn
opstellen vruchteloos zal zoeken naar ‘een stelsel van esthetica’. Wèl kan men in
de LFK ‘bouwsteenen [aantreffen] voor eene soort van litterarische moraal’, ‘sommige
vaste begrippen [...] omtrent hetgeen lieflijk is, of het tegenovergestelde’ (LFK I, p.
VII). Deze ‘litterarische moraal’, deze ‘vaste begrippen’ willen de inleiders opsporen.
De speurtocht bestaat uit verschillende etappes:
1. Men brengt enkele algemene uitspraken van Huet over de funktie van literatuur
bij elkaar.
2. Konstaterend dat Huets denkbeelden over de funktie van literatuur
overeenkomen met die van enkele kontemporaine denkers over esthetika,
bouwt men met behulp van geschriften van deze denkers een ‘hulpkonstruktie’
op, waarin hun opvattingen geschetst worden over:
a. De funktie van kunst.
b. Het doel van de kunst.
c. De verhouding kunst - werkelijkheid.
3. Teruggrijpend op de funktie die Huet de literatuur toebedeelt, worden de eisen
besproken die Huet aan een roman stelt. Uit de bespreking van deze eisen
blijkt, dat de kontemporaine denkbeelden over het doel van de kunst en over
de verhouding kunst - werkelijkheid eveneens deel uitmaken van Huets
‘litterarische moraal’.
Uit het feit dat men deze weg heeft moeten kiezen blijkt al hoe moeilijk het is om uit
Huets kritieken een koherente beschouwing te konstrueren. Huet laat zich nauwelijks
op een duidelijke algemene uitspraak betrappen, laat staan dat er een stelsel uit is
op te bouwen. Helemaal overtuigend vind ik de resultaten waartoe de inleiders
komen niet. Laten we de verschillende etappes eens nalopen.
Een drietal citaten vertegenwoordigt datgene wat volgens de inleiders Huets
opvatting is van de funktie van literatuur. Het eerste wordt als volgt gepresenteerd:
‘Als hij in 1859 Godsdienst en kunst van S. Hoekstra Bzn. bespreekt, wekt hij de
indruk het eens te zijn [kursivering van mij, N.M.] met de conclusie waartoe Hoekstra's
kunstbeschouwing moet leiden. De kunst resulteert in: “[...] verheerlijking der
werkelijkheid, opheffing van hare schrille tegenstellingen, vereffening van hare
hardheden, uitwissching van hetgeen zij gebrekkigs en wanstaltigs heeft, en daardoor
verzoening van den mensch met zichzelf, met het leven, met God”’ (1859, LFK XIV,
48).
Ik ben niet, zoals de inleiders, van mening, dat Huet in zijn bespreking van
Hoekstra's boek de indruk wekt het met de geciteerde woorden (overigens vol-
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gens hem een onderdeel van één van de twee mogelijke konklusies waartoe
Hoekstra's betoog voert) eens te zijn. Hoekstra wil betogen dat de kunst afhankelijk
is van de godsdienst (een opvatting die Huet duidelijk niet deelt). Huet konstateert
dan op een gegeven ogenblik ‘onvastheid’ in Hoekstra's betoog, omdat deze, in
plaats van de afhankelijkheid van de kunst aan te tonen, laat zien ‘dat men van
godsdienst en kunst elk afzonderlijk hetzelfde zeggen kan’ (LFK XIV, 47). Hoekstra
doet dit aan de hand van citaten van Hegel over godsdienst en van Gervinus over
kunst. Als men deze citaten samenvoegt met Hoekstra's eigen definitie van de
godsdienst, ‘dan komt men tot de gevolgtrekking,’ aldus Huet, ‘niet dat de kunst van
de godsdienst afhankelijk is, maar dat beide of één zijn, en kunst slechts een andere
naam is voor godsdienst, of dat zij twee magten vertegenwoordigen die, onafhankelijk
van elkander, leiden tot hetzelfde resultaat: verheerlijking der werkelijkheid, opheffing
van hare schrille tegenstellingen’ etc., de opsomming die boven al geciteerd werd
en die samengesteld is uit elementen van de definities van Hegel en Gervinus. Huet,
kortom, wijst op een inkonsistentie in Hoekstra's betoog door diens stellingen door
te denken, maar dat is iets anders dan het ook zelf eens zijn met de resultaten van
die bewerking.
Het Hoekstra-citaat lijkt ook niet zeer wel in overeenstemming te brengen met de
twee andere citaten over de funktie van literatuur die op bladzijde 3 en 4 van de
inleiding voorkomen. Is een resultaat als verheerlijking van de werkelijkheid etc. te
rijmen met het opdoen van mensenkennis? Kan de roman als ‘zedespiegel’ dienen
als hij geen basis heeft in de werkelijkheid? Of, om het te zeggen via (gedeeltelijke)
overname van één van de twee andere citaten: ‘Doch het is de roeping der
dichtkunst, terwijl zij ons aan dat bestaan herinnert, er ons tevens van te troosten
[...]’. Het door mij gekursiveerde element ontbreekt volledig in het Hoekstra-citaat.
Op het derde algemene citaat van Huet over de funktie van literatuur moeten we
nog iets nader ingaan, temeer daar het binnen de inleiding een belangrijke rol krijgt
toebedeeld: men ontleent er zijn kennis aan van wat Huet de ‘zedelijke functie’ van
kunst vindt, en het wordt genoemd als de achtergrond waartegen we de eisen
moeten zien die Huet stelt aan een goede roman (p. 9).
Het citaat wordt ingeleid met: ‘Aanleiding ertoe was een lof van de dichtkunst door
Charles Boissevain, gepubliceerd in De Gids van 1871. Huet vulde die aan met een
lof van het proza, in het bijzonder die van de roman’ (p. 3). Daarna volgt het lange
citaat, waarvan de essentie ongeveer is: de roman funktioneert als opvoedingsmiddel,
als zedespiegel; hij voedt op tot geluk door ontwikkeling van smaak, van
mensenkennis en van zelfkennis, die troostrijk kan werken.
Ook hier weer vraag ik me af of Huet niet meer in de schoenen geschoven wordt
dan gerechtvaardigd wordt door het oorspronkelijk verband. De passage moet, denk
ik, meer gelezen worden als een uitspraak over een funktie die literatuur kan hebben,
dan als een uitspraak over de funktie van literatuur.
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Allereerst wordt de algemeenheid van de uitspraak al beperkt door het feit dat Huet
spreekt over ‘de geoefende lezer’ en niet over ‘de lezer’.
In de tweede plaats moeten we in de gaten houden dat Huet zijn opstel schrijft
als reaktie op Boissevain. Boissevains thema is - ik ga nu af op de weergave van
Huet - niet de funktie van literatuur, maar de stelling dat bij wijze van geneesmiddel
tegen het heersende scepticisme de jongelui verzenbundels moeten lezen. Nee,
zegt Huet, je moet dat uitbreiden tot ‘het oordeelkundig lezen in het algemeen, niet
uitsluitend van fraaije dichtbundels, maar van alle fraaije boeken zonder onderscheid’
(LFK XXV, 155). Vandaar ook Huets titel ‘Iets over het lezen’. Maar er bestaat geen
twijfel over dat het in dit opstel in eerste instantie gaat over een opvoedingskwestie,
niet over de funktie van literatuur.
In de derde plaats moet er op gewezen worden, dat Huet met ‘alle fraaije boeken
zonder onderscheid’ waarvan het lezen zo opvoedend kan werken, niet alleen het
oog heeft op de roman, maar ook op de wijsbegeerte en de geschiedenis, in het
algemeen zelfs op ‘wijsgeerige en wetenschappelijke geschriften’. In feite is het de
bedoeling van de door de inleiders geciteerde passage om binnen het lezen als
opvoedingsmiddel de roman voor uitsluiting te behoeden. Dat Huet daarbij een
aantal mogelijke funkties van de roman noemt, staat buiten kijf, maar het gaat hier
niet om funkties die exklusief zijn voor de roman of voor de literatuur, en het gaat
hier ook niet om de funktie van literatuur.
In de vierde plaats levert het opstel ‘Iets over het lezen’ zelf sterke aanwijzingen
op voor de opvatting dat Huet datgene wat de inleiders samenvatten als ‘deze
zedelijke functie’ (nu ineens weer van ‘kunst’, p. 4) te beperkt vindt. In de aanhef
van het opstel, als hij Boissevains pedagogische bedoeling uiteengezet heeft, merkt
hij op: ‘De vraag, in hoe ver de poëzie op die wijze naar verdienste geëerd, in hoe
ver zij tot bodin der godsdienstige aandoeningen vernederd wordt, laat ik rusten.
Dit staat vast, dat bij den schrijver in den Gids de dichtkunst slechts gedeeltelijk tot
haar regt komt.’ En sprekend over door Boissevain verworpen sentimentele
gedichten, zegt Huet: ‘De heer Boissevain heeft misschien volkomen gelijk, dat het
lezen van zulke “fulpen poëzy” [...] het tegenovergestelde eener verstalende
uitwerking doet en zij het wilsvermogen eer verslapt dan opwekt. Doch sedert
wanneer is dat de maatstaf, waarnaar verstandige lieden het poëtische bepalen?’
En weer even later: ‘Wie weet of gij over een jaar of wat, als uwe godsdienstige
behoeften uw kunstgevoel minder hinderlijk in den weg zullen staan dan thans het
geval is, geen berouw zult gevoelen over uwe tegenwoordige geringschatting? Of
gij niet met de ware vrienden der dichtkunst in alle eeuwen erkennen zult, dat elke
poëtische bladzijde, ook al zou men uit haar met den besten wil geen berijmde
geloofsbelijdenis kunnen persen, hare waarde heeft?’ (LFK XXV, 150-151).
Overgebracht naar roman en kunst, maken deze opmerkingen over poëzie het mijns
inziens onwaarschijnlijk dat Huet de funktie van de kunst zou willen beperken tot
het gebied van de zedelijke opvoeding.
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In de vijfde en laatste plaats zij opgemerkt, dat de interpretatie van de inleiders van
wat volgens Huet de funktie van literatuur is, minder gemakkelijk in overeenstemming
is te brengen met wat Huet in de voorrede bij Lidewyde zegt over kunst, zedelijkheid
en ‘het opkomend geslacht’.
Huets opvatting, volgens de inleiders, dat de kunst bijdraagt aan de zedelijke
opvoeding, loopt parallel met de opvattingen die over de funktie van de kunst
gehuldigd worden door een aantal auteurs over esthetische kwesties. Om dit te
tonen worden citaten aangevoerd van C.W. Opzoomer (De waarheid en hare
kenbronnen, 1859), S. Hoekstra Bzn. (Godsdienst en kunst, 1859), Allard Pierson
(De beteekenis der kunst voor het zedelijk leven, 1862) en Johannes van Vloten
(Aesthetica of schoonheidskunde, 1865). Vier nieuwe citaten uit dezelfde werken
illustreren vervolgens de communis opinio, dat de kunst niet dienstbaar gemaakt
mag worden aan de moraal, maar haar doel in zichzelf heeft. En tot slot getuigen
ze - afgezien van Hoekstra, die er zich niet over uitlaat - dat de kunst de werkelijkheid
als uitgangspunt heeft, maar er geen kopie van mag zijn.
Hoewel de inleiders op een gegeven moment spreken over ‘allerlei schakering’
die bij de samenbrenging van deze auteurs in acht genomen moet worden, zijn ze
mijns inziens niet helemaal ontsnapt aan het gevaar dat hun opzet meebrengt: het
gevaar dat er een grotere eensgezindheid tussen de denkers gekonstrueerd wordt
dan gerechtvaardigd is. Waar Huet en Opzoomer spreken over de relatie tussen
de kunst en het zedelijk leven, bedoelen ze daar eigenlijk wel hetzelfde? In ieder
geval zou er een vraagteken geplaatst moeten worden bij het opnemen van Hoekstra
in de communis opinio over de funktie van kunst, want in tegenstelling tot de anderen
vindt hij dat de kunst ondergeschikt moet zijn aan de godsdienst, en dus aan de
zedelijkheid.
Maar stel nu, dat de vier denkers en Huet inderdaad hetzelfde bedoelen als zij
het hebben over de zedelijke opvoeding, stel ook dat zij het over deze zedelijke
opvoeding als funktie van de kunst eens zijn, dan doet zich toch nog een probleem
voor: hoe namelijk is deze opvatting over de funktie van literatuur te kombineren
met de opvatting dat de kunst haar doel in zichzelf heeft? De inleiders ervaren deze
kwestie kennelijk niet als problematisch, althans ze spreken er niet over. Met het
oog op de moderne lezer had best nader aan de orde gesteld mogen worden hoe
voor 19e-eeuwers het bijdragen aan de zedelijke opvoeding te kombineren was met
een l'art pour l'art-opvatting.
Het onderscheid tussen funktie en doel is er ook één, dat door Opzoomer
bijvoorbeeld niet gemaakt wordt. In De waarheid en hare kenbronnen spreekt hij in
het hoofdstuk ‘Het schoonheidsgevoel’ over het schone als doel in zichzelf. In dit
verband bespreekt hij een aantal andere - zijns inziens foutieve - opvattingen over
het doel van de kunst. Overal waar men de kunst een ander doel wil toeschrijven
dan schoonheid, wordt zij volgens Opzoomer in slavernij gebracht. Hij bespreekt
vier machten waaraan het schone in de loop van de tijd ondergeschikt gemaakt is:
de zinnelijke gewaarwording (in dit verband wijst hij al te getrouwe navolging van
de natuur van de hand), zinnelijk gevoel
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(o.a. de opvatting dat de kunst alleen maar tot vermaak moet strekken), zedelijk
gevoel en gevoel van godsdienst. Sprekend over degenen die de kunst afhankelijk
willen maken van het zedelijk gevoel, merkt hij o.a. op: ‘Ik betwist het regt, om in de
deugd het eigenlijke doel der kunst te stellen, en wil de waarde van een kunstwerk
niet aan zijn zedelijke strekking gemeten zien’ (p. 194). Wèl is de bevordering van
de deugd het ongezochte gevolg van de schoonheid. En in dit verband volgt dan
de uitspraak waaraan de inleiders van Lidewyde Opzoomers opvatting over de
funktie van de kunst ontlenen. Ik weet niet of Opzoomers verhouding tussen doel
en gevolg parallel loopt met de onderscheiding van doel en funktie van de inleiders.
Maar als dat zo is, dan had dat duidelijk gemaakt moeten worden. Bovendien lijkt
het me ook hier weer - net zoals straks bij Huet - veiliger voorlopig alleen nog maar
te spreken van een funktie van de kunst dan van de funktie van de kunst.
Tot slot nog een enkel woord over de derde etappe: de bespreking van de eisen
die Huet aan een goede roman stelt. ‘Ze betreffen het werkelijkheidsgehalte, de
“aanschouwelijkheid” of “objectiviteit”, de rol van de auteur (verteller) en de stijl.
Enigszins los van deze samenhang staat de eis dat een roman als stof een
belangwekkend conflict moet hebben’ (p. 9). Volgens de inleiders hangen deze
eisen (4, 5 of 6 in getal?) samen met Huets visie op de funktie van literatuur, en zij
verwijzen dan met name naar het citaat, waarvan ik straks heb geprobeerd aan te
tonen, dat het Huets opvatting over de funktie van literatuur waarschijnlijk slechts
ten dele weergeeft. Die samenhang, die overigens verder niet geadstrueerd wordt,
is niet zo overtuigend. Dat ook Huet de mening is toegedaan, dat de kunst zijn doel
in zichzelf heeft, en dat de kunst niet louter een kopie moet leveren van de
werkelijkheid, wordt aan de hand van zijn kritieken voldoende aangetoond.

III.
Als we tenslotte de balans moeten opmaken, past het allereerst waardering uit te
spreken voor de opzet van deze uitgave. Het is van groot belang dat een
negentiende-eeuwse roman nu eens de aandacht krijgt die hij verdient, middels
beschouwing van zijn ‘kader en context’, analyse van de roman zelf, beschrijving
van de kontemporaine waardering, vergelijking met het handschrift en, niet te
vergeten, de vervaardiging van de noodzakelijke annotaties. De inleiding bevat een
grote hoeveelheid interessante en belangwekkende gegevens. In het voorafgaande
is - naar ik hoop - aangetoond dat de inleiders hun ambitieuze programma niet
vlekkeloos hebben uitgevoerd. Met name het hoofdstuk ‘Kader en context’ - maar
ook dit hoofdstuk bevat goede stukken (de beschouwing over Lidewyde in relatie
met Adriaan de Mérival en Dalila) - roept vragen op. Hoewel men het ontbreken van
voorstudies als verzachtende omstandigheid kan aanvoeren, ontkomt men niet aan
de konklusie, dat zorgvuldiger citeren en minder snel konkluderen een
betrouwbaarder resultaat tot gevolg gehad zouden hebben.
Nijmegen, 8 oktober 1981
NOP MAAS
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Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de
Aldietsche Beweging. Uitg. B. Gottmer, Nijmegen; Uitg. Orion, Brugge,
1980, 221 blz., ill., 420 F.
LUDO SIMONS,

Dit is het verhaal van een droom, waarvan een man een leven lang de
verwezenlijking heeft nagestreefd met een ongelooflijk doorzettingsvermogen en
een op niets berustend vertrouwen. Voor de dramatische schaduw die over leven
en streven van Constant Jacob Hansen (1833-1910) hangt, heeft Ludo Simons
beslist aandacht gehad. Hij heeft echter de voorkeur eraan gegeven in zijn nuchtere
en intelligente analyse van het cultureel en (semi)politiek fenomeen dat de Aldietsche
Beweging geweest is, de droom als een hersenschim en de droomer als de man
van een idee fixe voor te stellen. Waarin hij geen ongelijk heeft, al komt zijn houding
wat afstandelijk over.
De Aldietsche Beweging en het grootste, meest frapperende deel van de activiteit
van Hansen vallen nagenoeg samen. Simons maakt het zeer duidelijk dat het
fenomeen eigenlijk een eenmanspoging geweest is (het scheppen van een
Nederduits literatuurgebied - van Duinkerke tot Königsberg - door middel van een
Aldietse spelling) en dat de poging gedoemd was om te mislukken al was het maar
om de dubbelzinnigheid in de formuleringen van het einddoel.
Het ontstaan, de doorbraak, de stagnatie, de teloorgang van de idee worden op
grond van minitieus en kritisch bronnenonderzoek beschreven in de context van de
levenskroniek van Hansen, het contemporaine Vlaamse geestesleven en de
geschiedenis van de Vlaams-Nederduitse betrekkingen. De beperkingen die de
auteur zich heeft opgelegd om van deze studie een evenwichtig en strict op het
onderwerp toegespitst geheel te maken, belooft hij op korte termijn weg te nemen.
In uitzicht gesteld worden een uitvoeriger relaas van de groei van de Aldietse
gedachte in Vlaanderen vóór Hansen, anderzijds een exhaustief werk over de
zuiver-literaire verbindingen tussen Vlaanderen en Neder-Duitsland na het
verschijnen van de bundel Quickborn (1852) van Groth. Men denkt dadelijk aan
Gezelle, de gezusters Loveling en Pol de Mont.
De beperking van Hansen zelf tot Aldietser - want een biografie werd niet beoogd
- heeft de auteur alvast in onderhavige studie goedgemaakt door enkele
samenvattende alinea's over de flamingant, de bibliothecaris, de scandinavist en
door een evaluatie van de taalkundige en de letterkundige, deze laatste vooral als
katalysator. De eigenaardige positie van Hansen is dat hij als Aldietser alleen zich
zelf in de Vlaamse Beweging vertegenwoordigt (193) maar dat tussen 1860 en 1900
geen enkele naam van grote of minder grote betekenis die in Vlaanderen met het
Nederduits te maken heeft gehad, niet naar Hansen verwijst - van Dautzenberg
over zeg maar Peter Benoit tot Baekelmans, 55 namen somt Simons op zonder
volledig te zijn. Besluit: ‘men ontsnapte niet aan Hansen, en het is geen wonder dat
er een Nederduitse constante in het Vlaamse cultuurbewustzijn van die dagen aan
te wijzen valt, ook al is de draagwijdte daarvan veel platonischer dan Hansen-zelf
ze gewenst zou hebben.’ (196).
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Deze voorbeeldige filologisch-historische monografie munt uit door haar methodische
aanpak, uitgebreide feitenkennis, heldere uiteenzetting en schrander oordeel. Zij
doet ons de aangekondigde studie over ‘Vlaamse en Nederduitse literatuur in de
negentiende eeuw’, een uitgave van de Academie, met belangstelling tegemoet
zien.
R.F. LISSENS

Pol de Mont (1857-1931). Terugblik na vijftig jaar. In de
Reeks: Gentse bijdragen tot de literatuurstudie, onder de redactie van
Ada Deprez, dl. I. Gent, Cultureel Documentatiecentrum 't Pand,
Rijks-universiteit, 1982, 75 blz. Rechtstreeks te bestellen tegen 100 F +
portkosten aan vermeld Cultureel Documentatiecentrum.
GUIDO FRANçOIS,

De vijftigste verjaardag van het overlijden (1931) van Pol de Mont is zogoed als
onopgemerkt voorbijgegaan. Guido François, van wie wij een paar studies over De
Mont kennen, o.a. ‘De verhouding tussen Pol de Mont en de Van Nu en
Straks-beweging’ (Studia Germanica Gandensia, XXI, 1980-1981, blz. 57-93), heeft
daar iets willen aan doen. In deze brochure blikt hij terug op enkele momenten uit
het leven van De Mont vóór, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in het licht van
de toenmalige wisselende vriendschapsverhouding met Emmanuel de Bom.
Eerstehandse informatie, w.o. een aantal in extenso afgedrukte brieven, hoofdzakelijk
geput uit de in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven bewaarde
documentatie.
Deze twee onstabielen, De Mont en De Bom, waren als voorbestemd om elkaar
terug te vinden na de breuk bij de stichting van ‘Van Nu en Straks’, te meer daar
De Bom mettertijd als enige Van-Nu-en-Strakser van het eerste uur te Antwerpen
wat geïsoleerd geraakte (ver van de Brusselse omphalos) en op termijn, na ‘Wrakken’
(1898), niet de literaire betekenis verwierf die men aanvankelijk van hem verwacht
had. Kort na 1919, toen beide vrienden in nood geraakten wegens de gevolgen van
de oorlogsomstandigheden, sloot De Bom, ditmaal om zijn persoonlijke belangen
te verdedigen, opnieuw bij de Brusselse coterie aan, - zoals zeer duidelijk, en niet
erg fraai, bleek bij de reorganisatie van de Vlaamsche Vereeniging van
Letterkundigen in maart 1921. Weer liet De Bom zijn oudere, nu zeer Vlaams-radicale
vriend in de steek. Maar ter gelegenheid van De Monts vijfenzestigste verjaardag
(1922) wijdde De Bom hem in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een hulde-artikel.
Hij noemde hem een ‘volkomen onaantastbaar figuur’, erkende dat veel hen
scheidde, maar was blij ‘een blijk te mogen geven van de piëteit, welken den
voorganger, dien we nooit hebben verloochend, maar steeds op zijn echte waarde
wenschten te erkennen (...) toekomt’. Waaruit opgemaakt kan worden dat De Bom
behalve even onstabiel van gemoed ook even loslippig was als De Mont. Daarna,
tot aan de dood van De Mont, was er geen wolkje meer aan de lucht.
Behalve de wisselende vriendschap belicht François de activiteit van De Mont
als conservator van het Antwerps Museum van Schone Kunsten, zijn houding
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gedurende de oorlog en de daaropvolgende repressie, zijn onthouding bij de tichting
(1907) en de reorganisatie van de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen en
zijn poging tot oprichting van een alternatieve vereniging (1920).
Deze welkome aanvullingen van de biografie van De Mont beperken zich tot feiten
en realia. Er blijkt uit hoe weinig haatdragend maar ook hoe trots en radikaal de
Brabantse leeuwerik kon zijn. Daarachter vermoedt men het bijna levenslang drama
van het, ondanks onmiskenbare gaven en een niet geringe populariteit kort vóór de
Eerste Wereldoorlog, illusoir en mislukt leiderschap.
R.F. LISSENS
MARIE ANDERSON,
J. KORTENHORST,

Uit Multatuli's leven, met inleiding en annotaties door
Utrecht, Reflex, 1981.

Toen Multatuli in 1887 overleed, ontstond een ware rage van publikaties over hem.
De bibliografie van J. De Mare (waarop, naar ik vernam, spoedig een vervolg
verschijnt) vermeldt tal van publikaties in artikel- en brochurevorm die meestal niet
geschreven zijn als piëteitsvolle herdenking bij de dood van een groot schrijver,
maar veeleer afrekeningen zijn, biografische zwartmakerijen - gebaseerd op kleine
feitjes en op de ‘petite histoire’ -, of ‘psychologische’ studies. Dat deze ‘studies’ nà
Multatuli's dood verschenen heeft niets te maken met de ontdekking van interessante
dokumenten of verhelderende gegevens, maar met posthume afrekening. En de
moed om te publiceren putte men minder uit waarheidsliefde of wetenschappelijke
bekommernis, dan uit het feit dat de overleden schrijver toch niet meer van antwoord
kon dienen. Wie nú schreef kon mogelijks weer het scherpst schrijven, iets wat
moeilijk viel toen Multatuli nog leefde, want zijn pen was gevreesd en bij zijn antwoord
- zo hij zich al verwaardigde te antwoorden - zouden de meeste brochures in het
niet verzonken zijn.
In deze rij van publikaties hoort ook Maria Andersons Multatuli-wespen thuis, een
boekje dat ze in 1888 uitgaf onder het pseudoniem Veritas, en waarin ze haar
herinneringen aan de schrijver vastlegde. Toch onderscheidt zij zich van de anderen
doordat zij schrijft ‘met weemoed en bitterheid’ (p. 4) en niet met het één óf het
ander, iets wat resp. de Multatulianen en hun tegenstanders wél deden. Ze beschrijft
Multatuli als schalk, minnaar en verleider, als onuitstaanbaar karakter, maar óók
als door en door goed, beminnelijk, onderhoudend, creatief en origineel. De schrijver
dus, als ‘vat vol tegenstrijdigheids’.
In de volgende jaren verscheen een aantal nieuwe dokumenten i.v.m. Multatuli:
de uitgave van zijn brieven door Mimi, de boeken van Spohr en Meekerk... Marie
Andersons nam hier kennis van en besloot haar Multatuli-wespen te herzien, uit te
breiden en aan te vullen met de nieuwe gegevens die aan het licht gekomen waren,
wat resulteerde in Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter. Het
boekje verscheen in 1902 en kende binnen de vier weken niet minder dan drie
drukken. Nu, 80 jaar later, werd het - met ver-
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korte titel - opnieuw uitgegeven in een fotomechanische herdruk. J. Kortenhorst
zorgde voor een inleiding en annotaties, waarin we uitvoerig ingelicht worden over
de verschillen tussen Multatuli-wespen en Uit Multatuli's leven. Ook over Marie
Anderson heeft hij in zijn inleiding veel bijeengegaard, en we kunnen slechts, zoals
W.F. Hermans doet in Over Multatuli, 8, p. 56, betreuren dat haar ‘biografie’ zo
plotseling afgebroken wordt. De annotaties zijn al even degelijk als de inleiding, al
is het jammer dat in de tekst niet verwezen wordt naar de noten (dit kon niet, doordat
de tekst fotomechanisch herdrukt is).
Hoe dan ook, Marie Andersons tekst leest in ieder geval zeer vlot en is beslist
het lezen waard. Niet zozeer omdat hier één van de véle vrouwen spreekt die
Multatuli gekend heeft en zijn verleidingspogingen ‘aan den lijve’ meemaakte, maar
vooral omdat Eduard Douwes Dekker er heel even ‘levend’ door wordt in al zijn
kleine onhebbelijkheden en grote gaven. Ook als tijdsdocument is het boekje
belangrijk, omdat het op treffende wijze illustreert hoe subjectief biografisch de
literaire kritiek rond de eeuwwisseling was, bijzonder m.b.t. Multatuli. Hier trouwens
werd het diepe spoor getrokken waarin de Multatuli-kritiek in de 20ste eeuw lang
zou blijven vastzitten, waardoor de literaire en wetenschappelijke analyse van zijn
werk zeer lang op zich liet wachten.
Marie Anderson schrijft bij momenten strijdlustig en vurig of vertederd en ontroerd,
soms ironisch en vaak ontmaskerend. Maar hoe ze zich ook inspant om ‘objectief’
te zijn, hoezeer ze ook afstand wil nemen van Douwes Dekker om de ‘waarheid’ te
dienen, toch voelt de lezer door alles heen hoezeer zij in zijn ban zit, vooral in de
ban van zijn geschreven woord (p. 68-69) en hoe ze, ondanks zichzelf als het ware,
met liefde aan hem terugdenkt.
‘De tranen komen nog in mijn oogen, als ik aan alles terugdenk.
Mijn ziel was toch zoo verwant met hem, maar er was zoo veel, dat haar
van hem vervreemde.
Het is mij of hij nu, boven vroegere verkeerdheden verheven, tot ons, die
zijn oprechte vrienden waren en zijn, en het goede in hem vereerd hebben
en liefgehad - of hij zacht tot ons zegt, als wij, dorstend naar poëzie, den
ontvlodene zoeken in het zilveren avondlicht en in het gouden morgenlicht:
“Meine Seele wird immer mit Euch und bei Euch sein. Ihr werdet mich
finden in den Blumen, die welken, und im Laube, das von den Bäumen
fällt, Ihr werdet mich hören im Klingen der Abendglocken und Ihr werdet
mich sehen, - wenn Ihr meiner gedenkt”’ (p. 48-49).
In dergelijke onthullingen ligt meer waarheid over Multatuli dan in zijn kleine
dagelijkse gaafjes en tekortjes, want over alles heen bleef hij als mens boeien en
fascineren, wat hij als schrijver tot op de dag van vandaag nog stééds doet.
PHILIP VERMOORTEL
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MARIO BAECK: Omtrent de sociale ideeëndrama's van Frederik van Eeden.

Cultureel Documentatiecentrum R.U. Gent, 1982 (Gentse bijdragen tot
de literatuurstudie II), 120 pp., BF 180, -.
Deze licentiescriptie (R.U. Gent 1981) heeft een duidelijke functie, ze vult het voorveld
in waaruit een focusstudie over het dramatische oeuvre van F. Van Eeden mogelijk
wordt; tegelijk bevat ze reeds een voorwaartse beweging die zowel de
literairhistorisch gangbare opinie over Van Eedens dramatische gehalte betwist
resp. anders tracht bepaalbaar te maken als ze een aanzet levert om die nieuwe
interpretatie te objectiveren. Daartoe stelt ze eerst een verkennende inventaris op,
een status-quaestionis van de stand van kennis en belangstelling; vervolgens
expliciteert ze de stelling dat de sociaal thematische dramateksten (met de
gronddiscussie waarin dergelijke waardebepaling precies kan bestaan) historisch
en immanent onderschat zijn gebleven resp. niet eens tot een bewuste waarneming,
laat staan analyse zijn gebracht. Een begin van deze noodzakelijke analyse
introduceert S. dan zelf waarbij hij de ideële aspecten te sterk favoriseert en nog te
weinig aandacht blijkt te hebben voor de compositorisch-codale elementen, tevens
het dilemma ontwijkt dat een coherente sociale attitude niet perse met een geslaagd
dramatisch produkt overeenstemt. Maar de aanzet is er, de historische context is
al behoorlijk ingevuld en zelfs receptiehistorische problemen, hoe delikaat ook,
worden niet uit de weg gegaan. Bij alle betrekkelijkheid van eerste onderneming,
bij alle problematiseerbaarheid van de vooropgeplaatste thetische elementen, vormt
dergelijk perspectiefaanbod, mede door de meer dan bevredigende bibliografische
omringing, nu reeds een waardevol gegeven dat voor de al te vaak onontwarbare
samenhang van dramatische wil, theatrale visie, ideehistorische context en
subjectieve intentie meer dan enkel belofte blijft. Al is het wachten op de dissertatie
die deze aangereikte suggesties amplificeert en argumenteert.
02.05.1982
C. TINDEMANS
PASCAL PIA, Praten over Du Perron/Parler de Du Perron, Met een nawoord

van J.H.W. Veenstra, (Utrecht, 1979), 2 × 48 pp.
Dit fraaie, tweetalige boekje hebben we te danken aan Radio Nederland, de
Nederlandse wereldomroep. De producer van de Franstalige programma's van dit
instituut, Jean Degives, nam op 25 januari 1977 een interview af van Du Perrons
o

Franse vriend, de dichter, literatuurhistoricus en journalist Pascal Pia ( 1902). Dit
interview neemt vierentwintig van de achtenveertig bladzijden in beslag. Verder treft
men in dit boekje korte bio-bibliografische schetsen van Du Perron en Pia aan en
een naschrift van J.H.W. Veenstra onder de titel Pia, vriend van de eerste rij. Deze
kleine publikatie wordt verder geïllustreerd met een tekening van de hand van C.
Poems die Pia voorstelt en twee foto's die Du Perron tonen in gezelschap van Pia
en Louis Chevasson en van Pia alleen. De dubbele vertaling van Gistoux, een
gedicht van Pascal Pia, door Dolf Verspoor en J.H.W. Veenstra, sluit het geheel af.
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Deze weinig omvangrijke publikatie ontleent evenwel haar relevantie niet alleen aan
het feit dat er over een voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis van het
interbellum zo belangrijke figuur als Eddy Du Perron tot nog toe niet veel geschreven
werd, maar ook en vooral omdat de periode 1921-1936 uit het leven van Du Perron,
toen hij in Parijs, Brussel en Chaumont-Gistoux verbleef, er door een eersterangs
ooggetuige in wordt belicht.
Verrassend is bijvoorbeeld de volgende uitspraak van Pia over Du Perron, die in
onze literatuurgeschiedenissen bekend staat als een tijdbewust auteur die zich fel
engageerde tegen de verrechtsing en het opkomende nazisme in de jaren dertig:
‘Hij heeft met veel belangstelling gekeken naar de houding van individuen tegenover
de gebeurtenissen, maar ik betwijfel of hij er zich voldoende toe aangetrokken voelde
om naar de oorzaken van die gebeurtenissen te zoeken, de economische, de
politieke oorzaken enz. Tenslotte moet zijn kennis van sociologische onderwerpen
wel heel beperkt zijn geweest!’ (p. 31-32).
Interessant is deze bijdrage ook voor de comparatistische literatuurstudie, o.a.
voor de relatie tussen André Malraux en Du Perron die erin behandeld wordt, en
voor het aandeel van Du Perrons Franse ervaringen in de totstandkoming van Het
Land van Herkomst. Het is bekend dat Pia model gestaan heeft voor het
Viala-personage in de roman en dat Malraux hem inspireerde tot Heverlé. Du Perron,
die evenals Barnabooth wereldburger wilde zijn, zou zich overigens op de
autobiografische roman van Valéry Larbaud geïnspireerd hebben bij de compositie
van Het Land van Herkomst.
Deze en andere aspekten van leven en werk van Eddy Du Perron, o.a. het aandeel
van zijn gesprekken met Malraux in de schepping van La Condition Humaine,
mochten beslist eens grondiger onderzocht worden.
Sint-Lambrechts-Herk, oktober 1981
PAUL SCHAMPAERT

Brieven uit de oorlogsjaren van S. Vestdijk. Met een
appendix behelzende enkele brieven, gewisseld tussen S. Vestdijk en
D.A.M. Binnendijk in september 1941. Bezorgd door S.A.J. van Faassen.
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Reeks ‘Achter
het boek’), 's-Gravenhage 1981, 55 pp.
THEUN DE VRIES:

In 1968 publiceerde het NLMD de brieven die Vestdijk in de tweede wereldoorlog
aan Theun de Vries had geschreven. De Vries schreef toen in z'n inleiding, dat zijn
brieven aan Vestdijk door deze laatste uit veiligheidsoverwegingen waren vernietigd,
maar na Vestdijks overlijden bleek, dat er nog een aantal brieven bewaard waren;
het NLMD geeft die nu uit in dezelfde reeks.
Uiteraard moeten beide boekdelen naast elkaar gelegd worden; de brieven van
De Vries zijn trouwens genummerd in functie van de brieven van Vestdijk. Maar de
nieuwe uitgave bevat veel minder brieven dan de vorige: van Vestdijk zijn er 84
gepubliceerd, van De Vries slechts 8. De belangrijkste en meest uitvoerige brief van
De Vries dateert van december 1943, en biedt een zeer gedetailleerde bespreking
van De toekomst der religie. De auteur plaatst opmerkin-
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gen en bedenkingen bij bepaalde passages; hij heeft de neiging Vestdijks uitspraken
in een ruimer kader te plaatsen, en motieven die aan Vestdijks opvattingen ten
grondslag zouden liggen, te rationaliseren. De brief leert ons vooral veel over De
Vries zelf. Hij ontwikkelt er zijn materialistische visie op het dialectische verloop van
de geschiedenis aan de hand van een domein waarover hij zich in zijn niet-fictionele
werken niet dikwijls heeft uitgelaten: de godsdienst. Hij doet dat op een spitse en
soms zeer verrassende manier, die een eigen licht werpt op een aantal historische
gebeurtenissen en evoluties. Het zou zeer interessant zijn de relatie te onderzoeken
tussen de hier uitgedrukte visie en de rol van de godsdienst in de toen pas voltooide
roman ‘Sla de wolven, herder!’, volgens ons De Vries' belangrijkste werk.
De brieven verschaffen ook informatie over familiale problemen, bemiddeling bij
vertalingen (Vestdijk hoopt dat De Vries zijn romans in de U.S.S.R. kan laten
vertalen), literaire interesses (De Vries leent Vestdijks boeken van Faulkner), eigen
plannen (zo ontwerpt De Vries al in 1940 zijn roman Anna Casparii of Het heimwee,
die pas in 1952 zal verschijnen), en meningen over de actualiteit van de dag (de
‘haat’ die de U.S.S.R. midden 1940 de Engelsen toedraagt).
Sjoerd Van Faassen heeft het boek ingeleid: hij situeert de correspondentie
voortreffelijk in een ruim literair tijdskader, spreidt een fenomenale belezenheid ten
toon, verantwoordt overtuigend zijn hermeneutische aanpak, en werkt in de voetnoten
zoveel mogelijk alle onduidelijkheden en dubbelzinnigheden weg. Zeer mooi werk!
Toch moeten we wijzen op drie vergissingen. In voetnoot 15 (p. 21) schrijft hij, dat
De Vries nooit afzonderlijke, kritische aandacht heeft besteed aan Herman Gorter;
maar De Vries heeft in Het Volksdagblad van 8 oktober een uitvoerig artikel aan
hem gewijd (Herman Gorter (1867-1927) De breuk tussen wil en talent). In voetnoot
17 (p. 22) staat, dat de opdracht aan Vestdijk in Sla de wolven, herder! is weggelaten,
maar ze staat tot en met de derde druk bij het begin van het derde deel (‘Aan S.V.
den heksenmeester in dicht en ondicht’). In voetnoot 53 beweert Van Faassen, dat
het gedicht Bach. Een voorspel pas na 1945 werd voltooid; het is nochtans volledig
verschenen in het tijdschrift Ad Interim van juli 1945 (pp. 132-137).
Het boek eindigt met een appendix van 3 brieven, waarin Vestdijk en D.A.M.
Binnendijk een misverstand ophelderen. De samenhang met de correspondentie
De Vries-Vestdijk is zo toevallig, dat de lezer zich afvraagt, waarom de brieven zo
nodig in dit boekje moesten ondergebracht worden. Zou de omvang anders te
beperkt geweest zijn?
In elk geval zijn deze brieven een zeer belangwekkende uitgave, die ons veel
leert over De Vries en een onmisbare aanvulling vormt bij de eenzijdige publicatie
van 1968.
J. DE MAERE
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C.J. KELK,

Wie ik tegenkwam. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1981,

184 pp.
C.J. Kelk † 1982 heeft na ‘Ik kéék alleen’ (1968) een tweede reeks herinneringen
gepubliceerd. Kelk leek de geknipte man voor het genre. Als scheppend kunstenaar
was hij nooit zeer belangrijk; hij was de figuur die erbij was als er iets interessants
gebeurde, die door eruditie en ervaring scherp waarnemen en oordelen kan, maar
door zijn beperktheid de gebeurtenissen geen andere wending gaf.
Toch kan Kelks wereld ons overtuigen noch meeslepen. Stilistisch is het boek
zwak. ‘Hoe jong was ik niet en hoe jong was niet hij, toen ik Herman van den Bergh
voor het eerst aanschouwde’ (14); ‘Later getrouwd met Marga Minco bewoonden
zij lange tijd het Witsenhuis’ (139). Er zijn storende fouten: ‘meer’ voor maar (58);
‘stilstand element’ (124); ‘veelgezocht’ voor populair (144); ‘voor mij rekening’ (139);
financieël (161).
De taalslordigheid gaat gepaard met structurele eentonigheid. Het boek bevat
een reeks korte hoofdstukjes met ingrediënten die zelden variëren: Kelks ontmoeting
met het personage, uiterlijke en innerlijke typering (dikwijls via anecdotes), de later
ontstane verwijdering. De ontmoetingen zijn in principe chronologisch geordend, al
worden soms personages gegroepeerd; de latere reflectie doet de concretisering
van elke ontmoeting vervagen. Kelk miste de epische kracht om elk personage een
eigen gezicht mee te geven; het gevolg is een irritante indruk van repetitie.
Het werk faalt dus als literair produkt; maar ook als historisch document voldoet
het niet. Kelk bewaart wel gebeurtenissen en personages die anders zouden vergeten
worden, maar ‘Wie ik tegenkwam’ bevat te veel gegevens die de lezer met
gemiddelde literaire belangstelling al lang kent. Dat Presser autodidact was (98),
Van Deyssel een aansteller (30) en Van Duinkerken een levensgenieter (83) - het
staat in alle encyclopedieën en memoires.
Erger is, dat de informatie soms onbetrouwbaar is. Kelk wijst zelf wel eens op de
onbetrouwbaarheid ervan. Zo was Jan Campert ‘in betrekking, ik meen bij een
bankinstelling. Maar ook hij kreeg er... genoeg van en begaf zich (waarschijnlijk) in
de journalistiek’ (139). Twee relativeringen dus. Maar elders doet hij apodictische
uitspraken over betwistbare zaken. Zoals bekend beschouwde Louis de Bourbon
zich als afstammeling van de Franse koningen. ‘Alleen wil ik wel verklaren dat ik er
vast van overtuigd was, dat de afstamming klopt. De Bourbon had volgens mij
volkomen het uiterlijk van de bekende Bourbons uit de 17e en 18e eeuw en ook zijn
levensopvatting: het onbezorgd omspringen met geld en goed, is met een zo
hoogvorstelijke afkomst geheel in overeenstemming’ (92). Wie zou dergelijke
‘bewijzen’ ernstig nemen? En het boek bevat veel niet verantwoorde ‘zekerheden’.
Elders verantwoordt Kelk zijn gedachtensprongen met betwistbare logica. Over de
Bourbon: ‘Hij sprak moeilijk, want hij had keelkanker, hetgeen hem niet belette van
een auto met vorstelijke standaard gebruik te maken’ (93).
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Bovendien is hij te sterk betrokken bij zijn onderwerp. Meestal neemt hij daarom
mensen in bescherming. Onaangename gebeurtenissen worden weggewerkt of
vergoelijkt. De lezer vermoedt dikwijls een oppervlakkige of bevooroordeelde houding,
zeker als Kelk zelf (naïef) erop wijst. ‘Theun de Vries is een goed collega; op een
gegeven moment zorgde hij ervoor dat ik jaarlijks eregeld ontving... Ik was - het lijkt
wel spelen onder één hoedje - toevallig een keer in de commissie voor het verlenen
van de P.C. Hooftprijs en kreeg het met Emmy van Lokhorst en een derde gedaan,
dat hem de prijs werd toegekend’ (69-70).
Des te merkwaardiger is de sterke afwijzing van Simon Vestdijk, toch algemeen
als een groot prozaïst beschouwd, en de verklaring van hun koele relatie: ‘Ik verdenk
hem ervan dat hij in wezen jaloers is geweest op mijn luchthartige aard en geraakt
dat ik hem langzamerhand was gaan negeren’ (59). Dat deze persoonlijke aversie
zijn beoordeling van het werk zou kunnen beïnvloeden, komt niet in hem op; een
dergelijke tegenstelling tot vrijwel heel de Nederlandse kritiek te verantwoorden,
acht hij niet nodig.
Hoe verklaart men dit algemeen falen? Kelk bouwt zijn situatie als chronologisch
afstandelijke herschepper terdege mee in, en zo ervaart de lezer, dat de stimulans
voor de memoires van het Kloos-fonds komt (78). We vernemen elders (Vrij
Nederland, 22 augustus 1981, p. 3) dat hij nog een aantal herinneringen ‘in
portefeuille’ had. In het boek noteert hij geregeld een datum: ‘Juist nu ik dit hier
boekstaaf (6 augustus 1976)’ (43). Blijkbaar heeft Kelk eerst een ruwe schets
gemaakt, en toen heeft hij een eerste beroerte gekregen; later heeft hij een tweede
attaque gehad, die hem het schrijven onmogelijk maakte. Blijkbaar wilde hij voor
het einde zijn herinneringen registreren, maar heeft zijn fysisch tekort hem belet ze
formeel uit te werken.
Toch is het boek interessant als Kelks zelfrealisatie. Hij krijgt boeiende dimensies
als hij zijn latere vertelsituatie mee realiseert: dan levert hij een taai gevecht tegen
vergetelheid. Hij geeft toe dat hij nooit een eersterangsrol speelde, maar is toch
gegriefd omdat niemand meer belang in hem stelt. Daaruit groeit het leidmotief: ‘Ik
ben niet eerzuchtig maar wel een beetje onthutst dat vergetelheid zo gauw in z'n
werk gaat’ (78). Deze weemoed wordt echter geen gekanker: daarvoor was Kelk te
mild-ironisch en wisselde hij te vlug af met leuke anecdotes. Wij geloven dat het
boek uiteindelijk zijn waarde zal ontlenen aan de schepper ervan, en minder aan
de behandelde figuren; de lezer is bereid de auteur veel te vergeven, omdat Kelk
een gevarieerd en soms ontroerend zelfportret in zijn levensavond realiseerde.
JAAK DE MAERE

GOTTFRIED WEISSERT, Ballade, Stuttgart 1980 (Sammlung Metzler; M 192:
Abteilung E, Poetik; 134 p.)
In de traditie van Metzlers bekende literair-wetenschappelijke reeks wil Gottfried
Weissert met bovengenoemde monografie een theoretische en historische
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inleiding tot de studie van de ballade aanbieden. Hij steunt daarvoor uitdrukkelijk
op de bestaande wetenschappelijke literatuur. Fundamenteel nieuwe inzichten in
aard en wezen van deze dichtsoort dient men hier dan ook niet te verwachten. De
auteur beperkt zich overigens tot de Duitse ballade, wat mijns inziens enigszins
afbreuk doet aan zijn algemeen-poëtologisch opzet. Binnen dit Duitse referentiekader
wordt dan evenwel een uitvoerige en overzichtelijke status quaestionis opgemaakt,
waarin achtereenvolgens theorie, typologie, historische ontwikkeling en didactisch
gebruik van het genre aan bod komen.
In het theoretische hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan de vraag in
hoever de ballade tot het lyrische dan wel tot het epische of dramatische genre
gerekend dient te worden. Iemand als Goethe, zo meent de auteur, heeft dit voor
de definitie van de ballade toch wel centrale probleem elegant ontweken door deze
dichtsoort als het ‘Ur-Ei der Dichtung’ te betitelen en in haar de drie verschillende
literaire genres verenigd te zien. Volgens Hegel is de ballade echter wel degelijk
lyrisch van aard, terwijl Käte Hamburger haar samen met de ik-roman tussen lyriek
en epiek plaatst. Steffen Steffensen rekent de ballade dan weer eerder tot de
verhalende literatuur. Deze uiteenlopende standpunten wijzen er alleen maar op
dat de ballade zowel een episch, dramatisch als lyrisch element bevat. Het eerste
hangt samen met de aanwezigheid van een verteller, die zich bij voorkeur van
scenische technieken bedient. Deze laatste verlenen de ballade op hun beurt een
dramatisch karakter. Het lyrische moment ten slotte schuilt in het stemmingskarakter
van klank en ritme, van woordgebruik - vooral woordherhalingen - en symboliek.
Wat de typologie van de ballade betreft, twijfelt Weissert aan de mogelijkheid van
een coherente en omvattende systematiek omdat de meeste balladen zich niet tot
één wel omschreven type laten herleiden. Desalniettemin beschouwt hij de bestaande
categorieën als zeer waardevol, omdat zij toelaten een aantal inhoudelijke constanten
in de rijk gevarieerde balladenliteratuur te onderkennen. Zo onderscheidt Weissert
drie fundamentele balladentypes: het numineuze, het historische en het sociale.
Het eerste type geeft gestalte aan de confrontatie van de mens met bovennatuurlijke
krachten die in zijn leven ingrijpen. Tot deze soort dient in de eerste plaats de
natuurmagische ballade gerekend te worden. Het bekendste voorbeeld daarvan is
wellicht Goethes ‘Erlkönig’. Voorts treft men dit balladentype vooral bij de romantici
aan, bij wie het aan een symbolische natuurvisie beantwoordt. Tot de groep der
numineuze balladen behoort verder nog de dodenmagische ballade, waarin vooral
het motief van de revenant (‘Wiedergänger’) aan bod komt, en ten slotte ook de
noodlotsballade. Als tweede basistype vermeldt de auteur de historische ballade
met als belangrijkste voorbeelden het vroeg-christelijke heldenlied, de middeleeuwse
ridderballade en de historische kunstballade uit de 18de en 19de eeuw. Het ligt voor
de hand dat dit soort ballade vaak nationalistisch geïnspireerd zal zijn. Dat is
bijvoorbeeld zeer duidelijk het geval met talrijke 19de-eeuwse Duitse balladen waarin
de mythische terugkeer van keizer Barbarossa en het herstel van het oude Duitse
Rijk aangekondigd worden. De sociale ballade
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ten slotte krijgt door de auteur een bijzondere plaats in zijn typologie toegewezen
omdat het irrationele moment, dat anders voor de ballade zo karakteristiek is, hier
grotendeels ontbreekt. Een vaak voorkomend motief in de sociale ballade is dat van
de kindermoordenares. Men denke bijvoorbeeld aan Brechts gedicht over Marie
Farrar. Het is uit dit balladentype dat de moderne variété-ballade ontstaan is.
Veruit het grootste gedeelte van Weisserts monografie is dan aan de historische
ontwikkeling van de ballade gewijd. Deze vindt haar oorsprong in de Germaanse
heldenliederen, waarvan op Duitse bodem enkel het Hildebrandslied bewaard
gebleven is. Deze liederen waren voor een adellijk publiek bestemd en vertonen
een duidelijk kunstkarakter. Daartegenover staat de volksballade uit de late
middeleeuwen en de vroege renaissance, die als een apart genre van het volkslied
beschouwd kan worden. Kenmerkend voor de volksballade is het fenomeen van
het ‘Zersingen’, waarbij door mondelinge overlevering talrijke varianten van een
zelfde oorspronkelijke tekst in het leven geroepen worden. Met Bürgers ‘Lenore’
(1773) ontstaat dan de moderne Duitse kunstballade. Dit gedicht, een typisch
Sturm-und-Drang-produkt, oefende een enorme invloed in geheel Europa uit.
Geïnspireerd door Herders ideeën streefde Bürger ernaar de ‘geleerde’ dichtkunst
door volkspoëzie te vervangen. Ook Goethes ‘Heidenröschen’ staat zeer dicht bij
het volkslied. Wat de kunstballade nochtans principieel van haar volkse tegenhanger
onderscheidt, is de symbolische doordringing van de handeling. Dit brengt ons bij
de klassieke balladen van Goethe en Schiller. De balladen van deze laatste bewegen
zich voor een ideële achtergrond, waarin de gedachte van zelfbeheersing en
zelfbeperking in functie van hogere waarden centraal staat. In tegenstelling tot deze
parabolisch-rationeel geconcipieerde gedichten vormen bij Goethe uitbeelding en
idee een onverbrekelijke symbolische eenheid. De belangrijkste bijdrage van de
romantiek tot de ontwikkeling van de ballade is ongetwijfeld ‘Des Knaben
Wunderhorn’ van Arnim en Brentano. Met deze liederenverzameling, waarin het
volk de rol van scheppend kunstenaar toebedeeld wordt, lijkt wel de droom van
Herder en Bürger in vervulling te gaan. De romantische ballade onderscheidt zich
nochtans van de oude volksballade door het feit dat zij de handeling geheel in
stemming laat opgaan. Dat is bijvoorbeeld zeer duidelijk het geval bij Eichendorff.
Bij de verdere ontwikkeling van de ballade in de 19de en 20ste eeuw duiken tal van
namen op waarmee de Nederlandstalige lezer minder vertrouwd zal zijn. Een
belangrijke uitzondering daarop vormt echter Heine. Kenmerkend voor diens balladen
is de techniek van de ironische desillusionering, waarmee de dichter het
heroïsch-aristokratische geschiedenisbeeld van zijn tijdgenoten ad absurdum voert.
In de 20ste eeuw ontwikkelt zich de ballade meer en meer tot een vorm van
gebruikslyriek zoals zeer duidelijk door de cabaretballade geïllustreerd wordt. Als
modern balladendichter is vooral Brecht te vernoemen, die zoals vele van zijn
tijdgenoten een grote bewondering voor François Villon koesterde. Met zijn
‘Hauspostille’ parodieert hij het genre van het stichtende gebeden- en liederenboek,
terwijl zijn latere, sterk didactisch getinte balladen integraal deel gaan uitmaken van
zijn drama's.
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Het laatste hoofdstuk van Weisserts monografie is aan het didactisch gebruik van
de ballade gewijd. In het Duitse taalonderwijs heeft de ballade steeds een bijzondere
plaats ingenomen omdat zij bij uitstek als nationale dichtsoort gold en bijgevolg als
aangewezen middel tot volksopleiding beschouwd werd. Bovendien leek de ballade
wegens haar verwantschap met het epische en dramatische genre uitermate geschikt
voor een eerste kennismaking met het fenomeen literatuur. In de jaren zestig en
zeventig verloor de ballade echter haar dominerende positie in het literatuuronderwijs.
De recente sociologisch en lezergeoriënteerde ontwikkelingen in de
literatuurwetenschap hebben daarin weer enige verandering teweeggebracht. De
moderne ballade in het spoor van Heine en Wedekind leent zich immers uitstekend
voor het aantonen van de historiciteit van literaire teksten.
Uit de bovenstaande samenvatting van Weisserts studie over de ballade mag
blijken dat de verdienste van dit werk vooral in de ruime en synthetische aanpak
schuilt waarmee hier de ballade in haar historische ontwikkeling en inhoudelijke
verscheidenheid benaderd wordt. Uit poëtologisch oogpunt kan men misschien
betreuren dat het theoretische gedeelte eerder bescheiden uitgevallen is en dat de
auteur daarin geen poging doet om een eigen definitie van het balladengenre te
ontwikkelen. Dit euvel wordt dan weer gedeeltelijk goedgemaakt door uitvoerige
bibliografische referenties. Wanneer men voorts afziet van de al te talrijke drukfouten
verdient Weisserts monografie als inleiding tot de studie van de ballade zeker
aanbeveling.
BERT SCHREURS

Gedankenlyrik. Die Entstehung eines Gattungsbegriffs
im 19. Jahrhundert, Stuttgart, Metzler, 1980, 140 blz., DM 42,(Germanistische Abhandlungen 50).
ALMUT TODOROW,

Deze studie gaat het ontstaan na van de benaming Gedankenlyrik en aanverwante
genrebegrippen in de esthetische theorie en poetica van het midden van de 19e
eeuw in Duitsland. De auteur bouwt zijn onderzoek bewust niet genre-immanent
op, maar historisch en sociologisch. Op die manier kan hij twee dingen aantonen:
aan de ene kant vormt de term Gedankenlyrik, een neologisme dat omstreeks 1850
in handboeken en vooral ook in de Ästhetik van Friedrich Theodor Vischer opduikt,
het sluitstuk van een ingewikkeld intern proces sinds de doorbreking van de
18e-eeuwse classicistische poëziecanon; tegelijkertijd echter blijkt deze zelfde term
onrechtstreeks de socio-politieke verhoudingen te weerspiegelen die na de mislukte
revolutie van 1848 ook op de kunstopvattingen gaan wegen en met name op het
stuk van de theorie van de lyriek tot verrassende opties aanleiding geven. Inzet
vormde hierbij de stormachtige bezetting van het lyrische centrum door de
subjectiviteit tegen het einde van de 18e eeuw, waarbij zwaar accent was komen
te liggen op de rol van beleving en emotionaliteit. Afzonderlijke uit de normatieve
canon afkomstige lyrische genres waarin het gedachtelijke sterker aan bod kwam,
voerden daarnaast nog een auto-
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noom bestaan. Een voorbeeld daarvan bood de elegie; omstreeks de eeuwwisseling
kon een Schiller met zijn elegietheorie nog een bijdrage leveren tot de integratie
van het verstandselement in het lyrische. De auteur betoogt nu dat vijftig jaar later
de theoretici met de invoering van de term Gedankenlyrik duidelijk opteren voor een
poetica die als ‘echte’ lyriek enkel het aan de innerlijkheid gevoede, subjectief
geïnspireerde gedicht tolereert en dat zij om die reden een duidelijk afgescheiden
restcategorie in het leven roepen voor wat daar niet in past. Onder dit verdict valt
o.m. alle lyriek die door haar betrokkenheid op het tijdsgebeuren en haar bewuste
publieksgerichtheid een meer rationele inslag verlangt. Volgens de auteur gaan zij
echter precies door deze eenzijdige canonisering van de natuur- en stemmingslyriek
een articulatie van het esthetische binnen de conflicten van hun eigen tijd uit de
weg.
Het in deze studie behandelde probleem lijkt op zichzelf genomen voor de
geschiedenis van de Duitse esthetica eerder van secundair belang; toch kan de
auteur een aantal tot nu toe slechts vaag of onnauwkeurig geformuleerde inzichten
(o.a. bij Sengle, Biedermeier) omtrent de evolutie van de lyrische theorie op
wezenlijke punten corrigeren en aanzuiveren. Vooral echter wordt door de
voorbeeldige historisch-sociologische situering de relevantie van het fenomeen
Gedankenlyrik duidelijk gemaakt als symtoom van een zich bevestigende
traditionalistische poetica van het gedicht die in de Duitse germanistiek tot ver in de
20e eeuw zou nawerken, meer bepaald in Staigers Grundbegriffe der Poetik een
laatste nadrukkelijke demonstratie zou vinden. En wel op een ogenblik dat in het
buitenland de revolutie van de moderne lyriek volop wordt voorbereid (E.A. Poe,
Baudelaire); de enige Duitser die in dit verband kan genoemd worden is Heinrich
Heine. Maar die wordt in de Duitse academische esthetica van omstreeks 1850 niet
ter kennis genomen.
LUDO VERBEECK

Literatuurbeschouwing en argumentatie, (Kritische
studies 3), Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1981, 182 blz., 35
gulden.
H. VERDAASDONK,

H. Verdaasdonk, momenteel hoogleraar Literatuursociologie aan de Katholieke
Hogeschool Tilburg, wil met dit boek aantonen dat de literatuurbeschouwing ‘sinds
de 17e eeuw, en vermoedelijk sinds de klassieke oudheid’ een beperkt aantal
argumentatie-strategieën hanteert, die wetenschappelijk niet valide zijn. Ongeveer
alle coryfeeën van de ‘literatuurwetenschap’ (volgens Verdaasdonk zou men beter
van ‘literatuurbeschouwing’ spreken) worden te licht bevonden: Aristoteles, Valéry,
Sartre, Sjklovski, Tynjanov, Staiger, Kayser, Wellek en Warren, Friedman, Stanzel,
Richard, Mauron, Booth, Greimas, Genette, Wienold, Iser, Groeben, en nog vele
anderen.
In een eerste deel van zijn boek poneert Verdaasdonk dat de ‘achtergrondkennis’
van de literatuurbeschouwers hen niet in staat stelt eenduidige uitspraken over
teksten te doen. Hij maakt het zich misschien wel iets te gemakkelijk
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door als illustratie van die stelling de elkaar tegensprekende interpretaties van een
sonnet van Mallarmé te kiezen. Zoals men weet was meerzinnigheid een door deze
Franse symbolist nagestreefd doel.
In een tweede deel bekritiseert de schrijver vooreerst het postulaat ‘lezen is
waarnemen’ waarvan de literatuurbeschouwing uitgaat. In plaats van als een
probleem wordt het verband tussen tekst en lezing te vaak als een evidentie
voorgesteld. Zelfs het receptie-onderzoek schiet in dit opzicht te kort. Hierna neemt
de auteur twee argumentatiestrategieën op de korrel: de analogieredenering en de
dialectische redenering. De eerste soort redenering neemt een rechtstreeks verband
aan tussen tekst en werkelijkheid en springt vlot van het ene niveau naar het andere
over. De kritiek die in verband hiermee op de verhaal-theorie van Genette wordt
geuit, lijkt mij overtuigend. De tweede soort redenering bestaat er in aanvankelijk
aangenomen tegenstellingen zo te relativeren dat de samenhang van het betoog
er onder gaat lijden. De heersende literatuuropvatting zondigt dus zowel tegen het
correspondentie- als tegen het coherentie-principe van de wetenschap. In een derde
deel van het boek wordt gepoogd bepaalde institutioneel aangebrachte
literatuuropvattingen proefondervindelijk bloot te leggen. Zoals de auteur zelf aangeeft
is dit experiment gedeeltelijk mislukt.
Wat moeten we nu van dit alles denken? Ik geloof dat iedere
literatuurwetenschapper die het ernstig meent met het wetenschappelijk statuut van
zijn praktijk deze studie zou moeten lezen. Het kan hem behoeden voor vaak in zijn
discipline gemaakte fouten. Toch is de wetenschapsopvatting van de schrijver
wellicht te eng om zomaar nagevolgd te worden. Zo stelt hij dat wetenschappelijke
kennis op zijn minst intersubjectief en systematisch gefundeerd moet zijn, (p. 3).
M.i. zijn deze eisen niet zo duidelijk als Verdaasdonk schijnt aan te nemen. Zo bevat
elke wetenschap een aantal postulaten die niet gefundeerd kunnen worden.
Misschien is in de literatuurwetenschap ook de stelling dat er een correspondentie
bestaat tussen tekst en werkelijkheid zo'n postulaat. Het valt in elk geval moeilijk in
te zien hoe men die correspondentie ergens buiten taal en werkelijkheid zelf zou
kunnen funderen. De intersubjectiviteit is ook in de gangbare vormen van
literatuuronderwijs van fundamenteel belang. Binnen de consensus van de daar
beoefende taalspelen worden bepaalde argumentatiestrategieën legitiem bevonden
en andere niet. Dit betekent natuurlijk niet dat die taalspelen niet evolueren en dat
zulke evolutie niet vruchtbaar zou kunnen zijn. Maar ook bij het tot stand komen
van een nieuwe ‘intersubjectieve’ consensus zijn sociologische factoren wellicht
belangrijker dan zuiver wetenschappelijke. Ten opzichte van het systematisch
karakter van de wetenschap is men heden ook voorzichtiger geworden. Sinds Gödel
weten we dat een niet-contradictorische aritmetica geen volledig systeem kan
vormen. Ook de exacte en toegepaste wetenschappen bevatten niet
gesystematiseerde onderdelen. Overigens ontdekt Verdaasdonk wat te gemakkelijk
contradictorische uitspraken bij anderen. Uit de door hem aangevallen Greimas had
hij nochtans kunnen leren dat sommige daarvan alleen maar contrair zijn.
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Het is voor de wetenschap niet slecht dat er beeldstormers als Verdaasdonk bestaan.
Afbreken is opbouwend als het de zwakke plekken in het bouwwerk aanwijst. En
alleen verblinde opperlui kunnen staande houden dat die er in de Toren van Babel
van de huidige literatuurwetenschap niet zijn.
PAUL CLAES
H. VERHOEFF, De januskop van Oedipus. Over literatuur en psychoanalyse,

Puntkomma-reeks 9), Assen, Van Gorcum, 1981, VI + 118 p.
Als auteur van een aantal psychokritische boeken en artikels was Dr. Han Verhoeff,
wetenschappelijk hoofdmedewerker Frans aan de Universiteit van Amsterdam, de
geschikte man om in de Puntkomma-reeks het deeltje te schrijven over de
psychoanalytische benadering van literatuur. Nieuw voor het Nederlandse taalgebied
is zijn voornamelijk Franse invalshoek (in de wat oudere, door Verhoeff niet vermelde
bundel van H.M. Ruitenbeek, Psychoanalyse en literatuur, Amsterdam, Athenaeum
- Polak & Van Gennep, 1969, kwamen vooral Angelsaksische specialisten aan bod).
In tegenstelling met zijn Franse voorbeelden is de stijl van Verhoeff erg los en
aanstekelijk enthousiast. Jammer genoeg heeft hij maar weinig moeite gedaan om
de Franse terminologie voor de nederlandstalige lezer toegankelijk te maken.
Voortdurend stuit je op onvertaalde termen als dépassement, Mère terrible,
régression réversible, double, don, abandon..., die echt niet allemaal noodzakelijk
waren; ook de bastaardwoorden zijn misschien iets te rijkelijk vertegenwoordigd.
Gelukkig is de Franse invloed niet alleen daarin merkbaar, maar ook in verwijzingen
naar het baanbrekend werk van Franse onderzoekers als J. Lacan, M. Robert en
C. Mauron (in dit rijtje ontbreken jammer genoeg de namen van J.-P. Richard, J.
Bellemin-Noël en J. Kristeva).
Verhoeffs boek telt drie hoofdstukken, waarin onderscheidenlijk de tekst zelf, de
auteur en de lezer centraal staan. Binnen deze hoofdstukken is de redenering voor
de lezer wel eens moeilijk om te volgen, omdat de auteur zijn betoog weinig
systematisch opbouwt. Tegen kritiek hierop heeft hij zich trouwens bij voorbaat
afgeschermd door te stellen dat zijn boek geen ‘leerboek, maar een pleidooi’ is (p.
1). Toch blijf ik me afvragen of dit pleidooi niet overtuigender was geworden, indien
het wat minder zijsprongen had gemaakt.
In het eerste hoofdstuk onderstreept de auteur de verwantschap tussen de
psychoanalyse en de literatuur. In beide gevallen gaat het om woordenweefsels die
iets zeggen over de wever, het subject van het spreken. Vooral in dit hoofdstuk lijkt
Verhoeff - onder invloed van zijn thema? - meer in associaties te redeneren dan in
logische verbanden. Telkens weer wordt het betoog onderbroken door voorbeelden,
die soms een nogal verwijderd verband met de tekst onderhouden. In dit hoofdstuk
glijdt Verhoeff nonchalant over een aantal moeilijke begrippen, voornamelijk van
Lacaniaanse origine, heen. Ik vrees dat de lezer nu alleen vrij nevelige impressies
zal overhouden van termen als signifiant, Ander, verlangen en interpunctie. De
transparante wijze waarop A.
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Mooij in zijn Taal en verlangen (Meppel, Boom, 1975) die termen uitlegt, had de
auteur tot voorbeeld kunnen dienen. Te betreuren is ook dat hij maar weinig zegt
over het taalgebruik in dichtkunst, hoewel dat de Lacaniaanse taaltheorie uitstekend
kon illustreren.
Het tweede hoofdstuk handelt over de literaire tekst als appèl van de auteur. De
personages worden hier beschreven als projecties van verschillende psychische
aspecten van de schrijver. Om die nader te analyseren maakt Verhoeff gebruik van
het door zijn echtgenote Mieke Bal in Nederland gepopulariseerde actantieel model
van A.J. Greimas. Zijn beschrijving blijft vrij oppervlakkig, omdat hij zich meer
toespitst op de rollen binnen dit model dan op de spanningslijnen daartussen.
Daardoor merkt hij de belangrijkste psychoanalytische ‘les’ van het actantieel model
niet op, namelijk dat een subject pas verlangend subject kan worden als het zich
onderwerpt aan de orde van de ‘destinateur’ die de Ander is (een toepassing hiervan
geeft A.J. Greimas zelf in zijn Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, pp.
213 e.v.).
In het derde hoofdstuk illustreert Verhoeff de rol van de lezer in diverse literaire
genres (tragedie, komedie, roman, autobiografie). Bij zijn interpretaties van de aparte
werken die als voorbeeld dienen, steunt hij sterk op bestaande interpretaties, die
telkens weer de nadruk leggen op de determinerende Oedipale structuur. Dit is
wellicht de reden waarom de auteur te weinig ingaat op de in dit hoofdstuk aan de
orde staande identificatiemechanismen, zodat de lezer zelf - ook die van zijn boek!
- te weinig aan zijn trekken komt.
Verhoeffs boek is een moedige poging om de soms verketterde psychoanalytische
aanpak van literatuur weer ‘ter sprake’ te brengen in ons taalgebied. Hij doet dat
zonder doctrinaire pretentie en met veel zin voor nuances. De problemen die hij in
een didactische overvloed van voorbeelden te berde brengt, zijn erg interessant.
We kunnen alleen maar betreuren dat hij niet wat meer constructieve zin heeft
getoond en de lezer niet ook een aantal begrippen en methoden aan de hand heeft
gedaan om die problemen te lijf te gaan.
PAUL CLAES

Literatuursociologie. Theorie en methode. Van Gorcum,
Assen, 1981, 330 blz.
BERT VANHESTE,

In 1972 recenseerden wij voor dit tijdschrift de tweeledige studie die de
romancier-socioloog B. Vanheste het jaar te voren onder de schuilnaam B. Brouwers
had laten verschijnen. Ondanks de ruime eruditie waarvan dit werk getuigde, hadden
wij er ernstige bezwaren tegen; het marxistische zwart wit schema dat op de
romanproductie van enkele 19de-eeuwse Vlaamse auteurs was toegepast vonden
wij al te simplistisch en volledig onbevredigend. In hetzelfde jaar 1972 werd de
marxistische bekeerling tot wetenschappelijk hoofdmedewerker benoemd aan de
sectie Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, een benoeming die
weinig verrassend was in de woelige context van de jaren '68 die de Nederlandse
katholieke instellingen beslist niet onberoerd had
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gelaten. Negen jaren nadien komt van de pers een tweede studie van dezelfde
auteur, Literatuursociologie, theorie en methode, die blijkbaar de neerslag is van
zijn onderwijspraktijk, zijn leeservaring en zijn proefondervindelijk verworven inzicht
in de veelzijdigheid van de literatuur als sociaal verschijnsel. In tegenstelling tot de
eerste studie heeft deze geen academische pretenties; ze is hoofdzakelijk op de
praktijk gericht en is als beproefd werkinstrument bedoeld voor ‘literatuurstudenten,
leraren en verdere pedagogen die thans meestal in stilte en bescheidenheid werken
aan een emancipatoir (o.m. literatuur) onderwijs’ (p. 20). De inhoud beantwoordt
volledig aan de verwachting en reveleert een voortreffelijk pedagoog die theorie en
praktijk tot een hecht samenhangend geheel uitwerkt, zijn stellingen m.b.v. sprekende
voorbeelden duidelijk maakt en een beroep doet eerder op het gezond verstand
van de lezer dan op diens eruditie en intellectueel vakmanschap. De vroegere
doctrinair is een mens geworden die iets zinvols te vertellen heeft en naar wie men
graag luistert. De auteur heeft geen schuilnaam meer nodig, hij mag nu
onbeschroomd en met open vizier uitkomen voor zijn met de jaren verruimde
opvatting van mens en wetenschap.
B. Brouwers is evenwel niet helemaal uit het toneel verdwenen. Uit het boven
aangehaalde citaat blijkt dat hij een voorstander blijft van het emancipatoir onderwijs,
d.i. een onderwijs dat van alle disciplinering afziet en erop uit is de jongeren bewust
te maken van hun eigen existentiële en sociale situatie opdat zij deze zouden weten
te beheersen. Uit de vele toespelingen op de autoritaire katholieke opvoeding die
hij vroeger met vele anderen genoot, op de emancipatie van de vrouw en op de
seksualiteit kunnen wij gissen, dat zijn vroegere marxistische overtuiging kan worden
beschouwd als een afweerreactie tegen een op het geestelijke afgestemde
pedagogisch en sociaal systeem waarvan de druk zo hinderlijk werd dat hij, bij
gebrek aan ludiek tegenwicht, - er zit weinig humor in zijn werk, - geen andere
uitvlucht zag dan het belijden van de tegenovergestelde, materialistische ideologie,
die een tijdlang bevrijdend werkte. Mettertijd realiseerde hij zich dat hij van het ene
uiterste in het andere was vervallen, en zo beide systemen inhoudelijk lijnrecht
tegenover elkaar staan, zij formeel hetzelfde beogen, nl. de onderwerping van de
persoonlijkheid aan een disciplinerende abstractie, hetzij een transcendente God
ontaard tot een stel taboes en verbodsregels, hetzij de klassenloze maatschappij.
Hij blijkt nu de gulden middenweg te hebben gevonden; hem is echter de afschuw
van machtsbetoon bijgebleven met gevolg dat hij zich het leven voorstelt als een
aanhoudend streven naar meer gelijkheid, meer gerechtigheid, meer
behoeftebevredigingsmiddelen, meer welvaart en welzijn, kortom meer geluk.
Vanheste doet zich voor als een progressist, die het heil in de verandering zoekt.
In tegenstelling tot bijv. Schopenhauer of de boeddhisten, die de levenscheppende
behoeften verderfelijk achten en de zaligheid met de rust, de stilte en de leegte
associëren, legt Vanheste volledig in de Faustiaanse traditie de nadruk op
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de beweging, de daad, de verandering; elke verandering vloeit voort uit een behoefte,
die ervaren wordt als een leemte die aangevuld dient te worden; er ontstaat hierdoor
een nieuwe situatie, die nieuwe problemen doet rijzen, nieuwe behoeften schept
die pas bevredigd worden als ergens in de werkelijkheid ingegrepen wordt. Alle
veranderingspogingen duidt Vanheste aan als ‘menselijke arbeid’ (p. 233), waaronder
hij niet alleen materiële maar ook geestelijke arbeid verstaat; er is in zijn wereld
geen plaats voor renteniers, dromers of heimzieken; hij droomt weliswaar impliciet
van een ideaal, en wel het zuiver marxistisch ideaal van de vrije, gedesaliëneerde
mens, wiens ontplooiing nergens door wordt tegengewerkt en in al zijn behoeften
kan voorzien; doch dit ideaal blijft onuitgesproken, omdat de auteur streng empirisch
te werk gaat en de toekomst open laat; nergens rept hij een woord over de
klassenloze maatschappij als het na te streven doel. Integendeel, hij laat eveneens
impliciet de mogelijkheid van een wereldtranscendent ideaal open, mits bijv. het
deel uitmaken van Godsrijk als een behoefte wordt ondervonden die de gelovige
ertoe aanzet alles in het werk te stellen om van de aarde een paradijs te maken;
het gaat hier dus om een zuiver menselijke aangelegenheid, waarbij God niet
betrokken is; daarom dreigt de godsdienst bij Vanheste te verworden tot antropologie,
psychologie... en sociologie, zoals dit wel het geval is met de meeste eigentijdse
afvalligen.
Zij die graag etiketten plakken zouden hem waarschijnlijk als een christo-marxist
bestempelen. Wij zijn ons te zeer bewust van de ondoorzichtige complexiteit van
de menselijke psyche om aan dergelijke simplificaties mee te doen; wij zouden
Vanheste bovendien onrecht aandoen, aangezien hij zelf oog heeft voor nuances,
telkens het pro en het contra tegen elkaar afweegt en van zijn vroegere hang tot
schematisering geen spoor meer te bespeuren valt.
De verdienste van zijn theorie is dat zij op empirische grondslag gebouwd is, nl.
de trits zijn, bewustzijn, praxis met de communicatie als voorbereidende praxis, en
ten overvloede zo breed uitgewerkt is dat zowel de individuele en de
maatschappelijke als de bovenmaatschappelijke werkelijkheid er een plaats in
krijgen. Die drie werkelijkheden staan niet los van elkaar, evenmin als de mens kan
worden losgedacht van de diverse groepen waarvan hij deel uitmaakt en van de
(boven) maatschappij waartoe hij behoort. Elke werkelijkheid actualiseert zich in
een concrete situatie, die Vanheste definieert als de ‘verschijningsvorm van de
werkelijkheid’ (p. 39); ‘het gestructureerde geheel van alle situaties uit verleden,
heden en toekomst’ noemt auteur de totale werkelijkheid (p. 39). De vooruitgang
wordt mogelijk gemaakt doordat de mens zijn bewustzijn van de situatie waarin hij
zich bevindt zodanig verruimt dat hij inzicht krijgt in de totale werkelijkheid, d.i. het
globale historisch-sociaal proces, en met die kennis bewapend zijn huidige situatie
des te beter zal beheersen. De sociologie volstaat dus niet om vat te krijgen op die
globale werkelijkheid; andere wetenschappen als psychologie en filosofie moeten
meedoen; als
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ze toch aanspraak maakt op autonomie, dan houdt dit in dat ze zich ‘inlaat met een
deel van de werkelijkheid dat kunstmatig losgehakt wordt uit de totale realiteit’ (p.
42). De socioloog is dus voorzichtigheid geboden, in die zin dat hij de mens als
individu niet mag verwaarlozen en hem gewoonweg als een groepsonderdeel
beschouwt. Evenmin zal de literatuursocioloog de schrijver voor de vertolker van
het klassebewustzijn houden of de literaire tekst voor de weerspiegeling van de
sociale werkelijkheid.
Voor de literatuursocioloog is literatuur een specifieke vorm van communicatie:
ervaringen, gedachten, gevoelens, strevingen worden uitgewisseld. Van die
uitwisseling van ervaringen verwacht Vanheste, die een functioneel-pragmatisch
standpunt inneemt, dat ze zou bijdragen tot de boven omschreven
bewustzijnsverruiming en de vermenselijking van mens, natuur en samenleving. De
goede literatuur verschilt van de slechte, doordat gene de persoonlijke ontwikkeling
van de lezer bevordert, terwijl deze de wenselijke voorwaartsstrevende beweging
afremt, de lezer manipuleert en aan een ideologie verslaaft die eerder gericht is op
de machtsexpansie van de zender dan op het welbehagen van de ontvanger van
de literaire boodschap. De literatuur is volgens auteur steeds ideologisch getint, net
zoals trouwens alle wetenschappen, omdat de beschreven werkelijkheid er ‘gekleurd
wordt door het gezichtspunt, de positie en de belangen van de auteur’ (p. 303); de
vraag is echter of die ideologie echt, authentiek en overtuigend is, dan wel
‘aangesmeerd’ om de lezer te bedriegen omtrent de bedoeling van de boodschap.
Wat de auteur echter over het hoofd ziet is dat welke ideologie dan ook de neiging
heeft zich hoe langer hoe sterker te doen gelden en dwang uit te oefenen; in dit
opzicht merkt Sartre, wiens belijdenisliteratuuropvatting op Vanheste inspirerend
heeft gewerkt, op dat ‘les idéologies sont liberté quand elles se font, oppression
quand elles sont faites’ (in: Qu'est-ce que la littérature?, p. 193).
Wij hadden het zoëven over de ideologisch gekleurde visie van de schrijver op
de werkelijkheid. Dit impliceert dat het woordkunstwerk zijn oorsprong vindt in diens
persoonlijke ervaring van de werkelijkheid; deze wordt dus gereproduceerd; bij het
weerspiegelende, waarbij de schrijver de werkelijkheid passief ondergaat, komt
echter het creatieve; de empirische werkelijkheid wordt door de scheppende
verbeelding in een fictieve werkelijkheid omgeschapen; literatuur is volgens auteur
‘verbeelde werkelijkheid’ (p. 79), met gevolg dat ze tegelijkertijd referentieel (als
werkelijkheid) en niet-referentieel (als fictie), waarheid en leugen is. Vanheste neemt
dus een tussenpositie in tussen de autonomisten en de positivisten.
Het evenwicht waarop hij voortdurend bedacht is wordt nergens verbroken. Zo
hij in eerste instantie zijn aandacht richt op de literaire tekst zelf, gaat hij niet
onverschillig voorbij aan de auteur, diens sociaal referentiekader en specifiek statuut
als schrijver, noch aan de lezer, zowel als enkeling als lid van één of meerdere
groepen; schrijver en lezer vormen immers twee niet te verwaarlozen
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schakels in het literaire-communicatieproces. De literatuursocioloog is uiteraard
vooral bedacht op de inhoud van de boodschap, waarop wij straks terugkomen;
wegens de nauwe verbondenheid van vorm en inhoud, acht auteur een
structuuranalyse onmisbaar. Zijn belangstelling gaat niet uitsluitend uit naar de
bellettrie en zeker niet de meesterwerken, nl. die welke naar de wens van Lukàcs
en Goldmann een coherente visie schenken; hij wijst er terecht op dat zelfs de
intellectuelen ook eens graag een detective lezen en de volksliteratuur niet zomaar
buiten beschouwing mag worden gelaten. Hij is ongetwijfeld gevoelig voor de
argumenten van de pessimistisch gestemde maatschappijcritici, die treuren over
de verbastering van de massa door de cultuurindustrie die, gedreven door winstbejag,
er niet meer op uit is de boodschap van een schrijver over te brengen, maar het
grootst mogelijk aantal boeken te verkopen; het boek is weliswaar tot een waar
ontaard, geeft auteur toe, doch een ‘bijzondere waar’ (p. 158), die benevens de
culturele behoeften ook de behoefte aan ontspanning bevredigt; daarbij dient toch
te worden opgemerkt dat de bellettrie in veel mindere mate dan de massaliteratuur
van de cultuurindustrie afhankelijk is. Hoewel zijn methode bezinning vereist, sluit
hij de beleving geenszins uit; beide vullen elkaar aan.
Wat de inhoudsanalyse betreft, onderscheidt auteur, overeenkomstig zijn
kennissociologische grondslag, nl. de eerder vermelde trits zijn - bewustzijn - praxis,
drie fasen; eerst de analyse van de beginwerkelijkheid (personages, groepen,
klassen; de externe situatie van individu, groep of klasse; de waarden, normen,
opvattingen en sancties daarop; de behoeften en belangen van de personages); in
de tweede fase worden de veranderingspogingen onder de loep genomen, de te
onderzoeken problemen spruiten voort uit het onbevredigende in de
beginwerkelijkheid, er wordt iets gedaan (persoonlijke daden, groepsacties of
maatschappelijke activiteiten) om die werkelijkheid te veranderen; er ontstaat
daardoor een eindwerkelijkheid, waarbij de vraag gesteld wordt naar het uiteindelijke
resultaat van al die activiteiten. Vanheste werkt een typologie van de verschillende
veranderingsmogelijkheden uit en onderscheidt daarbij het restauratieve, het
conservatieve, het evasieve en het progressieve type. Het volstaat niet aandacht
te schenken aan de uitgebeelde werkelijkheid; van belang is voorts het standpunt
van de schrijver t.o.v. hiervan, nl. zijn ideologie, waarvan er boven sprake was.
Men kan van mening verschillen omtrent de kennissociologische grondslag van
de auteur. Wie deze echter aanvaardt, - zoals eerder aangetoond kunnen zowel de
materialisten als de idealisten er met enig voorbehoud hun gading in vinden, - staat
voor een coherent geheel, waarin theorie en methode op elkaar zijn aangewezen.
Deze studie is dan ook een voortreffelijk werkinstrument voor al wie de literatuur
sociologisch wenst te benaderen.
R. HENRARD
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La marque du titre. Dispositifs d'une pratique textuelle. The
Hague etc., Mouton Publishers, 1981 (Approaches to semiotics 60).
LEO H. HOEK:

Toen ik een paar jaar geleden in dit tijdschrift een artikel pleegde over Titel en tekst.
1
Aspecten van een theorie van de literaire titel had ik overmoedig even het gevoel
t.a.v. dat ‘verwaarloosde onderwerp’ een en ander zo wel ongeveer te hebben
gezegd. Leo H. Hoek, die al een paar artikels over titels had geschreven, heeft nu
de kans gezien een fors proefschrift aan het onderwerp te wijden.
In dat proefschrift ligt het in de bedoeling van Hoek een adequate beschrijving te
geven van structuur en functie van teksttitels. Het materiaal wordt voornamelijk
geleverd door een aantal Franse romantitels (vooral van romans gepubliceerd tussen
1830 en 1835 en van de Nouveau Roman) maar de resultaten pretenderen wel
algemene geldigheid. De conclusies worden dus verondersteld geldig te zijn voor
de teksttitel überhaupt en niet slechts voor literaire c.q. romantitels. Wel wordt de
geldigheid van de resultaten ‘veiligheidshalve’ (p. 19) beperkt tot Franse teksttitels.
Hoek heeft alle meer of minder impliciete, meer of minder intuïtieve, meer of
minder metaforische hypothesen en vooronderstellingen i.v.m. aard en functie van
vooral literaire titels in een zo coherent mogelijk kader redelijk uitputtend
geëxpliciteerd en getoetst. Al die opvattingen, dikwijls (normatief) gehanteerd in
literairkritische maar ook in linguïstische en bibliotheekwetenschappelijke publicaties,
worden prachtig gesynthetiseerd in de titel van het proefschrift: La marque du titre.
(Een vondst dus als titel, een titel dit proefschrift waardig, een heel adequate titel...,
evenzoveel zij het welgemeende clichés, zo blijkt uit deze studie). La marque of de
titel als stempel, herkenningsteken, spoor, brandmerk, signatuur, startblok,
handelsmerk. Metaforen voor de titel als eigennaam en identificatie, als tekstopening,
als topic en comment, als samenvatting, als leesinstructie, als reclamemiddel, als
vraag, als accentuering....
De ondertitel van het boek duidt het kader aan: Dispositifs sémiotiques d'une
pratique textuelle. De batterij vragen die aan het onderzoeksobject worden gesteld,
hun samenhang en de ordening van de analyse worden geleverd door een semiotiek.
Wat bij Hoek als semiotiek wordt gepresenteerd valt op door twee kenmerken. Hoek
werkt eerst en vooral met behulp van een viervoudige tekengeleding. De klassieke
triade syntaxis-semantiek-pragmatiek wordt met een sigmatiek aangevuld. In
2
navolging van Georg Klaus wordt daarmee een eigen plaats toegekend aan het
referentiële aspect van het teken. Wat de epistemologische implicaties daarvan
betreft evenals de positie die men door deze

1
2

Jrg. 19, nr. 1, 1977, p. 1-20.
Ondermeer Semiotik und Erkenntnistheorie. München, Salzburg, Wilhelm Fink Verlag, 1973
(4., unveränderte Auflage).
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keuze in het semiotische veld inneemt, volstaat Hoek met een paar apodictische
uitspraken over een ‘materialistische semiotiek’. Doorslaggevend lijkt voor hem te
zijn geweest wat hij noemt het ‘operationele’ of ‘organisatorische’ voordeel dat de
vierdeling met zich meebracht, nl. een zo overzichtelijk mogelijke schikking van een
aantal ongeveer gelijkwaardige hoofdstukken. In elk geval krijgen alle behandelde
aspecten een beredeneerde plaats in een overzichtelijk geheel (dit in tegenstelling
tot andere studies over de titel, ook mijn artikel, waarvan de structuur veel meer ad
hoc is). Op de tweede plaats wordt Hoek z'n semiotische apparaat gekenmerkt door
een poging elementen uit verscheidene linguïstische (sub)disciplines erin op te
nemen. Hij doet een beroep op transformationeel-generatieve modellen, op de
linguïstische pragmatiek, op de tekstlinguïstiek, op de onomastiek, op de retoriek.
Daarmee geeft hij blijk van een grote belezenheid en vermijdt hij het particuliere
van de Franse semiotiek.
Een aantal van de resultaten zijn nogal banaal bevestigend. Maar dat wordt
gecompenseerd door een reeks andere onderdelen. Ik vermeld met name
- de analyse van het intertekstuele veld waarin een titel zich bevindt en beweegt;
overigens stelt Hoek daarbij haast terloops een krachtig model samen voor de
analyse van alle intertekstualiteit;
- de lange uitweiding over eigennamen in titels en titels als eigennamen;
- het narratologische stuk over de vraag welke instantie als zender van de titel
van een verhaal kan worden beschouwd, een kwestie die in de narratologie
bij mijn weten nooit serieus is behandeld;
- het overzicht van de ideologische functies van de titel;
- de uitgebreide aandacht voor de ondertitel, elders meestal met een paar losse
opmerkingen afgedaan.
Met nadruk wil ik ook aanstippen dat het hele betoog van Hoek consequent met
veel voorbeeldmateriaal wordt ondersteund. Slechts één keer blijkt hij geen
voorbeelden te geven (gevonden te hebben?) (p. 227-228).
Niet behandeld worden het typografische aspect van de titel en zijn semiotische
positie in de titelpagina. Dat moet aan bod komen in een volgend boek: Le cadre
du texte. Instances bibliologico-sémiotiques de la périgraphie du livre: la page de
titre.
Vermeldenswaard is de presentatievorm van deze studie. Er wordt driftig gebruik
gemaakt van allerlei lettertypes om bepaalde onderdelen te reveleren. Het klassieke
notenapparaat wordt vervangen door allerlei tekstgedeelten in kleinere letter die de
hoofdtekst onderbreken. De retorische functie van die delen wordt telkens expliciet
aangekondigd: Précision, Note, Renvoi, Exemple, Remarque, Développement...
Een en ander is waarschijnlijk geïnspireerd door de nog steeds onovertroffen
typografische ordening van Charles Grivels Produc-
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tion de l'intérêt romanesque . Persoonlijk vind ik zo'n tekstopbouw best handig en
leesbaar en in elk geval veruit te prefereren boven het jammer genoeg nog steeds
niet verboden systeem van de noten achteraan. Lezers evenwel die van een rustige
bladspiegel houden en van een aaneengesloten hoofdtekst zullen het met dit boek
wat lastiger hebben. Echt lastig is overigens wel het overtrokken gebruik van
afkortingen en ergerlijk die zo typisch Franse stilistische combinatie van
hoogdravendheid en neologistisch jargon (type ‘intertitularité’).
Mijn eerste inhoudelijke negatieve kritiek heeft betrekking op de onevenwichtigheid
in de uitwerking van de materie. Een aantal syntactische verschijnselen worden
overbelicht terwijl een aantal pragmatische verschijnselen te weinig aandacht krijgen.
De auteur vertoont soms een neiging tot overcompleetheid en explicitering van het
voordehandliggende. Ook worden soms overtrokken onderscheidingen en
typologieën geconstrueerd. Ik denk daarbij ondermeer aan het overzicht van de
verschillende genitieven die in titels kunnen voorkomen (p. 77) en aan de lijst van
betekenisrelaties die kunnen worden uitgedrukt door voorzetsels (p. 105-108). Zo'n
overzichten horen wel thuis in een descriptief adequate en expliciete grammatica
van het Frans maar zijn in de context van dit werk overbodig. Een deel van de
onevenwichtigheid in de uitwerking moet op rekening worden gebracht van het
corpus. Zo zou, als er meet gebruik was gemaakt van poëtische teksten, het
hoofdstuk over de semantiek van de titel meer en complexer betekenisrelaties
hebben opgeleverd. Tenslotte valt het op dat Hoek heel wat minder uitvoerig is waar
hij het eng-semiotisch-linguïstische terrein verlaat. Wat hij stelt i.v.m. de ideologische
functionaliteit van titels, ondermeer in het onderwijsapparaat, is hoogstens een
suggestie voor verder onderzoek.
Mijn tweede negatieve kritiek betreft de afwezigheid van een receptie-analytische
invalshoek. Een aantal verspreide opmerkingen in die sfeer worden niet
gesystematiseerd. Wat ik mis is nader onderzoek naar de invloed van de titel op
het lees- en interpretatieproces: het dwingend-autoritaire van de titel, zijn invloed
op verwachtingshorizonten en leeshypotheses, de noodzaak bij het leesproces een
verantwoording voor de titel te zoeken... Ook hierbij denk ik dat meer gebruik van
gedichttitels deze aspecten meer reliëf zou hebben gegeven. Bij (korte en ‘moeilijke’)
gedichten zou de beslissende invloed van de titel duidelijk aan het licht zijn getreden.
In deze sfeer zijn allerlei aanvullende studies mogelijk: een analyse van interpretaties
van gedichten met gewijzigde titels, een analyse van interpretaties van avant-garde
teksten met als hypothese dat de manier waarop de interpretaties op de titel steunen,
resp. er zich aan vastklampen tegenstrijdige literatuuropvattingen kan reveleren,
een onderzoek

3

Un état du texte (1870-1880), un essai de constitution de sa théorie. Den Haag, Parijs, Mouton,
1973.
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naar de rol van titels in concrete poëzie . Vanuit empirisch receptie-analytische hoek
5
zijn allerlei cognitief-psychologische experimenten denkbaar met reeksen gedichten
gaande van ‘gemakkelijk’ tot ‘hermetisch’ en met titels gaande van geen verband
tot een nadrukkelijk verband met de tekst, of ook met allerlei opdrachten zoals het
toekennen van titels aan teksten.
Een speciale vermelding verdient de bibliografie van La marque du titre. Deze
studie is bijzonder stevig gedocumenteerd en het bibliografische gedeelte is
zondermeer een prestatie. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het samenstellen
van een bibliografie van studies over titels is en hoezeer men daarbij aan toeval is
gebonden. De aanvulling die ik hieronder geef is dan ook geenszins als negatieve
6
kritiek bedoeld . Teksten die ik niet zelf onder ogen heb gehad krijgen een asterisk.
Anseeuw A.: Les titres dans les revues de poésie. In: Courrier du Centre
Internationale d'Études Poétiques, nr. 96, [1973], p. 13-20 (met op p. 15 een
verwijzing naar een niet nader geïdentificeerd artikel van Anne Nicolas in
Langue française ‘à propos de Tel quel et des divers sous-titres de la revue’).
†Bekker P.: Kanttekening by 'n titel. In: Standpunte, Nuwe Reeks 54, jrg. 17,
nr. 6, aug. 1964.
Bekker P.: Die titel in die poësie. Proefskrif goedgekeur vir die graad D. Litt. et
Phil. aan die Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg, 1968. Kaapstad
en Johannesburg, Tafelberg-Uitgevers BPK, 1970.
Fens K.: Titels. In: Standaard der letteren, 9 mei 1980.
†Grové A.P.: Titels, tekste en voetnote in poësie. Is hulle 'n integrale deel van
die gedig. In: Die Huisgenoot, 20 februari 1956.
Hammacher A.M.: Het probleem van de titels bij René Magritte. In: Album
Amicorum J.G. van Gelder. Den Haag, 1973. p. 159-163.
Hendriks W.: Een ‘aardige vondst’ als titel. In: Dokumentaal, jrg. 3, nr. 4,
december 1974, p. 105-108.
Hillenbrand R.: Deutsche Zeitungstitel im Wandel der Zeiten. Ein Beitrag zur
Geschichte der deutschen Zeitung. Nürnberg, 1963. (Proefschrift Nürnberg).
Jean R.: Ouvertures, phrases-seuils. In: Critique, nr. 288, 1971, p. 421-431.
Kozminsky E.: Altering comprehension: the effect of biasing titles on text
comprehension. In: Memory & cognition, jrg. 5, 1977, p. 482-490 (zie ook de
lijst van geciteerde werken bij dit artikel).
†Kronborg O.: Nagot om den moderna svenska skönlitteraturens boktitlar. In:
Nusvenska studier 7, p. 166-208.

4
5
6

Zie R. WALDROP: Against language? ‘Dissatisfaction with language’ as theme and as impulse
towards experiments in twentieth century poetry. Den Haag, Parijs, 1971, p. 69.
Zie ondermeer E. KOZMINSKY: Altering comprehension: the effect of biasing titles on text
comprehension. In: Memory & cognition, jrg. 5, 1977, p. 482-490.
Met dank aan S. van Faassen en L. Renders die mij onafhankelijk van mekaar attendeerden
op het proefschrift van P. Bekker.
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†Machill H.: Die Titelproduktion in der Bundesrepublik. In: Börsenblatt für den
deutschen Buchhandel, 25, 1969, p. 3295-3320 en 26, 1970, p. 2733-2759.
†Mardh I.: Headlinese: on the grammar of English front page headlines. Lund,
Gleerup, 1980 (Lund studies in English 58).
†Simon-Vandenbergen A.M.: The grammar of headlines in The Times
1870-1970.
Brussel, Paleis der Academiën, 1981. (Verhandelingen van de Koninklijke
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Klasse der Letteren, jrg. 43, nr. 95).
Vuohelainen L.: English and Finnish booktitles. In: Sajavaara K. et al. (eds.):
Further contrastive papers. Jyväskylä, 1978. (Jyväskylä contrastive studies 6),
p. 123-132.
En verder allerlei opmerkingen in een oeverloos aantal tekstanalyses. Misschien
ten overvloede wil ik er dan ook op wijzen dat het onderwerp van La marque du titre
geen exotisch luxeprobleem is. Alleen al het obligate maar altijd impressionistische
onderdeeltje over de relatie tekst-titel van bijna elke tekstanalyse bewijst dat. Wie
voortaan nog een uitspraak over een titel wil doen leze eerst het proefschrift van
Hoek.
Tilburg, december 1981
J. SCHOOLMEESTERS

Zeevsche Nachtegael en bijgevoegd A. vande Venne Tafereel van
Sinne-Mal. Facsimile-editie van exemplaar PB Zeeland 3 K 1 van de druk
Middelburg 1623 met een verantwoording en indices door P.J. MEERTENS
en P.J. VERKRUIJSSE. Verhage Middelburg. ISBN 90 7001 906 X. Prijs: f
65.
Met deze facsimile-editie van de Zeevsche Nachtegael ligt opnieuw meer waardering
voor een vergeten dichtersgroep in het verschiet. Op die manier beantwoordt de
huidige editie dan ook aan de bedoeling waarmee de drukker-uitgever Jan Pietersz.
vande Venne de bundel in 1623 introduceerde.
De uitgave presenteerde zich toen als een aantrekkelijk, fraai geïllustreerd boek
waarbij de drukker zijn beste kunnen aan de dag had gelegd. Spijtig genoeg hebben
de reproductietechnieken in deze facsimile-editie het moeten afleggen tegen zijn
‘konst van drucken’ zodat de gravures heel wat aan oorspronkelijke frisheid hebben
ingeboet. Daarenboven zijn enkele details door de te harde afdruk verduisterd. Zo
kan men bv. op de prent van p. [313] nog nauwelijks het mannenhoofd in de lantaarn
onderscheiden. Vande Vennes waarschuwing tegen roofdrukken krijgt hier dan ook
een ironische bijklank wanneer hij het heeft over de ‘sonderlinghe vuyle monsters
van Plaeten’ (p. [28]) die men in dergelijke werken aantreft. Ook de tekst zelf leed
onder de gehanteerde techniek: zeer kleine lettertypen zijn op enkele plaatsen haast
onleesbaar geworden (bv. p. [303]).
Aan het gefacsimileerde gedeelte gaat een inleiding van P.J. Meertens en P.J.
Verkruijsse vooraf. Hun uitvoerige motivering waarom nu juist deze druk en
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dit exemplaar voor reproductie in aanmerking kwam, illustreert - samen met de lijst
van zetfouten - de bezorgdheid om een ‘ideal copy’ te brengen. Ze hebben bovendien
getracht om met een zestal indices de bundel toegankelijk te maken. De indices
verwijzen naar de foliëring van de druk van 1623. Waarom de samenstellers niet
de overkoepelende - en dus handiger - moderne paginering hebben benut, blijft
daarbij een raadsel.
Bovendien zijn niet alle indices even betrouwbaar. De transcriptie van de titels in
de eerste index gebeurde niet consequent: de oorspronkelijke ‘v’ of ‘vv’ werden nu
eens behouden, dan weer omgezet in ‘u’ resp. ‘w’. Ook de aanduidingen waar men
titels verkortte, zijn niet systematisch aangebracht.
De derde index met namen uit de klassieke oudheid en mythologie lijdt aan een
ander euvel: noch de lemmata noch de verwijzingen zijn volledig. Zo ontbreken bv.
de namen ‘L. Scipio’ (cf. p. [107]), ‘Gracien’ (cf. p. [46]) of ‘Pluto’ (cf. p. [184]).
Daarnaast geeft de index als enige (en bovendien verkeerde) vindplaats van de
2

naam ‘Aeolus’ Alr (p. [127]) op. Elders in de bundel is ‘Aeolus’ wel meer te vinden
(cf. p. [43] en [115]).
Belangrijk is wel dat alleen de derde index ernstiger in gebreke blijft; de overige
indices betekenen een uitstekend hulpmiddel van onschatbare waarde bij een bundel
die nu terecht voor een ruimer publiek werd opengesteld.
M. VAN VAECK

Verder ontvingen wij:
Van het tweede deel van het Lexikon des Mittelalters (Artemis Verlag, München)
zijn de eerste twee afleveringen verschenen (Bettlerwesen - Bîrladul en Birne Bordeaux). Enkele algemene artikelen zijn voor de literaire mediëvist niet zonder
belang: o.m. Bibel, Bibeldichtung, Bibelübersetzung (onder de twee laatstgenoemde
trefwoorden wordt de Mnl. letterkunde behandeld door C.C. de Bruin), Bibliothek
en Biographie. Bijdragen over de Mnl. literatuur zijn verder de Bliscappen van Maria
(W.P. Gerritsen), het Boec van Medicinen in Dietsche (W.F. Daems) en Boendale
(A. v. Buuren/H. van Dijk). P. Dinzelbacher bespreekt Blo(e)mardinne.
In de laatste twee afleveringen van het Lexikon des Mittelalters (dl. II, afl. 3 en 4),
Bordeaux, Konzil v. - Brief en Briefadel - Buckingham komen de Mnl. taal en literatuur
verschillende malen aan bod. R. Jansen-Sieben geeft een korte beschrijving van
het Brabants (kol. 534 f.), W.P. Gerritsen behandelt ‘De reis van Sinte Brandaen’
(kol. 550) en H. Vekeman neemt Jan Brinckerinck (kol 692 f.) en Jan Brugman (kol.
749 f.) voor zijn rekening. In het grote artikel Brief, Briefliteratur, Briefsammlungen
geeft F.P. van Oostrom een beknopt overzicht van de Mnl. briefliteratuur (kol. 666).
Een belangrijk auteur als Ruusbroec blijft echter onvermeld, hoewel nu toch van
alle zeven door Surius in het Latijn vertaalde brieven belangrijke Mnl. brokstukken
teruggevonden
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zijn (laatst nog door R. Lievens, ‘Lezenderwijs § 17. De tweede brief van Ruusbroec’
in HZM, 34 (1980) 203-214). En dat Hadewijchs brieven allemaal aan nieuwelingen
in het mystieke leven gericht waren, lijkt me nog niet bewezen.
Ook talrijke andere artikelen zijn voor de middelnederlandist niet zonder belang:
zo worden middeleeuwse ‘Glaubensvorstellungen’ i.v.m. bruggen behandeld (kol.
729 f.), en verder ook de Brüder des freien Geistes (kol. 732 f.) en de Brüder und
Schwestern vom gemeinsamen Leben (kol. 733-736). Zeer uitgebreid zijn de artikelen
Buch (kol. 802-811), Buchdruck (kol. 815-823), Bucheinband (kol. 823-827) en
vooral Buchmalerei (kol. 837-893). Onder de artikelen die speciaal op de
Nederlanden betrekking hebben vermelden we verder Borluut en Jan Breidel;
Jheronimius Bosch, Dieric Bouts en Melchior Broederlam; Boudelo; Brabant; Brügge,
het Brugse Vrije en Brüssel; enz. De kwaliteit van de met informatie volgepropte
artikelen en de aandacht die aan bibliografische referenties wordt besteed, maken
van dit Lexikon een onmisbaar instrument op een ogenblik dat ook de literaire
mediëvisten beseffen dat specialistisch onderzoek én aandacht voor wat buiten de
eigen discipline gebeurt, allerminst tegenstrijdig zijn. De prijs van de afleveringen
bedraagt op dit ogenblik 35,- DM/Zw.fr. (bij inschrijving). De totale omvang is begroot
op 50 afleveringen in 5 delen, met daarbij nog een registerdeel. Adres: Artemis
Verlag, Martiusstrasse 8, D-8000 München 40.
F. WILLAERT
S. DRESDEN,

Het einde, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980, 78 blz.,

275 fr.
Het was een knappe vondst van Professor Samuel Dresden om zijn universitair
afscheidscollege te wijden aan de vele betekenissen die het woord ‘einde’ in literair
opzicht kan hebben. In de hem eigen bedachtzame en analyserende betoogtrant
bespreekt hij onderwerpen als de zin en onzin van indelingen zoals begin en einde,
de afwezigheid en de aanwezigheid van een einde in literaire werken, de laatste
werken van kunstenaars, ouderdom en dood, het einde van de literatuur en het
einde van de kritiek. Ik hoop dat dit boekje niet het einde van de kritische loopbaan
van de emeritus zal betekenen.
PAUL CLAES

Hrsg. R. KLOEPFER & G. JANETZKE-DILLNER, Erzählung und Erzählforschung
im 20. Jahrhundert, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, W. Kohlhammer, 1981,
514 blz., DM 78.
Dit is een bundeling van de bijdragen die een veertigtal germanisten leverden aan
een symposium van de Alexander von Humboldt-Stiftung, dat van 9 tot 14 september
1980 in Ludwigsburg werd gehouden. Belangrijke namen zoals Kallmeyer, Klotz,
Röhrich, Weber, Stanzel spraken hier in het kader van het nogal wijd geïnterpreteerde
thema. Als enige Nederlandstalige germanist
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vinden we hier Ludo Verbeeck met een studie over Kafka's ‘Vor dem Gesetz’. Andere
studies handelen over werken van Mann, Musil, Bachmann, Becher, Grass, Seghers,
Handke, over triviaal- en arbeidsliteratuur, avant-garde, het sprookje, de grap en
over nationale literaturen.
PAUL CLAES

Red. R.T. SEGERS, Lezen en laten lezen. Recent receptie-onderzoek in
Nederland en België, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981, 238 blz.,
665 fr.
Dit boek over receptie-esthetica is geen inleiding op deze nieuwe discipline, maar
een bundeling van een tiental opstellen van Nederlandse en Vlaamse specialisten
op dit gebied. A. van Assche heeft het over ‘openheid’ en ‘controle’ in de literaire
tekst, M. van Buuren preciseert Jauss' begrippen verwachtingshorizon en esthetische
distantie naar aanleiding van het literair groteske, G. de Vriend doet een negatief
verslag over pogingen om fictionaliteit te bepalen, P.V. Zima bekritiseert de gewone
receptie-esthetica en pleit voor een tekstsociologie, R. Bouckaert-Ghesquiere
behandelt het receptie-onderzoek van jeugd- en kinderliteratuur, H. Ester bespreekt
de literaire kritiek tot 1910 over Fontane, H. Leferink interpreteert de kritieken over
Constant van Wessems ‘Lessen in Charleston’ ‘perspectivistisch’, M. Meijsing
onderzoekt experimenteel wat lezers een tekst verder doet lezen, E. Licher beschrijft
de receptie van een gedicht van Lucebert. Een interview door R.T. Segers met H.R.
Jauss sluit deze lezenswaardige bundel af.
PAUL CLAES

Verzameld dichtwerk. Deel 4. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1982, 448 blz.
GUIDO GEZELLE,

Dit deel bevat de laatste, tijdens het leven van Gezelle verschenen dichtbundel,
Rijmsnoer, waarvan de heruitgave hier bezorgd wordt door J. Boets met medewerking
van K. de Busschere en J. de Mûelenaere. Ook dit deel bevat, zoals in de eerste
drie delen is gebeurd, een inleidend essay, ditmaal door Anton van Wilderode,
waarin de innerlijke samenhang van Rijmsnoer achterhaald wordt. Aangezien deze
bundel het poëtisch verslag vormt over ‘het jaar van de dichter’, bespreekt Van
Wilderode verder in detail de dominerende stemming in elk van de maanden en de
strict-poëtische aspekten van de verzameling in haar geheel.
Na de meer technische toelichting van J. Boets komen de teksten zelf aan de
beurt. Naast een uitvoerige tekstverklaring brengt de uitgave heel wat nieuws inzake
datering en betekenis van woorden en uitdrukkingen ook in poëtisch opzicht.
Dit vierde deel van Gezelles dichtwerk wordt besloten met een uitvoerig opstel
van Garmt Stuiveling onder de titel ‘Guido Gezelle, groei en grenzen’.
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Vertrekkend van zijn indrukken opgedaan bij de geleidelijke kennismaking met het
werk van de Brugse priester schrijft Stuiveling een literair-historisch
sterk-gefundeerde studie waarin aandacht geschonken wordt aan de hele Gezelle,
wiens werk voortdurend met dat van andere dichters uit het Nederlandse taalgebied
en uit het buitenland wordt vergeleken. Een indrukwekkende synthese van inzichten
in de verstechnische, taalkundige, persoonlijk-existentiële, godsdienstige en
sociologische aspekten van Gezelles dichterschap, dat ook als dusdanig grotendeels
tot zijn recht komt.

Boexken van der officien ofte dienst der missen/Little
Book of the Offices or Service of the Mass. Naar de druk van Mathias
van der Goes verschenen te Antwerpen in 1481 en bewaard in de
Hessische Landes- und Hochschulbibliothek te Darmstadt (Inc. II 801).
Uitgegeven door Dr. L. Simons, met inleidingen door Prof. Dr. J.
Andriessen s.j., Drs. Elly Cockx-Indestege en Prof. Dr. H.D.L. Vervliet. 2
delen. De Schutter Antwerpen, 1982. 131 en [81] blz. Prijs: geb. 2.500 F.
SIMON VAN VENLO,

De uitgave van dit werk, waarvan het initiatief bij de Antwerpse stadsbibliotheek
berust heeft een dubbele aanleiding. Vijfhonderd jaar geleden stierf de Antwerpse
stadsadvocaat mr. W. Pauwels en liet aan de stad 41 boeken na die als het ware
de nucleus vormden waaruit het idee van een eigen stadsbibliotheek ontstond. In
hetzelfde jaar kwam in de Scheldestad het eerste Antwerpse boek van de pers, dat
hier nu in facsimile wordt heruitgegeven. Tekstbezorger is de huidige directeur van
de Antwerpse stadsbibliotheek die de tekst ook getranslittereerd heeft. Deze wordt
voorafgegaan door drie inleidingen, waarvan Engelse vertalingen (door Patricia
Carson) zijn bijgevoegd. Prof. Vervliet schetst nauwkeurig en in vergelijking met
andere steden ‘De drukkunst te Antwerpen in de vijftiende eeuw’. Mevr. Elly
Cockx-Indestege gaat grondig in op de technische aspecten van de druk, waarna
Prof. Andriessen, hierbij gedeeltelijk steunend op een studie van M. Smits van
Waesberghe s.j., zeer verhelderend ‘De plaats van het Boexken in de liturgie- en
vroomheidsgeschiedenis’ bepaalt. In hetzelfde boekdeel vindt men de door Ludo
Simons getranslittereerde en van punctuatie voorziene tekst met een beknopt
glossarium achteraan.
De Middelnederlandse tekst wordt in het andere boekdeel in vier kleuren afgedrukt.
De boekjes vormen ongetwijfeld een lust voor het oog, maar de inhoud bezit zulke
waarde dat niet alleen bibliofielen met deze uitgave gelukkig gemaakt worden. Men
kan immers volledig instemmen met het oordeel van Prof. Andriessen, volgens wie
het werk dat het misgebeuren allegorisch verklaart en het met de hoofdfeiten uit
Christus' leven in verband brengt, zijn verdienstelijkheid dankt ‘aan de sfeer van
rustige bezonkenheid die het oproept en aan de innige toon die in vele passages,
maar vooral in de gebeden doorklinkt’. Een enkele opmerking: men kan zich bij deze
publicatie afvragen waarom naast de vertaling der inleidingen ook geen overzetting
in het Engels van het Boexken zelf is toegevoegd, zoals men thans Ruusbroecs
Opera Omnia aanbiedt. Dit godsdienstig - maar ook letterkundig - waardevolle
traktaatje verdiende voor Nederlands-onkundigen toegankelijk te zijn gemaakt.
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Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit
(Amsterdam). Redactie: W. BREEKVELDT en J. NOORDEGRAAF. Deel III, 1982.284 bl.
Prijs: f 15 op postgiro 4568980 t.n.v. W.F.G. Breekveldt, Subfaculteit Nederlands
V.U., De Boelelaan 1105, Amsterdam.
De bijdragen over letterkunde zijn de volgende: De receptie van W. Elsschot's
verhalend proza (J.C. van Aart); Enkele overwegingen omtrent het tragisch
personage in Hoofts ‘Geeraerdt van Velsen’ (H. Duits); Multatuli en zijn uitgevers
tot 1870 (R.J. van der Veen); Een stuk Hofwijck (L. Strengholt); Ernst & Co. (over
C. Busken Huet) (O. Praamstra); Over Gorter's ‘Mei’, Derde zang (J.D.F. van
Halsema en M.H. Schenkeveld); Carry van Bruggen over taal (A. De Blieck en C.
ten Klooster) Emilius Elmeguidi (over Juvenalis- en Persiusvertalingen) (L. Strengholt)
en Woordvolgorde in Breughels kluchten (J.A. van Leuvestein).

Letter en geest. Opstellen over Nederlandse letterkunde.
Met een beknopte biografie door Lieven Rens en een selectieve
bibliografie door J. Paul Lissens. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1982.265 blz. Prijs: 950 F.
R.F. LISSENS:

Dit boek verschijnt naar aanleiding van Prof. Lissens' overgang naar het emeritaat.
Het wordt ingeleid met een boeiend en raak-typerend portret van de emeritus door
zijn collega Rens, waarna een reeks opstellen volgen die tot het studiegebied
behoren waarop Lissens zich tot een alom erkende autoriteit heeft ontwikkeld:
Gezelle en Rodenbach. Betreffende de Brugse dichter wordt het inleidend opstel
tot de lopende uitgave van Gezelles Verzameld dichtwerk afgedrukt, samen met
studies onder de volgende titels: Kanttekeningen bij de eerste uitgave van Gezelles
‘Vlaemsche Dichtoefeningen’, De Engel der Poëzij, en Omtrent de eerste publicatie
van 't Er viel 'ne keer... Over Rodenbach treffen we de tekst aan van Lissens'
indrukwekkende in 1980 in de Academie te Gent gehouden herdenkingsrede, verder
de studie Over het gedicht ‘Stoet’ van Rodenbach en Als 't ende naakt. Een
onuitgegeven tekst van Albrecht Rodenbach doorgelicht.
In een tweede afdeling zijn opstellen bijeengebracht onder de titel ‘In het
brongebied’ en bevat de studies Wrakken. Proeve van interpretatie (een
model-interpretatie!), Beschouwingen over het kritisch werk van Toussaint van
Boelaere, Nogmaals ‘Cheops’, De ‘Oordeelkundige verhandelingen’ van Willem
Verhoeven in de context van een tijdvak en als toemaatje Het goedkope boek.
Verheugend cultuurverschijnsel.

Scenarium 7. Nederlandse reeks voor theaterwetenschap onder redactie
van E. ALEXANDER, R.L. FRENSTEIN en W. HOGENDOORN. Van tooneel tot
tejater. Opstellen voor Prof. Dr. H.H.J. de Leeuw. Gastredacteur: H.
MULDER. De Walburg Pers-Zutphen, 1982.128 blz.
Deze aflevering van Scenarium werd samengesteld met een aantal artikelen over
negentiende-eeuws Toneel en over theatervormen van na 1945, geschreven
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door een aantal leerlingen en gepromoveerden van Prof. De Leeuwe, die twintig
jaar lang, van 1961 tot 1981 het Instituut voor Theaterwetenschap aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht geleid heeft.
Buiten een opstel van H. Mulder met een aantal herinneringen aan Prof. De
Leeuwe in diens bovengenoemde functie, bevat Scenarium 7 de volgende bijdragen:
Enige 19de-eeuwse beschouwingen over toneelvernieuwing door A.C. Haak;
Melodrama: genre of kwalificatie door L. Houët; Circensisch theater door K.
Hupperetz; Nederlands televisiedrama door S. de Leeuw; ‘Manus de Snorder’, Een
eenacter van Rosier Faasen als wapen in de strijd tegen de drankduivel, door J.P.M.
Mannens; ‘Zij moet van het toneel af’, Een comedie uit 1828, door H. Mulder; Theater
en vrede tussen Fatum en Utopie (over de problemen van oorlog en vrede in enkele
toneelstukken van na de tweede wereldoorlog), door E. Wiertz-Boudewijn en
Vormingstheater: een kunst en een kunde, door G. van Zeventer. De aflevering
wordt afgesloten met een curriculum vitae en een bibliografie van Prof. De Leeuwe.

De ‘Nederlandsche taal- en letterkundige congressen’
en de vernederlandsing van het onderwijs. Gent, Cultureel
Documentatiecentrum 't Pand. Rijksuniversiteit, 1982.230 blz. Prijs: 350
F. Te bestellen bij bovengenoemd Centrum, Onderbergen 1, B-9000 Gent.
HANS VANACKER,

Gezellekroniek 16. Bijdragen en Mededelingen van het
Guido-Gezellegenootschap. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1982. 126 blz. Prijs: 550 F.
Deze 16de aflevering brengt een Herdenking Dr. G. Knuvelder door A. KEERSMAEKERS
en een In memoriam Jan de Cuyper door K. DE BUSSCHERE. J. Boets weidt uitvoerig
uit over allerlei aspekten, problemen ook, van de nieuwe uitgave van Gezelles
Verzameld Dichtwerk. Van wijlen B.F. Van Vlierden is nog een studie opgenomen
over Guido Gezelle in 1880, wedergeboorte van een vijftiger, terwijl J.W. Schulte
Noordholt met veel vergelijkingsmateriaal uit vreemde literaturen over De
sterrenhemel van Guido Gezelle handelt. Em. Janssen s.j. schrijft over Gezelle,
Novalis en J. Rexach Aragón beantwoordt bevestigend de vraag Kende Gezelle
Spaans? De gewone Archivalia en Actualia besluiten de aflevering.

Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse en andere opstellen van
Drs. N. van der Blom hem aangeboden bij zijn afscheid van het
Erasmiaans Gymnasium bezorgd door Drs. J. Smit en Drs. J. Spaalder.
Leiden-E.J. Brill / Dr. W. Backuys, 1982.166 blz.
In deze bundel houden de volgende, meestal korte opstellen verband met de
Nederlandse literatuur: Vestdijk en Woltjer (met Woltjer wordt een naar deze uitgever
genoemde Latijnse spraakkunst bedoeld, waarvan in het werk van Vestdijk sprake
is); 'TSal hier haest ghedaen sijn (waarin stelling genomen wordt
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tegen de interpretatie van K. Heeroma van een vers uit het Wilhelmus) en Van
Alphen's motto I.D.D.D. en ‘de Lessen van den dag’.

Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers op het raakvlak tussen exacte
en geesteswetenschappen. Dick Coutinho-Muiderberg, 1982.115 blz.
Prijs: f 19,50.
Opstellen over Pythagoras en de muziek der sferen (door M. Wildiers), over Simon
Stevin: taalspiegeling en taaldaad (door B.C. Damsteegt), verder over Pascal,
Spinoza, Leibniz en Newton.

Trefpunt van tradities. Figuren uit de Nederlandse filosofie. Van
Gorcum-Assen, 1982.172 blz. Prijs: f 25.
Dit jubileumnummer van het 75 jaar bestaande Algemeen Nederlands tijdschrift
voor Wijsbegeerte is gewijd aan 14 Nederlandse filosofen, van Marsilius van Inghen
(ca 1340-1396) tot J.C. Bierens de Haan, onder wie D.V. Coornhert met een opstel
van H. Bonger.

‘Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze’. De
Rotterdamse windhandel van 1720. Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1982.167
blz. Prijs: 515 F.
C.H. SLECHTE,

Van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel:
De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek
Albert I. Tentoonstellingscatalogus door ISABELLE HOLTOIS, 1982, 177 blz.
+ 88 afbeeldingen
CLAUDINE LEMAIRE, Het paleis van Karel van Lorreinen (1750-1980), 1982,

56 blz.

Charlotte Salomon (Berlijn 1917-Auschwitz 1943) ‘Leben oder Theater?’
(Gouaches en dokumenten). 1982. 51 blz. Een verzameling opstellen
naar aanleiding van de tentoonstelling.
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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
1
literatuurwetenschap
Academiejaar 1980-81
Universitaire Instelling Antwerpen
Licentiaatsverhandelingen
Arnouts, Daniella: Rapsodie in vier toonaarden.
Debaene, Christine: Ontmoetingen op de weg naar vrijheid.
Devaux, Daniel en Lammens, Luk: Over de drempel. Op thema's uitgewerkte
modellen voor een didactiek van de literatuur.
Dieltjens, Lieven: Literatuur in grote en kleine terts. Creatieve beleving van
literatuur door muziek.
Geysen, Rita: Poëzie is broodnodig.
Ghyssaert, Linda: Analyse van de fenomenologie van de kinderlijkheid in Pierre
Kemps kleine liederen.
Goris, Paul: Overschot van Gelijk. Een analyse van W.F. Hermans ‘Ik heb altijd
gelijk’.
Heirman, Frank: Isotopische en Narratieve Analyse van de Gedichten ‘Dwingelo,
Aanstalte, Recreatie en Potentieel’ van Gerrit Achterberg.
Meili, Martine en Vanderstukken, Mietje: De Haïkoe. Een diachronische,
kontrastieve studie.
Rousseeuw, Boris: De brief in verhalend proza.
Vanderheyden, Walter: Lucienne Stassaert - Het verbond met de schriftuur.
(een thematisch-contextueel referentiekader).
Van Gaens, Johan: De liefde van Annie Mols: Boon of Waitmans?
Vanhecke, Johan: Melodieën van achter de maan. Een omschrijving van
Fantasy.
Van Mol, Brigitte: Een vergelijking tussen De Reinaert - Fragmentjes uit de
Kappelekensbaan en de roman Wapenbroeders.
Vanschoonbeek, Rudy: Wat weten uw kinderen ervan? Een onderzoek naar
waardeoordelen van jongeren, studenten en pers over vier jeugdromans.
Vergauwen, Robert: Variaties op een personage. Onderzoek naar de auteur/
romanfiguur Willy Roggeman met al zijn afsplitsingen in zijn ‘Opus Finitum’

1

Gedeponeerd in de universiteitsbibliotheken.
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Willems, Eric: Genot en onmacht in een versteende wereld. Literaire
psychoanalyse van ‘Het Het stenen bruidsbed’ van H. Mulisch, gebaseerd op
de theorie van Sigmund Freud.

Vrije Universiteit Brussel
Licentiaatsverhandelingen
Cappaert, Sonja: De vernieuwing van de verteltechnieken in de Vlaamse roman
na de 2de wereldoorlog, geïllustreerd door een paar typische voorbeelden uit
de werken van L.P. Boon, H. Claus en I. Michiels.
De Cat-Debruyckere, Agnes: De opstand van de Nederlanden tegen het bewind
in de 16de eeuw bij P.C. Hooft (Nederlandse Historiën), Ch. Decoster (Tijl
Uilenspiegel) en L.P. Boon (Het Geuzenboek). Drie versies van een nationale
mythe.
Laenen, Margot: Hugo Claus en de klassieke Oudheid: thematiek en stijl in
Oedipus, Thyestes, Phaedra.
Luyckx, Joanna: Het engagement in Paul Koecks Bertold 1200.
Quintens, Catherine: Zelfmoord en literatuur.
Schoeters, Christine: Grondige analyse van ‘Het plantenoffensief’ van Paul
Koeck.
Smeraldie, Pascale: Het begrip Erlebte Rede in de verhaaltheorie. Een
terminologische studie.

Université Libre de Bruxelles
Anckaert, Philippe: Het muzikale in de dichtkunst van Paul Van Ostaijen.
Bollen, Rita: Experimentalisme en neo-realisme in Remco Camperts roman
Tjeempie of Liesje in Luiletterland.
Bourlet, Colette: Louis Couperus en het naturalisme in ‘Noodlot’ en ‘Extase’.
De Pauw, Linda: Symboliek en funktie van de natuuruitbeelding bij Stijn
Streuvels van 1890 tot 1902 en van 1905 tot 1912.
Deroose, Gratienne: Het fantastische in ‘Schemeringen van de dood’ van Felix
Timmermans.
Dierckx, Liliane: Hubert Lampo: De vingerafdrukken van Brahma. Een poging
tot ontleding.
Brabs, Eric: Walter Van den Broeck: ‘Brief aan Boudewijn’. De realiteit achter
de schermen.
Lemmens, Andrée: Het motief van de paria in het werk van Ward Ruyslinck.
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Rosel, Marie-Pierre: Paul Van Ostaijen als kunstcriticus, langs Floris Jespers.
Thys, Sylvie: Het Oedipuscomplex in verhalen en toneelstukken van Hugo
Claus.
Van Lint, Philippe: Jef Last: Marianne. Een revolutieroman.
Van Riet, Christine: De ruimte in het magisch-realisme. N.a.v. werken van F.
Bordewijk, J. Daisne en H. Lampo.
Verstraete, Martine: Maatschappijkritiek in de korte verhalen van Hugo Raes.

Rijksuniversiteit Gent
Licentiaatsverhandelingen
Arents, Marina: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek, fol. Kk vj-fol. Nniij. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
Baeck, Mario: De sociale ideeëndrama's van Frederik van Eeden met een
overzicht van zijn toneeloeuvre.
Baeten, Ann: Tone Brulin en zijn theater van de derde wereld.
Bosman, Martine: Het Lekenspel in het oeuvre van Henriette Roland Holst-Van
der Schalk.
Carton, Yves: Geschiedenis van de Ieperse rederijkerskamers.
Casier, Gerda: Historie van broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek (s.l. 1578) p. 84-131. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
Claessens, Antoon: Bert Decorte: een overzicht van zijn poëtisch oeuvre.
Cobbaut, Jo: De poëzie van Albert Bontridder tot 1969. Het vermoeden van
een ander licht.
Cornelis, Philip: Michiel de Swaen: Mauritius. Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en glossarium.
Deboever, Brigitte: Belijdenis in een schemering van Paul Vanderschaeghe.
Een analyse.
De Bruycker, Philippe: Leonhard Huizinga.
De Clercq, Hilde: Jan Praets Leeringhe der zalichede (v. 1681 tot v. 3271).
Teksteditie met inleiding en aantekeningen.
Decoo, Christine: De brieven van elf vooraanstaande Frans-Vlamingen aan
Guido Gezelle (1884-1899).
De Cooman, Karline: Den wtersten Wille van Lovvys Porquin. (Antwerpen,
o

1565), fol. 29r[ fol. 49 v . Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
De Grave, Marie-Agnes: Den triumphe ende tpalleersel vanden vrouwen
(Antwerpen/Brussel 1514), fol. M4V-fol. Q4V. Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en glossarium.
De Groote, Berlinde: Den triumphe ende tpalleersel van den vrouwen, Thomas
Van der Noot Fol. 12V-M4V.
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Degryse, Jan: Jan Praets Leeringhe der zalighede (v. 1 tot v. 1680). Teksteditie
met inleiding en aantekeningen.
De Maeseneer, Sabine: Den wtersten wille van Lowys Porquin (Antwerpen
1563), fol. A2r - fol. H2v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
De Mets, Jan: De leerling centraal in het literatuuronderwijs. Een inventaris
van Doelstellingen met concrete Lessuggesties voor het Poëzieonderwijs.
De Mol, Hugo: De wetenschap van de interpretatie.
De Mol, Jozef: De historische romans van Louis Paul Boon in de kritiek.
Deruyck, Frans: Stijn Streuvels. Het leven en de dood van een mythe.
Onderzoek naar de krachtlijnen in de Streuvels-kritiek (1897-1980).
Deschampheleire, Nadine: Veelderhande gheneuchlijcke
dichten/tafelspelen/ende refereynen. (Antwerpen, 1600), fol. H1r - fol. 18v.
Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
De Smet, Ingrid: De ontmythologisering in het werk van Rose Gronon.
Desmet, Viviane: Veelderhande geneuchlijcke dichten... (Antwerpen, 1600),
fol. D7r - fol. F4r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
Detavernier, Hilde: Den wtersten wille van Lowys Porquin (Antwerpen 1563),
fol. Kijr - fol. P iij r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
De Waele, Annick: Woord- en klankspelingen bij Toon Hermans.
De Wilde, Greta: De insecten zijn de denkers der aarde. De poëzie van Ben
Cami.
D'Haese, Paul: De poëzie van Willem Van Hildegaersberch.
Feliers, Martine: Alfred Kossmann. De Nederlaag. De Misdaad. Weerzien van
een Eiland.
Goetvinck, Christa: Veelderhande Geneuchlijcke Dichten Tafel Spelen ende
r

r

Refereynen (Antwerpen, 1600), fol. Fiiij - fol. H i . Tekstuitgave met inleiding
en verklarende aantekeningen.
Himpens, Luc: Thomas Van der Noot. Den triumphe ende tpalleersel vanden
vrouwen. (Brussel 1514 fol. a 1r - fol. E 2v). Tekstuitgave met inleiding,
aantekeningen en glossarium.
Jonckheere, Luc: Het taalverbond 1887 - ca. 1895.
Lafaille, Christine: Ook ik schreef geen waarheid. Doch ik denk niet dat het
een leugen was. Lezing van de positieve idee in Hugues C. Pernaths poëzie.
Landuyt, Martine: Kees Simhoffer. Leven en werk.
Lanoye, Tom: De Poëzie van Hans Warren: Een thematische studie.
Lefevere, Geertrude: De trilogie van Louis Ferron. Gekkenschemer. Het
stierenoffer. De keisnijder van Fichtenwald.
Peleman, Luc: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek, fol. 2NRv (560) - fol. 204v (578) en fol. 2X5 (691) - fol. ZY8 (713).
Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
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Tampere, Hans: Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede
boek, fol. 2R5v - fol. 2x5r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
Tas, Johan: Abel Gholaerts, een mislukt meesterwerk?
Troch, Marc: Gaston M. van der Gucht. Veertig jaar proza schrijven.
Van Bavinckhove, Patrick: Rudolf Geel: De ambitie. Thematische studie +
vergelijking met Twee Vrouwen van Harry Mulisch.
Van Belle, Guy: Politieke liederen in Vlaanderen 1830-1839.
Van Bockstaele, Caroline: Guido Gezelles Dichtoefeningen. Proeve van
lexicografie van de substantieven (aalmoes-muur).
Van den Eede, Erwin: Zweedse en Vlaamse kultuurpolitiek m.b.t. het
boekwezen.
Vandeweghe, Hilde: Het Vlaamse lied in de negentiende eeuw. Thematisch
onderzoek van enkele ondertekende liefdesliederen.
Vanhaeverbeke, Christine: Triomf van het kristen geloof over d'afgoderij in de
martelij, en de doot van de H. Maget en Martelaresse Catarina.
Vanhecke, Marijke: Veelderhande / / Geneuchlijcke Dich / / ten / Tafel spelen
/ ende / / Refreynen / / Fol. Ai recto - Fol. Biiij verso. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
Vanhove, Joost: Registerbenadering van dromen: een onderzoek naar
semantisch-pragmatische anomalieën in de droom.
Vanhulle, Hans: Jeugdtheater in Vlaanderen en de praktijk van het
Brialmont-theater.
Van Lippevelde, Ria: Historie van broeder Cornelis Adriaensz van Dordrecht.
Tweede boek, fol. 204v-ZR5v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
Van Lysebettens, Guido: Daniel 1-199: Vertaling en Commentaar.
Van Quekelberghe, Patrick: Een eerste kennismaking met de poëzie van J.
Bernlef. Situering - Poëtica - Evolutie - Bibliografie.
Van Steen, Jan: Jan Praets leeringhe der zalichede (vs. 3272 - vs. 4924).
Teksteditie met inleiding en aantekeningen.
Vansteene, Patricia: Veelderhande Geneuchlycke Dichten... (Antwerpen, 1600),
fol. C1r - fol. D6v Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium.
Van Vaerenbergh, Lutgart: Louis Paul Boon in de kritiek (1857-1981).
Verdonck, Anne-Marie: Den wtersten wille van Lovvys Porquin. Antwerpen
1563 fol. E 4r - fol. K 1 v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium.
Verhoest, Patrick: Maarten 't Hart de polygraaf.
Verlee, Jean-Pierre: Judicus Verstegen, meester van de menselijke onmacht.
Verstuyft, Patrick Het teater van Walter van den Broeck.
Wezenbeek, Martine: Drie romans van Willem Brakman. Een structurele
benadering.
Wildemeersch, Marc: Michiel de Swaen. De mensch-wordingh. Tekstuitgave
met inleiding en verklarende aantekeningen.
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Katholieke Universiteit Leuven
Licentiaatsverhandelingen
Andries, Carine: Volsinnighe uytbeelsels by Gabrielem Rollenhagium door
Zacharias Heyns, deel 1. Uitgegeven, ingeleid en met hun picturale bron
vergeleken.
Beerten, Elsa: Afgetopt en uitgediept: een analyse van 10 top-romans.
Belet, Ivo: Meesterlijk minnaar of stervend konijn? Een comparatistische analyse
van Jef Geeraerts ‘Gangreen 4’, ‘Het Zevende Zegel’, en Rob Adriaensens'
‘Pan zonder fluit’.
Boerjan, Diederik: Herwig Hensen. Een synthese van zijn poëzie.
Bosmans, Marleen: Gecommentarieerde volksliedbibliografie (1800-1875) met
aanvullingen voor de periode vanaf 1800 tot 1980.
Buekens, Filip: Syntaktische, semantische en pragmatische aspekten van
‘Eerlijk gezegd’.
Christiaens, Marleen: ‘De kleine Eva’: poëzie en theater. Vergelijkende studie
van het gedicht en de theaterversie van ‘De kleine Eva in de kromme bijlstraat’
van Louis Paul Boon.
Claeys, Sonja: Omtrent Anna Blaman. Een studie over ‘De Verliezers’ (1960)
en de rol van de vrouw in haar oeuvre.
Court, Mylene: Maria Vasalis: een close-reading van ‘De Vogel Phoenix’.
De Becker, Guy: Jan Vos ‘Inwijding van het Stadthuis t'Amsterdam’ 1655.
Uitgegeven en toegelicht.
Debruyne, Eddy: Remco Campert: Een standbeeld opwinden. Close-reading.
Deketelaere, Gilbert: Hugo Claus: De cyclus oefeningen uit ‘Een huis dat tussen
nacht en morgen staat’. Een lectuur.
Deltour, Jan: Tekstuitgave van de Middelnederlandse vertaling van de ‘Doctrina
Cordis’ (korte redaktie): Vander bereydinge des Harten.
De Reu, Marc: Schrijven over het schreien: Loekie Zvonik - ‘Hoe heette de
hoedemaker?’
De Smidt, Margareta: ‘Triumphs-Trompet, Speelsghewijs uytghebeeldt op 't
Veroveren van 's Hertoghen-Bosch’ van Nicolaes Fonteyn.
D'Haene, Francis: Herman Gorter en Spinoza. Onderzoek naar het
Spinozistische Godsbeeld in de poëzie van Gorter tussen 1889 en 1896.
Flamend, Jan: De vergelijkbaarheid van literatuur en beeldende kunst: enkele
probleemstellingen.
Gevers, Yvette: De fantasiewereld van O. Preussler. Analyse van 4
jeugdromans.
Herman, Bartje: Verschuivingen en vernieuwingen in de Rode Ridder-reeks.
Heyvaerts, Anita: De Vlaamse Filmpjes. Historiek en typologie van de
belangrijkste verhaalgenres uit de periode 1946-1966.
Hoflack, Marijke: Clem Schouwenaers' ‘Bougainvillea’, ‘De werken van
Barmhartigheid’, ‘Een Morgen in de Moeren’. Evolutieve bespreking.

Spiegel der Letteren. Jaargang 24

332
Humble, Michèle: Zichtbare kracht, verborgen macht. Thematische en
symbolische analyse van ‘Hoe het groeide’ (K. Hamsun) en ‘Houtekiet’ (G.
Walschap).
Huys, Kathleen: De humor in het werk van Cees Buddingh.
Imberechts, Hilde: Een tematische behandeling van debuten in de Nederlandse
romanliteratuur, verschenen in 1975.
Janssen, Marianne: De poëzieopvatting van Roland Jooris.
Joosten, Anne: Motieven en thema's in de kortverhalen van Ward Ruyslinck.
Leunens, Stephane: De Gebroken Spiegel. Een sociologische lectuur van drie
representatieve romans van Reimond Stijns (1850-1905).
Martens, Hugo: ‘Een Winter aan Zee’ van A. Roland Holst.
Martens, Veerle: De vrouw als personage in de Elisabeth-trilogie van Maria
Rosseels.
Martin, Filip: Geometrische figuren en literaire procédés in ‘Hoe laat is het’ van
Ivo Michiels.
Matthys, Martha: De receptie van de Engelse literatuur in de Nederlanden van
1945 tot 1979.
Mellen, Christiane: Titelspectrum. Aspecten van Achterbergs prismatisch
wereldbeeld.
Michiels, Marc: Van ‘Het Fluitketeltje’ tot en met ‘Niet met de deuren slaan’.
Een analyse van Annie M.G. Schmidts kinderpoëzie (inclusief ‘Het Gele Schaap
Veronica’).
Noterdaeme, Marleen: Communicatieve woordenschat in de strofische gedichten
van Hadewijch.
Parmentier, Jan: Hans Andreus: De sonnetten van de kleine waanzin. Een
interpretatie van thematiek en stijl.
Parrein, Myriam: Onderzoek van de bijbelreferenties in de Eerste
Refreinen-bundel van Anna Bijns (1528).
Peeters, Beatrijs: Literaire belangstelling, leesgewoonten en literatuurdidactiek
in het laatste jaar van het hoger middelbaar onderwijs.
Philips, François: Repertoriëring van en bibliografische aantekeningen bij
vliegende bladen uit de hoofdbibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent.
Raemaekers, Vera: Emblemata, Volsinnighe uytbeelsels by Gabrielem
Rollenhagium van Zacharias Heyns, deel 2. Uitgegeven, ingeleid en met hun
picturale bron vergeleken.
Roossens, Walter: Studie en tekstuitgave van ‘Reynaert den Vos, oft Spiegel
der archlisticheyt’.
Seynhaeve, Martin: De ‘Revue de Belgique’ en de Vlaamse letterkunde
(1869-1879).
Surmont, Els: ‘Van den Vos Reinaerde’ in de 20e-eeuwse jeugdliteratuur.
Tallieu, Carine: Analyse von Ivo Michiels' ‘Kruistocht der Jongelingen’ en ‘De
Ogenbank’ als proeven met perspektief en ‘Het Afscheid’ als debuut.
Theunynck, Jan: ‘Een worden Zelf, onsplitsbaar met het woord verweven’. Een
kritische monografie van H. Speliers.
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Van Aert, Annemarie: Kreatief. Driemaandelijks literair- en kunst-kritisch
tijdschrift, vanaf september 1966 tot heden.
Van Borsel, John: Paul Koeck: Analyse van ‘De Celbezoeker’. Interview.
Bibliografie.
Vandenbroucke, Filiep: Weemoedige observaties van een solipsist. Een analyse
van Maarten 't Harts ‘Een vlucht regenwulpen’.
Vandermeersch, Françine: Het stil-leven van J. Bernlef.
Vanoverberghe, Maria: Receptie-esthetica en evaluatie. Toepassing en toetsing
van Jauss' theorie aan de hand van ‘De God Denkbaar Denkbaar de God’ van
Willem Frederik Hermans.
Van Raemdonck, Margareta: ‘Lilla Kapellets Vag’, Ingrid Wiken-Bondes vertaling
van Louis Paul Boons ‘De Kapellekensbaan’. Ontvangst en vertaalanalyse.
Van Vaeck, Marc: Jeremias de Deckers ‘Suchten en Tranen over 't Lyck myns
Vaders’ 1659. Uitgegeven, ingeleid en genologisch toegelicht.
Vercruysse, Hilde: Boon: geus of geschiedschrijver? Een vergelijkende studie
tussen ‘Het Geuzenboek’ van Louis Paul Boon en enkele historische bronnen.
Verhasselt, Jean-Paul: Structurele invloed van het Franse naturalisme op Eline
Vere van Louis Couperus, getoetst aan het werk van Emile Zola.
Verloes, Eddy: ‘Het museum van de zomer’. Literaire analyse van Roland
Jooris' dichtbundel.
Verswijvel, Bart: Jan Vos: ‘De strydt tusschen de doodt en natuur of de zeege
der schilderkunst’. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht.
Vertommen, Edwin: Jef Geeraerts: Zonder Clan.
Waegeman, Anna: Thematische studie: ‘De Moerbeitoppen Ruisten’ van Anton
van Wilderode.
Walravens, André: Ruimteaspekten in het naturalistisch toneel van Hauptmann,
Heyermans, Buysse en Ibsen,
Wijckmans, Lamberte: ‘Barbara’, ‘Barbara in Parijs’, ‘Kerstmis voor Barbara’
en ‘Barbara en Jeroen’: analyse van een meisjesboeken-serie.
Winnepenninckx, Alex: Jacob Duym: Den Spieghel der Rechtvoordering.
Tekstuitgave met analyse en aantekeningen.
Wustenberg, Marc: Cyriel Buysse: ‘Het leven van Rozeke van Dalen’. Een
narratologische studie.

Doctorale dissertaties
Claes, Paul: De mot zit in de mythe. Antieke intertextualiteit in het werk van
Hugo Claus.
Van Eemeren, Gustaaf: Het motief ‘Schuld, straf en genade’ in de drama's van
Vondel.
Vlasselaers, Georges: De literair-esthetische en literair-theoretiche opvattingen
in de Vlaamse tijdschriften, 1840-1893. Aanzet tot de reconstructie van een
literaire code.
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Université Catholique de Louvain
Licentiaatsverhandelingen
Defreyne, Martin: Drie Vlaamse romanciers en hun Kongolese ervaring in
literaire boekvorm (J. Geeraerts, R. Van de Linde, G. Walschap).
Dethier, Danielle: Een onderzoek naar de structuur van Louis Couperus' ‘De
Berg van Licht’.
Duhayon, Marie-Hélène: Het kind in enkele novellen van Jacques Hamelink..
Duriau, Laurence: L'art et la littérature chez C.G. Jung.
Faymonville, Francine: De invloed van Plato op het magisch-realisme van
Johan Daisne.
Gerard, Véronique: Een studie van de kritieken op Stijn Streuvels' werken (tot
en met ‘De Vlaschaard’) in Vlaanderen van 1899 tot heden.
Lamborelle, Christian: Huizinga contra Marcuse. De cultuur- en spelproblematiek
bij beide auteurs.
Lambrecht, Christine: Op weg naar een semanalytische tekstontleding.
Toepassing op gedichten van J. Hamelink en H. Claus.
Lucion, Daniel: Willem den Elders. Pyrrhus Koning van Epieren (1698).
Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
Prott, Martine: Enige structuuraspecten van ‘Een moderne Antonius’ van Simon
Vestdijk.
Thierie, Martine: Studie van de familieverhoudingen in ‘De Avonden’ van G.K.
van het Reve.
Van de Velde, Martine: ‘Vanwege een tere huid’ van Anton Koolhaas, Poging
tot interpretatie.
Vandevelde, Charles: De tragiek in ‘Een Hollands Drama’ van A. van Schendel.
Vanelderen, Marie-Paule: De autobiografische ruimte. Een thematische studie
van de Gangreencyclus en twee romans van Jef Geeraerts.
Van Dorpe, Anne: Een wereld van verkeerdheid. Vogelvrij. Elf grotesken van
Paul van Ostaijen.
Van Rijckeghem, Gabriel: De Franse bronnen in De Brunes ‘Emblemata of
Zinne-werck’.
Vrancken, Huguette: Menno ter Braak en Piet van Aken. Een vergelijkende
studie van beide schrijvers via hun werken.

Doctorale dissertaties
Geerinck, Marc: Een nieuw stylistisch model getoetst aan drie romans van
Hella S. Haasse.
Van Emelen, Agnès: Het maken van dooie dingen. De grondproblematiek van
de held in Wolkers' romans uit de jaren zestig.
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Rijksuniversiteit Luik, 1980-1981
Licentiaatsverhandelingen
Franck, Nadine: Het heilig en oorspronkelijk verband. Een studie van het thema
van het dichterschap in het dichtwerk van Ida G.M. Gerhardt.
Frise, Dominique: Ontleding van de grondmotieven in Anna Blamans verhalen.
Gerardy, Godelieve: Een ‘alternatief’ beeld van het gezin in tien recente
jeugdboeken.
Hague, Jennifer: Angst in en om ‘Juffrouw Lot’ door S. Vestdijk.
Mathieu, Maryse: Het menselijk tekort in ‘Op Leven en Dood’ en ‘De Verliezers’
door A. Blaman.
Mortier, Marianne: Aspecten van de opstandigheid in het proza van Jan Wolkers.
Thomas, Dominique: Het romantisch humanisme van Jos Vandeloo.
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