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[Nummer 1-2]
In memoriam
Prof. em. Dr. J.J. Aerts
(Albert Westerlinck)
Op 30 april 1984 overleed ons redactielid van het eerste uur, Prof. José Aerts, aan
wie de verdienste toekomt de idee van ons tijdschrift Eugeen De Bock te hebben
ingegeven, die geen ogenblik geaarzeld heeft deze idee in werkelijkheid om te zetten
door Spiegel der Letteren te stichten.
J.J. Aerts werd op 17 februari 1914 te Geel geboren, werd op 4 april 1937 tot
priester gewijd, studeerde in de Germaanse filologie te Leuven waar hij in 1949
begon te doceren en in 1977 tot het emeritaat toegelaten. Hij was lid van wat vroeger
de Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde heette en hem werd door de
Kath. Universiteit te Nijmegen het doctoraat honoris causa toegekend. Van 1945 af
tot aan zijn dood leidde hij het literaire en culturele tijdschrift Dietsche Warande en
Belfort.
Vooral ter gelegenheid van zijn emeritaat en van zijn overlijden werden de mérites
van ons betreurd redactielid ruim in het licht gesteld. Anton van Wilderode vatte een
aantal van deze verdiensten kernachtig samen in een tekst die op het doodsprentje
van de overledene werd afgedrukt. Daarin zei hij o.m.
‘De Heer die je blijdschap gaf vanaf je jeugd
begiftigde jou met de vijf talenten uit de parabel:
een grote intelligentie die naar de kern drong
en wijsheid die evenwicht was,
een diep inzicht en het merkwaardig vermogen
tot mondelinge overdracht en gestolde formulering,
een intellectuele nieuwsgierigheid
en een nimmer aflatende werkkracht’.

Met een ander overleden redactielid van het eerste uur, Prof. Dr. P. Minderaa had
hij o.a. gemeen dat ook hij zijn eerste stappen in de literaire wereld zette met het
publiceren van gedichten, het promoveren op een proefschrift over Karel van de
Woestijne en hoogleraar worden.
Prof. Aerts was niet alleen een toegewijd raadgever voor de redacteur-secretaris,
maar hij heeft ook meer dan één belangrijke bijdrage aan Spiegel der Letteren
afgestaan. Dat wij de medewerking van zulk verdienstelijk redactielid zullen moeten
missen, betreuren wij zeer en we willen hierbij ook niet nalaten ons medevoelen uit
te spreken tegenover de zuster van wijlen Prof. Aerts, die hem jaren lang in zijn werk
heeft bijgestaan.
L. ROOSE
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Dostojevski in Vlaanderen anno 1885:
het andere receptiemodel
Het behoort tot de paradoxen van de literaire ontwikkeling in het 19de-eeuwse
Vlaanderen, dat hetzelfde nationalistische motief waaraan we onze culturele en
letterkundige heropstanding na 1830 te danken hebben, tegelijk ook verantwoordelijk
moet worden gesteld - althans ten dele - voor de intellectuele achterstand of zelfs
armoede en de artistieke onvolkomenheid waarvan deze literatuur onmiskenbaar
blijk geeft. De andere oorzaken, met name de rampzalige socio-culturele
omstandigheden, het klimaat van verfransing en denationalisering, de repressieve
druk van de kerk, maar ook het manifeste gebrek aan talent - waarvan evenwel nog
zou dienen te worden uitgemaakt in hoever het eventueel door de voorgaande factoren
mede werd geconditioneerd -, zijn genoegzaam gekend. Maar van doorslaggevende
betekenis was daarbij in elk geval het nationalistische credo, dat, vertaald in de eis
van volkse inspiratie én volks begripsniveau, van didactische functionaliteit of van
- ideologische, morele en artistieke - gematigdheid en braafheid, zwaar door zou
wegen zowel op de literaire produktie als op de receptie (de kritiek) en zulks van in
het begin van de eeuw tot - op zijn minst - in de jaren '801.
Onvermijdelijk moest ook de houding tegenover het internationale geestesleven
en meer bepaald de buitenlandse letteren door die hele constellatie beïnvloed worden,
zij het dan dat zulks toch niet geheel in de te verwachten zin gebeurde. Want van
een noemenswaardige onbekendheid met of van een moedwillig negeren van het
aanbod op de internationale boekenmarkt kan er werkelijk geen sprake zijn: de
koppige culturele emancipatiewil van de Vlamingen had integendeel

1

In afwachting van de publikatie van onze bijdragen in Deel VIII van de Geschiedenis van
de letterkunde der Nederlanden (‘Inleiding tot de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur:
socio-culturele en geestelijk-artistieke context’ en ‘Literaire kritiek, essay en betoog’), zie
W. Gobbers, ‘“Volksbeschaving! Nationaliteit!” Krachtlijnen van een geschiedenis van de
19de-eeuwse Vlaamse letteren’ (in: Ons Erfdeel, XXV, 1982, 5, pp. 718-728).
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blijkbaar permanent behoefte aan contact en confrontatie met de buitenlandse
produktie, zodat de moderne onderzoeker weinig belangrijke namen uit de literaire
actualiteit dier dagen moet missen in onze vele 19de-eeuwse tijdschriften. Daar stond
anderzijds natuurlijk wél tegenover dat onze beduchtheid voor extremen vaak tot
ernstige scepsis en kritiek moest inspireren of zelfs tot schromelijke onder- of
overschatting van talent aanleiding geven.
In menig opzicht merkwaardig is daarom onze vroegste Dostojevski-receptie door Gustaaf Segers in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle van 18852 - die,
internationaal gezien en vooral de moeizame doordringing van de Russische literatuur
in het algemeen in heel West- en Centraal-Europa in acht genomen, eigenlijk
nauwelijks uit de toon blijkt te vallen, noch chronologisch, noch zelfs qua gehalte
en teneur. Want het geval Dostojevski - onder de als totaal exotisch ervaren Russen
wellicht dé meest bevreemdende en desoriënterende - lag dan toch bepaald niet
gemakkelijk. Had De Vogüé hem in Frankrijk niet nog maar net verwelkomd met
de uitroep ‘Voici venir le Scythe, le vrai Scythe, qui va révolutionner toutes nos
habitudes intellectuelles’3? Inderdaad, de Europese Dostojevski-receptie werd - en
zulks vooral in haar beginfase - gekenmerkt door een grote mate van verwarring, ja
zelfs verbijstering vanwege het publiek, wat zich trouwens ook veel later nog zou
blijven manifesteren in fel tegenstrijdige uitspraken en stellingnamen. Zelden zou
een auteur zijn lezers dermate beroeren en van de wijs brengen door de
indrukwekkendheid van zijn complexe intriges en de fascinatie van zijn insolite
karakters, door de paradoxaliteit van zijn standpunten en de ambiguïteit van zijn
bedoelingen, zodat hij dweepzieke bewonderaars en hardnekkige verguizers in even
extreme en gepassioneerde reacties tegen elkaar in het geweer bracht4. Zelfs in zijn
eigen Rusland en met name bij de gezag-

2

G. Segers, ‘Fedor Michaelowitch Dostoievsky’ (in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle,
8ste jaargang, 1885-86, pp. 89-100, 117-131). Deze bijdrage wordt niet vermeld in: J. Kingma,
‘Dostojevski in het Nederlands’ (in: Maatstaf, XXIX, 1981, 4, pp. 151-183).

3

E.H. De Vogüé, Le roman russe (Paris, 18882), p. 203.
Bij gebrek aan een moderne algemene receptiestudie is men nog steeds aangewezen op de
dissertatie van J.M. Romein, Dostojewskij in de Westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de
geschiedenis van den literairen roem (Haarlem, 1924) en op het korte overzichtsartikel van
R. Wellek, ‘Introduction. A sketch of the history of Dostoevsky criticism’ (in: R. Wellek
(ed.), Dostoevsky. A collection of critical essays, Englewood Cliffs, N.J., 1962, pp. 3-15).
Wel bestaan er receptiestudies over afzonderlijke landen: Rusland (V. Seduro, 1957),
Duitsland (Th. Kampmann, 1931), Frankrijk (H.F. Minssen, 1933; K.G. Suly, 1967; J.L.
Backès, 1971; Colloque Nice 1974, 1981) en Engeland (W. Neuschäffer, 1935; H. Muchnic,
1939). Zie verder de speciale nummers van Maatstaf (Dostojevski nummer, XXIX, 1, jan.
1981) en Revue de Littérature comparée (Dostoevskij européen, LV, 3-4, juillet-déc. 1981),
alsmede: H. Rothe (ed.), Dostojevskij und die Literatur (Köln-Wien, 1983).

4

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

4
hebbende criticus Vissarion Belinski zorgde het tweevoudige imago dat zijn allereerste
werken, Arme mensen (Bednye ljoedi) en De dubbelganger (Dvojnik), hem reeds
bezorgden - dat van medelijdend vriend van de verdrukten én van morbide ontleder
van zielsziekten - al onmiddellijk voor een dubbel en sterk uiteenlopend
receptiemodel, dat nog lang - naast andere uiteraard - en bovendien niet zelden
ideologisch geladen, stand zou houden5.
Al vallen de vroegste - sporadische - westerse reacties - en hier en daar (in
Duitsland nl.) zelfs al een vertaling - in de jaren '60 te noteren, toch mag globaal
worden gesteld dat de eigenlijke bekendwording van Dostojevski in Europa na zijn
dood in 1881 moet worden gesitueerd; de echte en definitieve doorbraak volgde in
de meeste gevallen op de vertaling van Schuld en boete (Prestuplenië i nakazanië)
(Duits 1882, Frans 1884, Nederlands 1885, Engels 1886), een boek dat vrijwel overal
een enorm succes kende en lange tijd als 's schrijvers meesterwerk is blijven gelden.
De voornaamste motieven die ook deze eerste niet-Russische receptie kleurden, zijn
ons ondertussen reeds bekend geworden: zodra de vervreemding van het exotisme
doorbroken was, kreeg men vooral oog - en dat kon wisselen naargelang van het
ideologische milieu - voor de kritische maatschappijuitbeelder of voor de diepborende
en geniale psycholoog. Maar daarnaast bleef het onbekende en mysterieuze Rusland
- land en volk, niet het minst de maatschappelijke toestanden, meer bepaald het
fenomeen van het nihilisme - een belangrijke belangstellingsbron. Eveneens heel
begrijpelijk is het verband dat deze vroegste Dostojevski-kritiek legde met de op dat
moment bijzonder actuele discussie rond het (Franse) naturalisme, waarop het
Dostojevskiaanse realisme als een waardevolle ethische correctie werd ervaren.
Tenslotte ontbrak natuurlijk evenmin de kritische noot, vooral dan ten aanzien van
wat men als psychische en formele excessiviteiten beschouwde: de geëxalteerdheid
en de mateloosheid die - meer bepaald in Frankrijk - het classicistische gevoel voor
evenwicht verstoorden.
Het eerste Vlaamse essay over de Russische romanschrijver, zijn persoon en werk,
viel chronologisch dus volkomen samen met de eerste golf van de internationale
Dostojevski-receptie: het verscheen

5

R. Welled, op. cit., p. 3.
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trouwens in hetzelfde jaar als de Hollandse bijdrage van Cd. Busken Huet in
Nederland en ging die van Jan ten Brink in hetzelfde tijdschrift zelfs even vooraf6.
De informatiebronnen waarover zowel de Vlaamse criticus als zijn Hollandse collega's
konden beschikken, waren dan ook dezelfde: behalve de eerste vertalingen van Schuld
en boete - vooral de Franse van Victor Derély (1884) en de Nederlandse van Petrus
Kuknos (1885)7 -, enkele vroege geschiedenissen van de Russische literatuur, met
name die van C. Courrière (Histoire de la littérature contemporaine en Russie, 1875)
en - in het geval van Ten Brink ook - van K. Haller (Geschichte der russischen
Literatur, 1882), en last but not least de baanbrekende artikelenreeks die Vicomte
Eugène-Melchior De Vogüé in de Revue des Deux Mondes van 1885 had gepubliceerd
en die het jaar daarop als Le roman russe (1886) zou gebundeld worden: hét
initiatiewerk dat de definitieve doorbraak van de Russen in het Westen
bewerkstelligde. Op de kritieken van Huet en Ten Brink zullen we nog de gelegenheid
krijgen vergelijkend terug te komen.
Met de door het tweemanschap Th. Coopman en V.A. Dela Montagne uitgegeven
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (1878-1897) bevinden we ons weliswaar - en
zeker in de jaren '80 - in een ietwat uitzonderlijke positie ten aanzien van de
19de-eeuwse Vlaamse literatuur als geheel, zoals we die bij de aanvang hebben
gekarakteriseerd. Zonder de rol van dit - bescheiden vooruitstrevende - blad van de
Vlaamse ‘Tachtigers’ als katalysator in het moderniseringsproces te willen
overdrijven, moeten we immers toegeven dat het mede het einde van een periode
heeft helpen inluiden: in zijn kolommen speelde zich tenslotte de polemiek af tussen
traditionalisten en voorlopers van de vernieuwing en trad Pol de Mont - weldra
gesecondeerd door Prosper van Langendonck (‘De Vlaamsche Parnassus’, 1888) met verfrissende standpunten als woordvoerder van de jongere generatie op. Maar
ook al staan we hier dus aan het begin van totaal nieuwe literatuurconcepties, die het
accent duidelijk verlegden van didacticisme naar estheticisme, van functionaliteit
naar artisticiteit, en al veronderstelde zulks ongetwijfeld een nog

6

7

Cd. Busken Huet, ‘Nieuwe Russische letteren’ (in: Nederland, 1885, Derde deel, pp. 241-260;
opgenomen in: Litterarische fantasien, Vierde reeks, Achtste deel, Haarlem, 1886, pp. 44-61);
J. Ten Brink, ‘Moderne romanschrijvers. Theodoor Michaëlovitch Dostojewski’ (in:
Nederland, 1886, Tweede deel, pp. 71-105) (vgl. J. Kingma, op. cit., nrs. 169/170, pp.
171-172).
Volgens J.M. Romein, op. cit., p. 18, zou dit pseudoniem voor ene Pieter Zwaan kunnen
staan (vgl. J. Kingma, op. cit., nr. 11, pp. 155-156).
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grotere ontvankelijkheid en onbevooroordeeldheid tegenover het buitenland, toch
zou het nationalistische motief niet zonder meer zijn geldigheid verliezen, zoals
verder nog zal blijken.
Gustaaf Segers (1848-1930), de criticus waarom het ons hier te doen is, behoorde,
als leerling en opvolger van Sleeckx aan de Lierse normaalschool en bovendien als
epigoon van diens bezadigd en mild realisme - dat hij beoefende in weinig diepgaande
Kempische volksverhalen -, zeker niet tot de meest progressieve medewerkers aan
de Dicht- en Kunsthalle. Op een moment dat zich rondom hem nieuwe inzichten
schuchter aankondigden, bleef hij, daarin gesteund door zijn pedagogische
ingesteldheid en zijn diepe geloofsovertuiging, zich opwerpen als fervent aanhanger
van de nationalistische literatuurconceptie, die het schrijverschap primair als een
volksopvoedende taak zag; hetgeen overigens nog niet hoefde te betekenen dat hij
helemaal geen open oog had voor de artistieke actualiteit of dat hij niet tot meer
genuanceerde oordeelvellingen in staat zou zijn geweest8. Behalve over Dostojevski
schreef hij in het blad van Coopman en Dela Montagne vooral over zijn vereerde
leermeester Sleeckx, wiens verdiensten voor de volksontwikkeling en -ontvoogding
door hem breed werden uitgemeten9, verder over de nieuwe Franse romankunst, die
hem, naast bewondering, nogal wat morele bezwaren inspireerde - ‘de Fransche
schrijvers zijn moedwillig slecht, zij zetten de ondeugd op een voetstuk’10 -, en
tenslotte, zoals van deze kenner van de ‘prins der Nederlandse dichters’ kon worden
verwacht, over Vondel, ditmaal in zijn relatie tot Milton.
Kan zijn uitvoerig stuk over Dostojevski, ook al ligt het dan geheel in de lijn van
de 19de-eeuwse kritiek, bezwaarlijk gelden als recensiewerk of essayistiek op hoog
niveau, toch blijft het, nemen we, om meer dan één reden een opmerkelijk document:
allereerst in Vlaamse context, omdat het andermaal een bevestiging brengt van onze
vertrouwdheid met het internationale culturele gebeuren in een

8

9
10

Zie over hem: R. Sterkens, De letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830-1900
(Turnhout, 1935, = Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI,
nr. 56), pp. 129-153; J. Salsmans, in: Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde, 1941, pp. 103-116; R. Sterkens, in: Nationaal biografisch
woordenboek, II (Brussel, 1966), kol. 785-786.
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 4e jaargang, 1882, pp. 201-211, 253-259.
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 7e jaargang, 1884-85, p. 595.
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tijd en milieu waarin cultuurnationalisme toch nog steeds mede de toon aangaf, maar
op grond van de gehanteerde criteria misschien zelfs in de context van de Europese
Dostojevski-receptie.
Afgezien van zijn algemene receptie-historische betekenis en informatieve waarde,
kan Segers' opstel moeilijk anders dan als vrij oppervlakkig worden getypeerd: het
mist de diepgang van het ware inzicht en de intelligentie van een persoonlijke
interpretatie; bovendien is zijn betoog weinig evenwichtig en logisch gestructureerd.
Uitgaande van het tot de verbeelding sprekende relaas van het overlijden en de
staatsiebegrafenis van de Russische auteur, zoals het door De Vogüé gepopulariseerd
was, vergast steller zijn lezers op enige biographica - vooral Dostojevski's vroege
revolutionaire activiteiten, zijn Siberische ballingschap en zijn terugkeer naar
Petersburg -, om dan naar het literaire oeuvre over te schakelen. De analyse hiervan
blijft echter, anders dan kon worden verwacht, beperkt tot slechts twee romans nl.
Boze geesten (Besy) en vooral Schuld en boete (hier: De misdaad en de straf) - het
enige andere werk dat verder terloops nog vermeld wordt, is Aantekeningen uit het
dodenhuis (Zapiski iz mjortvogo doma) - en bovendien is de bespreking, die, naar
het recept van de tijd, omstandig gelardeerd is met vertaalde fragmenten, hoofdzakelijk
gericht op het aantonen van bepaalde eigenaardigheden, eerder dan op het vatten van
het wezen. Meer fundamentele elementen of ideeën had Segers nochtans kunnen
vinden in de bronnen die hij niet enkel vermeldt en citeert, maar in andere opzichten
soms zelfs woordelijk volgt. Zo was er met name de problematiek rond het Russische
nihilisme - hoofdthema van Boze geesten trouwens -, die centraal stond bij Courrière,
wiens literatuurgeschiedenis in feite mede door politieke bijbedoelingen - toenadering
tot Rusland nl. - geïnspireerd was en daarom precies de antirevolutionaire tendensen
in de Russische literatuur wenste te beklemtonen. Maar vooral van de toch reeds vrij
grondige diagnose die De Vogüé - welke eenzijdigheden men hem overigens ook
moge toeschrijven - van Dostojevski's ideologische en artistieke persoonlijkheid had
gegeven en die hij zo kernachtig had samengevat in de hoofdstuktitel ‘La religion
de la souffrance’, is er bij Segers nauwelijks wat terug te vinden, al wordt dan in het
voorbijgaan 's schrijvers liefde voor de verschoppelingen benadrukt: noch wordt de
essentieel religieuze dimensie in het licht gesteld die bij Dostojevski het medelijden
met het lijden krijgt, noch wordt er gewezen op de ethische waarde van diens realisme,
waardoor het in De Vogüé's
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ogen als heilzaam tegengift kon fungeren voor de positivistische tijdgeest. In dat
opzicht gaf de kritiek van Segers' Hollandse collega Huet toch al van iets meer inzicht
blijk.
Hét motief dat Segers' Dostojevski-presentatie geheel overheerst, is onmiskenbaar
dat van de totale desoriëntering: de wereld waarin Dostojevski's zonderlinge helden
rondlopen, de beweegredenen die hen tot hun onbegrijpelijke daden aanzetten, zijn
ons volkomen vreemd. De Russische romancier wordt dan ook ‘een zielkundig
raadsel’ genoemd11, meer zelfs: ‘wij kunnen hem onmogelijk eene plaats tusschen
de gezonden van geest toekennen’12. Daar Schuld en boete ook hier - zoals trouwens
door de hele contemporaine kritiek - als hét meesterwerk en het inbegrip van
Dostojevski's kunst wordt voorgesteld, heet die roman ‘een ondoorgrondelijk raadsel
tusschen al de raadsels van den Rus’ te zijn13. Wat Segers dus allereerst in de war
bracht, was de realistische uitbeelding van een geoutreerde en vaak naar het abnormale
zwemende psychologie. Naar aanleiding van de fascinerende Kirilov-figuur b.v., de
waanzinnig geworden ingenieur uit Boze geesten, die in naam van zijn atheïstische
overtuiging de perfecte filosofische zelfmoord wil plegen, verklaart de Vlaamse
criticus boudweg: ‘Dat hij in de ogen der Vlamingen en Nederlanders stapelgek is,
hoeft geen betoog. Men mag zeggen dat Dostoievsky geenen enkelen held heeft
opgevoerd, wien het niet, naar onze degelijke levensopvatting, in het hoofd scheelt’14.
Reeds hier blijkt hoe die psychische extravaganties in verband werden gebracht met
hun etnische achtergrond en aldus geopponeerd aan de westerse, meer bepaald
Nederlandse geestesgesteldheid.
Eerder dan te pogen van de twee behandelde romans een interpretatieve analyse
te geven of zelfs maar een evenwichtig résumé - waarbij zowel Courrière als De
Vogüé eventueel behulpzaam hadden kunnen zijn -, is het Segers' duidelijke bedoeling
geweest vooral dat extravagante of abnormale dik in de verf te zetten door de meest
curieuze personages - ook van tweede en zelfs derde rang - uit hun context te lichten
en aan het woord te laten. Hun niet zelden cynische en nonconformistische uitlatingen,
zowel in ethische als in ideologische zin,- Segers heeft het over ‘ijselijke uitboezemin-

11
12
13
14

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 8e jaargang, 1885-86, pp. 92, 93.
Idem., p. 94.
Idem., p. 96.
Idem., p. 94.
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gen’15 - worden in hun ‘onthutsende’ naaktheid aangeboden en nauwelijks
gecommentarieerd. De rij wordt geopend met Stavrogin, de wel bijzonder sinistere
held uit Boze geesten, wiens cynisme het demonische benadert, maar de lezer wordt
er onmiddellijk van verwittigd dat die nog ‘een engel is, in vergelijking met de andere
personaadjes, die zullen optreden’16! Het is natuurlijk geen toeval dat alle genoemde
figuren tot het milieu van de nihilisten of in elk geval van de progressisten en
nonconformisten behoren, maar Segers stelt zich daarbij geen enkel ogenblik vragen
over de ware bedoelingen van de anti-rationalist Dostojevski en overweegt dan ook
niet de mogelijkheid van tendentieuze, zelfs karikaturale vertekening. Na de
‘Uebermensch’ - theorieën van Raskolnikov zelf - wiens onthullende gesprekken
met politiechef Porfiri Petrovitsj bladzijdenlang worden gerapporteerd -, moeten de
buitenissigheden van sommige mindere goden uit Schuld en boete de consternatie
van het nuchtere Vlaamse publiek helpen voltooien: aldus de choquante opvattingen
van Lebeziatnikov, de groteske commune-propagandist, over vrouw, huwelijk en
prostitutie - ‘men weet niet wel of men wakker is, wanneer men hem zijne theoriëen
(sic) hoort ontwikkelen’17 - of de perverse levenswandel en -filosofie van de lugubere
en amorele Svidrigajlov.
De derde trek in Dostojevski's werk - naast de psychische abnormaliteit en het
ideologische nonconformisme - die het vervreemdingseffect bij Gustaaf Segers in
de hand werkte, was het sombere pessimisme waarin de romanpersonages baden.
Nochtans had hij bij De Vogüé kunnen lezen - indien de lectuur zelf van Schuld en
boete daartoe al niet had volstaan - dat het toch ook weer niet zó uitzichtloos was,
maar integendeel, gedragen door evangelisch geloof, kiemen van hoop en
wederopstanding in zich droeg; het naturalisme, zoals het in de westerse literatuur
opgeld deed, getuigde in elk geval van een veel zwarter, want materialistischer en
deterministischer pessimisme. Voor Segers was die zwartgalligheid overigens niet
enkel een Dostojevskiaans, maar meer nog een algemeen Russisch verschijnsel: ‘De
Russische kunstenaars zijn somber gestemd, omdat het Slaafsche volkskarakter van
nature droefgeestig is. De vertegenwoordigers der hoogste standen, zowel als de
ellendigste

15
16
17

Idem., p. 96.
Idem., p. 93.
Idem., p. 125.
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wezens; grijsaards en maagdelijnen; veldheeren en galeiboeven verklaarden zich in
vele gelegenheden aanhangers van het zwartste pessimismus, dat geen zin heeft voor
al de genoegens welke het leven in zoo ruime mate oplevert...’18. Veralgemenend
kan dus worden gesteld dat voor de desoriënterende eigenaardigheden in de
Dostojevskiaanse roman helemaal geen werkimmanente verklaring werd gezocht en
evenmin een verklaring vanuit de ideologie van de auteur, maar dat alles gewoon op
rekening van de nationale psychologie werd geschreven.
Met dit toekennen van een determinerende invloed aan het nationale karakter sloot
Segers uiteraard aan bij de positivistische opvattingen die nog steeds op aanhang
konden rekenen in bepaalde artistieke kringen. Van Taine's Philosophie de l'art (1865
[-1869]) was trouwens nog maar net een nieuwe, volledig gebundelde uitgave
verschenen (1881) en dat zijn theorieën over de beslissende rol van
‘race-milieu-moment’ - gekristalliseerd in nationale cultuur en mentaliteit - ook bij
onze realistische generatie de nodige weerklank hadden gevonden - ondanks haar
principiële bezwaren tegen de al te consequente en ongenuanceerde toepassing ervan
door de Franse naturalisten -, bewijzen de vele bijdragen van Max Rooses tot in deze
jaren toe19.
De kern van Segers' betoog is in feite dat Dostojevski in al zijn exotische
vreemdheid en excentriciteit gewoon de ‘vertolker der nationale begrippen’ van zijn
land was, dat zijn kunst m.a.w. Ruslands nationale volksgeest tot uitdrukking bracht.
In de laconieke constatering dat ‘De kunst van Fedor Michaelowitch is gelijk zij
noodzakelijk moest zijn’20, zit bovendien, behalve de hoofdgedachte van de Taineaanse
filosofie, onmiskenbaar ook al een element van appreciatie geïmpliceerd. Dit hoeft
ons allerminst te verwonderen, aangezien het hier uitspraken betreft die volledig in
de lijn liggen van de concepten nationale literatuur en volksliteratuur, zoals Segers
die in tal van bijdragen ontwikkelde en die als het ware de kern vormden van zijn
literatuurvisie: ‘Is eene letterkunde, eene kunst, wezenlijk nationaal, zoo worden
daarin de karaktertrekken geschetst, welke dit volk van andere onderscheiden, en
het tot een zelfstandig volk

18
19
20

Idem., p. 130.
Vgl. W. Gobbers, ‘Hippolyte Taine en Max Rooses' literaire kritiek’ (in: Revue des Langues
vivantes/Tijdschrift voor levende Talen, XXXV, 1969, 3, pp. 259-282).
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 8e jaargang, 1885-86, pp. 94 en 129.
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stempelen’21. Hoe men verder ook over zijn romans mocht oordelen, men voelde dus
wel aan dat de grootheid van Dostojevski ergens met dit nationale karakter te maken
had.
Die grootheid was blijkbaar aan geen twijfel onderhevig, hoe moeilijk men het
overigens ook had om de betekenis van de Rus objectief te vatten - ‘Dostoievsky is
inderdaad een schrijver, die aan alle beoordeeling ontsnapt’ -; ze bleek vóór alles uit
het meesterschap waarmee hij de menselijke psyche en de Russische ziel in al hun
diepten wist te peilen en in al hun nuances uit te beelden: Segers aarzelde zelfs niet
in dat verband van ‘satanische zielkundige kracht’ te gewagen22. Het merkwaardige
bij dit alles is uiteindelijk, dat Segers, alle demonstraties van verbazing en verbijstering
ten spijt, nergens tot een expliciet woord van - b.v. morele - afkeuring of veroordeling
kwam, waar hij deze bij andere gelegenheden, met name ten aanzien van de
contemporaine en meer bepaald de naturalistische Franse roman, zeker niet achterwege
had gelaten23. We hebben hier dus de principiële motivering van Segers'
Dostojevski-kritiek geraakt: die zou niet alleen aanleiding blijken tot een stukje
vergelijkende volkenpsychologie, maar vooral koppelde ze het authentieke
schrijverschap en bijgevolg de artistieke grootheid onherroepelijk aan de factoren
nationale inspiratie en trouw aan eigen volksaard.
Groter tegenstelling dan tussen Russisch en Nederlands karakter, en bijgevolg
tussen Russische en Nederlandse kunst was nauwelijks denkbaar. Vergeleken met
de Slavische droefgeestigheid en hysterie, vormden de openheid, de gezondheid en
het optimisme, die kenmerkend heten te zijn voor ons volk, trouwens niet alleen
zowat hun tegenpool, maar bovendien staken ze er, in de ogen van onze criticus
bijzonder gunstig tegen af. Inderdaad, Segers beschouwde het ‘als eene groote weldaad
voor een volk, indien de hoogste synthesis van zijn denken en gevoelen, vreezen en
hopen, hetwelk eigenlijk de kunst is, van aard is om den mensch blijde te stemmen.
Zulks bewijst

21
22
23

‘De Vlaamsche volksroman’ (in: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, 1907), p. 1033.
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 8e jaargang, 1885-86, respectievelijk pp. 129 en 128.
Zie de reeds eerder geciteerde studie over ‘De Fransche roman’ (Nederlandsche Dichten
Kunsthalle, 7e jaargang, 1884-85, pp. 508-518, 551-564, 589-610), maar vooral Segers' latere
opstel over ‘De Vlaamsche volksroman’ (zie noot 21), waaruit dit citaat: ‘Wat
onvoorwaardelijk te verwerpen is, is het rondwroeten in vuilnishoopen, het opdisschen van
walgelijke détails, het opvoeren van abnormale menschen; in het kort, het schilderen van
personen en zaken die ons in het werkelijk leven zouden doen walgen’ (p. 1026).
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eenvoudig dat dit volk in zich zelf al de eigenschappen bezit om gelukkig te wezen,
en daarin mogen de Vlamingen en Nederlanders zich verheugen’24. Ook zonder
expliciete verwoording werd aldus de superioriteit van de Nederlandse natie
gesuggereerd: ‘in die zedelijke gezondheid en levensblijheid is wellicht het geheim
harer kracht gelegen, waardoor zij in de geschiedenis zooveel luister verspreidde,
waardoor zij in de toekomst haren ouden roem zal herwinnen’25. Geheel in de geest
van het nationalistische programma dat de Vlaamse letterkundige en culturele
herleving tot dan onverminderd had beheerst, mondde de presentatie van een figuur
als Dostojevski dan ook uit in een aansporing aan de collega's auteurs, opdat ‘onze
kunst de schoone uitdrukking van ons nationale leven blijve’: ‘Bezingen wij al de
eigenschappen van ons edel karakter; dringen wij diep in het hart onzer landgenooten
door, doch zorgen wij vooral, dat die deugden niet verdoken blijven, welke aan het
minst geoefend oog niet ontsnappen’26.
Enige jaren geleden poogde de Franse comparatist Yves Chevrel aan de hand van
laat-19de-eeuwse Franse recensies van buitenlandse literatuur aan te tonen, hoe die
vorm van literatuurreceptie zich - althans in bedoelde periode - van een specifiek en
bijna stereotiep discursustype bediende27. Nu is het wel zeer opvallend hoe de hier
besproken Dostojevski-studie van Segers in haast alle opzichten overeenstemt met
de door Chevrel voor Frankrijk opgestelde typologie, hetgeen ons er al moet voor
behoeden methode, opvatting en tot op zekere hoogte ook niveau van onze Vlaamse
kritiek eventueel al te streng te willen beoordelen. Vrijwel alle gereleveerde
discursuskenmerken en -topoi vinden we hier immers stuk voor stuk terug: de
informatieve conceptie, gebruik makend van résumés, citaten en biographica; de
door de factor exotisme gecreëerde distantie, nopend tot etnopsychologische
vergelijkingen en verklaring via het nationale karakter; niet het minst ook het

24
25
26

27

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, 8e jaargang, 1885-86, pp. 129-130.
Idem., p. 130.
Idem., p. 131. Vgl. Segers' andere reeds genoemde opstellen (zie noten 21 en 23); in ‘De
Fransche roman’ wordt de volksvreemdheid van de beschreven milieus en personages, de
corrupte Parijse high society nl., eveneens beklemtoond (‘De helden onzer Vlaamsche romans;
de landbouwers, schippers, arbeiders en werkmeisjes zouden met slijk naar hen werpen’, p.
596) en het besluit luidt: ‘De Nederlandsche roman moet immer de uitdrukking van het
Nederlandsche geestesleven blijven’ (p. 608).
Y. Chevrel, ‘Le discours de la critique sur les oeuvres étrangères: littérature comparée,
esthétique de la réception et histoire littéraire nationale’ (in: Romanistische Zeitschrift für
Literaturgeschichte, I, 1977, pp. 336-352).
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dienstbaar maken van het besproken werk aan de eigen situatie, het betrekken ervan
op de eigen literatuur, waarvan het indirect de kwaliteiten en potentialiteiten moet
helpen demonstreren. Waaruit blijkt dat, indien Segers' functionalistische opvattingen
en didactische redeneringen weliswaar fundamenteel terug te voeren waren op de
specifieke eigen Vlaamse situatie, ze daarnaast ten dele toch ook aanknoopten bij
bepaalde kritische tradities en normen op Europees niveau.
Dat er binnen dergelijk - immers toch overwegend formeel-structureel - model
nog voldoende ruimte bleef voor diversiteit van inhoud en vooral van strekking,
spreekt voor zichzelf en het geval Dostojevski illustreert misschien beter dan welk
ander ook hoe aanzienlijk de gehanteerde criteria en motieven konden verschillen.
Welke de voornaamste receptiemotieven waren die in die vroegste fase Dostojevski's
bekendwording in Europa hebben beheerst, vernamen we reeds eerder: behalve
uiteraard de - extra-artistieke en door exotisme en vervreemding gestimuleerde belangstelling voor Rusland, hoofdzakelijk dus het sociale realisme en de
pathologische psychologie. Werd het eerste als een variant van het naturalisme ervaren
en betrokken in het aan de gang zijnde debat terzake, in het geval van de
psychologische uitbeelding ging het daarentegen duidelijk al om iets ongewoners en
nieuwers. Bovendien dook hier en daar - en met name bij De Vogüé - daarnaast reeds
het besef op van een eigen Dostojevskiaanse religiositeit, - waarmee vooruit werd
gewezen naar de latere voorstellingen van de Russische auteur als heilsprofeet, zoals
die vooral in de jaren na 1900 tot de geesten zouden gaan spreken.
Vergelijken we nu de drie Vlaamse en Hollandse Dostojevski-kritieken uit
1885-1886, dan stellen we vast dat zowel Huet en Ten Brink als Segers zich vooral
getroffen toonden door de ongewone, pathologische psychologie van de romanhelden
en hun bewondering uitspraken voor de meesterlijke analyse ervan. Van de drie
critici was Huet echter de enige om terloops ook al enige aandacht te schenken aan
de lijdensreligie die Dostojevski tegenover het atheïstische nihilisme stelde. Het zijn
dergelijke details die, samen met de genuanceerdheid en de evenwichtigheid van de
benadering, zijn studie, hoewel het kortst, ook het degelijkst maken. Ze wordt op de
ranglijst overigens direct gevolgd door Ten Brinks bijdrage, die - afgezien van de
flagrante vergalopperingen in de beoordeling van Dostojevski's latere meesterwerken
(waarin De Vogüé Ten Brink
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was voorgegaan)28 - toch nog veel substantiëler uitvalt dan die van Segers. In het
licht van de reputatie van beide gezaghebbende critici en het aandeel dat ze hadden
- en vooral Ten Brink dan - in de ontdekking en promotie in Nederland van het Franse
realisme en naturalisme, viel zulks natuurlijk ook wel te verwachten29. Te meer verrast
het echter dat het stuk van de anti-naturalist Segers - ondanks het globale
kwaliteitsverschil - inzake teneur en evaluatie in feite zo weinig van de hunne afwijkt.
Uiteindelijk moet men aannemen dat het in essentie Dostojevski's nationalisme en
volksliefde geweest is, die de Rus behoed hebben voor de banvloeken van de
behoudsgezinde Vlaming.
Daar staat dan tegenover dat Segers' nationalistische interpretatie van Dostojevski's
grootheid - artistieke kwaliteit bepaald door trouw aan de eigen volksaard - wel
degelijk eveneens een uitzondering vormde en nu niet alleen meer binnen deze vroege
Nederlandse Dostojevski-receptie, maar zelfs in ruimere (West-) Europese context.
Zeker voor de ons omringende grote literaturen moest dat soort argumenten immers
veel minder relevantie bezitten of zelfs helemaal niet van toepassing zijn. Daarentegen
is het geenszins uitgesloten dat Segers' nationalistisch motief wel iets aan
uitzonderlijkheid zou inboeten bij vergelijking met andere minoritaire of voor hun
zelfstandigheid strijdende literaturen; al zullen alvast de Oost-europese - die hiervoor
nochtans het meest in aanmerking komen - waarschijnlijk wel een heel andere visie
op de Rus gehad hebben, gezien hun etnische verwantschap en panslavistische
instelling; over die aspecten van de Dostojevski-receptie zijn we evenwel onvoldoende
geïnformeerd30.

28

29
30

De nogal strenge veroordeling door Romein van Ten Brinks Dostojevski-kritiek op grond
van de onderschatting van de latere romans - De gebroeders Karamazov met name - wegens
hun zg. langdradigheid (op. cit., p. 18), hield er inderdaad te weinig rekening mee dat het
hier een in deze beginfase vrij algemeen verspreide opinie gold (vgl. E.M. De Vogüé, op.
cit., pp. 255 vlg.); eerst na 1900 zou de nadruk worden verlegd van de vroegere/kortere naar
de latere/langere werken.
Zie o.m. G. Colmjon, De beweging van tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de
negentiende eeuw (Utrecht-Antwerpen, 1963, = Aula).
Comparatistisch wordt de beginnende Vlaamse literatuur vrijwel uitsluitend met haar grote
buren geconfronteerd; aan de voor de hand liggende parallel met de kleine literaturen uit
Oost-Europa, die in een grotendeels analoge positie verkeerden, werd tot dusver nauwelijks
aandacht geschonken (vgl. o.m. de opstellen van F. Vodička over de Tsjechische
wedergeboorte in de 19de eeuw: ‘Die tsjechische Wiedergeburt als literarisches Problem’
en ‘Die Funktion des slawischen Bewusztseins im Prozesz der Literatur der Wiedergeburt’,
in: Die Struktur der literarischen Entwicklung, München, 1976, = Theorie und Geschichte
der Literatur und der schönen Künste, Bd. 34, pp. 182-205, 206-226).
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Betreft het hier dus ongetwijfeld een ‘ander’ en ‘nieuw’ receptiemodel, dan is het er
echter een van conservatieve orde, eerder dan een werkelijk originele bijdrage tot de
vernieuwing van de Dostojevski-kritiek. Het steunt namelijk op het typische argument
van de kleine en zwakke literatuur, die, in haar behoefte haar bestaansrecht te bewijzen
en zich een eigen identiteit te verzekeren in de drukkende schaduw van de machtige
Franse buur en rivaal, steun zocht in het voorbeeld van het buitenland. En Dostojevski
was in dat opzicht inderdaad een wel bijzonder inspirerend voorbeeld; te meer kan
het verwonderen dat Segers niet nader in is gegaan op diens nationalismeconcept,
waarover toch ook De Vogüé al een en ander had opgemerkt. Fjodor Michajlovitsj
was immers veel meer dan de uitbeelder van zijn volk en van het volkskarakter: als
‘pótsjvennik’ (‘potsjvennitsjestvo’ = leer van de bodem) stond hij volop in de grote
cultuurbeweging die de regeneratie van Rusland wilde verwezenlijken - en tevens
het westerse overwicht compenseren - door een geestelijke herbronning aan de
originele en authentieke morele en religieuze krachten van het volk. Een centrale rol
in deze doctrine - die een van de hoofdthema's uitmaakt van het Dagboek van een
schrijver (Dnevnik pisatelja, 1873, 1876-77) - kregen enerzijds de intelligentsia
toebedeeld, wier funeste culturele vervreemding van het gewone volk ongedaan
moest worden gemaakt door een resolute terugkeer tot de basis, en anderzijds de
literatuur, die, als taalcreatie en dus directe emanatie van de volksgeest, essentieel
instrument diende te zijn bij het constitueren van de nationale identiteit31.
Gedroomder bondgenoot hadden de promotoren van een nationale Vlaamse
literatuur zich bijgevolg moeilijk kunnen indenken; jammer genoeg echter zijn de
geschriften en de opvattingen van de grote Rus net iets te laat en ook te onvolledig
bij ons bekend geraakt, opdat onze intellectuelen en schrijvers uit de
emancipatiebeweging er nog met profijt gebruik van hadden kunnen maken, ook al
waren de meesten onder hen dan zijn generatiegenoten. Bovendien kan terecht de
vraag worden gesteld of de loodzware existentiële, ideologische en metafysische
problematiek waaronder het Dostojevskiaanse oeuvre gebukt ging, voor hen op dat
moment geen onoverkomelijke

31

Over de rol van de literatuur handelden meer bepaald twee artikels die Dostojevski in 1861
publiceerde in het tijdschrift De Tijd (Vremja) dat hij samen met zijn broer had opgericht:
vgl. G.C. Kabat, Ideology and imagination. The image of society in Dostoevsky (New York,
1978), pp. 40 vlg. (zie daarin verder het hele hfst. 2 ‘Period of transition: Dostoevsky's view
of history’, pp. 9-51).
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hinderpaal zou hebben gevormd om het nationale realisme en de nationalistische
filosofie die het schraagde, ten volle naar waarde te kunnen schatten. Hoe dan ook,
eerst wanneer met volgende generaties en met name met die van de vernieuwing
rond Van nu en straks in de jaren '90 - De Bom en Vermeylen - de omstandigheden,
de standpunten en de mentaliteiten grondig veranderden en tegelijk een ruimer
verspreiding van zijn werk tot stand kwam, zouden de voorwaarden vervuld zijn
voor een vollediger en rechtvaardiger begrip van Dostojevski, dat het beperkte en
eenzijdige nationalistische motief ver oversteeg.
WALTER GOBBERS
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Louis Couperus en de ‘Décadence’
I
In 1981 was het een eeuw geleden dat Paul Bourget zijn Théorie de la Décadence
schreef als derde deel van een artikel over Charles Baudelaire1. Op dat ogenblik was
de ‘Décadence’ dus al in zoverre als vervalsobsessie en gedachten(onder)stroom
doorgebroken, dat een arbiter elegantiarum van het literaire Parijs er een
synthetiserende theorie van kon opstellen2.
In 1881 was Louis Couperus achttien jaar oud en begon hij, onder leiding van Jan
ten Brink, zijn studies voor de m.o.-akte Nederlands; ondertussen was hij zich samen
met Frans Netscher reeds gaan verdiepen in de Franse naturalisten. In 1884 verscheen
bij J.L. Beyers te Utrecht Couperus' eerste gedichtenbundel Een lent van Vaerzen
en, in datzelfde jaar, verscheen te Parijs de bijbel der ‘Décadence’: Joris-Karl
Huysmans' A Rebours. In het jaar 1889 ten slotte, merken wij twee voor dit onderwerp
belangrijke gebeurtenissen op: Couperus' literaire doorbraak met Eline Vere (reeds
als feuilleton in Het Vaderland verschenen van 17 juni tot 4 december 1888, maar
in boekvorm gepubliceerd in 1889) en de op 5 juni 1889 beëindigde, vermaarde tekst
A un jeune homme van Paul Bourget, die diende als een soort Préface tot diens roman
Le Disciple. Deze drie data - 1881, 1884 en 1889 - zijn mijlpalen in de geschiedenis
van de ‘Décadence’.
Louter op basis van de hierboven aangeduide simultaniteit reeds, lijkt het ons
verantwoord de vraag te stellen naar de mogelijkheid van overeenkomsten, en zelfs
- alhoewel wij ons daaraan in dit artikel niet gaan wagen - van invloeden3.

1

2
3

De Théorie de la Décadence (Nouvelle Revue, 15-11-1881) verscheen in de kritische bundel
Essais de Psychologie Contemporaine (Lemerre, Paris) in 1883. In 1912 zou er een ‘Edition
définitive augmentée d'appendices’ van dit werk verschijnen bij de Librairie Plon, waarin
de Théorie ook opgenomen is. De Plon-versie verschilt echter van de originele Lemerre-versie
in die zin dat zij gekenmerkt wordt door een grotere afstandelijkheid en bedachtzaamheid.
Cfr. in dit verband de aan informatie rijke studie van Koenraad W. Swart: The Sense of
Decadence in nineteenth-century France (The Hague, 1964).
Zie in dit verband het artikel Bourget, Couperus en Parijs (Maatstaf 27 (1979), nrs. 5/6
(mei-juni), pp. 113-122), waarin F.L. Bastet uitgaat van een vergelijking tussen Bourgets
Un coeur de femme (1890) en Couperus' Extase (1892). Vooral p. 114 en p. 120, n. 1 zijn in
dit opzicht belangwekkend. Cfr. ook infra, noot 49.
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II
Wanneer wij de vraag stellen naar het ‘decadente’ bij of van Louis Couperus, dan
kunnen wij met ons onderzoek twee kanten op. Wij kunnen in de voetsporen treden
van de Oostenrijks-Hongaarse journalist en medicus4 Max Nordau, en ons dan
afvragen of Couperus tekenen vertoonde van fysisch, psychisch of moreel verval,
en of dit proces van ontbinding een weerslag had op zijn literaire oeuvre, dan wel
omgekeerd, of er in Couperus' werk aanduidingen zijn die een dergelijk vermoeden
reden van bestaan zouden geven. Nordau heeft, omstreeks 1890, een dergelijk
onderzoek verricht in verband met een aantal schrijvers en denkers van zijn tijd. Zijn
aandacht ging daarbij voor een groot deel uit naar de auteurs van het Franse
naturalisme, van de ‘Décadence’ en het symbolisme. Na zich deerlijk voor de gek
te hebben laten houden in de Parijse literaire clubs en cafés5, publiceerde hij een
lijvige studie onder de titel Entartung (Berlin, 1892-1893), waarvan een Franse
vertaling verscheen in 1894, onder de titel Dégénérescence. In de inleiding van zijn
werk zegt Nordau: ‘(...) ce livre est un essai de critique réellement scientifique, qui
ne juge pas une oeuvre d'après les émotions qu'elle éveille, (...) mais d'après les
éléments psycho-physiologiques qui lui ont donné naissance; (...)’6.
Dit ‘werkelijk wetenschappelijke’ werk leidde er dan toe dat, om enkele
voorbeelden te geven, Zola een ‘(...) dégénéré supérieur’ en ‘(...) psychopathe sexuel
(...)’ genoemd wordt; Paul Verlaine blijkt ‘(...) un effrayant dégénéré au crâne
asymétrique et au visage mongoloïde (...)’ te zijn; een uitspraak van Stéphane
Mallarmé wordt gekwalificeerd als ‘(...) le balbutiement de ce faible d'esprit (...)’;
de Engelse estheet John Ruskin ‘(...) est un Torquemada de

4

5
6

In tegenstelling tot wat Jean Pierrot op p. 71 van zijn overigens uitstekende studie L'imaginaire
décadent (1880-1900) (Paris, 1977) beweert, was Max Nordau (pseudoniem van Max Simon
Südfeld, 1849-1923) wel degelijk arts, gepromoveerd te Budapest; cfr. in dit verband: Jens
Malte Fischer: Dekadenz und Entartung. Max Nordau als Kritiker des Fin de siècle (R.
Bauer, E. Heftrich u.a. (Hersg.): Fin de siècle. Zu Literatur und Kunst der Jahrhundertwende,
Frankfurt a.M., 1977, pp. 93-111).
Cfr. J. Pierrot: L'imaginaire décadent, o.c., p. 74.
Max Nordau: Dégénérescence, Traduit de l'allemand par A. Dietrich, Tome I et II (Paris,
1894), t. I, p. VII. Wij gebruiken hier de Franse vertaling van Nordaus werk omdat het deze
is die, meer dan de originele Duitstalige tekst, invloed heeft gehad en reacties heeft
opgeroepen. Besprekers en bestrijders van Nordau refereren bijna steeds naar de Franse
vertaling.
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l'esthétique (qui) met au service d'idées complètement délirantes le sauvage
acharnement du fanatique dérangé d'esprit (...)’; Henrik Ibsen ten slotte is ‘(...) un
mystique et un anarchiste égotiste’7. Théophile Gautier, Baudelaire, Nietzsche en
anderen worden al niet veel vriendelijker bejegend.
Bij het lezen van dergelijke onzin - in een werk dat misschien als enige kwaliteit
heeft een quasi-catalogus te zijn van figuren uit het Fin de siècle - kunnen wij ons
slechts gelukkig prijzen dat Nordau bij zijn bezigheden geen Nederlandstalige denkers
of kunstenaars heeft betrokken.
Het is duidelijk dat een onderzoek naar de psyche van een auteur niet a priori te
verwerpen is. Een dergelijk onderzoek werd, voor wat Couperus betreft, overigens
reeds enigermate verricht door o.a. H.W. van Tricht, maar dat gebeurde dan wel op
een veel ernstigere - zij het niet onbestreden8 - manier als die van Nordau!
Desondanks, en ook ondanks een opnieuw groeiende belangstelling voor het fenomeen
der ‘decadentie’9, lijkt het ons toch meer aangewezen - veiliger vooral - een andere
weg te bewandelen bij het trachten te beantwoorden van de bij het begin van dit
onderdeel gestelde vraag. Laten wij daartoe de vraag herformuleren: vertoont het
literaire oeuvre van Couperus, qua ideeën, personages en motieven, overeenkomsten
met de fictie uit de zogenaamde ‘Décadence’?

III
‘Décadence’! Het is een woord dat zo vele heftige reacties, vooroordelen en emoties
heeft opgeroepen en soms nog steeds verwekt, dat het nuttig lijkt dit begrip eerst zo
nuchter en precies mogelijk als binnen dit beperkte bestek kan, te definiëren. De
moeilijkheden zijn vooreerst van terminologische aard10, maar daar stappen wij, na
wat in de voetnoot gezegd werd, boud overheen.

7
8
9

10

M. Nordau: Dégénérescence, o.c., resp. t. II, p. 456; t. I, p. 227; t. I, p. 206; t. I, p. 140 en t.
II, p. 204.
Cfr. Lieve Scheer: Louis Couperus en de psychoanalyse (Spiegel der Letteren V (1961), nr.
3, pp. 182-210).
Van deze hernieuwde belangstelling getuigen heel wat recente studies, vooral uit de drie ons
omringde taalgebieden en ook aardig wat populariserende geschriftjes zoals het onlangs in
Vrij Nederland verschenen artikel, waarin één van de tussentitels luidt: ‘Haagse decadentie’,
en waarin ook Couperus heel even ter sprake komt: H. Arlman en G. Mulder: F. van 't Sant
(Vrij Nederland van 24 oktober 1981, pp. 7 en 10).
Wij kunnen op dit reeds dikwijls behandelde probleem hier niet dieper ingaan. Laten wij,
om misverstanden te vermijden, slechts het volgende zeggen: de term ‘Décadence’ reserveren
wij om er de Franse literaire stroming die in de tekst wordt omschreven, en de daarvan
afgeleide of ermee vergelijkbare stromingen in andere literaturen, mee aan te duiden;
‘decadentie’ en ‘decadent’ zullen we slechts in denotatieve zin gebruiken: werkelijk in verval,
in staat van ontbinding verkerend wat de persoon, familie, staat, cultuur, etc. betreft. In geen
geval houdt het loutere gebruik van deze termen in onze tekst een waardeoordeel in van
esthetische of ethische aard.
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Wij noemen ‘Décadence’, de stroming in de Franse letterkunde die zich, naast andere,
vooral manifesteerde gedurende de jaren 1880-1890, en waarvan het onbetwistbare
hoogtepunt ligt in de publikatie van Joris-Karl Huysmans' A Rebours (1884). Men
kan deze stroming zien als een directe reactie tegen de naturalisten en de Parnassiens,
maar men moet ze zeker ook zien als een resultaat van een voorbereiding, die
rechtstreeks teruggaat tot in de 18de eeuw: de Sade en Chateaubriand kan men, in
Frankrijk, de grondleggers van de ‘Décadence’ noemen terwijl, in de 19de eeuw,
Gautier en Baudelaire, de ‘profeet der Décadence’ zoals W. Doorenbos hem noemde11,
de meest onmiddellijke voorlopers zijn. Men zou echter tot ongeveer 1880 moeten
wachten vooraleer sommigen zich gingen wagen aan een synthese12.
Toen in Frankrijk het hoogtepunt (1884, met A Rebours, het begin van J. Péladans
La Décadence latine, éthopée, en het door Wagners tetralogie geïnspireerde werk
van Élémir Bourges, Le Crépuscule des dieux) reeds voorbij was, en wij al van een
zichzelf overleven mogen spreken (cfr. infra, noot 41), moest de beweging nog in
Engeland doordringen. Het is inderdaad slechts vanaf de eerste maanden van 1894
- met op 15 april het verschijnen van het eerste nummer van de Yellow Book - ‘(...)
que l'Angleterre prend nettement conscience de la “décadence”. Le terme connaît
brusquement une fortune extraordinaire (...) et englobe à présent toutes les
manifestations de l'esprit “fin de siècle”’13. Nochtans leefde de ‘Décadence’-geest
reeds vroeger bij Engelse kunstenaars; om slechts op één element te wijzen: The
Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde verscheen voor het eerst in 1891; bovendien
mogen de invloed van o.a. Rossetti, Swinburne en Pater uiteraard niet vergeten
worden.
Vanaf 1884 zou de ‘Décadence’ in Frankrijk reeds langzaamaan gaan doodbloeden.
Weliswaar duurde de publikatie van het magnum

11
12
13

W. Doorenbos: Baudelaire, de profeet der Décadence (Nederlandsche Spectator, 1887, pp.
253 e.v.).
Cfr. A.E. Carter: The Idea of Decadence in French Literature 1830-1900 (University of
Toronto Press, 1958), p. 87.
A.J. Farmer: Le Mouvement esthétique et ‘décadent’ en Angleterre (1873-1900) (Paris, 1931),
p. 298.
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opus van Péladan nog voort tot 1903, en zou in 1901 nog een zeer typisch
‘Décadence’-werk verschijnen (Monsieur de Phocas van Jean Lorrain), maar, zoals
van haar eigenlijke aanvang, zou Paul Bourget ook de gevoelige waarnemer zijn van
haar agonie: de vrij radicale koerswijziging, die in Bourgets werk te bekennen valt,
vanaf de publikatie van Le Disciple (1889), is typerend voor de heersende opvattingen:
nationalisme en katholicisme winnen veld, en in de literatuur zullen het symbolisme
en de ‘École romane’ de toorts overnemen14. In Engeland zou de ‘rage décadente’
van nog kortere duur zijn; met Wildes veroordeling in de Old Bailey (25 mei 1895)
verloor de stroming haar leider, en vooral een zekere (soms geamuseerde)
belangstelling van het publiek, die oversloeg in verontwaardiging15. De ‘doctrines
of action’ zouden niet lang meer op zich laten wachten.
Aan het bovenstaande kan nog toegevoegd worden dat de beweging der
‘Décadence’ - indien wij tenminste van een literaire beweging in de strikte zin van
het woord mogen spreken - in de Engelse, de Duitse en de Italiaanse letterkunde voor
een groot deel geïnspireerd werd door de Franse ‘Décadence’-literatuur. Dikwijls is
die beweging overigens om zo te zeggen niet te onderscheiden van het Estheticisme,
van de nawerking van de Pre-Raphaelites, van de Art Nouveau of de Jugendstil, en
vooral niet van het Symbolisme. Oscar Wilde - althans de Wilde van The Picture of
Dorian Gray en Salomé (1893; Engelse vertaling 1894), niet die van de populaire
toneelwerken, veel minder de Wilde van de ‘shorter fiction’ - kan men de tegenhanger
noemen van J.-K. Huysmans. In het vroegere werk van Thomas Mann, om slechts
één figuur te noemen, zijn ‘Décadence’-elementen beslist niet afwezig16, en in Italië
was Gabriele d'Annunzio de grote figuur, door Mario Praz ‘The most monumental
figure of the Decadent Movement, (...)’ genoemd17.
In de Nederlandse letterkunde ontbreekt de ‘Décadence’ als school volledig, want
alhoewel wij de Boomgaard-generatie niet uit het oog mogen verliezen, hoewel P.G.
van Hecke in het tijdschrift Het

14

15
16
17

Cfr. in verband met Bourgets rol als ‘observateur de moeurs’, het artikel van R. Pouilliart:
Paul Bourget et l'esprit de décadence (Les Lettres Romanes, Tôme V, nr. 3, 1 août 1951),
waarin men onder meer kan lezen dat ‘Plus on s'approche de 1885 et plus les jugements de
Bourget deviennent sévères à l'égard de la décadence et du dilettantisme’ (p. 229).
Cfr. R.K.R. Thornton: ‘Decadence’ in Later Nineteenth-Century England (I. Fletcher (ed.):
Decadence and the 1890's (London, 1979), pp. 15-29).
Cfr. J.M. Fischer: Fin de siècle. Kommentar zu einer Epoche (München, 1978), pp. 233 e.v.
Mario Praz: The Romantic Agony (London, 19702), p. 399.
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roode Zeil (1920) enkele voor dit onderwerp interessante beschouwingen publiceerde,
en er in het oeuvre van Van de Woestijne18 en Teirlinck19 weliswaar
‘Décadence’-motieven aan te wijzen zijn, kan men toch geenszins spreken van een
ware beweging met manifesten, een leider, of gepassioneerde voor- en tegenstanders.

IV
Terug naar Louis Couperus. Wij weten dat Couperus vrij geïsoleerd leefde op de
literaire scène van zijn tijd. Aan schoolvorming, het zich aansluiten bij bewegingen
of aan het openbaar stelling nemen tegenover problemen of vernieuwingen in de
literatuur, heeft hij zo goed als nooit gedaan. Maar Couperus leefde niet blind in de
hem omringende literaire wereld, en wat ons hier dan vooral interesseert, is zijn
bekendheid met de Franse en de Engelse literatuur. Van deze bekendheid getuigen
reeds vele namen in de Verzamelde Werken: dat Couperus schatplichtig was aan
Zola, bekende hij zelf grif20, dat hij Bourgets werk kende, las en apprecieerde, wisten
we reeds21, maar ook namen van figuren die in even rechtstreeks contact stonden met
de ‘Décadence’-literatuur als Bourget, ontbreken niet: d'Annunzio

18

19

20

21

M. Rutten merkt op dat Van de Woestijne zich ‘(...) ingeschakeld wist in een moderne
Westeuropese geestelijke context, nl. die van de antipositivistische, neomystieke decadente
en symbolistische mentaliteit’ (Karel van de Woestijne, Brugge, 1970, Reeks Ontmoetingen,
p. 59); dezelfde auteur wijst op de grote belangstelling die Van de Woestijne had voor Villiers
de l'Isle Adam, Laforgue, en voor Barbey d'Aurevilly - wiens Les Diaboliques hij trouwens
vertaalde -, en noemt hem ‘(...) deze tussen zinnen en geest, positivisme en ascetisch-mystieke
verzuchtingen verdeelde vertegenwoordiger van de decadente “fin-de-siècle”-mentaliteit
(...)’ (M. Rutten: Het Proza van Karel van de Woestijne, Paris-Liège, 1959, resp. pp. 99-100
en 663). G.P.M. Knuvelder noemt de jonge Van de Woestijne ‘(...) de grote decadent van
zijn generatie’ (Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, Den Bosch,
19765, dl. IV, p. 313), en Albert Westerlinck schrijft: ‘Onze Vlaamse dichter heeft de
decadente tijdgeest in de Europese letteren, (...) volkomen in zich opgenomen’. (De
psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische
studie, Antwerpen-Amsterdam, 1952; p. 105).
Denken wij slechts aan het merkwaardige ‘anachronisme’ van Teirlincks Rolande met de
bles (1944!), het meest typische ‘Décadence’-werk, dat ons in de Nederlandse letterkunde
bekend is.
Louis Couperus: Verzamelde Werken (Amsterdam, 19752), dl. XII, p. 934 e.v. (We zullen
de vindplaatsen in Couperus' V.W. verder rechtstreeks in de tekst aanduiden). Cfr. ook L.
Scheer: Louis Couperus en Emile Zola: noodlottig masochisme (Spiegel der Letteren 21
(1979), nr. 3 (september), pp. 161-177).
Cfr. F.L. Bastet: o.c., zie noot 3. Cfr. voorts Marc Galle: Van gedroomd minnen tot ons dwaze
bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus (Hasselt, 1973), p. 9, noot 20. Deze
voetnoot leert ons echter niet erg veel, want spijtig genoeg vermeldt Galle niet of het hier
gaat om de Bourget van vóór of van na 1889 (cfr. supra). Volgens Terug in München lijkt
Couperus' voorkeur misschien wel meer uit te gaan naar de eerste (zie IX, 330).
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(VII, 357)22, Ruskin (VIII, 573), Burne Jones en Rosetti (sic in de V.W.)(VIII, 566),
en, natuurlijk, Oscar Wilde (VIII, 399 e.v.; XII, 200).
Wat directe contacten betreft met de literatoren van Parijs en Londen, vallen twee
namen onmiddellijk op: Téodor de Wyzewa en sir Edmund Gosse. Beiden vervulden
een gelijkaardige functie: zij verzorgden de public relations van de literaire wereld
van hun land en hun tijd; zij publiceerden in internationaal gelezen tijdschriften, en
onderhielden contacten met het buitenland.
Toen Couperus op 13 oktober 1890 naar Parijs reisde, droeg hij in zijn bagage
heel wat introductiebrieven met zich mee23. Hij maakte daar echter geen gebruik van,
en schijnt alleen Téodor de Wyzewa (pseudoniem van T. Wyzewsky, 1862-191724),
enkele malen ontmoet te hebben25. Deze laatste zou later over Couperus schrijven in
de Revue des Deux Mondes26. Téodor de Wyzewa was overigens een belangrijk
persoon in de artistieke kringen van zijn tijd: medeoprichter van de Revue wagnérienne
(1884), schreef hij ook fictie, onder meer de roman Valbert (1893), waarvan de
handeling trouwens te Bayreuth gesitueerd is.
Contacten tussen Couperus en sir Edmund Gosse waren er reeds geweest in februari
1891, naar aanleiding van een Engelse vertaling van Noodlot (1890)27. Gosse schreef
over Couperus, en beide auteurs ontmoetten elkaar in Londen in juni 192128.
Uit het bovenstaande blijkt dat Couperus de beweging en het leven van de
Westeuropese literatuur van zijn tijd - en daaronder die van de ‘Décadence’ - kon
kennen en kende, zowel door lectuur als door persoonlijke contacten. Laten we nu
trachten na te gaan in hoeverre wij de typische ingrediënten van de
‘Décadence’-literatuur

22

23
24
25
26
27
28

Blijkens VII, 357 vond Couperus de stijl van d'Annunzio - althans die van Fedra (1909) retorisch. Verder wijst Mario Praz op het merkwaardige van het feit dat Couperus wel Eleonora
Duse leerde kennen, maar d'Annunzio blijkbaar nooit ontmoette (Rome in de tijd van
Couperus, in: De Revisor 2 (1975), nr. 1 (maart), p. 17). Maar d'Annunzio's en Couperus'
temperament waren dan ook wel van zeer verschillende aard.
F.L. Bastet: Bourget, Couperus en Parijs, o.c., p. 117 en p. 120, noot 14.
Cfr. F.L. Bastet (ed.): Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. I:
1890-1902 ('s-Gravenhage, 1977), p. 119, noot 102.
Ibidem, p. 12.
Nl. in de uitgaven van 1 april 1896 (pp. 699-708) en 15 juni 1897 (pp. 937-946).
Cfr. F.L. Bastet (ed.): Waarde Heer Veen, o.c., pp. 12 en 13, met verdere verwijzingen in de
noten 15 en 16.
Cfr. Albert Vogel: Louis Couperus. Een schrijversleven (Amsterdam-Brussel, 19802), p.
207.
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- wat betreft ideeën, personages en motieven; over specifiek stilistische of structurele
aangelegenheden willen wij het hier niet hebben - in het werk van Couperus kunnen
terugvinden. Ook hier liggen twee wegen open, waarvan de tweede talloze
vertakkingen heeft.

V
De eerste weg is die van het begrip ‘decadentie’ in de strikt letterlijke zin van het
woord.
‘Decadentie, décadence, Dekadenz, etc.’ zijn terug te voeren tot het Latijnse
‘cadere’ wat betekent: vallen, verdwijnen, eindigen in...29. De eer van dit woord, maar
dan in de figuurlijke betekenis van moreel, staatkundig of cultureel verval, in de
Westeuropese literatuur ingevoerd te hebben, komt zeker toe aan Montesquieu met
zijn Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
(1734)30. In de loop van de 18de eeuw (o.a. door J.J. Rousseau in diens Discours sur
les sciences et les arts (1750)31) en in de 19de eeuw zou het begrip steeds meer
gebruikt worden en toegepast worden op de toestand van de maatschappij in de eigen
tijd (het ‘Fin de siècle’) en in andere tijden (het Romeinse keizerrijk, het
laat-Hellenisme van Byzantium, het ‘herfsttij der middeleeuwen’).
In het werk van Couperus komt het begrip decadentie, onder deze en andere
verwoordingen, veelvuldig voor. Vanaf het begin van zijn literaire produktie, vinden
wij het motief van het geestelijke verval terug in Couperus' werken. Daarbij is het
zonder meer opvallend dat de decadentie van het individu, de familie, de staat, de
maatschappij en zelfs de kosmos, parallel verlopen. Vanaf Eline Vere (1889) tot en
met Iskander (1920), resp. Couperus' eerste en laatste - Het Zwevende

29

30

31

Cfr. A.E. Carter: The Idea of Decadence in French Literature 1830-1900, o.c., p. 144:
‘Decadentia derives from cadere, but it is not classical Latin, and is never found in the
average dictionary. The first definition occurs in Du Cange’.
De term werd echter reeds vroeger gebruikt. Richard Gilman schrijft dat ‘Het eerste
opgetekende wetenschappelijke' werk van enige lengte (...)’ een tekst was, geschreven ‘(...)
door een zekere Claude Duret, die in 1595 zijn Discours de la vérité des causes et effets des
décadences (...) et ruines des monarchies, empires (...) et républiques publiceerde’.
(Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket, Amsterdam, 1981, p. 79).
Enigszins bevreemdend is wel de zin, waarmee Rémy de Gourmont zijn tekst Stéphane
Mallarmé et l'idée de décadence laat aanvangen: ‘Brusquement, vers 1885, l'idée de décadence
entra dans la littérature française; (...)’ (La Culture des Idées, pp. 109-128, Mercure de
France, 1900).
Cfr. het artikel ‘Decadentie’ in K. Kuypers (red.): Encyclopedie van de filosofie
(Amsterdam-Brussel, 1977), pp. 204-205.
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Schaakbord (1922 in boekvorm) was reeds in De Haagsche Post verschenen in
1917-1918 - roman, merken wij regelmatig op dat het hoofdpersonage ‘langs lijnen
van geleidelijkheid’ een psychisch verval, niet zelden gepaard gaande met een fysische
aftakeling, doormaakt. Alhoewel dit decadentie-motief uiteraard niet los kan gezien
worden van het allesoverheersende Noodlotsthema in Couperus' werk, heeft het toch
een eigen valentie, en kan het niet beschouwd worden als louter ondergeschikt aspect
van het Noodlotscomplex; het motief heeft een autonome waarde. Het voorgaande
geldt des te meer wanneer wij bedenken dat deze ondergang van het individu dikwijls
gestimuleerd wordt door een personage dat wegens zijn veelal morbide, demonische
en perverse geaardheid - denken wij slechts aan Vincent in Eline Vere, Bertie in
Noodlot, Melena in Wereldvrede (1895), Hierocles in De Berg van Licht (1905-6),
Bagoas in Iskander of, om een novelle te noemen, aan de opticien in De Binocle
(1923) - direct refereert naar gelijkaardige personages uit de literatuur der
‘Décadence’. Het personage van Claudius Ethal uit Monsieur de Phocas (1901) van
Jean Lorrain zou in dit verband een interessant vergelijkingspunt vormen.
Wat nu de oorzaken van het psychische en fysische verval van een individu betreft,
kunnen we niet zeggen dat die in Couperus' werk een afspiegeling zijn van de
oorzaken van de ondergang van typische ‘Décadence’-personages. De echte, uiteraard
fictionele, ‘décadent’ (laten wij Jean des Esseintes, de protagonist van Huysmans' A
Rebours, als voorbeeld nemen) gaat ten onder aan een fundamenteel, ‘ennui’, een
walging voor alles wat het leven en de wereld hem tot op dat ogenblik te bieden
hebben gehad: het ‘taedium vitae’32. De daaruit voortvloeiende, ongetemperde zucht
naar ‘sensations nouvelles’, naar nieuwe dingen die de geest en de zinnen kunnen
prikkelen, leidt rechtstreeks naar de fysische aftakeling en de geestelijke verdwazing,
zelfs naar de psychiatrische instelling, de zelfmoord, of naar ... het klooster; maar
dat laatste dan om in het

32

De omschrijving, die J. Hillis Miller geeft van het Nietzscheaanse nihilisme, is niet enkel
‘(...) an apt description of the Swinburnean hero's plight (...)’, maar geeft ook het beeld van
de ‘Décadence’-held: ‘Man the murderer of God and drinker of the sea of creation wanders
through the infinite nothingness of his own ego. Nothing now has any worth except the
arbitrary value he sets on things as he assimilates them into his consciousness’ (Geciteerd
in: C. Snodgrass: Swinburne's Circle of Desire: A Decadent Theme, een artikel in de door I.
Fletcher uitgegeven verzamelband (o.c., zie noot 15), pp. 61-87; citaat p. 87).
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gotische decor van een Rooms-Katholieke tempel een nieuwe psychische wellust en
eventueel een mogelijkheid tot profanatie te zoeken. Barbey d'Aurevilly schreef
onmiddellijk na het verschijnen van A Rebours dat een auteur, na het schrijven van
een werk als Les Fleurs du Mal of A Rebours, nog slechts de keuze had tussen ‘(...)
la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix’33.
De personages die in Couperus' werk gedoemd zijn tot de ondergang, zijn dat om
twee redenen: de blinde willekeur van het Noodlot en hun eigen gepredisponeerdheid
die geactiveerd wordt in de zin van een decadentie, onder meer door schijnbaar
toevallige omstandigheden; De Binocle is, wat dit laatste betreft, een uitstekend
voorbeeld. Aan de geleidelijke ondergang van Eline Vere werken zowel haar erfelijk
belast, lymfatisch karakter als het kosmische, monsterlijke Noodlot - denk aan de
sublieme beschrijving van Elines tocht door het nachtelijke Den Haag in hoofdstuk
XXIV (I, 439-442) - als de figuur van Vincent, en de verbroken of niet tot stand
gekomen relaties met resp. Otto en Lawrence St Clare mede; de drift drijft Frank uit
Noodlot tot de moord op Bertie en, daarlangs, tot zijn ‘Liebestod’ met Eve; Alexander
gaat ten onder aan zijn mateloze hoogmoed en de perverterende invloed van het
overwonnen Perzië. In verband met dit laatste, kunnen we bij Alexander spreken van
een soort ‘Pseudomorphose’ - om de term van Spengler te gebruiken34 - die hem
noodlottig wordt. Van een meer typische ‘Décadence’-ondergang is er sprake bij
Heliogabalus (of Helegabalus, zoals Couperus de naam spelde in zijn roman) in De
Berg van Licht. Het gaat hier om een figuur die erg in de belangstelling stond rond
de eeuwwisseling35. In zijn roman gaat Couperus met zijn tekening wel degelijk de
richting uit van een Heliogabalus, ‘(...) gesehen durch ein Fin de siècle-Temperament
und vermittelt durch den fast mythischen Glanz, den die Spätantike im Bewußtsein
der französischen Décadents hatte, (...)’36. De Berg van Licht wemelt overigens van
de ‘Décadence’-motieven: androgynie, perversiteit,

33

34
35
36

In: Le Constitutionnel van 28 juli 1884. De uitspraak van Barbey d'Aurevilly werd overigens
gesuggereerd door de laatste pagina's van A Rebours. Opvallend is bovendien dat een aantal
vooraanstaande kunstenaars uit de hier besproken periode, zoals Huysmans en Beardsley,
bij het einde van hun leven teruggrepen naar het katholicisme.
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte (München, 1976; 1918-19221), pp. 784, e.v.
Cfr. l'Agonie (1888) van Jean Lombard, Algabal (1892) van Stefan George; voorts bij Gautier,
Baudelaire, Verlaine, e.a.
J.M. Fischer: Fin de siècle, o.c., p. 127.
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het frenetieke zoeken naar ‘sensations nouvelles’, de profanatie van het sacrale, etc.
Om dit onderdeel over de decadentie van het individu te besluiten, nog enkele
bedenkingen bij de reeds vermelde personages, die de rol van katalysatoren spelen
in het decadentie-proces van, meestal, de protagonist.
Wanneer wij over de ‘Décadence’ spreken, komen we onvermijdelijk in aanraking
met het probleem van de drie D's: Décadence, Dandyisme, en Dilettantisme. Welke
zijn de overeenkomsten en verschillen? Wij kunnen op deze vraag binnen dit bestek
niet dieper ingaan, maar toch willen we graag wijzen op één aspect van dit probleem,
namelijk op het hiermee in verband te brengen onderscheid tussen amoralisme en
immoralisme. Paul Lebeau heeft er reeds op gewezen dat de ‘héros décadent’ geen
amoralist is37. De ‘décadent’ wil bewust het kwade om het kwade, hij zoekt en
apprecieert het ook slechts in de mate waarin het de negatie is van het goede. De
dilettant daarentegen zoekt het nieuwe, het aantrekkelijke en interessante in het leven,
zonder daarbij veel oog te hebben voor het wel of niet moreel aanvaardbare van het
nieuwgevondene; hij is een amoralist.
Couperus heeft zichzelf meermaals een dilettant genoemd, of zich als dusdanig
laten kennen (zie bv. XII, 131 en 150), maar hij heeft zich ook een decadent genoemd
(in Brieven van een nutteloze toeschouwer (sic in de V.W.) (1914 in Het Vaderland,
1918 in boekvorm); IX, 596). In beide gevallen moeten we wel telkens opletten voor
een mogelijke ironische ondertoon! Van geafficheerd immoralisme is in Couperus'
oeuvre nochtans niets terug te vinden, met uitzondering dan van de figuur van
Heliogabalus en de hierboven reeds vermelde personages, die wij
‘noodlotspersonages’ zouden willen noemen38.
Een personage als Bagoas in Iskander begaat wel degelijk het kwade om het kwade
en tracht bewust de hoofdfiguur van de roman te perverteren en naar zijn ondergang
te voeren. Bagoas' motieven zijn aanvankelijk echter zuiver nationalistisch en
wraakzuchtig; geleidelijkaan wordt hij een instrument in handen van het Noodlot;
bovendien wordt zijn invloed op Alexander bijna steeds geassocieerd

37
38

Zie het artikel ‘Decadentisme’ in de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (Gent,
1963-1977), dl. II, p. 298.
Met ‘noodlotspersonages’ bedoelen wij dan niet dat deze figuren op de eerste plaats zouden
getroffen worden door het Noodlot, maar wel dat zij een incarnatie daarvan zijn of worden,
ofwel een instrument zijn in handen van het Noodlot. Dat zij dikwijls zelf ook ten onder
gaan, is van secundair belang.
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met de invloed van het overwonnen Oosten op de overwinnaar: het obsederende
beeld van Bagoas en de palmboom, symbool van het geknechte Perzië.
Samenvattend kunnen we stellen dat figuren zoals Vincent Vere, Hierocles, Bagoas,
etc. - de noodlotsfiguren - enerzijds het ‘Décadence’-element in Couperus' werk
versterken, maar er ons anderzijds weer van wegleiden.

VI
Hierboven zegden wij dat bij Couperus het verval van individu, familie, maatschappij
en cultuur parallel verloopt. Dat ‘romans fleuves’ over het ‘Verfall einer Familie’
zeer in de smaak vielen rond de eeuwwisseling, en wel in alle belangrijke taalgebieden
van West-Europa, hoeft geen betoog: de aanpassingen ervan voor film en televisie,
waarmee wij in het voorbije decennium overspoeld werden, tonen dat wel afdoende
aan. Ook bij Couperus zijn ten onder gaande families schering en inslag: de Veres,
de Derckszen, het geslacht van Xerxes; met De Boeken der Kleine Zielen (1901-3),
waarin de ‘grandeur déchue’ der Van Lowes geschilderd wordt, gaf Couperus ons
bovendien een episch monument van waarlijk Europees formaat. Laten wij daarnaast,
misschien als meest notoire voorbeelden, slechts de Forsytes en de Buddenbrooks
vermelden.
Op nog grotere schaal komen we bij de teloorgang van culturen terecht. Het Fin
de siècle vertoont een bijzondere voorkeur voor periodes in de geschiedenis, die het
toneel waren van culturen en maatschappijen in staat van ontbinding: het Romeinse
keizerrijk (denken we slechts aan Verlaines sonnet Langueur (1883): ‘Je suis l'Empire
à la fin de la décadence,/Qui regarde passer les grands Barbares blancs (...)’), Het
Byzantijnse rijk39, en zeker ook de eigen tijd. Deze voorkeur vinden we bij Couperus
terug. In het Romeinse keizerrijk spreken hem vooral de periodes onder Tiberius
(Antiek Toerisme, 1911), Domitianus (De Komedianten, 1917) en Heliogabalus (De
Berg van Licht) aan. Wat figuren uit de keizertijd betreft, interesseert hij zich o.a.
voor de estheet Hadrianus en diens lieveling Antinoüs (De laatste morgen te Tibur,
1910; VII, 327), voor de perverse

39

Zo W.B. Yeats; cfr.o.a. Frank Kermode: Romantic Image (London, 1971; 19571), pp. 68 en
90. Cfr. voorts K.W. Swart: The Sense of Decadente in nineteenth-century France, o.c., p.
248.
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en tragisch waanzinnige Caligula (De moord op de gek, 1910; VII, 411), voor Julianus,
die had getracht de oude goden van schoonheid in ere te herstellen (Julianus' laatste
ure, 1919; XII, 7). Byzantium heeft van Couperus nooit veel aandacht gekregen,
maar demonische figuren uit de hyper-geësthetiseerde Renaissance als Cesare Borgia
of paus Alexander VI, wisten wel zijn aandacht te trekken (cfr. de laatste zeven
verhalen uit Schimmen van Schoonheid, 1912).
Tegenover zijn eigen tijd stond Couperus eerder sceptisch. Het is opvallend dat,
naarmate men vordert in de Verzamelde Werken, de ondertoon van scepticisme,
weemoed en zelfs pessimisme sterker wordt. Vooral in het laatste deel - waarin de
werken, ontstaan tijdens de laatste vijf levensjaren - is dit duidelijk. In Oostwaarts
(1923) beschrijft Couperus een eventuele scheiding tussen het moederland en de
kolonie als een ware ramp, maar houdt haar even later voor onvermijdelijk (XII,
resp. 245 en 461). In zijn reisverslag over Japan kan hij slechts weinig waardering
opbrengen voor de verwesterde Japanners, en noemt hij hen een ras dat zich
verloochent en ten onder gaat (XII, 571-5). Even zelfs lijkt het, alsof Couperus een
profetische blik in de toekomst werpt, wanneer hij zegt: ‘(...) de modernste, nog uit
te vinden machine zal het bankroet zijn van Japan, (...)’ (XII, 573). Het best echter
komt de sombere kijk op de eigen tijd tot uiting in de Brieven van een nutteloze
toeschouwer, geschreven te München gedurende de eerste maand van Wereldoorlog
I. De verwoestingen, aangericht o.a. te Leuven en aan de kathedraal van Reims, lijken
de briefschrijver een duidelijke aanduiding van de nakende zelfmoord van
West-Europa en van de algehele waanzin van het menselijk ras (cfr. o.a. IX, 562,
573 en 595). Op het einde van de brief van 15 augustus 1914 schrijft Couperus: ‘Het
is niet de moeite waard je eigen tijd te leven’ (IX, 561). Van de beloftevolle en
heerlijke Toekomst, waarnaar in Wereldvrede zo werd verlangd, is niet veel
overgebleven. Het evasieverlangen, weg uit het heden, richt zich niet (langer) naar
de nu somber uitziende toekomst, maar naar het veilige verleden alhoewel ook daar,
zoals gezegd, duistere tijden vooral Couperus' aandacht gaande houden.
Couperus zal Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes (1918-1922)
waarschijnlijk niet gekend hebben, maar de titel ervan zou hem beslist niet
onverschillig hebben gelaten. Het is trouwens opvallend dat Couperus bij ten onder
gaande culturen steeds spreekt van ‘overbeschaving’ (mijn cursivering). Mogen wij
vermoeden dat Couperus de mening was toegedaan dat een beschaving groeit,
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bloeit, een hoogtepunt bereikt, en dan noodlottig in overbeschaving moet teloorgaan?
Meer dan één element in Xerxes (1919) en Iskander lijken in die richting te wijzen.
Een dergelijke opvatting zou wel nauw aansluiten bij die welke Spengler
wetenschappelijk trachtte te funderen in zijn hoofdwerk.
In het voorgaande werd gesproken over de ondergang van wereldculturen, zoals
die in Couperus' werk tot uiting komt. Gaan wij nog één stap verder, dan komen wij
bij het heelal, de kosmos terecht. In Een Verlangen (1891) reeds heet het: ‘De wereld
was oud en onfris, en iedere dag werden er in die versleten wereld nieuwe zielen
geslingerd (...)’ (I, 759); in Metamorfose (1897) ziet Hugo Aylva als in een
fantasmagorie ‘(...) het einde van deze eeuw ... (...) En als in een Apocalyps zag hij
er de grote dingen van: de tronen die wankelden; de bloedrode schijnsels aan de
kimmen; het aandreunen van de tragische toekomst, die opdoemde, reusachtig
spooksel nog onzichtbaar...’ (III, 165); na in de Inleiding tot een voordracht uit De
Zonen der Zon reeds gesproken te hebben over de ontaarding van de Kinderen van
het Licht (IX, 620), laat Couperus dit werk van 1903 aanvangen met de zin: ‘De
zonnewereld - sedert eeuwen - verging’ (IV, 421). Zelfs het zo uitbundige Dionysos
(1904) dreigt in mineur te eindigen, want ‘Helaas, helaas, de Vreugde is gestorven,
omdat de mens de Vreugde heeft verzopen, bezoedeld...!’ (IV, 745)

VII
De tweede weg, die wij kunnen inslaan, is die van het onderzoek naar de aanwezigheid
van motieven en personages die typisch zijn voor de literaire produktie van de
‘Décadence’, in het oeuvre van Couperus.
Zoals gezegd, heeft deze weg talloze vertakkingen; het is uiteraard onmogelijk al
die vertakkingen hier te volgen. Men zou kunnen trachten van de motievenschat der
‘Décadence’ een min of meer volledige inventaris op te stellen die dan
overeenkomsten - zowel qua opzet als inhoud - zou vertonen met de lijst van de
symbolistische motieven die Raymond Pouilliart heeft aangelegd40; maar in feite
hoeven wij voor een beperkt en algemeen overzicht als dit, niet zo ver te gaan: de
twee meest typische werken van de ‘Décadence’, A Rebours (1884) van J.-K.
Huysmans en La Décadence latine, éthopée

40

Raymond Pouilliart: Le Romantisme III, 1869-1896 (Paris, 1968), pp. 178-181.
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(1884-1903) van J.‘S.M.’ Péladan, bieden ons om zo te zeggen al wat wij zoeken41.
Wanneer wij deze inventaris toetsen aan het werk van Couperus, zal blijken dat
een groot gedeelte van de gevonden motieven ook aanwezig is in Couperus' fictie,
zij het dikwijls in een ander dan het specifieke ‘Décadence’-verband, anders verwoord,
met een andere functie, of zelfs betekenis. Laten we slechts enkele groepen van
motieven vermelden.
De motieven van het water, de spiegel en de ogen komen, vooral wat beide laatste
betreft, zeer veelvuldig voor in Couperus' werk. Zij roepen dan associaties op met
het geheimzinnige, het dieperliggende of onderbewuste, waarvan wij in de
werkelijkheid een vertekend beeld krijgen dat echter verhullend openbaart. De
hallucinaties van Gerrit van Lowe bij de Waterpartij in de Haagse Bosjes zijn daarvan
een goed voorbeeld (cfr. V, 683); in het 47ste hoofdstuk van Langs Lijnen van
Geleidelijkheid (1900) ziet Cornélie haar ex-echtgenoot Brox voor het eerst werkelijk
terug in een spiegel, en herkent zij hem als dusdanig als intiem en onlosmakelijk
deel van haar diepste zelf; op datzelfde ogenblik spelen haar vingers met orchideeën
in een vaas, en draagt zij orchideeën aan haar japon (cfr. III, 636; cfr. infra). Niet
zelden worden in dit verband ook vrouwengezichten en -lijken met lange, op het
water drijvende haren vermeld (cfr. infra), een beeld dat ons doet denken aan de
tekeningen van Aubrey Beardsley of Jan Toorop, de eerste de belangrijkste grafische
kunstenaar van de Engelse ‘Décadence’, de tweede onder meer tekenaar van de
banden van enkele van Couperus' boeken en bekend in de Franse
‘Décadence’-literatuur42.
Bij deze motievengroep kunnen we het beeld van de maan laten aansluiten; de
maan, die dikwijls (zoals in de Salomé van Oscar Wilde), symbool is van de
maagdelijke onbenaderbaarheid, de koele ondoorgrondelijke onaantastbaarheid. Dit
laatste kan ons dan weer verder leiden naar het typische ‘Décadence’-verlangen tot
profana-

41

42

Het werk van Péladan wordt door M. Praz ‘(...) a veritable encyclopedia of the taste of the
Decadents (...)’ genoemd (The Romantic Agony, o.c., p. 339). Met de publikatie van A
Rebours, in 1884, bereikte de ‘Décadence’ overigens niet enkel haar hoogtepunt, maar in
feite ook haar eindpunt: Des Esseintes had het ‘decadente’ in leven en denken zo ver
doorgedreven dat alles wat daarna kwam eigenlijk nog slechts een herkauwen of een isoleren
en intensifiëren van bepaalde inhoudselementen kon zijn; cfr. A.E. Carter: The Idea of
Decadence in French Literature 1830-1900, o.c., p. 20.
Zo vinden wij zijn naam - overigens foutief gespeld als Jean Torop - terug in het hoofdstuk
l'Emprise van Monsieur de Phocas (1901) van Jean Lorrain.
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tie: het is voor de ‘décadent’ een exquisiete ‘nouvelle volupté’, dat wat rein en
onaantastbaar is, te bevlekken. Bij Couperus vinden we deze motieven zeer duidelijk
terug in de figuur van Caligula (De moord op de gek; cfr. VII, 413), en in de
verhouding tussen Heliogabalus en de Serenissima Virgo Maxima (cfr. VI, 534).
Omwille van verschillende historische en literair-historische factoren (zoals het
uit de Romantiek geërfde exotisme), maar ook omwille van hun dikwijls suggestieve
en soms lugubere karakter, vertoont de literatuur der ‘Décadence’ een voorkeur voor
bepaalde oude steden43. De belangrijkste: Byzantium, Brugge, Venetië; denk aan
Georges Rodenbachs Bruges-la-Morte (1892), Thomas Manns Der Tod in Venedig
(1912), of Huysmans' Là-Bas (1891), werken waarin overigens een aanzienlijk aantal
andere ‘Décadence’-motieven terug te vinden is. Alhoewel Couperus' aandacht vooral
uitging naar de steden van de Italiaanse Oudheid en Renaissance, vinden wij, o.a. in
zijn schets van Venetië, toch het typische decor en de kenmerkende sfeer van de
‘Décadence’ terug: ‘(...) er was een donkere reuk van vocht, mos en groene verrotting,
en er was de atmosfeer van een eeuwen geleden mysterie-verleden, een verleden van
intrige en misdaad; donkere gestalten slopen over de bruggen, langs de kaden, gehuld
in mantels, gemaskerd; het lijk van een witte vrouw schenen twee bravi daar, van
een balkon ... te willen doen glijden in het zwijgende water ...!’ (VIII, 441). Ten
slotte, blijken ook Toledo, sombere stad van vergane grootheid in een somber land,
en Siëna zowel in de ‘Décadence’ als bij Couperus (resp. IX, 478 en VIII, 594) met
aandacht beschreven te worden.
Het type van de koele, onaanraakbare vrouw kwam reeds ter sprake. De
‘Décadence’, maar ook de vertegenwoordigers van ‘l'art pour l'art’ en van het
estheticisme - scherpe grenzen kan men hier niet trekken - stelden niet zelden twee
vrouwentypes tegenover elkaar: het koele type met de anemische gelaatskleur,
nauwelijks vrouwelijke vormen en groene ogen als ‘koele meren des doods’; daarnaast
het sensuele type met alle verlokkelijke attributen vandien44. In het 2de hoofdstuk
van Mademoiselle de Maupin (1835) van

43

44

Zie, in dit verband, Hans Hinterhaüser: Tote Städte (in der Literatur des Fin de siècle)
(oorspronkelijk: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, CCVI/5,
1970; later, onder verkorte titel, H.H.: Fin de Siècle. Gestalten und Mythen, München, 1977,
pp. 45-76).
Spreken van ‘koele’ en ‘sensuele’ types is uiteraard vrij grof schematiseren. Moeten wij
eerder geijkte termen als ‘femme fatale’ en ‘femme fragile’ gebruiken? Hoe dan ook, indelen
in types blijft steeds schematiseren, en wat dan gezegd wordt moet altijd genuanceerd en
gespecificeerd worden.
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Théophile Gautier vinden we beide types duidelijk terug45. De verterende wellust is,
paradoxaal genoeg, echter slechts te vinden bij het koele type; maar het profanerende
en bijna satanische van het contrast - de koele, als het ware sacrale maagdelijkheid,
die de bron is van nieuwe wellusten - is typisch voor de ‘Décadence’-sfeer. Bij
Couperus ontbreekt de ‘femme fatale’ niet (Léonie van Oudijck uit De Stille Kracht
(1900) is er een frappant voorbeeld van), noch is er gebrek aan ‘demi-mondaines’,
of aan al dan niet beate slachtoffer-vrouwen. Verwijzen we nog naar wat reeds gezegd
werd over Aquilia Severa uit De Berg van Licht, en merken we ten slotte op dat ook
een virago in de aard van Hauteclaire Stassin46, bij Couperus niet ontbreekt: Artemisia,
koningin van Halikarnassos, die Xerxes, zij het op zeer twijfelachtige wijze, bijstaat
in de zeeslag van Salamis (cfr. XI, 141).
De ‘koele’ vrouw is lelie en orchidee tegelijkertijd, terwijl het sensuele type als
symbool het beeld van de weinig aristocratische roos toegewezen krijgt47. Daarmee
zijn we bij de flora beland, een laatste motief uit de ‘Décadence’ waar wij het even
over willen hebben.
In A Rebours, bijbel der ‘Décadence’, is het 8ste hoofdstuk aan de flora gewijd.
In het buitenhuis te Fontenay, waar hij zich opgesloten heeft, vergaart Jean, duc de
Floressas des Esseintes, laatste afstammeling van een gedegenereerd geslacht, een
hallucinante verzameling van tropische en bizarre planten en bloemen. Zijn voorliefde
gaat

45

46
47

Théophile Gautier: Mademoiselle de Maupin (Paris, 1973; 18351), pp. 89-113. Over het
‘koele’ type wordt hier (p. 109) o.a. gezegd: ‘Cette femme-là scierait un cheveu en trois dans
sa longueur, et elle ferait quinauds tous les docteurs angéliques et séraphiques’.
Hoofdpersonage van het verhaal Le Bonheur dans le crime (Les Diaboliques (1874)) van
Jules Barbey d'Aurevilly.
Lelie en orchidee en, in mindere mate, de roos, zijn inderdaad de meest geliefde bloemen
van de Fin de siècle-literatuur. Swinburnes ‘Our Lady of Pain’ doet de mannen door haar
kus:
‘The lilies and languors of virtue
For the raptures and roses of vice’
verwisselen (Geciteerd in M. Praz: The Romantic Agony, o.c., p. 242). Grosso modo kan
men stellen dat de lelie zuiverheid en wijding symboliseert, de orchidee het beeld is van de
exotische artificialiteit en het zwoele parfum der corruptie, en de roos het attribuut is der
sensualiteit en ondeugd; grosso modo, men kan deze eenvoudige indeling, inderdaad, niet
tot systeem verheffen: zo vertoont Oscar Wilde een uitgesproken voorkeur voor rozen, en
in d'Annunzio's Il Piacere (1889) vinden wij de witte roos zowel terug in de handen van de
engelachtige ‘femme fragile’, Maria, als in de vernietigende handen van de ‘femme fatale’,
Elena.
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daarbij uit naar het artificiële en monsterachtige; zo ver gaat hij dat ‘Après les fleurs
factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs
fausses’48. Ook hier heeft A Rebours het uiterste punt bereikt, en kunnen wij slechts
zoeken naar overeenkomsten.
Bij Couperus komen verwijzingen naar bloemen dikwijls voor; leliën en orchideeën
genieten daarbij duidelijk de voorkeur, en worden meermalen op een typische Fin
de siècle-manier ter sprake gebracht. Een voorbeeld van hoe de vertrapte bloem als
symbool fungeert van de bevlekte reinheid, de verkrachte onschuld: in De Ongelukkige
(1915) verdenkt Aboe Abdallah zijn vrouw van ontrouw, hij werpt haar neer en: ‘Zij
viel over het tapijt, tussen de arumbloemen, die stengelden als zwanehalzen langs
het murmele water der marmeren leiding en de stelen knakten en de bloemen bogen
stervende over haar heen, als om haar te beschermen’ (IX, 174). In Aan de weg der
vreugde (1908) vinden wij gelijkaardige voorbeelden (cfr. VII, o.a. 32,42,103). Hoe
de bloem, in dit geval de roos, ook het beeld kan zijn van de bewust gewilde maar
frustrerende en het geluksverlangen schrammende reinheid, blijkt in de slotscène
van Extase (1892) (II, 239-40). En, ten slotte, nog dit: op het ogenblik dat Cornélie
de Retz uit Langs Lijnen van Geleidelijkheid definitief bij haar ex-echtgenoot Brox
terugkeert, en zij aldus gehoorzaam de wet van haar biologisch determinisme volgt,
draagt zij enkele gele rozen in haar ceintuur ... (III, 677).

VIII
Mario Praz noemde Louis Couperus, in een artikel in Il Tempo van 27 oktober 197449,
‘Un Grande Decadente’. Hij vindt de grootheid van Couperus echter vooral in diens
zgn. ‘Haagse romans’, en betreurt het dat Couperus ‘(...) het oog liet vallen op
Heliogabalus, dat hoerenjong uit de Oudheid’.
Over de beoordeling van Couperus door M. Praz - van het onooglijke zinnetje in
een voetnoot, nr. 186, in The Romantic Agony (o.c., p. 434) af - valt nog wel een en
ander te zeggen, maar wij menen hier te kunnen besluiten met de bedenking dat
Couperus in feite geen ‘Grande Decadente’ was. Zijn werken kunnen wat de

48
49

J.-K. Huysmans: A Rebours (Paris, 1977; 18841), p. 191.
Een vertaling van dit artikel is te vinden in Maatstaf 23 (1975), nr. 1 (januari), pp. 12-15;
ons citaat: p. 15.
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thematiek, de personages en de motieven betreft, niet op één lijn gesteld worden met
die van Huysmans, Péladan, of Jean Lorrain; wat de globale literaire kwaliteiten
betreft, beslist wel, maar dat is dan weer een ander probleem. Couperus' oeuvre
vertoont zeer zeker affiniteiten met de literatuur der ‘Décadence’ - wij hopen daarvan
hierboven een aanduiding gegeven te hebben - maar een precieze bepaling en
afbakening van die affiniteiten50 zou het onderwerp zijn van een studie die ook zou
kunnen bijdragen tot een vervollediging van de bepaling van Couperus' plaats binnen
de Westeuropese letterkunde van zijn tijd.
Neerpelt, februari 1982
L. DIRIKX

50

Het moet, inderdaad, nog uitgemaakt worden in hoeverre Couperus ‘(...) duidelijk bewust
aan(knoopt) bij de Franse decadenten, (...)’ of ‘(...) de decadente mode met overtuiging heeft
gevolgd’ (Citaten in F.L. Bastet: Louis Couperus en de klassieke oudheid, De Revisor 2
(1975), nr. 1 (maart), pp. 2-15).
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Het Jansenisme of: Hugo Claus van horen zeggen
‘Ik geloof niet dat er bij mij ook maar één zin te vinden is, die ik letterlijk
heb overgenomen (...) Moet ik werkelijk bij mijn gedichten een handleiding
voor debielen publiceren?’
(Hugo C.)*
‘Hoe handig bespeelt deze man zijn critici!’
(Hugo B.)**
o. In 1977 zag bij de uitgeverij PEP (Pink Editions & Productions) een eerste,
bibliofiele uitgave van de door Hugo Claus geconcipieerde gedichtencyclus over het
jansenisme het licht1. Sindsdien werd de bundel - met een aantal stilistische
wijzigingen en in een meer democratische presentatie - amper een jaar later
opgenomen in De Wangebeden2, en in het Clausjaar 1979 nogmaals herdrukt in de
tweede verzamelbundel Gedichten (1969-1978)3. Daarenboven deed ook Sylvia
Kristel haar duit in het zakje om de cyclus te propageren door in een interview Het
Jansenisme tot Claus' maximum opus uit te roepen4.
Het heeft echter allemaal niet veel mogen baten. Tot op heden heeft Het Jansenisme
zijn weg naar het relatief grote Clauspubliek nauwelijks gevonden. En ook het koor
van critici, dat zich anders gretig op elk eindprodukt van het huis Claus werpt, muntte
uit door zijn algehele stilte, de vage en vrijblijvende commentaren van enkele solisten
niet te na gesproken. Die minieme belangstelling is overigens

*
**
1
2
3

4

Willem M. Roggeman, Gesprek met Hugo Claus. In: De Vlaamse Gids, jrg. 63, nr. 3,
juni 1979, pp. 20-21.
Hugo Brems, Simili modo, of ‘De Wangebeden’ van Hugo Claus. In: Dietsche Warande
& Belfort, jrg. 124, nr. 1, jan. 1979, p. 56.
Hugo Claus, Het Jansenisme, Antwerpen 1977, Pink Editions & Productions.
Hugo Claus, De Wangebeden, Amsterdam 1978, De Bezige Bij, pp. 21-30.
Hugo Claus, Gedichten (1969-1978), Amsterdam 1979, De Bezige Bij, pp. 245-254. Alle
citaten uit Het Jansenisme zijn ontleend aan deze editie; het romeinse cijfer duidt het gedicht
uit de cyclus aan, arabische cijfers verwijzen naar de versregels.
‘Overigens kent ze zijn boeken best goed, Het Jansenisme dat ze van de poëzie het meest
hoogschat, De verwondering, Schaamte dat ze zes keer moest lezen, en Het jaar van de kreeft
twaalf keer om alle details van het ongelukkige liefdesavontuur erin beschreven tot zich te
laten doordringen. Adriaan van der Veen, Wie Madame Bovary wil verfilmen is gek. In:
NRC-Handelsblad, 9-7-1976.
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gemakkelijk te begrijpen, daar de bundel zich aan de argeloze lezer presenteert als
een intellectualistisch ‘kluwen van historische referenties, doordacht gestructureerd,
en net voldoende verhuld om in te spelen op de behoefte van academische vorsers
aan bronnenonderzoek’5. Alsof de historische gebeurtenissen op zich nog niet troebel
genoeg waren, groeide Claus' tekst immers uit tot een op het eerste gezicht esoterisch
allegaartje waarin, naast de min of meer vanzelfsprekende voormannen als Jansenius
en Saint-Cyran, ook onbekenden als ene Anne Piver en Voltaires broer een vermelding
vonden.
De vraag dient echter gesteld wat Hugo Claus, de ‘devotissimus et doctissimus
doctor’6 van onze Nederlandse letteren, ertoe bewoog om dit brokje Westeuropese
geschiedenis op deze manier poëtisch te verklanken?
Mogelijk ontdekte Claus enige affiniteiten in de anti-intellectualistische tendens
van Jansenius' leer7 en in de polemisch-combattieve houding van diens volgelingen
in hun strijd tegen de jezuïeten, representanten van een volgens Claus verstarde en
verstarrende gevestigde orde. Misschien voelde hij ook wat voor Jansenius' Augustinus
..., omdat het werk een compilatie is ‘van citaten door enkele korte commentaren of
opmerkingen terloops onderbroken’, hoewel van Claus niet kan worden bevestigd
dat hij ‘verwijst in nauwkeurige kantteekeningen naar den auteur, den titel, het boek
of het hoofdstuk van het geciteerde werk’8. Maar het doorslaggevende argument was
ongetwijfeld wel het feit dat Louis Cognet in 1961 over de ondoorzichtige
problematiek van het jansenisme een zeer leesbaar en bovenal goedkoop overzicht
had gepubliceerd9, waaraan een creatief auteur, benevens een titel als ‘Het
Jansenisme’, naar hartelust realia, terminologie en voorgekauwde zinnen kon ontlenen.

5
6

7

8

9

Hugo Brems, Simili modo, of ‘De Wangebeden’ van Hugo Claus. In: Dietsche Warande &
Belfort, jrg. 124, nr. 1, jan. 1979, p. 56.
Jean Weisgerber, Hugo Claus: Devotissimus et doctissimus doctor. In: Kees Fens e.a., Literair
Lustrum. Een overzicht van vjif jaar Nederlandse literatuur 1961-1966, Amsterdam 1967,
Polak & Van Gennep, pp. 119-140.
Inderdaad is, in Jansenius' opvatting van de theologia cordis, de theologie er niet zozeer op
gericht om de kennis over God uit te breiden dan wel om de liefde voor God en de medemens
te stimuleren. Daarenboven wordt een anti-intellectualistische aanpak beter geschikt geacht
om de Goddelijke mysteries te doorgronden.
Albert De Meyer, De werkwijze van Jansenius en zijn ‘Augustinus’, (Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België,
Klasse der Letteren, VII, 1), Antwerpen/Utrecht 1946, pp. 22-23
Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France.
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De hier geboden bijdrage, die enkele facetten van Het Jansenisme van Hugo Claus
wil belichten, valt uiteen in twee delen. Een eerste onderdeel behandelt de historische
en verbale gegevens die Claus aan Cognet ontleende; op die manier hoop ik een tip
van de hermetische sluier over de gedichtencyclus op te lichten. In een tweede
onderdeel wordt bondig ingegaan op de belangrijkste transformaties die Cognets
essay bij Claus onderging: uiteraard betreft het hier slechts een aanzet, die dient te
worden vervolledigd en genuanceerd aan de hand van verder stilistisch en intertextueel
onderzoek.
1. Uit een eerste, oppervlakkige lectuur blijkt reeds hoe Claus' gedichtencyclus in
hoge mate afhankelijk is van het boekje van Cognet, waaraan zowel titel als structuur
en inhoud worden ontleend. Net als zijn model legt Claus de klemtoon hoofdzakelijk
op de eerste bloeiperiode van het jansenisme in de zeventiende eeuw, een periode
‘où les problèmes proprement religieux l'emportent de loin sur l'aspect politique du
conflit’10: Quesnel en de gallicaanse politiek van Lodewijk XIV blijven bijgevolg
buiten beschouwing.
In grote lijnen kan men stellen dat Hugo Claus het essay van Louis Cognet vooral
raadpleegde in verband met een drietal onderwerpen. Op de eerste plaats is er de
voorgeschiedenis van het jansenisme, het algemeen klimaat en de voorlopers die de
geloofstheorieën van Jansenius en verwante theologen mogelijk maakten. Vervolgens
besteedt Claus nogal wat aandacht aan het leven en de opvattingen van Jansenius en
Saint-Cyran, ‘(qui), on le sait, doivent être considérés au même titre comme les pères
du jansénisme en France’11. Tenslotte hebben de laatste twee gedichten van de cyclus
de jansenistische volksdevotie en de religieuze praktijk tot centraal thema. Het lijkt
dan ook aangewezen om deze elementen na elkaar bondig te behandelen.
1.1. Reeds in de aanvangsregels van het eerste gedicht wordt de geloofstheorie van
Jansenius gesitueerd in de lijn van Augustinus, zonder evenwel diens naam te
vernoemen. Waar Cognet van de kerkvader stelt dat hij ‘fut amené ainsi à insister
sur la toute-puissance de cette grâce, sur la misère et la déchéance de l'homme, sur
la captivité

10
11

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 5.
Albert De Meyer, Les Premières Controverses Jansénistes en France (1640-1649),
(Dissertations Doctorales de la Faculté de Théologie, II, deel 9), Leuven 1917, Van Linthout,
p. 1.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

39
où la faute originelle a réduit son libre-arbitre, de telle sorte qu'il est désormais par
lui-même incapable de tout bien, et que seuls lui appartiennent en propre le mensonge
et le péché’, hoewel hij relativerend toegeeft dat ‘la pensée du grand Docteur a varié
au cours de sa vie, et ses oeuvres reflètent ses hésitations’12, schrijft Claus exact
dezelfde denkbeelden en ingesteldheid toe aan Jansenius:
‘Jansenius aarzelde,
niet tussen zonde en leugen
maar tussen zonde en leugen en almachtige genade’
(I, 1-3)

Overigens wordt ook in het verdere verloop van de cyclus meermaals, al of niet
expliciet, op de kerkvader van Hippo gealludeerd. Zo roept de vermelding van de
eigennaam ‘Carthago’ (V, 10) onder meer reminiscenties op aan Augustinus' minder
stichtelijk verblijf aldaar, en komt Augustinus met naam ter sprake in de versregels:
‘Jansenius' lijk bleef geen eeuwen stinken
zoals bijvoorbeeld dat van Augustinus,
nee, hooguit een mensenleven,
nee, hooguit de tijd van het lijk van een haring’
(I, 23-26)

waar zijn eeuwenlange faam en invloed op de Roomskatholieke theologie
oppositioneel tegenover die van de verguisde en door de traditie weggemoffelde
bisschop van Ieper worden gesteld. In deze versregels maakt Claus op grotesk
vertekenende wijze gebruik van een topos uit de hagiografie, als zou bij het openen
van heiligen-graven een welriekende geur opstijgen13. Ook de ironiserende
beschouwingen over de reliekenverering in V, 10-13 - met de vermelding van de
tanden en het haar als meest duurzame lichaamsresten - liggen in dezelfde lijn.
Augustinus was immers één van de eersten die, zij het met enige reserve, melding
maakte van de reliekenverering en de winstgevende handel van monniken ‘qui
membra martyrum (si tamen martyrum) venditant’14

12
13
14

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960) Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 7 (mijn cursivering).
Nochtans heb ik in de door mij geraadpleegde literatuur over Augustinus geen enkele
verwijzing naar een dergelijke gebeurtenis aangetroffen.
Geciteerd uit De Oper. Monach. en Isid. De div. officiis door Hubert Silvestre, die er overigens
de aandacht op vestigt dat de beginpassage van Calvijns Traité des Reliques hierop alludeert.
Hubert Silvestre, Commerce et vol de reliques au moyen âge. In: Revue Belge de Philologie
et d'Histoire/Belgische Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis, jrg. 30, nr. 3-4, 1952,
p. 722. En omdat men met een auteur als Claus nooit helemaal zeker is, vermeld ik maar dat
Augustinus, kort na zijn bekering, Gods beschermende aanwezigheid ondervond bij een
plotse aanval van kiespijn. De anekdote wordt verteld in de Confessiones, IX, IV, 12.
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De meest expliciete en belangrijkste verwijzing betreft evenwel de door Claus aan
Augustinus toegeschreven zin:
‘(...) “Een mens wil eigenlijk het liefst
een beetje orde in zijn ziel.”’
(V, 22-23)

Over de ordo - één van de sleutelbegrippen uit de augustiniaanse theologie en
antropologie - zegt Guido Maertens onder meer het volgende: ‘In de definities van
de mens, die hij bij gelegenheid geeft, interesseert hem op de eerste plaats de ordevolle
structuur van zijn wezen. (...) De ordo vraagt dat de mens zijn ontologische plaats
in de hiërarchie van de wezens bewaren zou: “tussen engelen en dieren is deze plaats.”
(...) Maar deze plaats is niet eens en voorgoed veilig gesteld: de ordo is geen statische,
maar een dynamische. Dit dynamisme bestaat er juist in een richting in acht te nemen,
een spanning “naar omhoog toe” te bewaren’15. En omgekeerd geldt ook dat ‘de
onbeheerstheid, d.i. de verstoring van de hiërarchie op het plan van de beleving, het
verbreken van de ordo, (...) de verwaarlozing van het Godsbeeld in de hand werkt’16.
Het is precies deze hoogst problematische plaatsbepaling van de menselijke existentie
- en, hiermee samenhangend, de vraag naar de precieze relatie tussen de menselijke
vrijheid enerzijds en de goddelijke almacht en predestinatie anderzijds - die aan de
basis ligt van de eeuwenlange polemieken rond Augustinus' denkbeelden.
Hoewel het ogenschijnlijke dilemma tussen goddelijke genade en menselijke vrije
wil haast onophoudelijk de theologen heeft beziggehouden, treedt het probleem toch
het sterkst op de voorgrond in de beginfase van de Reformatie; precies omdat zowel
Luther als Calvijn zich beriepen op de opvattingen van Augustinus, werd binnen de
schoot van de katholieke Kerk de nood voelbaar om het genade-

15

16

Guido Maertens, Augustinus over de mens. Een visie op de menselijke innerlijkheid tussen
Hellenisme en Christendom, Brussel 1965, Kon. Vl. Ac. voor Wet., Lett. en Schone Kunsten,
pp. 172-173.
Guido Maertens, Augustinus over de mens. Een visie op de menselijke innerlijkheid tussen
Hellenisme en Christendom, Brussel 1965, Kon. Vl. Ac. voor Wet., Lett. en Schone Kunsten,
p. 161.
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probleem grondig te behandelen. Dat eensgezindheid hierbij evenwel meer wishful
thinking dan feit was, blijkt uit de omstreden en ophefmakende verklaring van Lainez
tijdens de zesde sessie van het concilie van Trente:
‘Au moment où furent arrêtés les termes du Canon IV qui affirme que le
libre-arbitre mû et excité par Dieu de meure cependant libre, l'un des
députés jésuites, Lainez, trouva cette formule excessive: il eût voulu qu'on
réduisït cette motion à une simple lumière éclairant l'esprit de l'homme’17
Hugo Claus heeft de formulering van Cognet, ondanks enkele opvallende varianten
in de vertaling, haast letterlijk bewaard:
‘- “De vrije wil, door God gekieteld
en vrijblijvend,
dat is zeker mooi,” zei de Jezuïet Lainez,
“maar bedenk, het is als een herfstige zon
achter mat glas.
Nee, gelovigen, één enkele simpele gloeilamp
is het die de geest van de mens verlicht.”’
(II, 1-7)

Dat de controversen aanvankelijk niet zo een vaart liepen, kan men evenwel afleiden
uit het feit dat Diego Lainez - ondanks de tegen hem geuite beschuldigingen van een
te passieve visie op God en een zeker pelagianisme - later de tweede generaal van
de jezuïetenorde kon worden.
Gaandeweg werd de confrontatie tussen de uiteenlopende standpunten echter
bitsiger; zo onder meer te Leuven waar een felle pennetwist plaatsvond tussen de
jezuïeten en de universiteitsprofessor Michael Baius, die in 1563 en 1564 een aantal
tractaten over de vrije wil en de goede werken had gepubliceerd. Zich exclusief
baserend op de geschriften van Augustinus en de andere Kerkvaders18 ontwikkelde
hij hierin een leer waarin de verdorvenheid van de menselijke natuur en zijn totale
afhankelijkheid van Gods genade centraal staan.

17
18

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 9 (mijn cursivering).
‘Il se proposait de traiter les problèmes de la grâce en employant uniquement le language
des Pères, et sans utiliser le vocabulaire ni les idées introduits par les auteurs médiévaux.’
Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, pp. 10-11 (mijn cursivering).
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Hoewel de toenmalige paus Pius V met de bul Ex omnibus afflictionibus van 1 oktober
1567 een lijst van 76 aan Baius toegeschreven stellingen veroordeelde, gebeurde
zulks onder heelwat voorbehoud; zo werd Baius' naam in de tekst zelf niet vernoemd.
Daarenboven gaf de formulering zelf aanleiding tot een dubbelzinnige interpretatie;
naargelang de plaatsing van een bepaalde komma, de befaamd geworden ‘comma
pianum’, werden de stellingen veroordeeld dan wel goedgekeurd.
Uiteraard was een dergelijk ‘Détail amusant’19 een kolfje naar de pen van Hugo
Claus, en wordt er in vrij orakelachtig-cryptische bewoordingen op gealludeerd:
‘Voor eeuwen wierook weer.
Voor wie ook weer?
Voor wie de taal der voorvaderen vergat
waarin elke komma elke zin veranderde
van brandstapel in zaligmaking.’
(I, 30-34)

Opvallend bij deze versregels is hoe een eenvoudig, particulier gegeven - een
linguistisch incident - door Claus hyperbolisch wordt getransformeerd tot een
fenomeen met mythisch-primitieve allures. Een ongelimiteerde veelzeggendheid
wordt als inherent kenmerk aan de ‘taal der voorvaderen’ toegeschreven; het gaat
niet langer om een komma, een zin en een accentverschuiving, maar integendeel om
elke komma, elke zin, totale veroordeling en totale euforie.
De discussie rond het genadeprobleem kwam echter internationaal op gang toen
de Spaanse jezuïet Louis de Molina in 1588 een boek publiceerde onder de titel:
Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia,
praedestinatione et reprobatione.... In dit werk legt de auteur, onder invloed van ‘les
idées de la renaissance, les exhortations réitérées des Exercices spirituels de S. Ignace
aux efforts de la volonté, la fière nature espagnole aguerrie par les luttes séculaires
contre les Maures, les théories subversives que répandaient les protestants sur la
liberté’20, het zwaartepunt op de menselijke wil. Hierin toont Molina zich overigens
een trouw vertegenwoordiger

19
20

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 11.
Albert De Meyer, Les Premières Controverses Jansénistes en France (1640-1649),
(Dissertations Doctorales de la Faculté de Théologie, II, deel 9), Leuven 1917, Van Linthout,
p. 7.
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van de jezuïeten, ‘de moderne theologen van die tijd’, die poogden om ‘tegenover
de onfeilbaar werkende genade van God de absolute vrijheid van de wil overeind te
houden, zodat volgens hun leer God wel meewerkt bij alle menselijke handelingen,
maar slechts op grond van het feit dat hij vooruit reeds weet, hoe de mens zal
beslissen’21.
Ook in het essay van Louis Cognet komen de opvattingen van Molina over de
voldoende genade en de predestinatie post praevisa merita ter sprake:
‘De cette manière, Dieu peut donner, dans chaque cas précis, une grâce
suffisante exactement adaptée, et à laquelle le libre-arbitre doit
infailliblement consentir son adhésion; en même temps, Dieu peut connaître
d'avance les mérites de chacun des hommes en particulier, pour y adapter
sa prédestination.’22
en Claus' formulering is - alweer - in hoge mate hiervan afhankelijk:
‘- “Hoe kom ik bij die kruiswegstatie, Moe?”
- “Kind, in elk geval
geeft God je voldoende ruimte voor je daden.
Want omdat hij jouw deugden kent
past Hij Zijn predestinatie toe.”’
(I, 35-39)

De hierboven geschetste incidenten - enkele uit de zovele - zijn duidelijk
symptomatisch voor de interne verdeeldheid die de katholieke contrareformatie in
de zestiende eeuw kenmerkte. Naast externe factoren, waaronder de groeiende
versmelting van religieuze met politieke belangen en de strijd om de pedagogische
hegemonie tussen universiteiten en jezuïetencolleges, speelden ook hevige
meningsverschillen tussen de katholieke theologen onderling een doorslaggevende
rol.
Naar aanleiding van Molina's theorieën ontspon zich een zo heftige controverse
tussen dominicanen en jezuïeten, dat paus Clemens VIII het in 1598 geraadzaam
oordeelde de genadekwestie in een aparte commissie, de congregatio de auxiliis
gratiae, te laten

21

H. Tüchle, Contrareformatie, (Geschiedenis van de Kerk, deel 6), Hilversum/Antwerpen
1966, Paul Brand, p. 85.

22

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 14.
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behandelen. Toen jarenlange vergaderingen evenwel weinig aarde aan de dijk
brachten, stelde paus Paulus V, mede om de jezuïetenorde niet verder te
compromitteren, een veroordeling van Molina uit en nam zijn toevlucht tot een meer
pragmatische oplossing:
‘Il convoqua les généraux des jésuites et des dominicains, interdit aux
adversaires de se traiter réciproquement d'hérétiques.’23
Uiteindelijk werd, op 1 december 1611, een decreet uitgevaardigd dat elke publicatie
over de genade en de vrije wil zonder voorafgaande toelating van de heilige Stoel
verbood.
Hoewel dit pauselijk decreet in praktijk niet strikt werd opgevolgd en het omstreden
gedachtengoed ten dele bleef voortleven, namen de theologische incidenten in aantal
en hevigheid af en trad een periode van relatieve wapenstilstand in. Het is in dit
klimaat dat in 1611 het ‘Oratoire de Jésus’ door Pierre de Bérulle werd opgericht en
in 1613 door Paulus V bevestigd. Pierre de Bérulle - die, hoewel hij een leerling was
van de jezuïeten, er een aantal augustiniaans geïnspireerde ideeën op nahield - geldt
terecht als ‘le premier grand théologien mystique du clergé séculier’24. Het lag
namelijk in zijn bedoeling een congregatie voor seculiere priesters te stichten die,
uitgaande van de grondgedachte ‘dat niet de disputen, maar de heiligheid van de kerk
de ketterijen overwint, vooral de heiligheid van de priesters’25, zou ijveren voor een
vervolmaking van het priesterambt en de organisatie van een goed onderwijs. Hierbij
kwam hij al spoedig in conflict met de jezuïetenorde die, na een tijdelijke verbanning
hersteld in haar rechten, het alleenrecht voor het onderwijs voor zich opeiste.
Nog meer tegenstand ondervond de Bérulle van Richelieu, met wie hij van mening
verschilde over de te volgen politieke en religieuze strategie:

23

24
25

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 15. Deze gebeurtenissen worden door Hugo Claus
beschreven in II, 23-29.
Leszek Kolakowski, Chrétiens sans Église. La Conscience religieuse et le lien confessionnel
au XVIIe slècle, (Bibliothèque de Philosophie), Paris 1969, Gallimard, pp. 420.
H. Tüchle, Contrareformatie, (Geschiedenis van de Kerk, deel 6), Hilversum/Antwerpen
1966, Paul Brand, p. 84. Voor verdere informatie over de mystiek georiënteerde leer waarop
Bérulle het Oratorium wilde grondvesten, verwijs ik naar het boeiende overzicht in Leszek
Kolakowski, Chrétiens sans Eglise. La Conscience religieuse et le lien confessionnel au
XVIIe siècle, (Bibliothèque de Philosophie), Paris 1969, Gallimard, pp. 349-455.
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‘Dès que Richelieu eût assuré son pouvoir, il chercha à éliminer le parti
dévot et se heurta à Bérulle. (...) Bérulle passa les deux derrières années
de sa vie dans une relative disgrâce, à laquelle le cardinalat fut une bien
mince consolation, et il mourut le 2 octobre 1629. A cette date, plusieurs
des anciens amis de Bérulle, Vincent de Paul par exemple, désireux de ne
point mécontenter Richelieu, avaient jugé plus prudent de s'éloigner de
lui.’26
Opmerkelijk en typerend is wel dat in Claus' tekst de polemiek met de jezuïeten meer
aandacht krijgt dan het uiteindelijk belangrijkere conflict met Richelieu (II, 13-15).
Tevens valt op hoe de sympathiserende, pathetische rethoriek van
‘Ach, verlaten, verraden Bérulle.
Gelaten, vastberaden Bérulle.’
(II, 16-17)

- ondersteund door een overdadig gebruik van klankcorrespondenties en een
mozaïekrijm -, bruusk wordt afgewisseld met een ironiserend zeugma, waardoor
‘darmkanker’ en ‘de hoed van kardinaal’ als gelijk(w)aardige ziekten worden
gejuxtaponeerd:
‘Darmkanker kreeg hij, Bérulle
en op 't allerlaatst nog de hoed van kardinaal.
Wat een troost in zijn wonderjaar!’
(II, 20-22)

1.2. Bij het overschouwen van de tot hiertoe verzamelde gegevens blijkt duidelijk
dat zij slechts de allusieve waarde van een beperkt aantal versregels uit Het
Jansenisme verduidelijken. Inderdaad ligt in Claus' gedichtencyclus - zoals de titel
reeds laat vermoeden - het hoofdaccent niet zozeer op de nochtans belangrijke
voorgeschiedenis van het jansenisme dan wel op de eerste bloeiperiode ervan. Zo
komen, vooral in het eerste en het derde gedicht uit de cyclus, het leven, het werk
en de theologische opvattingen van Jansenius en Saint-Cyran vrij uitvoerig aan bod.
De keuze van beide figuren gebeurde niet geheel toevallig in die zin dat zij niet
enkel levenslange vrienden en geestesgenoten waren, maar samen het jansenisme
als stroming theologisch hebben

26

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 25.
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gegrondvest. Toch springen, naast de klaarblijkelijke verwantschap tussen beiden,
ook hun eigen persoonlijke geaardheid en hun uiteenlopende interesse in het oog:
‘De beide jonge mannen werkten jarenlang samen, leidden een pas
opgericht college en wijdden zich aan de studie van de kerkvaders, vooral
Augustinus, om hier het ware christendom terug te vinden dat het model
moest worden voor de nieuwe vorm van het kerkelijk leven. Zij
ontwikkelden plannen voor de hervorming van het theologisch denken en
de vroomheid; zij verdeelden hierbij het werk, zoals zij later ook in hun
geschriften de naam Augustinus deelden. St.-Cyran schreef later Petrus
Aurelius de hierarchia; Jansenius een Augustinus ... de humanae naturae
sanitate...; de eerste hield zich dus bezig met het bestuur en het kerkelijk
leven, de ander met de vraagstukken van de leer.’27
1.2.1. De lezer treft dan ook in Claus' tekst een aantal verwijzingen aan naar de
biografie van de Nederlander Cornelis Jansen (Jansenius). Zo is er sprake van zijn
hechte vriendschap met Saint-Cyran (III, 1 en III, 28)28, en wordt hij vermeld als
bisschop van Ieper (I, 6 en IV, 4), een functie die hij, door toedoen van de Spaanse
koning, bekleedde vanaf 1636 tot aan zijn dood tengevolge van de pest in 1638 (IV,
4)29
De belangrijkste realisatie van Jansenius was evenwel het in 1640 door vrienden
posthuum gepubliceerde Cornelii Jansenii episcopi Iprensis Augustinus seu doctrina
sancti Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine medicina adversus
pelagianos et massilienses tribus tomis comprehensa. In navolging van Louis Cognet
die het boek in zijn materiële verschijning karakteriseert als ‘un volume considérable,
infolio de quelque 1300 pages sur deux colonnes d'impression serrée’30, heeft Claus'
tekst het over’ (...) de 1300 dichtbedrukte folio's

27
28

H. Tüchle, Contrareformatie, (Geschiedenis van de Kerk, deel 6), Hilversum/Antwerpen
1966, Paul Brand, p. 86.
‘(...) ils se retrouvaient à Paris, où ils étaient allés l'un et l'autre poursuivre leurs études, et
se liaient d'une vive amitié.’ Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611

29

(19754), Presses Universitaires de France, p. 19.
Cognet heeft het over de ‘sacré évêque d'Ypres’, en even verder vermeldt hij: ‘(...) il mourut
prématurément de la peste le 6 mai 1638.’ Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960),
Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires de France, p. 31.

30

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 32. Vergelijk in dit verband ook de karakterisering van Albert De Meyer: ‘Het
was een lijvige folio-band, van meer dan veertienhonderd bladzijden, op twee kolommen,
in kleine, veelal versleten en bijna onleesbare letters gedrukt.’ Albert De Meyer, De werkwijze
van Jansenius en zijn ‘Augustinus’, (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Klasse der Letteren, VII, 1),
Antwerpen/Utrecht 1946, p. 5.
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van Jansenius,/bisschop van Ieper, gestorven aan de builenpest.’ (IV, 3-4)
Zoals de titel Augustinus ... het reeds duidelijk aangeeft, legt Jansenius in deze
minutieuze uiteenzetting van zijn geloofsleer de klemtoon op een strakke interpretatie
van Augustinus' ideeën, waarbij overwegend de latere, meer geradicaliseerde
opvattingen van de kerkvader aan bod komen. Op grond daarvan is de transformatie
in de aanvangsregels van Claus' gedichtencyclus - waarbij de door Cognet aan
Augustinus toegeschreven denkbeelden op Jansenius worden getransponeerd gemakkelijk te verklaren. De daaropvolgende strofen behandelen trouwens meer in
detail het specifieke conflict tussen Jansenius en zijn tegenstanders:
‘en zo zat Jansenius tussen de knieën
van een harige rode aap van een God geklemd
die riep: “Roep om genade, bisschop,
desnoods met je aars!”
Waarop Jansenius zei: “Een daad is vrij
als zij in de tijd gelijk is
aan de spontaneïteit van de natuur.”
- “Noem dit dan: wil,” zei de aap.
- “Goed,” zei Jansenius, “als je maar weet
dat er geen onderscheid is
tussen wil als natuur
en wil als kapriool of keuze of kuur.
Voor mij is vrij en vrijwillig hetzelfde.”
Waarop God
Jansenius' schedel kneep
tot hij spleet.’
(I, 4-19)

Dit vrij uitvoerige citaat belicht duidelijk hoe Jansenius zich afzet tegen de toen
gangbare opvattingen over de menselijke vrijheid:
‘Pour concilier l'activité libre de l'homme et l'efficacité de la grâce, deux
systèmes sont en présence: celui de Molina ou le

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

48
congruisme, et celui de S. Thomas qui enseigne la prédétermination
physique de la volonté. Jansénius n'admet ni l'un ni l'autre.’31
Enerzijds staat de auteur van de Augustinus ... afwijzend tegenover de molinistische
visie op de vrijheid als evenwicht, een gelijke gerichtheid op goed en kwaad.
Anderzijds zet hij zich eveneens af tegen de thomisten die de vrijheid zagen als de
potestas ad opposita, het vermogen om zich, ondanks de zondeval, in tegengestelde
richtingen te bewegen.
Jansenius' eigen positie wordt door Louis Cognet als volgt kernachtig omschreven:
‘Pour Jansénius, au contraire, qui en cela s'estimait fidèle à saint Augustin,
un acte était libre lorsqu'il s'identifiait à la spontanéité profonde de la
nature, spontanéité à laquelle il donne le nom de volonté, renoncant ainsi
à la ferme distinction établie par les scolastiques entre la volonté considerée
comme nature et la volonté considerée comme choix délibéré; d'où il suit
que, dans les vues de Jansénius, libre et volontaire s'identifient.’32
Een vergelijking van Claus' versie met het citaat van Cognet toont aan hoe de
formulering van de dichter, de transformatie tot een dialoog uitgezonderd, nauwelijks
afwijkt van het (vertaalde) origineel. Ton Luiting beseft niet half hoe hij het bij het
rechte eind had toen hij in verband met I, 12-16 schreef: ‘En deze vijf regels behoren
dan nog tot het meest intelligente van dit tot poëzie gehakt proza.’33
Overigens ging Hugo Claus ook te rade bij het verdere verloop van Cognets
uiteenzetting, waar de auteur de jansenistische leer van de delectatio34 onder de loupe
neemt. Opmerkelijk genoeg laat Het Jansenisme echter elke verwijzing naar de
positieve werking van de goddelijke genade - die in Jansenius' optiek ten nauwste
samen-

31

Albert De Meyer, Les Premières Controverses Jansénistes en France (1640-1649),
(Dissertations Doctorales de la Facultéde Théologie, II, deel 9), Leuven 1917, Van
Linthout, pp. 109-110.

32

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, pp. 33-34.
Ton Luiting, Wangedichten van Hugo Claus. In: De Gooi- en Eemlander, 5-10-1978 (mijn
cursivering).
‘Au lieu d'une prédétermination physique, Jansénius établit une prédétermination morale:
Dieu dépose dans le coeur la délectation céleste qui refoule la concupiscence et entraîne la
volonté au bien.’ Albert De Meyer, Les Premières Controverses Jansénistes en France
(1640-1649), (Dissertations Doctorales de la Faculté de Théologie, II, deel 9), Leuven 1917,
Van Linthout, p. 110.
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hangt met de liefde voor God - systematisch achterwege, en hangt zo een eenzijdig
negatief, zwartgallig beeld op van de menselijke existentie:
‘Zondig is de mens uiteraard.
Bemint alleen zichzelf.
Bemint alleen zijn eigen aard
en raakt aan een ander verslaafd en aan diens kwaad.
De wil wordt bewogen door genot.
Die zotte wil moet kapot!
De wet zegt: Je hoeft God niet te beminnen,
als je Hem maar niet haat.’
(IV, 5-12)

Met dit citaat is er trouwens iets vreemds aan de hand. De eerste zes versregels
poneren op een apodictische wijze uitspraken over de staat van de mens na de
erfzonde35:
‘Or, le gauchissement imprimé par la concupiscence à notre nature est tel
que l'homme pécheur, abandonné à lui-même, ne peut aimer que lui-même,
les créatures, le mal: la volonté, en effet, n'est mue que par le désir du
bonheur, du plaisir - par la délectation, qu'elle trouve comme à sa portée
dans la créature.’36
en gaan in feite terug op de jansenistische doctrine zoals die wordt uiteengezet in het
tweede deel van de Augustinus ... De laatste twee regels van het citaat geven
daarentegen het door de jansenisten fel gecontesteerde standpunt van de
gezaghebbende jezuïetenorde weer, en alluderen op de stellingen die Antoine Sirmond
verkondigde in zijn in 1641 te Parijs gepubliceerde La deffense de la vertu; in
tegenstelling tot wat de meeste augustinianen beweerden, achtte hij de liefde voor
God niet noodzakelijk voor een goed handelen, daar

35

‘Ce péché d'origine a entraîné plusieurs conséquences fâcheuses pour zoute l'humanité. Il
est la cause des maladies corporelles et de toutes les misères de la vie présente. Il nous a jetés
dans l'ignorance du bien, qui, même si elle est invincible, constitue une source de péchés (...)
Un autre conséquence du péché originel est la concupiscence. Comme un poids qui pèse
continuellement sur nous, elle déprime notre âme et l'attire à la jouissance des créatures et
en général de tout ce qui n'est pas Dieu; elle pénètre nos facultés et toute notre activité, et
devient ainsi la source principale de tous nos péchés.’ Albert De Meyer, Les Premières
Controverses Jansénistes en France (1640-1649), (Dissertations Doctorales de la Faculté
de Théologie, II, deel 9), Leuven 1917, Van Linthout, p. 99-100.

36

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 34.
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ook de vrees zelf door de Heilige Geest wordt ingegeven37. Dat dit standpunt geheel
onverzoenbaar was met de jansenistische doctrine, wordt niet enkel geïllustreerd
door de onmiddellijke publicatie van polemische tractaten - onder andere door Antoine
Arnauld -, maar blijkt ook uit de beschuldigingen van contritionnisme die enkele
jaren tevoren tegen Saint-Cyran waren geuit; hierbij stond de vraag naar de voldoende
voorwaarde(n) voor een oprecht berouw centraal. Door die syntagmatische
aaneenschakeling van twee haast diametraal tegengestelde opvattingen, wordt de
belangrijke rol van de Godsliefde in het jansenisme fundamenteel miskend.
Daarenboven wordt een verregaande gelijkschakeling gesuggereerd tussen het
jansenisme en zijn rooms-katholieke opponent: beide worden hier als het ware tot
omwisselbare begrippen, symbolen van de verpletterende menselijke schuld en de
genadeloze transcendentie.
Die negatieve oriëntatie blijkt ook uit een fragment als:
‘Hé, ben je ooit Adam geweest?
Zonder de vieze dorst, de gore drang,
de weerzinwekkende zang naar het eeuwig leven
van de Zaligmaker, de Grote Oerang-Oetang?’
(III, 11-14)

Hier wordt, in de vorm van een aantal rethorische vragen, gealludeerd op de
mogelijkheid van een zuiver natuurlijke staat van de mens, d.i. de menselijke existentie
zonder de gevolgen van de erfzonde - een kwestie die Jansenius uitvoerig behandelt
aan het eind van het tweede deel van de Augustinus...:
‘Finalement, Jansénius aborde un problème plus particulier, fort débattu
alors entre spécialistes: celui de savoir s'il est possible que l'homme ait
existé originellement dans un état purement naturel, sans aucune vocation
surnaturelle à la vie éternelle et à la vision béatifique de Dieu. Dans
l'ensemble, les molinistes admettaient cette possibilité, que Jansénius
repousse absolument, comme contraire à la sagesse divine.’38

37

Louis Cognet - Claus baseert zich ook hier op zijn formulering - stelt dat Antoine Sirmond
‘avait soutenu sur la charité de surprenantes théories: à ses yeux, il ne nous est point tant
commandé d'aimer Dieu que de ne le point haïr et la simple observation de la morale suffit
pour accomplir le précepte de l'amour de Dieu.’ Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?,
960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires de France, p. 46.

38

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, pp. 32-33.
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Bij een vergelijking van Cognets tekst met die van Claus valt op hoe de
neutraal-zakelijke terminologie van de basistekst systematisch wordt vervangen door
negatief geconnoteerde adjectieven en substantieven.
Die eenzijdige profilering wordt trouwens nog voortgezet in de daaropvolgende
strofe (III, 15-24). De opvattingen die er Jansenius in de mond worden gelegd
weerspiegelen niet zozeer zijn eigen, vrij genuanceerde visie dan wel de argumenten
die de tegenstanders van de in de Augustinus ... uiteengezette theorieën - in casu de
Leuvense jezuïeten - aanwendden:
‘On lui reprochait d'avoir enlevé toute réalité au libre-arbitre, de telle sorte
qu'après la chute l'homme serait nécessairement déterminé à faire le bien
lorsqu'il a la grâce, et à faire le mal lorsqu'il ne l'a point, et d'avoir affirmé
aussi que Jésus-Christ n'avait prié et n'était mort que pour les seuls élus.’39
Het is inderdaad vooral de predestinatiegedachte met de ermee verbonden gevoelens
van schuld, onvrijheid en machteloosheid die hebben geleid tot een verenging en een
radicalisering van het begrip ‘Jansenisme’:
‘(...) l'épithète janséniste' étant dès l'origine péjorative, on s'en est servi
jusqu'au 20e siècle sans discernement comme d'un épouvantail pour
discréditer les déviations contre lesquelles on voulait mettre en garde,
qu'elles fussent apparentées ou non avec les positions de l'évêque d'Ypres
et de ses disciples. Le mot “jansénisme” en est ainsi venu à évoquer un
Dieu sévère, une rigidité inintelligente, une religion de terreur et une vie
sans amour, en contradiction parfois indéniable avec la vérité historique
qui seule doit nous retenir ici.’40

39

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 36. Overigens gaat de verwoording van Claus ook op
andere zinnen uit het boekje van Cognet terug. Zo vertoont de formulering van de
regels
‘vele kilo's weegt de man die
zakt in de modder van het kwaad.’
(III, 18-19)
heel wat verwantschap met wat Cognet schrijft over de thomistische idee van de vrije
wil: ‘(...) ils admettaient que le poids de la nature déchue l'(= de vrije wil) entraînait
foncièrement vers le mal.’ Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs

40

19611 (19754), Presses Universitaires de France, p. 33.
Michel Dupuy, Jansénisme. In: Dictionnaire de spiritualité. Deel VIII:
Jacob-Kyspenning, Parijs 1974, Beauchesney, kol. 129.
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Uiteindelijk maakte de hierboven behandelde leer van Jansenius een dusdanige storm
van protest los dat Rome zich genoodzaakt zag om in te grijpen:
‘Un premier résultat fut vite atteint: le 1er, août 1641, un décret de
l'Inquisition condamnait l'Augustinus et tous les livres écrits pour ou contre
lui, nommément les thèses jésuites de Louvain.’41
De poëtische verklanking van die gebeurtenis door Claus:
‘De genade van het aapachtig Sekreet
bleek onverbeterlijk,
een absoluut decreet!’
(I, 20-22)

is semantisch erg polyvalent en niet gespeend van ironie: benevens de in het oog
springende dubbelzinnigheid van ‘onverbeterlijk’ - dat zowel ‘onherstelbaar’ als
‘niet voor verbetering vatbaar’ kan betekenen42 -, roept het woord ‘Sekreet’ (hier met
een hoofdletter geschreven en gebruikt ter aanduiding van een persoon) tal van
negatieve connotaties op43, en klinkt in ‘absoluut’ ironisch het Latijnse ‘Absolvere,
absolutum’ (vrijspreken, vergeven) door. Ook de aanduiding van God door het beeld
van de aap leent zich tot uiteenlopende interpretaties44. Zo zou het hier, uitgaande
van de woordenboekdefinitie45, kunnen gaan om een omkering van de gelijkenisrelatie
tussen God en mens uit het scheppingsverhaal. Daarnaast kan men, in het licht van
de christelijke iconologie, in de aap een symbool zien van ‘l'homme dégradé par ses
vices et, en

41

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 36.

42

C. Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610,
Martinus Nijhoff, p. 1676 (s.v. onverbeterlijk).
Zo vermeldt Kruyskamp de betekenissen ‘geheim’, ‘afscheidingsprodukt van een orgaan’
(s.v. secreet), en ‘W.C.’, ‘mispunt’, ‘hoer’ (s.v. sekreet). C. Kruyskamp, Van Dale Groot

43

44
45

Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610, Martinus Nijhoff, p. 2197 en
p. 2200.
Dit beeld treedt overigens ook op andere plaatsen in de cyclus op: zo in het eerste (I, 5 en
11) en het derde gedicht (III, 14 en 16).
‘Vierhandig zoogdier dat in uiterlijk en in sommige handelingen veel op de mens lijkt en
daarom (als karikatuur) voor lelijk en ook als boosaardig geldt en dat gaarne nabootst’. C.
Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610,
Martinus Nijhoff, p. 35 (s.v. aap).
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particulier, par la luxure et la malice’46 of ook nog van de duivel die doorgaat voor
‘de nabootser, de aap van God’47. Daarenboven lijkt Claus zelf aan het symbool van
de aap ook connotaties in oedipale zin te willen hechten, daar hij, - in de wat later
gepubliceerde Drie Vlaamse Emblemata - spreekt van
‘Maar het weet beter, het verdoemde kind.
Want een aap is alleen maar een embleem met eczeem,
een aap is alleen maar 't omgekeerde van Paa’48

1.2.2. Behalve aan de opvattingen van Jansenius, wordt in het derde gedicht van de
cyclus ook aandacht geschonken aan de figuur van Jean Duvergier de Hauranne49,
die meestal Saint-Cyran wordt genoemd naar de abdij waarvan hij abt was. Hoewel
er melding wordt gemaakt van zijn vriendschap met Jansenius, die reeds van vroeg
dateert, leken voornamelijk de gegevens uit zijn latere biografie bruikbaar voor een
poëtische transformatie. In Het Jansenisme wordt immers enkel aandacht geschonken
aan het conflict tussen Saint-Cyran enerzijds en de jezuïetenorde en Richelieu
anderzijds, dat vooral vanaf 1636 zijn beslag kreeg.
Nochtans was de verstandhouding tussen Richelieu en Saint-Cyran tevoren ook
niet zo opperbest. Zo had Saint-Cyran zich, tegen de wil van Richelieu in, steeds als
een vurig verdediger van Pierre de Bérulle opgeworpen: met hem deelde Saint-Cyran
ondermeer een belangstelling voor de praktijk van de religieuze beleving, een argwaan
tegenover een intellectualistisch theoretiserende theologie en een verzet tegen de
relatieve nonchalance waarmee de jezuïeten de sacramenten uitreikten50

46

Jean Chevalier (ed.), Dictionnaire des ymboles, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes,
figures, couleurs, nombres, s.l. 1969, Robert Laffont, p. 707 (s.v. singe).

47

J.J.M. Timmers, Christelijke ymboliek en iconografie, Haarlem 19783, De Haan, p. 116.
Hugo Claus, Aap en kind. In: Gedichten 1969-1978, Amsterdam 1979, De Bezige Bij, p.
279.
Claus (III, 2 en 26) heeft het abusievelijk over ‘Jean Duvergier de Hauzanne’. Hoewel het
citeren van namen blijkbaar de achillespees van de auteur is - het aantal in zijn werk verkeerd
gespelde namen is nauwelijks bij te houden! -, is het toch niet geheel uitgesloten dat Claus
hier (on)bewust een ironische woordspeling met het Hebreeuwse ‘Hosanna’ maakte.
‘Il admettait malaisément qu'une vie chrétienne pût être faire de constantes alternances entre
l'état de grâce et le péché, et il estimalt abusive la pratique trop facile des sacrements de
pénitence et d'eucharistie, qui était alors courante.’ Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que

48
49

50

sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires de France, p. 26 (mijn cursivering).
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‘Zijn vijanden, de Jezuïeten,
met hun listige parabels en parabolen,
hun hatelijke ornamenten, hun makkelijke sacramenten’
(III, 5-7)

Overigens was ook het aandeel dat Saint-Cyran had in de hervorming van het
vrouwenklooster van Port-Royal-des-Champs een doorn in het oog van de jezuïeten.
Daarenboven speelden ook politieke motieven een rol in de groeiende argwaan
van Richelieu ten aanzien van Saint-Cyran: zo had Jansenius, die bekend stond als
een hechte vriend van Saint-Cyran, in het pamflet Mars Gallicus (1635) de politiek
van de kardinaal in scherpe bewoordingen gehekeld. Daarenboven had Saint-Cyran
zich verzet tegen de ontbinding van het huwelijk van de broer van de koning, die
gebeurde op last van Richelieu.
Er waren dus blijkbaar voor Richelieu redenen te over om Saint-Cyran niet in het
hart te dragen. Nadat verscheidene pogingen om Saint-Cyran te paaien door het
verlenen van gunsten hadden gefaald, leidde uiteindelijk een vrij banaal incident in
mei 1638 tot zijn arrestatie en overbrenging naar het kasteel van Vincennes: een
tendentieus geannoteerde Augustinusuitgave had, hoewel Saint-Cyran er nochtans
geen actief deel aan had, aanleiding gegeven tot heftige beschuldigingen aan zijn
adres van ondermeer Charles de Condren, overste van het Oratorium, en Vincentius
a Paulo.
Hoewel het aanvankelijk in Richelieus bedoeling lag Saint-Cyran van ketterij te
beschuldigen, weerhield de uiteindelijke aanklacht uit de talrijke beschuldigingen
die werden geuit, slechts die van contritionnisme:
‘Seule est mise en cause l'opinion de Saint-Cyran sur la nécessité de la
contrition dans la rémission des péchés par le sacrement de pénitence. La
plupart des augustiniens admettaient en effet qu'une certaine contrition
fondée sur un motif d'amour de Dieu y était nécessaire.’51
Inderdaad,
‘Saint-Cyran zei: “Het berouw is noodzakelijk.
Waarom? Gewoon uit liefde voor God.”’
(III, 3-4)

51

Louis Cognet, Le jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 9 (mijn cursivering).
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en stelde zich daarmee op tegen de meest gangbare opinie, die van Richelieu en de
meeste jezuïeten:
‘Zijn vijanden, de Jezuïeten,
(...)
zeiden: “Het is al voldoende als er berouw
aanwezig is. Waarom, dat is van minder belang.
Het berouw mag bvb. best ontstaan zijn uit angst voor de hel.”’
(III, 5-10)

‘D'autres théologiens, les molinistes en particulier, pensaient que l'attrition,
regret des péchés fondé sur la seule crainte de l'enfer, y suffisait jointe à
l'absolution sacramentelle.’52
Hoewel er uiteindelijk voor een verdere hechtenis van Saint-Cyran weinig gronden
meer waren - zijn eigen genuanceerde uitspraken en een aantal positieve getuigenissen
hadden immers ook de beschuldiging van contritionnisme (althans ten dele) ontkracht
-, bleef de abt toch gevangen in Vincennes tot na de dood van Richelieu: pas op 6
februari 1643, enkele maanden voor zijn dood, werd Saint-Cyran in vrijheid gesteld.
Tijdens zijn gevangenschap onderhield Saint-Cyran evenwel een drukke
correspondentie met zijn vrienden en leerlingen, en werd hem ook een exemplaar
van Jansenius' Augustinus ... bezorgd:
‘Saint-Cyran reçut l'ouvrage dans sa prison, mais, à cette date, l'état de sa
santé et surtout de sa vue ne lui permettait plus une aussi accablante lecture,
et il dut se contenter de le feuilleter. (...) Il fut déçu, et trouva que le livre
manquait d'“onction”: il eût souhaité une oeuvre moins technique, unissant
en une intime synthèse piété et théologie, comme l'avait fait jadis Bérulle
dans les Grandeurs de Jésus.’53
Het zijn deze gebeurtenissen die Hugo Claus in het derde gedicht van Het Jansenisme
heeft opgenomen en verwerkt tot:
‘In zijn cel, de gevangene van Richelieu,
zit (Jean Duvergier de Hauzanne, abbé de)
Saint-Cyran. Hij is er blind geworden.

52

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 29.

53

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 39.
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Hij streelt het manuscript van zijn vriend Jansenius.
Zijn cipiers lezen hem voor. Over engelen
en over de verwoestingen van de erfzonde.
“Teveel techniek. Niet genoeg devotie.”
zegt de blinde tot de mussen.’
(III, 25-32)

De objectief-wetenschappelijke zegging van Louis Cognet wordt hier, met enige
overdrijving, geconcretiseerd tot ‘blind’, ‘strelen’ en ‘voorlezen’. Daarenboven
leveren de elliptische zinnen in regel 31 een ongenuanceerde, meer categorische
zegging op, die contrasteert met de onmogelijkheid tot een vruchtbare communicatie
uit de daaropvolgende regel54. Opvallend is tenslotte de inhoudelijke karakterisering
van Jansenius' hoofdwerk, als zou het handelen ‘Over engelen / en over de
verwoestingen van de erfzonde’. In feite betreft het hier een synecdochische verenging
die enkel betrekking heeft op het tweede deel van de Augustinus ... en eens te meer
de transcendentale (noodlottige) dimensie op de voorgrond plaatst55.
1.3. De laatste twee gedichten van de cyclus behelzen voornamelijk het minder
bekende terrein van de geloofsbeleving en de volksdevotie. Op die manier komen
niet enkel de chronologische uitlopers van het jansenisme in de zeventiende en de
achttiende eeuw aan bod, maar worden tevens de theologische fundamenten van het
jansenisme - nog eens beknopt samengevat in IV, 5-12 - geconfronteerd met en
getoetst aan de gangbare religieuze praktijk.
Dat Hugo Claus ook hierbij het boekje van Cognet permanent gebruikte, blijkt
reeds uit de regels

54

55

Het feit dat ‘mussen’ volgens het woordenboek kan refereren naar ‘iemand die zich nogal
dwaas en ongepast gedraagt’, en bijgevolg ook de genoemde ‘cipiers’ of zelfs de enthousiaste
discipelen van Saint-Cyran zou kunnen aanduiden, verandert principieel niets aan het weinig
doeltreffende karakter van de mededeling. C. Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek
der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610, Martinus Nijhoff, p. 1513 (s.v. mus).
Een vergelijking met de manier waarop Louis Cognet (p. 32) het tweede deel van de
Augustinus... karakteriseert:
‘Le tome lui-même étudie l'état des anges et de l'homme avant, puis après la chute,
en insistant sur la profondeur des ravages causés par le péché original’

toont hoe, naast de klaarblijkelijke overeenkomsten, Claus' tekst een opmerkelijke variant
vertoont: door de deletie van het humane facet wordt de negatieve visie nog eenzijdiger
benadrukt.
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‘In die jaren, tussen recht (het Goddelijk geloof)
en feit (het geloof der mensen)
ging men wanhopig graaien naar mirakels.’
(IV, 13-14)

die als een soort scharnierstrofe tussen theorie en praktijk fungeren. De bijwoordelijke
bepaling ‘tussen recht (...) en feit’ alludeert op het vijfde hoofdstuk van Le Jansénisme,
dat als titel ‘Le droit et le fait’ meekreeg en waarin de auteur dieper ingaat op de
controverse die ontstond rond de precieze inhoud en de draagwijdte van de in de
Augustinus ... verkondigde ideeën. Het ging hierbij om de vraag of een aantal
veroordeelde stellingen als zodanig effectief in de Augustinus ... stonden; Antoine
Arnauld aanvaardde wel de pauselijke veroordeling van de betrokken stellingen (de
kwestie van het ‘recht’), maar betwistte uitdrukkelijk de feitelijke aanwezigheid
ervan in de Augustinus ... (de kwestie van het ‘feit’)56.
In het gedicht van Claus wordt echter aan het begrippenpaar ‘recht’ en ‘feit’ een
totaal andere inhoud gegeven, doordat beide termen respectievelijk worden
geïdentificeerd met ‘het Goddelijk geloof’ en ‘het geloof der mensen’. Door deze
transpositie van betekenisinhoud wordt de scherpe discrepantie tussen theorie en
praktijk, principiële norm en haalbare realiteit onderlijnd.
De daaropvolgende disticha pogen dit ‘geloof der mensen’ - waaraan Cognet
aandacht schenkt in het zevende hoofdstuk van zijn boekje onder de titel ‘L'appel’
- door middel van een aantal vrij willekeurig gekozen voorbeelden te concretiseren
en te actualiseren. De centrale leidraad hierbij is niet zozeer de zondvloed van
pamfletten waarmee de jansenisten hun tegenstrevers probeerden te weerstaan, dan
wel de vruchteloze, hysterische pogingen om een verloren zaak te redden, het
‘wanhopig graaien naar mirakels’:
‘Conscients de défendre une cause humainement désespérée, les jansénistes
cherchèrent dans le miracle un signe de la volonté divine’57
De door Claus ter illustratie aangevoerde voorvallen kunnen alle geplaatst worden
onder de gemeenschappelijke noemer van het

56

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 73.

57

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 113.
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‘convulsionisme’, één van de bizarre, overspannen randverschijnselen van de
jansenistische geloofsbeleving. Hoewel reeds in de zeventiende eeuw in jansenistische
kringen melding wordt gemaakt van mirakuleuze genezingen, ontstond vooral in de
eerste helft van de achttiende eeuw een plotse hoogbloei van massahysterie en
mirakuleuze genezingen, precies op het ogenblik dat de aantrekkingskracht van
Port-Royal begon te tanen en de jansenistenvervolging in hevigheid toenam. De
eerste gevallen deden zich voor in de parochie Sainte-Marguerite te Parijs in 172558:
‘Anne Charlier bloedde als een rund
tot zij de Sakramenten zag.’
(IV, 15-16)

Het nieuws van deze genezing verspreidde zich zeer snel, temeer daar kardinaal
Noailles - na de ondervraging van een vijftigtal getuigen, onder wie ook Voltaire59 het mirakuleuze karakter ervan erkende: gevolg hiervan waren een aantal processies,
en Anne Charlier kreeg als lokale beroemdheid zelfs een audiëntie bij de Franse
koning. Dit voorval werd het startsein voor een hele vlaag van wondere medische
verschijnselen, waarin de jansenistische gemeenschap een teken van Gods steun zag.
De golf beperkte zich overigens niet enkel tot Parijs of zelfs Frankrijk: tot in
Amsterdam was in die jaren sprake van wonderbaarlijke genezingen.
De doorbraak van het eigenlijke convulsionisme gebeurde echter op het kerkhof
van Reims en het Parijse kerkhof van Saint-Médard, waar zich - respectievelijk rond
de graven van de jansenistische

58

59

‘Le série commença le 31 mai 1725, jour de la Fête-Dieu, où Anne Charlier, femme Lafosse,
fut guérie d'une perte de sang au passage du Saint-Sacrement, que portait le curé appelant
de Sainte-Marguerite, Jean-Baptiste Goy; un mandement de Noailles reconnut la réalité du
miracle.’ Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 113.
Overigens is het opmerkelijk hoe Voltaire - ondanks zijn aanvankelijke getuigenis ten gunste
van Anne Charlier, en het feit dat hij haar na haar genezing nog opzocht - zich naderhand
erg geringschattend en historisch onverantwoord over de zaak uitliet:
‘Le pauvre parti janséniste eut recours à des miracles; mais les miracles ne faisaient
plus fortune. Un vieux prêtre de Reims, nommé Rousse, mort, comme on dit, en
odeur de sainteté, eut beau guérir les maux de dents et les entorses; le
Saint-Sacrement, porté dans le faubourg Saint-Antoine à Paris, guérit en vain la
femme Lafosse d'une perte de sang, au bout de trois mois, en la rendant aveugle.’

Anne Charlier leefde immers nog bij het verschijnen van Voltaires boek, en toen zij op 3
juni 1760 overleed, was zij nog steeds in het bezit van haar gezichtsvermogen. Voltaire, Le
siècle de Louis XIV, 2, Parijs 1966, Garnier-Flammarion, pp. 130-131 (mijn cursivering).

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

59
priester Gérard Rousse en de diaken François de Pâris - taferelen van ware
massahysterie begonnen af te spelen, die de plaatselijke autoriteiten ten zeerste
verontrustten. Op deze publieke bijeenkomsten alludeert Claus in de versregels:
‘De zieken dansten rond hun graf
getooid met knoken en ligamenten.’
(IV, 17-18)

die uitblinken door vervaging en dubbelzinnigheid: zo is het niet zeker of ‘hun’
terugslaat op ‘zieken’ of op een niet nader geïdentificeerde referent, en kan de bepaling
‘getooid’ als bijstelling fungeren bij zowel ‘zieken’ als ‘graf’.
De daaropvolgende strofe:
‘Anne Piver, lam als een zak vol haver,
begon te schudden en te schateren. “Jezus, mijn lief!”’
(IV, 19-20)

beschrijft de ‘wonderbaarlijke’ genezing van Aimée Pivert in 173160, in een
terminologie die zowel hysterie als mystiek lijkt te suggereren.
In korte tijd namen deze overspannen massatonelen dergelijke groteske proporties
aan, dat de Parijse politie zich genoodzaakt zag om in te grijpen, en in 1732 werd
het kerkhof van Saint-Médard voor het publiek gesloten. Deze maatregelen hadden
echter niet het gewenste gevolg, daar heel wat vooraanstaande jansenisten - onder
wie ook de broer van Voltaire61 - hun huis in het geheim openstelden voor het
beoefenen van dit soort religieuze praktijken62:

60

Ook hier is Claus erin geslaagd de naam ‘Aimée Pivert’ verkeerd te spellen tot ‘Anne Piver’.
Nochtans gaf de tekst van Louis Cognet geen aanleiding tot een dergelijke verschrijving:
‘Le 21 juillet 1731, une paralytique nommée Aimée Pivert fut guérie, et prise en
méme temps de violentes convulsions nerveuses.’

61

62

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 114.
Voor de precieze rol die Voltaires broer, ‘un des hommes les plus bizarres que la terre ait
jamais portés’, heeft gespeeld in het convulsionisme, verwijs ik naar A. Gazier, Le frère de
Voltaire. In: Revue des deux mondes, jrg. 76, dl. 32, april 1906, pp. 615-646.
‘Les convulsions continuèrent alors dans des demeures privées, et ainsi s'organisa ce qu'on
appela l'oeuvre des convulsions, où l'on retrouve avec surprise quelques grand norns de la
noblesse et de la magistrature, et méme celui du propre frère de Voltaire’. Louis Cognet, Le
Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires de France, p.
115.
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‘De broer van Voltaire organiseerde
in patriciërshuizen heilige stuiptrekkingen.
Men kruisigde elkaar op straat,
de wonden groeiden zienderogen dicht.’
(IV, 21-24)

Hoewel die religieuze bijeenkomsten en gebedsstonden aanvankelijk een onschuldig
en sereen verloop kenden, kregen zij mettertijd een uitgesproken excentriek karakter,
wat aanleiding gaf tot wansmakelijke tonelen en totaal overspannen zelffolteringen
met een sterk erotische en sado-masochistische inslag. Op het hoogtepunt van hun
extatische toestand doorstonden de jansenistische ‘martelaren’ dan, schijnbaar zonder
de minste moeite, hevige pijnen. Hierna werd binnen de groep overgegaan tot de
procedures van de secours, als absolute climax en heilzame loutering terzelfdertijd63.
Hierbinnen onderscheidde men dan enerzijds de petits secours, waarbij het lichaam
werd samengedrukt of geslagen, en anderzijds de grands secours, die een hele schaal
meer gewelddadige vormen van kastijding omvatten. Het is precies deze laatste
categorie die Hugo Claus, op een hyperbolisch-intensiverende wijze, in de versregels
IV, 23-24 heeft verwerkt, daarbij uitgaand van de karakteristiek die Louis Cognet
gaf:
‘Très vite, on en vint aux “grands secours”: transpercement avec des clous
ou des épées, suspension, et même crucifixion, durant parfois plusieurs
heures. (...) ces séances de sadisme se seraient accompagnées souvent de
surprenants prodiges: insensibilité, invulnérabilité, guérison subite des
blessures.’64
De daaropvolgende strofen van het vierde gedicht belichten opnieuw in meer algemene
bewoordingen de diametrale tegenstelling tussen het jansenisme enerzijds en het
Roomskatholieke kerkelijk

63

‘The term secours which incorporated the meaning of both assistance and relief (succor)
referred to a series of diverse procedures administered to the convulsionaries by fellow
participants in the cult known as secouristes (or valets de chambre), who assumed the
responsibilities of surveillance and assistance once the adepts were seized by these convulsive
movements’. B. Robert Kreiser, Miracles, Convulsions and Ecclesiastical Politics in Early
Eighteenth-Century Paris, Princeton 1978, Princeton University Press, pp. 259-260.

64

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754) Presses
Universitaires de France, p. 115. Uit het voorgaande blijkt wel hoe de bijwoordelijke
bepaling van plaats ‘op straat’ in Claus' tekst - (IV, 23) - historisch gezien moeilijk te
verdedigen valt; mogelijk betreft het hier een allusie op bepaalde hedendaagse
boeteprocessies.
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gezag anderzijds. Bij de karakterisering van de jansenistische godsdienst als
‘De motorisch gestoorde God der Joden
raaskalde over heel Europa.’
(IV, 25-26)

ligt de klemtoon niet enkel op de snelle geografische verspreiding ervan - een gedachte
die suggestief wordt onderlijnd door de elementen ‘motorisch’ en ‘razen’ -, maar
eveneens op het bizarre65 en zinloze karakter ‘raaskalde’ van de gehele onderneming.
Opmerkelijk genoeg heeft Claus' tekst het echter over de ‘God der Joden’, een frase
die in het geheel niet overeenstemt met de jansenistische doctrine66: mogelijk duidt
deze formulering in wezen op een identificatie van het jansenistische opzet met de
katholieke contrareformatie die de nieuwe stroming wilde uitzuiveren en
transformeren.
Het citaat dat Claus - via Voltaire67 - Juvenalis in de mond legt, ligt in dezelfde
lijn:
‘Voltaire citeerde Juvenalis:
“Deze Jood zal al uw wensdromen vervullen.”’
(IV, 27-28)

Waar het oorspronkelijk een satirische hekeling betrof van de absurd geachte religie
van de joden en hun zucht naar winstbejag68, krijgt dit tekstfragment in de context
van Het Jansenisme een geheel andere waarde. Mede doordat het generische ‘Iudaei’
uit de tekst van Juvenalis nader wordt gespecifieerd tot ‘Deze Jood’ en het financiële
aspect achterwege blijft, staat de irrealiteit van elke Messias- en heilsverwachting
centraal69.

65
66

67
68

69

Zo roept de combinatie ‘motorisch gestoord’ de tevoren beschreven taferelen van het
convulsionisme op.
Zonder dat men kan spreken van een expliciete en algemene anti-joodse stellingname in de
jansenistische doctrine, was de verstandhouding tussen beide godsdiensten toch niet erg
uitmuntend. Vergelijk ook V, 8-9.
Tot op heden ben ik er niet in geslaagd om de bedoelde passage bij Voltaire te identificeren.
‘(...) aere minuto / qualiacumque voles Iudaei somnia vendunt’ Juvenalis, Satura VI, 546-547.
‘a Jew will tell you dreams of any kind you please for the minutest of coins’. G.G. Ramsay
(ed.), Juvenal and Persius, (The Loeb Classical Library), Londen 1965, Heinemann, pp.
126-127.
Hoewel in deze context Christus de meest voor de hand liggende referent voor ‘Deze Jood’
is, zou het ook kunnen gaan om één van de talrijke profeten die zich in de achttiende eeuw
in jansenistische kringen aandienden. Ook hier - in hun imaginaire toekomstperspectief worden het jansenisme en de oude, gevestigde christelijke leer gelijkgesteld.
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In tegenstelling tot die beschrijving van het jansenisme in dynamische termen, lijken
de laatste twee disticha een vorm van permanente en statische tijdeloosheid te
impliceren:
‘De beulen die dazen
De veulens die grazen.
De wijze traagheid van Rome
verdorde de bomen, de dromen.’
(IV, 29-32)

De ‘wijze traagheid van Rome’70 - mogelijk gaat het hier om een allusie op het
bekende anagram Roma, mora - wordt hier als bewuste of onbewuste oorzaak
aangewezen voor de geleidelijke aftakeling van ‘de bomen, de dromen’. Daar ‘bomen’
- naast zijn letterlijke kosmologische betekenis71 - ook ‘uitwas, gezwel van vlees,
poliep’ kan betekenen72, suggereren deze versregels dat met de langzame verwording
van de negatieve bijverschijnselen (‘de bomen’) ook de oorspronkelijke, idealistische
bedoelingen van het jansenisme (‘de dromen’) teloorgingen. Ook de versregel ‘De
beulen die dazen.’ kan, in aansluiting met het voorgaande, op verschillende niveaus
gelezen worden. Zo zou ‘beulen’ een (Westvlaamse) fonetische variant kunnen zijn
voor ‘bullen’: in dat geval wordt er van de (pauselijke) bullen gezegd dat ze ‘dazen’,
d.i. ‘zotteklap uitslaan; lang en druk over iets doorpraten zonder veel degelijks te
zeggen’73. In de context van ‘weide’ en ‘veulens’ (V, 1 en V, 29-30) zou ‘beul’ kunnen
refereren naar ‘stier, inz. springstier’74.
Het laatste gedicht van de cyclus behandelt de slotfase van het historisch
jansenisme, en bouwt hiermee logisch en chronologisch voort op de ideeën van het
vierde gedicht. De aanvangsregels
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Ook Louis Cognet maakt herhaaldelijk melding van de langdurige besluiteloosheid van het
Vaticaan. Zie hiervoor ondermeer Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs
19611 (19754), Presses Universitaires de France, p. 54 en p. 59.
In dit perspectief zouden de versregels IV, 1-2 en 29-30 uiting geven aan de eeuwige
onverstoorbaarheid van het natuur- en wereldgebeuren, en op die wijze een statische visie
op de geschiedenis (als een nooit aflatende praesens) uitdrukken.
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C. Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610,
Martinus Nijhoff, p. 368 (s.v. boom).

73

C. Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610,
Martinus Nijhoff, p. 498 (s.v. dazen).

74

C. Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage 197610,
Martinus Nijhoff, p. 423 (s.v. bul).
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‘Vindt men in deze morsige theoremen
de tekens van het einde der tijden?
Moet er nog iets nog langer uitgeboet, Adonai?
Het einde van mijn tijd? Ja? - Banzai!
De waarheid zal overwinnen, d.i. de Apocalyps.
Reeds herkent men in rellen, gijzelingen, folteringen in
voetbalstadia de oude profeten.
Zelfs de Joden zullen zich bekeren,
de datum is bekend.’
(V, 1-9)

beschrijven de verwoede pogingen van jansenistische theologen om hun afbrokkelende
godsdienst overeind te houden en uit zijn minderheidspositie te halen. Centraal in
deze evocatie staat de gedachte van de Apocalyps, het einde der tijden. De jansenisten
zagen immers in hun vervolging een voorafspiegeling van de chaotische toestanden
vóór het Laatste Oordeel, en zochten dan ook naar middelen om de actuele
gebeurtenissen in het licht van de in de Bijbel verkondigde profetieën te verklaren:
‘Ce que les exégètes jansénistes cherchent dans l'Ecriture, ce sont d'abord
et surtout les signes de la fin des temps, l'annonce de la victoire ultime
pour ce qu'ils considèrent comme la vérité. C'est naturellement à
l'Apocalypse qu'ils demandent la confirmation essentielle de leurs vues.
(...) Beaucoup admettaient la conversion finale des juifs, et certains même,
par des calculs plus ou moins ingénieux, en donnaient la date future.
D'autres attendaient pour un avenir tour proche le retour du prophète Elie,
et plusieurs crurent le trouver réincarné en certains convulsionnaires.’75
Opvallend is wel dat in dit slotgedicht de tijdslijn tot op onze dagen wordt
doorgetrokken. De actualisering van de historische gegevens blijkt overduidelijk in
regels V, 6-7, die refereren naar de toenemende gewelddadigheid in onze samenleving
en, meer specifiek, naar de militaire staatsgreep die in 1973 in Chili plaatsvond76. Op
die manier
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Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 118.
Na het bombardement op het presidentieel paleis op 11 september 1973 en de dood van
president Allende, gingen de nieuwe machthebbers - een militaire junta onder leiding van
generaal Augusto Pinochet - over tot massale arrestaties. Daarbij werd het nationaal
voetbalstadion van Santiago een tijdlang als gevangenis en martelkamp gebruikt.
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wordt in de lectuur de absolute scheidingslijn met het voorbije jansenisme bruusk
onderbroken, en gaan heden en verleden als omwisselbare begrippen fungeren77.
Daarenboven wordt die persoonlijke betrokkenheid met de beschreven historische
gebeurtenissen nog versterkt door het onaangekondigd opduiken van de
voornaamwoorden van de eerste persoon: ‘mijn’ (V, 4), ‘wij’ (V, 12) en ‘onze’ (V,
12 en 13)
De volgende strofe gaat in die zin nog een stapje verder:
‘In Alexandrië, Carthago,
herstelde geboortesteden,
zullen wij na onze dood worden terechtgesteld.
Onze relieken tentoongesteld: tanden, okselhaar.’
(V, 10-13)

Tegen de achtergrond van de ultieme verwoestingen - waarbij de steden Alexandrië
en Cathago, doordat het in beide gevallen gaat om een vernielde cultuur, prefigureren
voor de vernietiging van Port-Royal - wordt elke heilsverwachting voor het individu
getransformeerd tot heilsverachting. Het hoopvol aangekondigde nieuwe begin blijkt
de finale destructie: een krampachtig voortbouwen op puinen, het uitstallen van
souvenirs en trofeeën uit het voorbije verleden78.
Uiteindelijk resulteert dit alles in een onontkoombaar fatalisme:
‘Zoals de droom van Jansenius
het instrument werd van een andere horde.
Zoals de Renaissance triomfeerde
(en de heilige weigering verdween)’
(V, 17-20)

De impulsen van het oorspronkelijke jansenisme, de kracht waarmee het in zijn
aanvangsfase de heersende ideologische structuren be-
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Hetzelfde procédé treffen wij ook aan in Het Teken van de hamster (1963), waar Claus een
rondeel van Charles d'Orléans verbindt met de toenmalige folterpraktijken in Angola.
Over de reliekenverering in jansenistische kringen schrijft Cognet ondermeer het volgende:

‘Il y avait d'abord la passion des reliques, très répandue, du reste, à cette époque
en dehors méme du milieu janséniste. Le souvenir et la vénération s'attachent aux
moindres objets, aux plus menus fragments d'étoffe, disposés en de charmants
reliquaires dont nous conservons encore d'innombrables exemplaires. Les ruines
de Port-Royal deviennent le but de fervents pélerinages, et l'on en recueille
pieusement les pierres’.

Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses Universitaires
de France, p. 119.
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streed, hebben nauwelijks iets opgeleverd. Ten dele werd dit falen veroorzaakt door
inwendige verdeeldheid en slijtage van de hervormingsbeweging, ten dele ook door
de onwrikbaarheid van de traditie. Waar Cognet echter het jansenisme een enigszins
verouderde ingesteldheid toeschrijft, en stelt dat
‘En s'attachant au strict théocentrisme augustinien, le groupe janséniste
allait au rebours du courant de tendances issu de la Renaissance. Sous ce
rapport-là (...) il se rattachait éperduement à un passé dont la pensée
officielle de l'Eglise, même si elle continuait à en affirmer la légitimité et
la valeur, se détachait dans une large mesure. De toutes manières, (...)
Port-Royal se faisait le champion d'une cause déjà perdue, parce
qu'inactuelle.’79
keert Claus in V, 19 de relatie om, en creëert op die manier een hechte band tussen
het gedachtengoed van de Renaissance en de Verlichting.
2. Hoewel de hierboven gegeven, hoofdzakelijk intertextuele benadering van de
gedichtencyclus Het Jansenisme nog in diverse opzichten dient te worden aangevuld,
is het toch mogelijk om, bij wijze van voorlopige balans, een aantal conclusies te
formuleren. De vraag dringt zich immers op welke de precieze verhouding is tussen
enerzijds de poëtische tekst van Hugo Claus en anderzijds het wetenschappelijk
werkje van Louis Cognet, dat hem als inspiratiebron én als model voor ogen stond.
Door middel van welke operaties werd de architekst tot fenotekst getransformeerd80?
En hoe is de uiteindelijke poëtische tekst intern gestructureerd?
Algemeen kan men stellen dat de verschillende uitwerking van beide teksten
samenhangt met het onderscheid in communicatieve situatie, de manier waarop elke
tekst pragmatisch beoogt te functioneren en, in de receptie, actueel functioneert. Zo
dient het boekje van Cognet zich aan als vulgariserend, wetenschappelijk gefundeerd
overzicht, dat mikt op een ruim en heterogeen publiek; de publicatievorm - een deeltje
in de welbekende reeks ‘Que sais-je?’ - bewijst zulks reeds voldoende. Op die manier
is het werkje
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Louis Cognet, Le Jansénisme, (Que sais-je?, 960), Parijs 19611 (19754), Presses
Universitaires de France, p. 126.
‘De tekst waarop de transformatie opereert, noem ik architekst, het resultaat van de
transformatie fenotekst.’ Paul Claes, Het netwerk en de nevelvlek. Semiotische studies,
(Argo-studies, 1), Leuven 1979, Acco, p. 37.
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minder bedoeld als openbaring van nieuwe gegevens, het resultaat van oorspronkelijke
historische vorsing, dan wel als een handige compilatie van historisch feitenmateriaal
en een bondige synthese van de voorhanden secundaire literatuur over het jansenisme.
Claus' tekst daarentegen functioneert - ondanks de gelijkluidende titel - binnen een
heel ander lezerscircuit. De prozaïsche wetenschappelijke tekst werd teksttypologisch
getransformeerd tot een poëtische tekst, waarin epische en meer lyrische fragmenten
elkaar afwisselen.
De tekst van Cognet biedt, als wetenschappelijke uiteenzetting, een treffend
voorbeeld van wat Emile Benveniste de histoire noemde, door hemzelf omschreven
als ‘le récit des événements passés’81. Doorlopend geschreven in prozavorm en
ingedeeld in hoofdstukken, ligt het accent exclusief op de referent, het jansenisme
als historisch gebeuren. Het woord vooraf en het besluit uitgezonderd, mijdt de auteur
angstvallig elke evaluatieve of subjectieve uitspraak. Zender en ontvanger, auteur
en lezer, - doorgaans aanwezig gesteld door shifters als ‘ik’, ‘jij’, ‘hier’ en ‘nu’ die
naar de spreeksituatie (énonciation) verwijzen - blijven naamloos op de achtergrond.
De historische gebeurtenissen, rijkelijk gestoffeerd met namen en data, lijken door
het veelvuldig gebruik van de passé simple zichzelf te vertellen:
‘Personne ne parle ici; les événements semblent se raconter eux-mêmes.
Le temps fondamental est l'aoriste qui est le temps de l'événement hors de
la personne d'un narrateur.’82
Daarenboven werd de tekst geschreven in een (zij het ietwat verlaagd)
wetenschappelijk taalregister. Door dit alles ligt de nadruk doorlopend op historische
objectiviteit, causaal-chronologische coherentie, logische helderheid en precisie.
Claus' tekst daarentegen - een cyclus bestaande uit 5 gedichten - vertoont reeds
bij een eerste aanblik een heel wat minder rechtlijnige opbouw. Structureel gezien
kan men immers twee grote onderdelen onderscheiden, daar de in romein gedrukte
teksten worden onderbroken en afgewisseld door cursieve fragmenten. Deze
typografische tweeledigheid weerspiegelt de thematische uitwerking van de cyclus.
Zo behandelen de teksten in romein, met Cognets overzicht als
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Emile Benveniste, Les relations de temps dans le verbe français. In: Problèmes de linguistique
générale I, Parijs 1966, Gallimard, p. 239.
Emile Benveniste, Les relations de temps dans le verbe français. In: Problèmes de
linguistique générale I, Parijs 1966, Gallimard, p. 241
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vertrekpunt, in grote lijnen de evolutie van het Franse jansenisme in de 17e en 18e
eeuw: het aanvangsgedicht geeft in die zin een algemene karakteristiek, het tweede
gedicht verzamelt elementen uit de voorgeschiedenis van het jansenisme, het derde
gedicht behandelt de periode onmiddellijk na de publicatie van de Augustinus ..., en
de laatste twee gedichten gaan in op de geleidelijke verwording en de eindfase van
het jansenisme. De kortere, cursieve tekstfragmenten daarentegen dienen zich bij de
lezer aan als lyrisch-poëtische passages die de ik-jijrelatie centraal stellen.
Hierbij handhaven de tekstgedeelten in romein ogenschijnlijk een aantal facetten
van de wetenschappelijke discursus: zo onder meer het opsommen van en het
verwijzen naar historische gebeurtenissen en, hiermee samenhangend, het gebruik
van talrijke eigennamen. Dat kennisoverdracht evenwel niet de hoofdbedoeling van
Claus' tekst is, wordt reeds aangetoond door de voortdurend verkeerd gespelde namen;
de naam ‘Jean Duvergier de Hauranne’ wordt consequent verspeld tot ‘de Hauzanne’
(III, 2 en 26), en de jansenistische hysterica Aimée Pivert treedt op als Anne Piver
(IV, 15). Omgekeerd geldt dan wel dat de Franse vorm ‘Vincent de Paul’ wordt
verlatineerd tot ‘Vincentius a Paulo’ (II, 18). Daarnaast valt ook de vrij willekeurige
selectie van de eigennamen op: zo komen in de loop van Claus' betoog onder meer
de opvattingen van de theologen Molina en Baïus aan bod, hoewel hun naam nergens
wordt genoemd.
Dit soort historische ‘misvattingen’ doet zich overigens bij nader toekijken
doorlopend voor. Zo is de selectie van het behandelde materiaal op een ogenschijnlijk
erg willekeurige manier gebeurd, en werden van historisch oogpunt uit belangrijke
gegevens gedeleerd: de invloed van politieke intriges bij de godsdienstconflicten
wordt in Claus' tekst geminimaliseerd, en een aantal controversen, namen en data
blijven zonder meer achterwege83. Bij de elementen die wel in de poëtische tekst
worden geïntegreerd, heeft de chronologisch-causale samenhang van het model plaats
geruimd voor een collage-achtige schrijftechniek, ontstaan door de juxtapositie van
fragmentarische stukken tekst. Daarbij valt op hoe de auteur het geselecteerde, d.i.
ontleende, materiaal op een erg eigenzinnige wijze manipuleert. Zo
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Zo toont een vergelijking tussen Claus' tekst en die van Cognet hoe Claus wel veelvuldig
gebruik heeft gemaakt van gegevens uit de eerste drie hoofdstukken en het laatste hoofdstuk
van Le Jansénisme, maar hoe anderzijds aan de andere hoofdstukken - die handelen over de
controversen en de stellingen rond de Augustinus ... en over de pauselijke bul Unigenitus geen materiaal werd ontleend.
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wordt de chronologische ordening niet steeds even nauwkeurig gerespecteerd; waar
de versregels
‘Darmkanker kreeg hij, Bérulle
en op 't allerlaatst nog de hoed van kardinaal.
Wat een troost in zijn wonderjaar!
Maar Jezuïeten en Dominikanen bleven kijven.
“Is het uit?” krijste Paus Paulus Vijf
“Met mekaar voor heidenen uit te schelden!”’
(II, 20-25)

een chronologische sequens suggereren, gaat het hier in werkelijkheid om een
duidelijk anachronisme. De disputen tussen jezuïeten en dominicanen vonden immers
plaats rond 1607, en situeren zich bijgevolg een aantal jaren voor De Bérulles
benoeming tot kardinaal in 1627; op dat ogenblik was Paulus V overigens reeds een
zestal jaren overleden. Ook de actualisering van de historische gegevens in V, 6-7
ligt in dezelfde lijn. Daarenboven wordt de historische realiteit ook geweld aangedaan
doordat de aan Jansenius toegeschreven opvattingen niet steeds even getrouw zijn
eigen standpunten weergeven: denken wij in dit verband maar aan de syntagmatische
combinatie van tegengestelde theorieën in IV, 5-12, en aan de geradicaliseerde
uitspraken in III, 15-24. Tevens treffen wij in de cyclus ook referenties aan naar
andere teksten: naast de hierboven vermelde verwijzingen naar Voltaire en de
geschriften van Augustinus, wordt er ook gebruik gemaakt van elementen uit de
klassieke oudheid84 en de Bijbel85. Door dit hecht netwerk van
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Vergelijk het citaat uit Juvenalis (IV, 28) en de vermelding van de Antieke cultuurcentra
Alexandrië en Carthago (V, 10).
Zo duidt de uitroep ‘Adonai’ (V, 3) op één van de namen die de Israëlieten aan Jahweh gaven.
Daarnaast wordt in
‘Versteend snot bleek
wat de Verlosser voorwaar
ooit langs zijn neus weg in een tuin
had gefluisterd tot de hoer
die zijn tenen droogde met haar wolk van haar.’
(II, 30-34)
gealludeerd op de zalving van Christus door een zondares te Bethanië (beschreven in Matt.,
26: 6-13; Mark., 14: 3-9; Luk., 7: 36-50; Joh., 12: 1-11). De metafoor ‘versteend snot’ in
deze regels zou dan kunnen duiden op Christus' profetieën die, hoewel waardeloos (‘snot’),
toch eeuwenlang verstard (‘versteend’) blijven voortbestaan. Mogelijk ook alludeert de tekst
via de associatieve reeks ‘versteend - steen - Petrus - Piet’ op ‘Piet snot’ - waarvoor het
woordenboek als verklaring ‘heel onnozel of zonder energie’ geeft -, en duidt zo de Kerk
als uitgeholde instelling aan. C. Kruyskamp, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal, 's-Gravenhage 197610 Martinus Nijhoff, p. 1853 (s.v. Piet).
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intertextuele draden en die manipulatie van historische gegevens ontstaat een
discontinue en weerbarstig-eigenzinnige visie op de ontwikkeling van het jansenisme,
die kadert in Claus' persoonlijke literaire mythologie.
Naast die wijzigingen op het vlak van de referent - de beschreven historische
werkelijkheid - springen ook een aantal aanpassingen op het linguïstische niveau in
het oog. Waar de wetenschappelijke discursus zich doorgaans beperkt tot de logische
aaneenschakeling van zakelijke mededelingen, maakt Het Jansenisme veelvuldig
gebruik van dialoogfragmenten en andere types van taalhandelingen. Daarnaast valt
op hoe de neutraal-wetenschappelijke stijl doorlopend wordt vervangen door meer
emotioneel geladen woorden en ironiserende wendingen. Ook procédés als de
hyperbolische veralgemening (I, 33-34) en de voortdurende afwisseling van
concretisering86 en ambigue vervaging liggen in dezelfde lijn. In het laatste gedicht
treedt het subjectief-persoonlijke zelfs op de voorgrond door de intrusie van de
verteller in zijn eigen relaas87:
‘Vindt men in deze morsige theoremen
de tekens van het einde der tijden?
Moet er nog iets nog langer uitgeboet, Adonai?
Het einde van mijn tijd? - Banzai!’
(V, 1-4)

Door al deze ingrepen gaat de onpersoonlijke histoire-schrijfmodus van de architekst
in hoge mate verloren, en komt een heel weer-
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Een opmerkelijk voorbeeld van dit concretiseringsproces biedt II, 1-12, waar de concretisering
de regels van het theologische taalspel systematisch doorbreekt. Door de vertaling van ‘une
simple lumière éclairant l'esprit de l'homme’ als ‘één enkele simpele gloeilamp / (...) die de
geest van de mens verlicht’ (II, 6-7) wordt immers het abstracte theologische begrip
gematerialiseerd en zo ontdaan van zijn noodzakelijke emotieve gedaante. Ook de
daaropvolgende combinaties ‘klaarte (...) klaarkomt’ (II, 9) en ‘advies (...) niest’ (II, 10) waarin telkens het geestelijke met het lichamelijke wordt verbonden en zo geprofaniseerd beogen hetzelfde effect. Door deze bewuste transformatie zondigt de tekst tegen de specifieke
grenzen waarbinnen het religieuze taalgebruik zich afspeelt:
‘De semantische eigenaardigheid van het spreken over God bestaat hierin dat deze
taal niet vlakweg deskriptief maar evokatief werkt. “De laatste dingen” (eschata)
zijn niet als de “laatste trein”, en Maria is niet ten hemel opgenomen zoals zij eens
naar huis ging in Nazaret. (...) Daarom mag zulke taal niet vlakweg deskriptief
gelezen worden.’
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W.A. de Pater, Taalanalytische perspektieven op godsdienst en kunst, (Filosofie en kultuur,
t2), Antwerpen 1970, De Nederlandsche Boekhandel, p. 5l.
Of de verteller zich hier identificeert met de vervolgde jansenisten en als hun spreekbuis
optreedt, of daarentegen spreekt vanuit zijn eigen situatie in persoonlijke naam is niet geheel
duidelijk.
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barstige en eigenzinnige visie op de geschiedkundige gebeurtenissen tot stand. In
die zin kan men niet enkel stellen dat het jansenisme heeft bijgedragen tot Claus'
gedichtencyclus, maar evenzeer dat Claus' tekst een bijdrage levert tot de
geschiedschrijving van het jansenisme. Dit gebeurt evenwel hoofdzakelijk op het
vlak van het discours - in Benvenistes terminologie88 - omdat de actuele spreeksituatie
en de subjectieve inbreng van de spreker een niet onaanzienlijke rol vervullen.
Die trend tot intense persoonlijke betrokkenheid zet zich nog sterker door in de
cursieve tekstfragmenten. Hier gaat het expliciet om een ik-jij-spreeksituatie, waar
de exclusief verleden tijd van de histoire heeft plaats gemaakt voor een verleden dat
in het heden wordt meegedragen en perpectieven biedt op de toekomst. De
veelzijdigheid inzake werkwoordsvormen en taalhandelingen is in dit opzicht erg
illustratief. Het is trouwens opvallend hoe de teksten in beide lettertypes geleidelijk
aan in elkaar overvloeien en tot één totaalbeeld versmelten. Zo grijpen de cursieve
fragmenten in hun verwoording herhaaldelijk terug op de historische gedeelten of
leveren zij hierop commentaar, en gaat een fragment als III, 11-14 inhoudelijk
helemaal terug op Jansenius' visie betreffende de natuurlijke staat van de eerste mens.
Thematisch lopen beide narratieve lijnen - de evolutie van het jansenisme enerzijds,
de liefdesrelaties anderzijds - overigens duidelijk parallel. In beide gevallen gaat het
om een krampachtig in stand houden van het ideaal, tegen de druk van wetgevende
instanties als de traditie, de beschaving en de opvoeding in. Benevens de potentiële
bedreiging van buitenaf blijkt de droom ook aan een inherente, inwendige slijtage
onderhevig. Zo verwerd het oorspronkelijke jansenisme uiteindelijk tot dogmatische
onverdraagzaamheid, hysterische excessen en dodende verstarring, een gevaar waaraan
ook de liefdesrelatie niet ontkomt:
‘Soms, als je mij verraadt,
raak ik in ontbinding,
als het lijk van het Jansenisme’.
(V, 14-16)
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‘Il faut entendre discours dans sa plus large extension: toute énonciation supposant un locuteur
et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière.’ Emile
Benveniste, Les relations de temps dans le verbe français. In: Problèmes de linguistique
générale I, Parijs 1966, Gallimard, pp. 241-242.
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Op die manier lopen beide thematische lijnen - de geschiedenis van het jansenisme
en de existentie van het hedendaagse individu - uiteindelijk samen in het koppig
slotfragment:
‘Zo zal ik degeneren
en de donkere dronken nacht van ons tweeën
als epifanie vertalen
en de hondse litanie herhalen:
“De verborgen God moet verborgen blijven.”’
(V, 24-28)

De slotregel van de cyclus drukt immers niet enkel de afwijzing uit van elke
transcendentie, elke wetgevende instantie op het persoonlijke vlak, maar alludeert
tevens op de jansenistische gedachte van le dieu caché:
‘La voix de Dieu ne parle plus d'une manière immédiate à l'homme. Voilà
un des points fondamentaux de la pensée tragique. “Vere tu es Deus
absconditus”, écrira Pascal. Le Dieu caché. (...) Le Dieu caché est pour
Pascal un Dieu présent et absent et non pas présent quelquefois et absent
quelquefois; mais toujours présent et toujours absent.’89
Hoewel, uiteindelijk blijkt het succes van dit verzet tegen de traditie twijfelachtig:
of het ‘moeten’ van V, 28 een normatief ideaal, een noodzakelijke uitspraak dan wel
een realiteit uitdrukt, blijft tenslotte als een vraagteken in het midden...
Stelt men uiteindelijk de vraag naar de consequenties van dit alles voor de concrete
leeservaring, dan valt vooral de vervreemdende werking van dit soort teksten op. De
sporadische receptie van Het Jansenisme in de kritiek toont zulks overduidelijk aan.
Enerzijds wordt de keuze van het behandelde onderwerp bekritiseerd en als apoëtisch
gebrandmerkt - denk in dit verband aan Luitings ‘tot poëzie gehakt proza’ - of wordt
gesteld dat een godsdienstige stroming geen stof is voor een vitalistisch auteur als
Hugo Claus. Anderzijds wordt nadrukkelijk het hermetisme van de gedichtencyclus
onderlijnd en aan de eruditie van de auteur gerelateerd: de meeste critici oordelen
het dan ook geraadzaam om hun recensie op te smukken
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Lucien Goldmann, Le dieu caché. Etude sur la vision tragique dans les Pensées de
Pascal et dans le théâtre de Racine, (Bibliothèque des idées), Parijs 1959, Gallimard,
pp. 45-46. Overigens wordt dit boek in de beknopte bibliografie van Cognets boekje
vermeld.
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met wat opgewarmde historische weetjes, tafelklaar uit de encyclopedie geschud.
De keerzijde van dit hermetisme is evenwel soms een stijgend gevoel van argwaan.
Argwaan die uiteindelijk leidt tot het snuffelen in boeken en een bijdrage als deze.
Een ‘handleiding voor debielen’ (Claus)?...90.
Leuven 1981
DIRK DE GEEST
Aspirant N.F.W.O.
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Ik dank H. Brems, K. Porteman en M. de Schepper voor hun opmerkingen bij een eerdere
versie van dit artikel.
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In margine
De Middelnederlandse Walewein oorspronkelijk?*
Men is er (bijna zonder uitzondering) van overtuigd, dat de Walewein, die omstreeks
het midden van de 13de eeuw werd geschreven, een oorspronkelijk Middelnederlands
dichtwerk is1. Het bewijs voor de stelling dat de Walewein onafhankelijk van een
Franse bron werd gedicht, lijkt de proloog van de roman te leveren. De dichter verwijst
hierin naar mondeling circulerende Arturverhalen, die ten tijde van het ontstaan van
de Walewein nog niet literair verwerkt waren. Verder wijst men er op, dat in de
Walewein-proloog het bestaan van een Franse versie, die als voorbeeld van het
Middelnederlandse dichtwerk gediend zou kunnen hebben, nadrukkelijk ontkend
wordt. De enkele in de loop van het verhaal optredende verwijzingen naar een
schriftelijke bron, die eventueel voor de ‘vertaal-

*

1

Het hier aangeboden opstel maakt deel uit van een drietal studies die wij aan de
Walewein-proloog hebben gewijd. In het opstel getiteld: ‘Biografie of retoriek? Enkele
kanttekeningen bij de proloog van de Walewein’, onderzoeken wij de retorische elementen
die in de laatste verzen van de Walewein-proloog (v. 23-32) verwerkt zijn. Wij komen tot
de conclusie dat de hier optredende retorisch gekleurde details ongeschikt zijn voor de opbouw
van een biografie van de auteur(s) (: de hypothese van G.A. van Es). Verder verdedigen wij
de stelling, dat de gehele proloog van de hand van Penninc stamt. (Dit artikel verschijnt in
TNTL). Het derde opstel van ons drieluik heet: ‘Het gebed uit de Walewein-proloog’. Hierin
onderzoeken wij de gebedspassage uit de proloog van de Walewein (v. 8-22) tegen de
achtergrond van de (vooral) geestelijke poëzie. Penninc blijkt met de gebedstraditie, zoals
deze ons uit de religieuze literatuur bekend is, op vertrouwde voet te hebben gestaan. Verder
bewijst hij in de gebedspassage, dat hij een kenner van het de Middeleeuwen kenmerkende
typologische denken is geweest. (Dit artikel verschijnt in NT). De opstellen zijn zelfstandig
geconcipieerd en hebben een eigen probleemstelling. Anderzijds vullen zij elkaar aan, zodat
een inzicht in onze opvattingen over de Walewein-proloog pas na bestudering van alle drie
opstellen is verkregen. Overlappingen zijn zoveel mogelijk vermeden, ze waren echter niet
altijd te voorkomen.
Vgl. G.A. van Es in het kommentaar bij de uitgave van De jeeste van Walewein en het
schaakbord van Penninc en Vostaert Artur-epos uit het begin van de 13de eeuw. 2dl. Zwolle,
1957, blz. 378-379. H. Sparnaay: (‘[...] we are bound to conclude that Walewein derives
from a French romance’) heeft niet kunnen overtuigen. (Vgl. H. Sparnaay: ‘The Dutch
Romances’. In: Arthurian Literature in the Middle Ages [...] Ed. R.S. Loomis. Oxford 19745,
blz. 453-461. Gitaat op blz. 461). J.D. Janssens bespreekt de verschillende opvattingen over
de oorspronkelijkheid van de Walewein in zijn artikel: ‘De Arturistiek: Een “wout sonder
genade” [...]’. In: SpdL 21 (1979), blz. 296-318. Vgl. vooral blz. 301-303.
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theorie’ zouden kunnen spreken, worden algemeen als geloofwaardigheids-formules
beschouwd, waaraan verder geen bewijskracht mag worden ontleend. Een Franse
roman, waarvan de Walewein een directe bewerking zou kunnen zijn, is nooit
gevonden, hetgeen de tekstinterne ontkenning van het bestaan van een Frans
proto-type nog eens bevestigt. Kortom: de Walewein - ‘dit staat nu menselijkerwijs
gesproken wel vast’ (G.P.M. Knuvelder)2 - is ‘een zelfstandige Middelnederlandse
roman’. (J.D. Janssens)3. Het valt op, dat de hier boven beschreven hypothese op een
zeer smalle tekstbasis berust. Twee passages uit de Walewein-proloog vormen in
hoofdzaak de grondslag van de argumentatie. Er zijn weliswaar ook andere, niet uit
de proloog afgeleide argumenten ten gunste van de oorspronkelijksheidstheorie
aangevoerd, maar deze zijn uitsluitend complementair van aard: zij kunnen slechts
optreden ter versterking van de bewijsvoering, ‘[a]ls alleenstaande argumenten-groep
zouden ze [...] niet sterk genoeg zijn [...]’. (M. Draak)4. Wij vragen ons af, of het
draagvermogen van de twee pijlers waarop de ‘zwaarwichtige’ these over de
oorspronkelijkheid van de Walewein voornamelijk rust, wel groot genoeg is. Het zij
ons toegestaan in het navolgende onderzoek onze twijfels nader toe te lichten.

I

2
3

4

G.P.M. Knuvelder: Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Dl. I.
's-Hertogenbosch, 1970. Citaat op blz. 137.
J.D. Janssens: ‘Walewein’. In: Moderne Encyclopedie der wereldliteratuur. Dl. IX. Bussum
z.j. Citaat op blz. 257. Er dient op gewezen te worden, dat Janssens het begrip ‘oorspronkelijk’
relativeert. Zo veronderstelt hij, dat de Walewein - hoewel naar zijn mening een zelfstandig
Middelnederlands dichtwerk - in bepaalde episoden direkte invloed van de Franse Arturtraditie
verraadt. (Een voorbeeld:) De brug-episode uit de Walewein zou volgens Janssens rechtstreeks
van de Lancelot-en-Prose afhankelijk zijn. (Vgl. SpdL 21 (1979), blz. 307-310). Recentelijk
heeft Janssens dit standpunt verlaten: Niet het Frans, maar de Middelnederlandse Lantsloot
vander Haghedochte zou Penninc tot de brug-passage hebben geïnspireerd. (Vgl. NT 75
(1982), blz. 307 en SpdL 24 (1982), blz. 88). Wij merken op, dat Janssens' gewijzigde visie
verregaande consequenties heeft. De onlangs door Janssens geponeerde stelling, dat de
idealisering en verhoofsing van de Walewein-figuur door Penninc ‘als een bewuste reactie
tegen de Franse Arturromans’ (vgl. NT 75 (1982), blz. 297) moet worden opgevat, wordt
ontkracht door Janssens' opmerking, dat ‘het positieve beeld van Walewein en de idealiserende
verhoofsingstendens op rekening’ komt ‘van de onbekende dichter van LH [Lantsloot vander
Haghedochte]. Deze en andere tendenzen [...] hebben de Wal[ewein]-dichters in hun Dietse
bron gevonden [...]’. (Vgl. Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Bd. XXXV (1981), blz. 185). De gehele kwestie
illustreert hoe complex de problemen zijn, die rond de vraag naar ‘oorspronkelijkheid’ en
‘afhankelijkheid’ rijzen. Wij durven in dit stadium van het onderzoek geen oordeel over de
juistheid van Janssens' positieverandering te geven.
M. Draak: Onderzoekingen over de roman van Walewein. (Met aanvullend hoofdstuk over
‘Het Walewein-Onderzoek sinds 1936’). Groningen/Amsterdam 19752, blz. 212.
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1 ‘Vanden coninc Arture
Es bleven menighe avonture
Die nemmer mee ne wert bescreven5.

Deze zin vormt de eerste bewijsplaats voor de stelling, dat de Walewein een
zelfstandig Middelnederlands dichtwerk zou zijn. Volgens G.A. van Es6, die hiermede
de algemene opinie verwoordt, duiden de verzen er op, dat in de 13de eeuw vele
Arturverhalen slechts uit mondelinge overlevering bekend waren. In geschreven
vorm bestonden ze niet. (Vgl. v.3: [...] nemmer mee [...] bescreven). Uit de rijke
stroom ‘ongeschreven’ Arturverhalen heeft Penninc een avonture gekozen, die hij
nu voor het publiek gaat opschrijven. De these, dat Penninc bij de vervaardiging van
de Walewein op een mondelinge traditie heeft teruggegrepen, berust met name op
de interpretatie van bescreven, dat door Van Es (e.a.) als ‘te boek gesteld’7 wordt
opgevat. Uit het feit, dat de dichter het bestaan van een ‘geschreven’ boek ontkent,
leidt hij een mondelinge overleveringsvorm af. Wij vragen ons af, of de hier gegeven
uitleg dwingend is. Het werkwoord bescriven geeft de werkzaamheid van de
‘schrijver’ weer, het betekent in de eerste plaats ‘schrijven’. (B.v.: Sinte Pauwels
[...] in sijn eerste epistel die hi bescrivet totten Corinthen8; Alexanders Geesten9, v.
68 vlg.: Hoe ic die waerheit [...] In dietsce wel bescriven moete [...]). Ter omschrijving
van de dichterlijke werkzaamheid komt hiernaast het werkwoord dichten voor.
(Historie van Troyen10, v. 4 vlg.: [...] een historie goet Te dichtene int Duytsche
woert). Het werkwoord maken kan in dezelfde betekenis gebruikt worden. (Alexanders
Geesten11, v. 9 vlg.: Die hovesch sijn [...] Segghen dat es wel ghemaect). Ook de
Walewein-dichter gebruikt maken op deze wijze. (v. 23: Dies bat Penninc, diene [=
het boek] maecte [...]). Vostaert, die het onvoltooide dichtwerk afmaakte, varieert:
Penninc, die dichte desen bouc [...], v. 11173. Hetgeen J.W. Muller met betrekking
tot de Rynaert-proloog zegt, geldt o.i. ook voor de Walewein: maken is ‘synoniem
met dichten, [w]elke beide ww. dus [...] n i e t beteekenen, geheel uit zich zelf, uit
zijne fantasie voortbrengen, maar: (de reeds bestaande stof) samenstellen, vormen,
“fatsoeneren” [...]’12. Ook het werkwoord bescriven heeft de Reynaert-filologen
beziggehouden. In de

5
6
7
8
9
10
11
12

Wij citeren de Walewein naar de uitgave van G.A. van Es. (zie noot 1).
G.A. van Es (zie noot 1), blz. 378.
G.A. van Es (zie noot 1). Woordenlijst blz. 548, vertaling voor bescreven.
Vgl. E. Verwijs/J. Verdam: Middelnederlandsch Woordenboek, s.v. bescriven.
Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant. Ed. J. Franck. Groningen, 1882.
Istory van Troyen van Jacob van Maerlant. Ed. N. de Pauw/E. Gailliard. Gent, 1889.
Zie noot 9.
J.W. Muller: ‘Aernout en Willem als de twee dichters van Reinaert I gehandhaafd’. In: TNTL
41 (1922), blz. 65-114, blz. 110 en blz. 110, opmerking 1.
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proloog tot de Reynaert lezen wij over de avonture van Reynaerde de toevoeging:
Die arnout niet en hadde bescreuen (F, v. 6)13. De zinswending niet bescreuen is ook
hier ‘niets anders dan: niet geschreven’ (J.W. Muller)14, waarbij verder dient te worden
vastgesteld, dat de lezingen van Reynaert A, 5 (onghemaket) en F, 6 (niet bescreven)
‘logisch met elkander overeenstemmen’ [...]. (J.W. Muller)15. De mogelijkheid, dat
Willem hier zinspeelt op een mondelinge Reynaert-traditie wordt niet in ernst
overwogen. Voor K. Heeroma b.v. is het waarschijnlijk, dat Arnout ‘ook een
“Reinaert”-dichter [...], een uit het frans vertalend dichter’16 is geweest.niet bescreuen
(= onghemaket) betekent in de Reynaert-proloog ‘niet geschreven’, d.w.z., nog niet
(naar het Frans) gedicht’. De beginverzen uit de Reynaert vertonen een opvallende
overeenkomst met de eerste verzen uit de Walewein-proloog: De Reynaert-dichter
Willem spreekt er zijn spijt over uit, dat het avontuur van Reynaerde in zijn moedertaal
niet (of niet volledig)17 bestaat: ook Arnout heeft het niet bescreven. (F, 6). De
Walewein-dichter begint met een soortgelijke constatering: Er bestaat menig avontuur
over Artur, dat nooit eerder [in het Diets] bescreven werd. Vóór de literaire
werkzaamheid van Penninc, diene maecte (v. 23), was de Walewein net als de
Reynaert onghemaket bleven, niet bescreuen: het dichtwerk bestond niet in het Diets.
De opmerking nemmer mee [...] bescreven (Walewein, v. 3) is (in de eerste plaats)
voor het publiek bestemd18. Er wordt een verhaal in het vooruitzicht gesteld, dat voor
de Dietse toehoorder volkomen nieuw is. Dat Penninc, evenals trouwens de
Reynaert-dichter, deze informatie aan het begin van de proloog verstrekt, is stellig
geen toeval. Wij hebben hier te maken met een eeuwenoude ‘Exordial-topos’, die
ertoe dient ‘[d]ie Abfassung einer Schrift zu begründen [...]’19. De topos: ‘ich bringe
noch nie Gesagtes’ (E. Curtius)20, heeft een retorische strekking. Door de ‘Verheißung
eines stofflich Neuen, Unerhörten’ (H. Brinkmann)21 wordt de attentio van het

13

14
15
16
17
18

19
20
21

Vgl. Van den vos reinaerde. Exegetische commentaar door Prof. dr. J.W. Muller. Leiden,
1942. Van den vos reynaerde I Teksten [...] Ed. W.G. Hellinga. Zwolle, 1952. In de beide
uitgaven treft men ook de lezingen van handschrift F aan. (Wij citeren de Reynaert naar de
editie van Hellinga).
J.W. Muller (zie noot 12), blz. 111.
J.W. Muller (zie noot 12), blz. 107.
K. Heeroma: Spelend met de spelgenoten [...]. Den Haag, 1969, blz. 193.
Vgl. de lezing A, 6: Niet ... vulscreuen.
Wie in de proloog (betrouwbare) gegevens over de werkelijke auteur hoopt aan te treffen,
leest de proloogtekst ‘averechts’. De proloog dient ertoe het publiek te beïnvloeden. Ook
ogenschijnlijk ‘persoonlijke’ opmerkingen moeten vanuit hun retorische functie begrepen
worden!
E.R. Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern/München, 19738.
Citaat op blz. 95.
E.R. Curtius (zie noot 19). Citaat op blz. 95.
H. Brinkmann: ‘Der Prolog im Mittelalter als literarische Erscheinung’. In: Wirkendes Wort
14 (1964), blz. 1-21. Citaat op blz. 4.
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publiek gewekt, de ‘Aufnahmebereitschaft’ (O. Sayce)22 vergroot. Onze conclusie
luidt: Er bestaat geen dwingende reden om uit de proloogverzen 1-3 een mondelinge
overlevering van de Walewein te willen afleiden. De dichter probeert veeleer door
gebruik te maken van een beproefd retorisch middel te bereiken, dat zijn verhaal bij
het Dietse publiek een goed onthaal zal vinden.

II
4 Nu hebbic ene scone up heven
Consticse wel in twalsche vinden
Ic soudse jou in dietsche ontbinden:
Soe es utermaten scone!

Ook deze passage uit de Walewein-proloog heeft veel aandacht getrokken. De verzen
5 vlg. vormen de tweede bewijsplaats voor de oorspronkelijkheidstheorie. G.A. van
Es vertolkt de gangbare opvatting met de volgende parafrase: ‘[...] als ik deze mooie
vertelling (die uit de Arturoverleveringen bekend is) in Franse dichtvorm had kunnen
vinden, zou ik ze hier voor U in het Vlaams gaan vertalen. Maar aangezien er nu
eenmaal geen Franse roman over dit avontuur bestond [...] is hij noodzakelijkerwijze
zelfstandig te werk gegaan. Dat zegt hij wel niet met zoveel woorden, maar dat volgt
toch natuurlijkerwijze uit het verband’23. Een ‘proloog die (o wonder) eigen bedenksel
toegeeft’ (M. Draak)24 is stellig uitzonderlijk te noemen. Van Es stelt immers te recht
vast: ‘Het verwijzen naar een Franse bron zou voor Penninc eerder aantrekkelijk
geweest zijn, omdat zijn werk daardoor in de ogen van zijn publiek aan waarde
gewonnen zou hebben’25. Men mag zelfs aannemen, dat een Dietse dichter, die een
zelfstandig werkstuk neerschreef, niettemin zou pretenderen, dat zijn verhaal in een
Franse traditie stond, om zo het verwijt van leugenachtigheid te ontlopen. ‘Origineel’
(in de moderne betekenis van het woord) mocht immers een Middeleeuws dichtwerk
niet zijn: ‘Das Verhältnis zum Werk setzt im Mittelalter nicht “originär” mit der
Erfindung eines Erzählgegenstandes ein, sondern - gemäß der Traditionsgebundenheit
der Dichtung - mit der “Faszination” des Erzählers durch einen Stoff [...]. Dies Stehen
im Kontinuum verbürgter Tradition zeigt sich schon in dem ausgeprägten Bemuhen,
die Fiktionalität der Dichtung durch Quellenangaben [...] aufzuheben’. (P. Kobbe)26.
Hoe belangrijk het Franse voorbeeld voor de

22
23
24
25
26

O. Sayce: ‘Prolog, Epilog und das Problem des Erzählers’. In: Probleme mittelhochdeutscher
Erzählformen [...]. Ed. P.F. Ganz/W. Schröder. Berlin, 1972, blz. 63-72. Vgl. blz. 65.
G.A. van Es (zie noot 1), blz. 379.
M. Draak (zie noot 4), blz. 203, noot 4.
G.A. van Es (zie noot 1), blz. 379.
P. Kobbe: ‘Funktion und Gestalt des Prologs in der mittelhochdeutschen nachklassischen
Epik des 13. Jahrhunderts’. In: Deutsche Vierteljahrsschrift 43 (1969), blz. 405-475. Citaat
op blz. 420.
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Middeleeuwse bewerker wel was, blijkt ook uit het feit, dat hij soms opmerkt,
‘mühsame Quellenforschungen unternommen [zu] haben, urn die wahre Geschichte
zu finden und alle falschen Versionen auszuscheiden [...]’. (C. Lofmark)27.
Ook in de Middelnederlandse prologen wordt niet zelden gesuggereerd, dat de
dichter zijn best heeft gedaan om de juiste bron voor zijn bewerking te achterhalen.
Wij beperken ons tot twee voorbeelden. In de proloog van de Reynaert merkt Willem
op:
7 Dat hi die vijte van reynaerde soucken
Ende hise na den walschen boucken
In dietsche dus heuet begonnen
[...]28

K. Heeroma geeft bij deze verzen het volgende kommentaar: ‘[...] Willam zegt
uitdrukkelijk dat hij de “vite”, de “grondtekst” van zíjn “avonture” had laten opzoeken
uit de fránse literatuur. Blijkbaar is Willam erin geslaagd, die juiste “grondtekst” te
vinden, want hij heeft een “Reinaert” gedicht [...] op touw gezet [...]’29. Jacob van
Maerlant beweert in de proloog van de Merlijn, dat hij de beschikbare bronnen
intensief bestudeerd heeft. Hij zou namelijk op Franse versies gestoten zijn, die als
onjuist moeten worden aangemerkt:
20 Ick wille dat gy des zeker zijt,
Dat ick die historie vele valsch
Gevonden hebbe in dat walsch,
[...]30.

Kennelijk heeft Jacob - hij geeft althans zulks voor - de bestaande handschriften
grondig met elkaar vergeleken. De ‘verkeerde’ versies heeft hij vanzelfsprekend niet
gebruikt. Hij is bij zijn bewerking van de ‘juiste’ bron uitgegaan. De werkwijze van
Jacob stemt overeen met hetgeen C. Lofmark voor de Middelhoogduitse bewerker
vaststelt: ‘[Der höfische Romandichter] muß erst die authentische Quelle entdecken,
dann nach ihrer Autorität den Verlauf der Geschichte treu wiedergeben’. Hij ‘beweist
[...] die Wahrheit seiner Aussagen durch Berufung auf eire Quelle, die er für
vertrauenswürdig erklärt hat’31. Hetzelfde geldt voor de Middel-

27
28
29
30
31

C. Lofmark: ‘Der höfische Dichter als Übersetzer’, In: Probleme mittelhochdeutscher
Erzälformen [...]. Ed. P.F. Ganz/W. Schröder (zie noot 22), blz. 40-62. Citaat op blz. 55.
Vgl. noot 13.
K. Heeroma (zie noot 16), blz. 183.
Jacob van Maerlants Merlyn. Ed. J. van Vloten. Leiden, 1880.
C. Lofmark (zie noot 27), blz. 56.
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nederlandse dichter: Vanderheyden ziet ‘het verwijzen naar gebruikte bronnen, het
beroep op het gezag van auteurs uit wier werk de schrijver putte als een ‘uiting van
de verering voor de “waarheid”’, die men ook bij de dichters van romantische verhalen
- ‘avonturen’ - aantreft32. Tegen deze achtergrond steekt de Walewein-dichter, die
volgens de gangbare mening in zijn proloog het bestaan van een Franse bron
nadrukkelijk ontkent, wel zeer sterk af. Had Penninc er geen behoefte aan zijn
dichtwerk door de verwijzing naar een (desnoods fictieve) bron in een Artur-traditie
te plaatsen? Geheel onverschillig tegenover de eis van zijn tijd, dat de roman in een
vaste traditie diende te staan, kan ook de Walewein-dichter niet gestaan hebben. Dit
bewijzen de vele verwijzingen naar een (schriftelijke) bron, die regelmatig in het
werk optreden. Bij zoveel twijfels verdient het wellicht aanbeveling de kwestieuze
verzen nog eens nader te onderzoeken.
Allereerst dient men zich af te vragen, wat de woorden wel in twalsche vinden
(Walewein, v. 5) eigenlijk betekenen. W.A.F. Janssen vertaalt letterlijk: ‘[...] wel in
't Frans vinden [...]’33. Daarbij wordt uit het oog verloren, dat wel hier als adverbium
van wijze dient te worden opgevat en derhalve ‘goed’ betekent34. Penninc zegt: ‘Kon
ik het avontuur goed in het Frans vinden [...]’, hetgeen inhoudt, dat Penninc,
overeenkomstig de hier boven beschreven werkmethode, ernaar heeft gestreefd de
juiste (Franse) bron te bemachtigen. De woorden wel in twalsche vinden drukken
het tegenovergestelde van Jacobs opmerking uit, die beweert, dat hij het verhaal vaak
valsch [...] in dat walsch [g]evonden heeft. Wat bedoelt Penninc als hij zegt: ‘Als ik
van dit Arturverhaal de “juiste bron” kon vinden, dan zou ik het in het Diets vertalen’?
De conclusie van Van Es, dat ‘er nu eenmaal geen Franse bron bestond’35, is bij deze
interpretatie onjuist. Deze zou o.i. moeten luiden: ‘Maar aangezien ik niet de juiste
bron kon vinden, ga ik het verhaal nu maar zelfstandig in het Diets vertellen’. Hebben
er dan toch Franse versies bestaan, die door Penninc afgekeurd zijn? Verder vraagt
men zich af, waarom Penninc melding maakt van een bronnenstudie. De zin van de
woorden wel [...] vinden kan immers slechts zijn, dat de dichter voorgeeft de beste
versie als grondtekst voor zijn bewerking te hebben gekozen. De zoekactie dient met
succes bekroond te worden, wil de dichter geen afbreuk doen aan de kwaliteit van
het eigen dichtwerk. Het zou zeker geen aanprijzing zijn als Penninc hier zou zeggen:
‘Ik heb in het Frans de

32
33

34
35

J.F. Vanderheyden: ‘Litteraire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften [...]’.
In: VMVA 1961, blz. 173-275. Citaat op blz. 199 (vlg.).
W.A.F. Janssen: ‘Vanden Vos Reinaerde’. In: LB XLII (1952), blz. 76-85 en blz. 93-112.
Het gehele citaat luidt: ‘Nu heb ik een heel mooi op stapel gezet, dat, al kon (of: zou kunnen?)
ik het wel in 't Frans vinden, ik voor u toch in 't Diets meende te moeten verhalen’. (Vgl. blz.
101 vlg.). Janssen heeft met de concessieve interpretatie van de verzen niet kunnen overtuigen.
Vgl. ook G.A. van Es (zie noot 1). Woordenlijst, blz. 626: wel = ‘goed’.
G.A. van Es (zie noot 1), blz. 379.
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juiste bron niet kunnen achterhalen, en begin derhalve maar op mijn eigen houtje,
gebruik makend van een Arturverhaal, dat ik ooit gehoord heb’.
Wij betwijfelen ook om een andere reden, of de gangbare uitleg van v. 5 vlg. wel
juist is. Ziet men namelijk in de onderzochte verzen een hypothetisch-conditionele
spreekeenheid die het karakter van een irrealis draagt (de dichter zoekt tevergeefs),
dan zou dit streng genomen inhouden, dat het schone verhaal over Walewein in het
Diets niet verteld gaat worden. Immers, ‘de tweede helft van de zin, de eigenlijke
bewering, toezegging of mededeling, geldt pas, als de restrictie is weggenomen,
m.a.w. als die voorwaarde is vervuld [...]’. (G.A. van Es)36. Het is duidelijk, dat
Penninc dit hier niet bedoeld kan hebben. Het probleem schuilt in de vraag: ‘Welke
modaliteit bezit de hier onderzochte zinsconstructie’? Van Es maakt er op attent, dat
de ‘modaliteit van de hypothetisch-conditionele spreekeenheid [...] zeer gecompliceerd
[kan] zijn - genuanceerd zoals iedere mededelende zin zich bewegen kan tussen de
polen van zekerheid en onzekerheid, overtuiging, mogelijkheid, twijfel; eventueel
zelfs gemengd met hoop of verwachting’37. Van Es heeft een historisch onderzoek
aan deze bijzondere zinsconstructie gewijd. Hij merkt op, dat de bijzin oorspronkelijk
een zelfstandige wenszin vormde: ‘In verschillende gevallen is optativische oorsprong
van de b[ij]z[in] duidelijk. Daaraan ontleent de verbinding een bijzonder modaal,
“dramatisch” karakter’38. Verder stelt Van Es vast, dat de constructie in het
Middelnederlands ook gebruikt wordt om een ‘begeerde mogelijkheid’ te
omschrijven39. Dit bijzondere gebruik van de conditionele zin blijkt
‘gemeingermanisch’ te zijn. O. Behaghel merkt dienaangaande op: ‘Derartige
[Bedingungs-] Sätze gehen auf selbständige Wunschsätze zurück; in vielen von ihnen
könnte man ans Ende des Nebensatzes ein Ausrufungszeichen setzen und den
Nebensatz als selbständigen Wunsch auffassen’40. Biedt deze constatering de oplossing
voor ons probleem? Allereerst een voorbeeld uit het begin van de Vierde Martijn ter
toetsing:
II, 20
Constic fraye rime vinden
Ende op XIX. doen inden,
So woudic rime maken
[...]41

36
37
38

39
40
41

G.A. van Es: Nederlandse Syntaxis in klein bestek. Zwolle, 1966, blz. 161.
G.A. van Es (zie noot 36), blz. 161.
G.A. van Es: ‘Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele
(hypothetische) modaliteit in het Nederlands’. In: TNTL 71 (1953), blz. 1-119. Citaat op blz.
44.
G.A. van Es (zie noot 38), blz. 44. Van Es geeft als voorbeeld: Mochtewi bi enegen
engiene/Beriden die edele heren/Wi soudense sconincs hove doen keren...
O. Behaghel: Deutsche Syntax Eine geschichtliche Darstellung. Bd. III. Heidelberg, 1928,
blz. 642.
Hein van Aken Vierde Martijn. Ed. W.E. Hegman. Zwolle, 1958.
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De hier geciteerde verzen vertonen een opvallende gelijkenis met de onderzochte
verzen uit de Walewein-proloog. In beide gevallen hebben wij naar de vorm te maken
met een hypothetisch-conditionele spreekeenheid. W.E. Hegman, de uitgever van
Vierde Martijn, geeft de volgende parafrase van de regels: ‘Kon ik echte, goed
sluitende rijmen vinden om strofen van negentien regels te schrijven, dan zou ik
gedichten maken [...]’42. De vraag rijst: Was deze voorwaarde voor Hein van Aken,
de dichter van de Vierde Martijn, vervulbaar, m.a.w. maakte hij strofen van 19
versregels? Een blik op het dichtwerk bewijst, dat dit inderdaad het geval is geweest.
Hegman merkt op: ‘De maker van de Vierde Martijn wil zijn meester in
kunstvaardigheid overtreffen: de strofe van Maerlant wordt door toevoeging van nog
twee disticha + slotregel [...] tot de (overmatige) lengte van 19 rr. uitgebreid [...]’43.
De bijzin neemt hier de betekenis van een wenszin aan (: ‘Kon ik maar [...] vinden
[...]’!). De wens blijkt in vervulling te gaan: De dichter víndt fraye rime en máákt
strofen van 19 regels. Niets staat het dichten (rime maken) in de weg. Door de
wensvorm te kiezen geeft Hein van Aken aan zijn woorden een sterk retorisch effect.
Hij beklemtoont de moeite die het ‘vinden’ hem gaat kosten. (‘Mocht ik in staat zijn
...’). De woorden zijn ‘dramatisch’ (Van Es), gespeeld! Het doel van de dichter kan
slechts zijn het publiek op een voor hem en zijn dichtwerk gunstige wijze te
beïnvloeden. De omstreden verzen 5 vlg. uit de Walewain-proloog kunnen op dezelfde
manier verklaard worden. De zinsconstructie (Consticse [...] (vinden/Ic soudse [...])
dient niet (zoals tot nog toe gebruikelijk was) als irrealis te worden opgevat. De
bijzin (v. 5) is o.i. een wenszin, die een ‘begeerde mogelijkheid’ (Van Es) uitdrukt.
Penninc verzucht: ‘Mocht ik in staat zijn van het avontuur de juiste versie in het
Frans te vinden!’. Gaat de ‘bede’44 in vervulling - de dichter twijfelt er niet aan, maar
geeft uit gespeelde bescheidenheid zijn mededeling de vorm van een wens, waarvan
de vervulling onzeker lijkt45 - dan is hij graag bereid het verhaal te gaan vertellen.
De retorische functie van de formulering is ook hier duidelijk. Het zoeken naar de
juiste bron is een moeizame opgave: het publiek zal de dichter voor zijn inspanningen
dankbaar zijn. Beoogd wordt een captatio benevolentiae46. Bij nader onderzoek blijkt
de hier besproken wensconstructie

42
43
44

45
46

W.E. Hegman (zie noot 41), blz. 90.
W.E. Hegman (sie noot 41), blz. 89.
Een bevestiging voor de juistheid van onze interpretatie menen wij in v. 23 van de
Walewein-proloog te vinden. In v. 23 (Dies bat Penninc diene maecte ...) wordt het
voorafgaande gedeelte van de proloog (gekenmerkt door de ik-vorm) als ‘bede’ getypeerd.
Hiertoe behoort ook v. 5 vlg.
Vgl. O. Behaghel: ‘[...] der Sprechende gibt aus Höflichkeit seine Aussage die Form der
Unsicherheit’. (zie noot 40), blz. 643.
Vgl. H. Brinkmann (zie noot 21): ‘Die Rhetorik legt im einzelnen fest, auf welche Weise die
Sympathie [benevolentia], Aufgeschlossenheit [docilitas], Aufmerksamkeit [attentio] des
Hörers gewonnen werden kann’. Citaat op blz. 4.
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(Constic [...] vinden, [...]) wel vaker in de Middelnederlandse prologen voor te komen.
Steeds weer heeft de formulering een retorische intentie47.

III
Er bestaat o.i. gegronde reden te twijfelen aan de overtuigingskracht van de
argumenten die ter staving van de oorspronkelijkheidsthese zijn aangevoerd. Welke
consequentie heeft deze constatering voor het Walewein-onderzoek? Ondanks het
feit dat J.D. Janssens recentelijk de afhankelijkheid van Penninc (en Vostaert) ten
opzichte van de Middelnederlandse Arturtraditie heeft beklemtoond48, menen wij uit
ons onderzoek te mogen concluderen, dat het voor het Walewein-onderzoek gewenst
is, de blik op Frankrijk gericht te houden. Het blijft o.i. noodzakelijk, dat men, ter
bepaling van de literair-historische ‘achtergrond’ van de Walewein, Franse
Arturromans uit de 12de en 13de eeuw bij het onderzoek betrekt, om zodoende de
traditionele (Franse) vertelelementen van de meer specifieke (Middelnederlandse)
te kunnen onderscheiden49. Bouwt men de these, dat de Walewein onafhankelijk van
het Frans ontstaan zou zijn, verder uit, en neemt men (b.v.) een directe invloed van
mondelinge, oorspronkelijk Keltische verhalen op de Walewein aan50, dan vrezen
wij, dat de draagkracht van de oorspronkelijkheidsthese overschat wordt. Het zal
duidelijk zijn, dat wij niet pretenderen het bewijs te hebben geleverd, dat de Walewein
naar een Frans voorbeeld m o e t zijn gedicht. Het doel van dit opstel kon slechts
zijn, bestaande zekerheden te relativeren, zodat een ieder, die zich met de Walewein
bezighoudt, zich (opnieuw) zal afvragen: Is de Walewein wel oorspronkelijk?
J.H. WINKELMAN
47

In de proloog van een gedicht van Willem van Hildegaersberch b.v. treffen wij een constructie
aan die sterk aan de verzen 5 vlg. uit de Walewein-proloog doet denken:
II,1
Ic heb gevonden of gehoert
In mynen sin een nuttelijc woert,
Dat ic geerne soude ontbynden,
Cost ic im mijn memori vynden
Rechte rijm ende waer beduyt.

48

49

50

Vgl. Gedichten van Willem van Hildegaersberch. Ed. W. Bisschop/E. Verwijs. 's-Gravenhage,
1870, blz. 3. Willem is gaarne bereid een nuttelijc woert te gaan vertellen. Hij voegt er de
wens aan toe: Mocht ik in staat zijn (Cost ic ...) de juiste versregels en de ware uitleg te
bedenken. Ook hier neemt de conditionele zinsconstructie het karakter van een wenszin aan.
Vgl. de in noot 3 geregistreerde opvattingen van J.D. Janssens. Een citaat uit Handelingen
(zie noot 3), blz. 185: ‘[...] de LH [Lantsloot vander Haghedachte]-dichter [...] blijkt de
Wal.-dichters in hoge mate te hebben geïnspireerd’.
Wij stemmen geheel in met een eerder door J.D. Janssens (en N. de Paepe) gemaakte
opmerking, dat de studie van de Middeleeuwse literatuur niet anders dan comparatistisch
kan zijn: ‘[...] de neerlandicus-mediëvist moet met een deel van de Franse ridderliteratuur
vertrouwd zijn’. Vgl. J.D. Janssens: ‘De Arturistiek: Een “wout sonder genade”’. In: SpdL
22 (1980), blz. 47-67. Citaat op blz. 53, met verwijzing naar N. de Paepe.
Vgl. J.D. Janssens: ‘Oude en nieuwe wegen in “het woud zonder genade” [...]’. In: NT 75
(1982), blz. 291-312. Vooral blz. 299.
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De verzen van de corrector in handschrift 's-Gravenhage, KB, 129
A 10
(De Lancelotcompilatie)
Inleiding1
Sinds het verschijnen van de eerste (en tot nu toe enige) volledige editie van de
Lancelotcompilatie2 is algemeen bekend dat het handschrift waarin de tekst ons is
overgeleverd ('s-Gravenhage, KB, 129 A 10) gebruikssporen bevat. Iemand, die
gewoonlijk de corrector wordt genoemd, heeft grote delen van het handschrift voorzien
van aantekeningen. Jonckbloet kon maar weinig waardering opbrengen voor zijn
activiteiten. Het betrof zijns inziens ‘dikwijls noodelooze apposities ter loutere
verduidelijking’, ‘nuttelooze uitbreidingen’ en ‘zinstorende veranderingen’, terwijl
bovendien ‘de enkele er bij gedichte regels dikwerf slot noch zin hebben’ (p.
LXVIII-LXIX). Toch gaf hij ook toe, dankbaar gebruik te hebben gemaakt van het
werk van de corrector: ‘Hoe het zij, deze toevoegselen of verbeteringen hebben mij
dikwijls geholpen in het vaststellen van eenen wat meer verstaanbaren tekst’ (p.
LXVIII).
Ruim een eeuw later bleken de werkzaamheden van de corrector fascinerend te
zijn. Nadat Draak en Hellinga3 opnieuw op zijn bemoeienis met de tekst hadden
gewezen, analyseerde Gerritsen4 in een verhelderend artikel zijn activiteiten. De
corrector verbeterde kopiistenfouten en probeerde de tekst van Vlaamse
dialecteigenaardigheden te zuiveren. Daarnaast bracht hij veranderingen aan om het
verhaal begrijpelijker te maken voor een luisterend publiek en voorzag hij de
versregels van leesaanwijzingen ten behoeve van voordracht.

1
2

3
4

Dit artikel vloeit voort uit ZWO-projekt nr. 124-22-12.
Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Naar het (eenig-bekende) handschrift der Koninklijke
Bibliotheek, op gezag van het gouvernement uitgeg. door W.J.A. Jonckbloet. 2 dln.
's-Gravenhage, 1846-1849.
Zie: M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. 2e ongewijzigde
dr. Amsterdam, 1977. Med. KNAW, afd. Lett., N.R., dl. 17, no. 7, p. 43-44.
W.P. Gerritsen, Corrections and Indications for Oral Delivery in the Middle Dutch Lancelot
Manuscript The Hague KB 129 A 10. In: Neerlandica manuscripta. Essays presented to G.I.
Lieftinck 3. Amsterdam, 1976. Litterae textualis, p. 38-59.
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De corrector heeft niet alleen letters en woorden veranderd, weggelaten of toegevoegd,
maar ook volledige verzen bijgedicht. Mijn belangstelling voor deze verzen werd
gewekt toen ik stuitte op een passage waarbij de corrector bijzonder handig te werk
gaat. Het betreft het moment waarop Gaheret een dwerg opdraagt een uitdaging tot
een tweegevecht over te brengen. De corrector las5 het volgende:
II, 8821
Nu ganc dinen here dit vertellen.
Ende en coemt hi niet, ic sal vellen
Sijn pawelgoenen, ende bi desen
‘Bi mire trouwe,’ seide die naen,
‘Dese boetscap sal wel sijn gedaen;

Na vs. 8823 ontbrak een vers. De corrector was gedwongen een versregel te
vervaardigen om het weesrijm (desen) aan te vullen. Hoe moest hij dat doen? Hij
beschikte niet over een legger waaraan hij een versregel kon ontlenen6. Blijkens zijn
aanvulling besloot de corrector niet onmiddellijk te vertrouwen op zijn eigen
scheppend vermogen, maar op zoek te gaan naar de scène waar de dwerg de
boodschap overbrengt. Bijna 40 regels verder in dezelfde kolom (fol. 24 r,b) stuitte
hij op de woorden van de dwerg:
II, 8861
Ne coemdi niet, weet wel hi sal
Uwe pawelgoenen neder werpen al;
Dit sal u mere scande welen.’

Hiermee was zijn probleem opgelost. In de ondermarge van de bladzijde schreef de
corrector dat zel mere scande wezen7 en vulde zo het weesrijm aan8.
Deze wijze van handelen leek me voldoende aanleiding om de verzen van de
corrector als aparte groep onder de loep te nemen9. Hoe trachtte hij zich te redden
uit een situatie waarin hij niet kon volstaan met het aanbrengen van veranderingen,
maar gedwongen was een volledige versregel te maken? Het zal duidelijk zijn dat
op die momenten de mogelijkheid nadrukkelijk aanwezig was dat hij een inhoudelijke
onregelmatigheid zou veroorzaken.

5
6
7
8

9

Vanzelfsprekend zonder de ingrepen van de editeur, die ik ter wille van de leesbaarheid van
Jonckbloet overneem.
Vgl. W.P. Gerritsen, Corrections and Indications, p. 43-44.
Hij voorzag het vers bovendien van de leesaanwijzing ende.
Gerritsen heeft eveneens een voorbeeld gegeven van een situatie waarbij de corrector verderop
in de tekst een oplossing voor zijn probleem trachtte te vinden. Vgl. Corrections and
Indications, p. 46-47.
De corrector heeft eveneens volledige versregels opgeschreven ter vervanging van regels
van de kopiist. Vaak had hij in deze gevallen ook kunnen volstaan met het veranderen van
letters of woorden. Deze vervangende verzen zijn buiten beschouwing gebleven, het onderzoek
betreft uitsluitend de ingevoegde verzen.
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De corrector is de schepper van 25 ingevoegde verzen, een aantal dat niet voldoende
was om alle weesrijmen op te heffen (vgl. bijvoorbeeld fol. 28 v,c waar Jonckbloet
het weesrijm aanvulde (II, 10604)). Het is opmerkelijk dat niet minder dan 18
versregels voorkomen in het gedeelte dat door kopiist A (fol. 1-47)10 werd
afgeschreven. De relatief talrijke correcties in dit gedeelte kunnen verklaard worden
uit de grotere aandacht van de corrector voor de tekst (het gemiddeld aantal ingrepen
per pagina in de Queeste van den Grale en Arturs doet is kleiner), maar ook uit de
slordigheid van A. Zo verwisselde deze kopiist verbazingwekkend vaak si voor hi
en omgekeerd11. Een ander voorbeeld van zijn slordigheid vinden we in een passage
waarin hij tot twee maal toe namen afschrijft van personen die in het betrokken
verhaalgedeelte geen enkele rol spelen. Terwijl we de avonturen van Agravein,
Gurrees en Gaheret volgen, schrijft de kopiist eerst bijna12 Sagremor af in plaats van
Gaheret (II, 10319), om vervolgens even verder opnieuw een vergissing te begaan:
Walewein in plaats van Agravein (II, 10369)13.

De ingevoegde verzen
Vrijwel altijd is een ingevoegd vers een logische aanvulling die uit de context
voortvloeit. Op eenvoudige wijze, dat wil zeggen zonder diepgaand in de omringende
regels in te grijpen en zonder buitensporig lange verzen te maken, vulde de corrector
het weesrijm aan14. Eén voorbeeld kan zijn werkwijze verduidelijken.
Gaheret heeft een jonkvrouwe verlaten om een ridder van de Tafelronde, Brandelijs,
en een andere jonkvrouwe te beschermen (fol. 25 r,a). Als hij na zijn geslaagde actie
terugkeert, vraagt de achtergebleven jonkvrouwe bezorgd:
II, 9184
‘Ay God,’ seit si, ‘hoe eist vergaen
Vander joncfrouwen, die wi horden
So sere ropen in droven worden?’
Hi seide, dat noit te gere ure
Ere jonfrouwe alse hare gevel;
‘Bedi si was bescudt wel:

De aanvulling van de corrector lag voor de hand, als het ware opgeroepen door
rijmwoord (ure) en context: en gesciede also scone auenture. Zijn aanvulling

10
11
12
13
14

Vgl. M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot, p. 37.
Vgl. W.P. Gerritsen, Corrections and indications, p. 45.
Na drie letters bemerkte hij zijn vergissing en expungeerde Sag.
De slordigheden en vergissingen vinden wellicht hun oorzaak in de slechte staat van de legger
die A ter beschikking had.
Het komt één keer voor dat de corrector zich niet beperkt tot één versregel. Fol. 13c, c: ‘Van
hem ne weet ic nu ter stede / Te seggene gene sekerhede / Bidien des sijt gewes / Men seit
joncfrouwe dat hi doet es / Bedi in des coninc Arturs hof / Men weter anders niet of / (II,
4741-4744).
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is in hoge mate in overeenstemming met het Oudfrans (S V15, p. 41, r.41: navint si
bien. ne si bele auenture).
In de inleiding is een voorbeeld gegeven van de opmerkelijke wijze waarop de
corrector soms handelde bij het aanvullen van een weesrijm. Hij trachtte een oplossing
te vinden door verderop in de tekst te zoeken naar een aanvaardbaar vers. Er is nog
een passage (fol. 42 v,a) waarin hij op deze wijze te werk ging. Een jonkvrouwe die
Lanceloet van zijn wonden genezen heeft, dreigt nu door een bruut te worden
verkracht:
II, 15536
Doe riep si met ere stemme groet:
‘Ay lieve vrient Lanceloet,
Twi ne siedi niet hier thanden

De roep om hulp (vs. 15537) kon door de corrector eenvoudig aangevuld worden,
want enige verzen verder herhaalt de jonkvrouwe haar woorden (II, 15546): Si riep
lude: ‘Lieve vrient Lanceloet.
Er zijn ook plaatsen waar de corrector zijn kennis van het verhaal gebruikte. Een
voorbeeld vinden we op fol. 36 v,b. Voor het weggevallen vers (II, 13448) kon hij
de context niet gebruiken want er begint een nieuw verhaalgedeelte:
II, 13443
Davonture seget hier ter steden:
Alse Hestor was gesceden
Vanden castele die hiet Ragidel,
Daer die boec af seget wel,
Hoe hi Mangart den roden onderdede,
Vanden lieberden, die nichte was
Mijns heren Waleweins als ict las,

Deze verzen verwijzen naar een verhaal dat meer dan 5000 regels eerder is
weergegeven (II, 4263-4810). De corrector herinnerde zich hoe Hestor een
jonkvrouwe, die door twee leeuwen bewaakt werd, bevrijd had: Ende die joncfrouwe
oc bescudde mede (II, 13448).
Op een aantal plaatsen dwingt de corrector respect af door zijn behendige wijze
van handelen. Zo ook op fol. z8 r,b. Agravein, Gurrees en Gaheret steunen een hertog
in diens strijd tegen zijn zonen. Als het kasteel waarin zij zich bevinden aangevallen
wordt, bereiden de bewoners zich voor op een hevige strijd. Het aantal verdedigers
is redelijk groot:
II, 10309
CC ridders ende daer toe
Zeilscotters16, diere vele waren doe.

15
16

The Vulgate Version of the Arthurian Romances. Edited from manuscripts in the British
Museum by H.O. Sommer. 7 dln. New York, 1979 (Onveranderde herdr. v.d. dr. v. 1916).
Zeilscotters: mannen die bewapend zijn met een draagbare of vaststaande grote boog om
pijlen te schieten.
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Die hertoge wapende hem daer naer
Ende IV neven die hi hadde daer ginder
Die hadden geweest des hertogen kinder
Die int achterste pongijs was bleven doet:17
Si waren vrome ridders ende groet;

De corrector moest het weesrijm (naer) aanvullen en besefte dat hij met daer ginder
de rijmwoorden al bezat om tot een goede aansluiting te komen. Als ginder het
rijmwoord van het volgende vers werd, was het weesrijm aangevuld. Zo ontstond
Die wapenden hem oc ghinder18.
Er zijn slechts twee plaatsen waar de Middelnederlandse tekst door de toevoeging
van de corrector sterk afwijkt van het Oudfrans. De passage op fol. 25 v,c is er één
van19. Gaheret en Gindan staan op het punt hun tweegevecht te beginnen, onder de
ogen van de Vrouwe van Rostoec en de jonkvrouwe die door Gindan van haar land
beroofd is:
II, 9499
Daerna gingen si metter vart
Beide sitten op hare part,
Ende die vrouwe deedse thant
Alse die vergaderen souden dan.
Garehet sprac dus Gindan an:

Jonckbloet vulde aan: Varen tote op dat sant. Hij was het niet eens met de invoeging
van de corrector, die dan ook gekozen had voor een vers waarbij de omringende
regels eveneens aangepast moesten worden:
Ende die vrouwe deed alse thant
Dat si die joncfrouwe nam bider hapt
Ende gingen daer si vergaderen souden dan.

Overduidelijk in de problemen gebracht door het ontbrekende vers, probeerde hij
gebruik te maken van zijn kennis van het verhaal (de Vrouwe van Rostoec heeft
partij gekozen voor de jonkvrouwe, tegen Gindan), maar het resultaat wijkt sterk af
van het Oudfrans. Het is niet verwonderlijk dat de corrector moeite had met het
aanvullen van het weesrijm, want de passage is corrupt. Er ontbreekt veel meer dan
één vers. Het Oudfrans (S V, p. 44, r. 42 - p. 45, r. 7) leest namelijk:
Et la dame lez fait conduire en vne isle petite qui estoit desous la tour close
dune aigue rade et corant. Et quant il sont uenu a la riue

17
18
19

pongijs: gevecht; het betreft een broer van de hertog, eveneens een hertog en vader van de
vier neven, die eerder in de strijd de dood heeft gevonden.
De corrector vergat daarbij om ginder in vs. II, 10312 door te strepen of te expungeren.
Op fol. 20b, v, b vinden we de andere plaats. De corrector vult aan ende es op dander zide
van haer zitten ghegaen (II, 7600), terwijl het Oudfrans leest: Et tout ce fist il pour
entreprendre enuers la dame daucune chose (S V, p. 26, r. 14-15).
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. si entrent en vne nef. et li cheual auec eulz Si les passent li maronnier
iusques en lisle. Et quant il y sont uenu si les laissent ensamble & sen vont.
Quant li doi cheualier furent en lisle seul a seul. si monterent sor lor
cheuaus puis prisent lor escus & lor lances. Si ni ot que daler ensamble.
Lors apele Gaheries Guidan
Tot slot van deze paragraaf: er is één uitzondering op de regel dat de ingevoegde
verzen dienen om een weesrijm aan te vullen. In de Queeste van den Grale probeert
de corrector op fol. 146 r,c een ingewikkelde verklaring begrijpelijker te maken. Aan
de uitleg van een droom over het ellendig lot van de Ridders van de Tafelronde, die
aan wellust ten onder gaan, voegt hij toe: Ets al verloren / dat zegic v te voren (III,
6216-6217).

Besluit
Met de opmerkingen dat ‘de enkele er bij gedichte regels dikwerf slot noch zin
hebben’ en dat ‘de verbeteraar niet gelukkig is geweest in het bijdichten der
uitgevallen regels’ (ed. - Jonckbloet, p. LXVIII-LXIX) doet men de corrector onrecht.
De 25 verzen die hij ingevoegd heeft, laten zien dat hij in staat was op betrekkelijk
eenvoudige wijze, zonder veel in te grijpen in omringende regels, een weesrijm aan
te vullen. Hij maakte daarbij vaak behendig gebruik van de context en van zijn kennis
van het verhaal. Slechts een enkele maal heeft zijn invoeging tot gevolg dat het
Middelnederlands sterk afwijkt van het Oudfrans.
Het in de vorige alinea geschetste resultaat van mijn onderzoek naar de ingevoegde
verzen bevestigt in grote lijnen het bestaande beeld van de activiteiten van de
corrector. Dit artikel levert dan ook geen wezenlijk nieuwe gezichtspunten op en zal
het onderzoek dientengevolge evenmin in nieuwe banen leiden. Toch leek het
bijeengebrachte materiaal mij zo aardig dat ik het niet in de aantekeningen bij een
toekomstige editie20 wilde wegstoppen.
BART BESAMUSCA

20

Onder leiding van W.P. Gerritsen werk ik, in het kader van het ‘Lancelot-project’, aan een
proefschrift dat onder meer een uitgave van omstreeks 5000 verzen van de Lancelot en
prose-vertaling in handschrift 's-Gravenhage, KB, 129 A 10 zal bevatten: A.A.M. Besamusca,
De Lancelot-Compilatie (Boek II, vs. 5529-10738). Middelnederlandse Lancelot-romans 5.
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Boekbesprekingen
Roman van den Riddere metter Mouwen. Opnieuw naar de bewaarde
bronnen uitgegeven. Met letterkundige inleiding door M.J.M. de Haan en
L. Jongen en annotaties en emendaties door B.C. Damsteegt en M.J. van
der Wal. Met medewerking van Annemarie Meesen. Serie ‘Publikaties
van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde’ van de
Rijksuniversiteit te Leiden, nr 11. HES Utrecht 1983, 227 blz., f 24,50.
De Roman van den Riddere metter Mouwen (RRmM) is op twee manieren
overgeleverd: een ‘volledige’ tekst is opgenomen in de vroeg-veertiende-eeuwse
Haagse Lancelotcompilatie (Den Haag K.B., 129 A 10, fo 167ro-177vo) en er is sinds
1951 een fragment van 320 versregels bekend van een uitgebreider en oorspronkelijker
versie, dat nu in de K.B. Albert I te Brussel wordt bewaard (Hs. IV 818). Het werk
is tot op heden driemaal uitgegeven: in 1849 door Jonckbloet in het tweede deel van
zijn editie van de gehele Lancelotcompilatie; in 1914 afzonderlijk door B.M. van
der Stempel en in 1975 als facsimile door C.W. de Kruyter. Recent nog zorgde ARLA
voor een reprint van de Leidse editie 1914. De jongste kritische editie, die meteen
al de vorige in de schaduw stelt, brengt de compilatietekst samen met het fragment
van de onverkorte versie. Behalve Van der Stempels inleiding, het artikel van M.
Draak uit 1936 (‘Het “Wout sonder genade”’ in: Ntg 30, p. 126-129. Herdr. in: Art
in art, p. 327-331) en de bekendmaking van een fragment door J. Deschamps in het
Liber Alumnorum E. Rombauts (1968) zijn er sinds 1849 nooit afzonderlijke studies
gewijd aan deze oorspronkelijk Middelnederlandse Arturroman. De Inleiding bij de
nieuwe editie is in haar originaliteit dan ook meer dan welkom.
M.J.M. de Haan en L. Jongen brengen een status quaestionis en inhoudsopgave
van de roman, tekenen de overlevering van de RRmM mét literaire voorgeschiedenis,
en belichten het werk als Arturroman en ‘thematisch’. Tegen het bezwaar dat de
RRmM er als afzonderlijke tekst wordt behandeld, terwijl die toch deel uitmaakt van
het groter geheel dat de Lancelotcompilatie is, worden p. 14-15 enkele argumenten
aangevoerd. Eén ervan is dat het zeker legitiem is één onderdeel van het geheel als
zelfstandig deel te onderzoeken, temeer daar de RRmM in codicologisch opzicht een
afgerond geheel vormt en ook inhoudelijk ‘tamelijk zelfstandig’ is. Precies dit alleen
tamelijk onafhankelijk karakter van de roman lijkt ons het risico van wat t.a.p. een
‘enigszins halfslachtige behandeling’ wordt genoemd, net niet helemaal te kunnen
neutraliseren. Maar dit tekort wordt allicht
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door verder onderzoek, geschoeid op de degelijke leest van onderhavige editie, gauw
goedgemaakt. Zijn de inzichten uit de Inleiding zelfs voor specialisten op het vlak
nog verhelderend en nieuw, de uitvoerige annotaties bij de tekst die met minutieuze
accuraatheid is uitgegeven ontsluiten dit juweeltje onder de Middelnederlandse
Arturromans ook voor nog onervaren lezers van het Middelnederlands. De paragrafen
Emendaties van het Haagse hs. en het Brusselse fragment (de lijst bevat
achtereenvolgens de lezing van de tekst, die van het hs. en de lezing van B. van der
Stempel (1914-editie)) en Paleografisch en codicologisch commentaar zijn dan weer
eerder voer voor specialisten. Helemaal handig wordt het werk met de Namenlijst
van eigennamen en de belangrijkste personen, die na de uitvoerige bibliografie de
studie afrondt.
Dit ‘dinc es ten besten gevallen’ - naar het voorlaatste vers van de roman.
Ingrid VAN DE WIJER
Dirc POTTER, Der minnen loep Derde boek, uitgegeven en toegelicht door
een werkgroep van Utrechtse neerlandici, Utrecht, Instituut De Vooys,
1983 (Ruygh-Bewerp XIII), VIII + 158 blz. Prijs: f 12,75.
In het begin van de vijftiende eeuw schreef Dirc Potter, ambtenaar bij de graaf van
Holland, Der minnen loep, een berijmd tractaat over de liefde in vier boeken, samen
ruim 11000 versregels: een leerdicht dus, behorend tot een genre dat eigenlijk over
zijn bloei heen was en in verval geraakt. Daarom precies heeft de auteur zijn gedicht
rijkelijk versierd met het andere, in zijn eeuw geliefde genre der korte verhalen,
zevenenvijftig ‘novellen’, uitmuntend verteld in vlotte en levende taal.
Van het werk zijn twee handschriften bekend: het ene is geschreven ca. 1480 en
berust in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage onder signatuur 128 E 6. Het
is in één band gebonden met de gedichten van Willem van Hildegaertsberch. Het
andere handschrift is eigendom van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden en bevindt zich in de Leidse universiteitsbibliotheek onder signatuur Letterk.
205. Het is geschreven in 1486 door de kopiïst Claes Willemsz. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat er nog een derde handschrift van Der minnen loep heeft bestaan.
In de veilingscatalogus van de bibliotheek van Marcus Zuerius van Boxhorn (1654)
wordt er gewag van gemaakt. Naspeuring heeft tot nu toe echter niets opgeleverd (p.
18).
In de jaren 1845-1847 heeft P. Leendertz Wzn. het tractaat uitgegeven, maar die
editie is sinds lang uitverkocht. Een werkgroep van Utrechtse neerlandici van het
Instituut De Vooys heeft zich nu gebogen over het derde boek en daar in de serie
‘Ruygh-Bewerp’ een nieuwe uitgave van bezorgd. Zoals de naam van de serie
aanduidt, gaat het om een uitgave die niet àf is, al koesteren de editeurs wel de hoop,
dat zij een gedeelte van
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Potters tekst enigszins toegankelijk (lees: bereikbaar en begrijpelijk) hebben gemaakt
(p. VI).
Het derde boek van Der minnen loep handelt over de ongeoorloofde liefde. Potter
verstaat daaronder zowel homosexualiteit, bestialiteit en incest, als verkrachting en
liefde voor joden en heidenen. In 1264 verzen zet hij zijn opvattingen uiteen en licht
deze toe met ‘exempelen’, voornamelijk aan Ovidius en de bijbel ontleend.
In drie inleidende hoofdstukken bespreekt de werkgroep Potters leven en werk,
waarbij uiteraard vooral wordt ingegaan op de problematiek van het derde boek.
Hiervoor kon dankbaar gebruik worden gemaakt van de dissertatie van A.M.J. van
Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een Middelnederlandse ars
amandi (Utrecht 1979). Potters opvattingen worden geplaatst tegen de achtergrond
van zijn tijd en er wordt aandacht besteed aan de manier waarop hij met zijn stof is
omgegaan. Uit het onderzoek is gebleken, dat hij de opzet van zijn werk heeft ontleend
aan de Accessus ad auctorem die sommige middeleeuwse edities van Ovidius'
Heroides voorafgaat, althans wat het onderscheid betreft tussen de amor stultus
(gecke minne), de amor illicitus (ongheoerlofde minne) en de amor licitus
(gheoerlofde minne). Tot op zekere hoogte oorspronkelijk is Potters vierde categorie
van de ‘goede minne’, waaraan het tweede boek is gewijd. Hierbij moet echter
onmiddellijk worden opgemerkt, dat de goede minne en de geoorloofde minne in
Der minnen loep eigenlijk bijeenhoren. De laatste is de vierde en hoogste trap van
de eerste. De goede minne is in de visie van Der minnen loep de voorhuwelijkse
verhouding tussen twee gelieven, de geoorloofde minne is het huwelijk. De grens
ligt bij de coïtus. Potter meent, dat deze alleen thuishoort in het huwelijk (p. 16). Het
aardige is evenwel, dat de auteur de goede èn de geoorloofde minne samen weer
onderverdeelt in vier ‘graden’, vier trappen langs welke men opklimt van verliefdheid
naar christelijk huwelijk. Die vier trappen zijn echter weer ontleend, nl. aan de uit
de klassieke oudheid en de hele middeleeuwen door bekende topos van de gradus
amoris, de trappen waarlangs de liefde opstijgt: het zien opter straten, het minnekozen
inden gairde, het vrijen-in-eer-en-deugd daerboven, in die camer en de coïtus opten
bedde.
Het laatste van de drie inleidende hoofdstukken gaat uitsluitend over het derde
boek van Der minnen loep. Aan de hand van Des coninx summe, een catechetisch
tractaat in proza dat een vrij goed beeld geeft van het totaal aan ideeën over de
sexualiteit in de middeleeuwen, worden Potters opvattingen over de ongeoorloofde
minne nauwkeurig ontleed. Homosexualiteit en bestialiteit zijn zondermeer te
veroordelen: de eerste is tegennatuurlijk (vs. 91), de tweede is des duivels en alleen
mogelijk onder de heidenen (vss. 157 e.v.). Incest, waaraan kwantitatief het meest
aandacht wordt besteed (niet minder dan 728 verzen), wordt als een natuurlijke liefde
beschouwd, die zelfs tot ‘inden derden graet’ (vs. 313) als acceptabel kan
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worden gezien. Met die ‘derde graet’ is in dit geval niet de verwantschapsgraad
bedoeld, doch de derde trap van de goede minne, waarover in het tweede boek
gesproken wordt. Dat de auteur intussen de door verwantschap bedongen
huwelijksbeletselen kent, is duidelijk: hij weet ze in elf verzen heel precies samen
te vatten (vs. 329-339). Tenslotte veroordeelt Potter om evidente redenen de
verkrachting, en ook de sexuele relaties van christenen met joden of heidenen kunnen
zijn goedkeuring niet wegdragen. Moet ik eraan herinneren, dat de kerk een huwelijk
met joden of heidenen verbood op grond van de ‘cultus disparitas’?
De werkgroep heeft zich eveneens beziggehouden met de demonstratieve verhalen,
die moeten dienen om de theorie te illustreren. De eerste twee verhalen in het derde
boek gaan over de bestialiteit. Aan de incestueuze relatie worden de tien volgende
gewijd, grotendeels ontleend aan Vergilius en de bijbel. Daarna volgen nog twee
bijbelse vertellingen, die betrekking hebben op de verkrachting. De indeling van
deze demonstratieve verhalen vertoont dus een duidelijke symmetrie: 2-10-2. Daaruit
kunnen we afleiden, dat voor de auteur de behandeling van incest letterlijk en
figuurlijk centraal stond (p. 41). Een vergelijking van de verhalen met hun bron
brengt aan het licht dat Potter de niet-bijbelse verhalen heel vrij heeft bewerkt en dat
hij bij het navertellen van de bijbelse episodes zich minder vrijheden heeft
veroorloofd. Nooit echter heeft hij zich aan klakkeloos overschrijven bezondigd. De
auteur haalt al die geschiedenissen aan om de lezer ervan te overtuigen dat iemand,
als hij of zij zich met bestialiteit, incest of verkrachting inlaat, zijn of haar ondergang
tegemoet gaat. Zo beschouwd is Der minnen loep een opvoedkundig, moralistisch
tractaat, helemaal verschillend van een novellenbundel als Boccacio's Decamerone,
die tot voornaamste doel had aangenaam te verpozen.
Na een ‘Verantwoording bij de kritische tekst’ (pp. 58-59), die meer heeft van een
toelichting bij de manier van uitgeven, volgt de tekst van het derde boek van Der
minnen loep naar het Haagse handschrift K.B. 128 E 6, evenwel met de nodig geachte
emendaties, waarvoor gebruik werd gemaakt van het manuscript U.B. Leiden Letterk.
205. Bij het emenderen werd de grootste reserve in acht genomen en ik meen te
mogen concluderen, dat vrijwel alle emendaties verbeteringen zijn. Ik verwijs hiervoor
naar de tekstkritische aantekeningen op blz. 134-137 van het boek. Een enkele maal
zou ik emenderen, waar de werkgroep dat niet heeft gedaan: vs. 225 Haddet, vs. 245
wael (omwille van het rijm; cfr. ook vss. 132, 183, 279 ...), vss. 581-82 Omdat hi
blint hadde ghemaect Sijn kinder ende ... versaect.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is de transcriptie van de tekst met de meeste
zorg gebeurd. De woordverklaring, waarbij niet is geaarzeld om soms hele verzen
of zinnen te vertalen, is ampel genoeg om ook beginners in het vak wegwijs te maken.
Ik heb er nauwelijks iets op aan te merken, al had het op sommige plaatsen ànders
gekund en al zijn sommige vertalingen
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wel erg vrij. Maar dat kan van heel veel mnl. tekstedities worden gezegd. Het heeft
alleszins het voordeel, dat archaïsche taal erdoor wordt omgezet in vlot, hedendaags
Nederlands. Maar er schuilt anderzijds het gevaar in, dat de moderne parafrase soms
zeer ver van de oorspronkelijke tekst af komt te staan en in feite op interpretatie
neerkomt. Er zijn dan ook enkele plaatsen die ik op een andere manier zou hebben
uitgelegd dan de werkgroep heeft gedaan: vss. 56 mit allen sinnen ‘in volle
oprechtheid’, 268 ghevaerde ‘wedervaren’, 644 sorghen voer tsgraven spithout ‘laten
fiolen zorgen’ (MnlW. 7, 1754; Van Dale10, 674), 890 als ofsy vreudelic souden sijn
‘alsof ze mingenot zouden smaken’ (MnlW. 9, 1307), 1170 roert hoer lijff ‘haar
lichaam aanraakt, beroert’ (MnlW. 6, 1542), 1185 behout dat bloemkijn eer vast
‘houdt u liever aan uw reinheid, uw maagdom’ (cfr. de volkse zegswijze ‘zij is haar
bloempje kwijt’), 1193 baffen ‘kwaadspreken, schimpen’ (MnlHW. p. 50; in deze
bet. niet vermeld in het MnlW.). Bepaald fout schijnen mij de vertalingen van vss.
232, 243 ghemeenlike, ghemeenlick ‘samen, te zamen’ (MnlW. 2, 1341 en vooral 2,
1339 Aanm. 2), 674 versocht ‘opzocht’ (niet ‘ontwijdde’; MnlW. 8, 2497). Een
verwijzing naar het MnlW. ware m.i. gewenst geweest bij vss. 312 (7, 1977) en 908
(6, 613). Vs. 964 zou ik de voorkeur hebben gegeven aan de variant informeerde
(i.p.v. infirmeerde; MnlW. 3, 852). Niet verklaard is vs. 920 int aertsche gras ‘op
aarde’ (MnlW. 2, 2107). En nu ik toch bezig ben op alle slakken zout te leggen,
waarom spelt de werkgroep p. 70 ‘tenietdoen’ (in één woord) en even verder p. 83
‘teniet doen’ (in twee woorden)?
Deze detailkritiek doet niets af aan de grote waardering die ik voor het Utrechtse
werkstuk opbreng. Na meer dan een eeuw werd het hoog tijd, dat Der minnen loep
weer eens onder de loep werd genomen, precies 555 jaar na de dood van Dirc Potter.
De ‘schrikbarende achterstand’ (Van Buuren, a.w., p. 28) van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis met betrekking tot de Hollandse literatuur uit de eerste helft
van de vijftiende eeuw werd hierdoor enigzins ingelopen.
Tenslotte wil ik nog vermelden dat het boek, dat kan worden besteld bij het Instituut
De Vooys, Padualaan 14, Postbus 80091, 3508 TB Utrecht, een uitgebreide
literatuurlijst bevat en een uitvoerig register, dat het ruim toegankelijk maakt.
Contern, juli 1983
W.E. HEGMAN
Dat Bedroch der Vrouwen. Naar het unieke, volledige exemplaar van de
Utrechtse druk van Jan Bernts. van circa 1532, bezorgd en ingeleid door
W.L. BRAEKMAN. Brugge, M. van de Wiele, (1983). Prijs: 1200 fr.
Van de facsimilereeks ‘Zeldzame volksboeken uit de Nederlanden’ zijn in de jaren
1980-81, voor zover ik weet, vier delen verschenen (vgl. Het boek
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in Vlaanderen 1981-1982, blz. 215). Als vervolg van deze serie heeft prof. W.L.
Braekman een nieuwe reeks opgezet, ‘Vroege volksboeken uit de Nederlanden’. Het
prospectus ziet er veelbelovend uit: onder de twaalf voorziene nummers komen niet
minder dan zes unica voor.
Als eerste deel verscheen Dat Bedroch der Vrouwen, naar het unieke exemplaar
van de oudst bewaarde druk (Utrecht, Jan Berntsz. c. 1532). In een korte inleiding
(blz. 5-18) worden verschillende aspecten van het boek aan de orde gesteld. Het is
jammer dat Braekman geen kennis meer heeft kunnen nemen van (vooral het eerste
van) twee artikels door P. Franssen, ‘Dat Bedroch der Vrouwen, een onderzoek naar
de functie van een 16e eeuwse verhalenbundel I en II’ in Spektator 12 en 13 (hierna
geciteerd als Franssen I en II). Zoals de inleiding nu is, steunt zij voornamelijk op
C. Kruyskamp, ‘Een onbekende verhalenbundel van 1543’ in Ts. 78 en H. Pleij, ‘Een
fragment van de oudste Nederlandse novellenbundel te Cambridge’ in Opstellen ...
aangeboden aan C.H.A. Kruyskamp ('s-Gravenhage, 1977).
Onder de hoofding ‘De kontekst’ wordt de stof in zijn Westeuropese omgeving
gesitueerd. Braekman gebruikt voor de behandeling van dit gegeven het woord
‘vrouwenhaat’ (blz. 6), een term die Herman Pleij i.v.m. dezelfde bundel reeds
aangewend had (blz. 148) en die mij lichtelijk overtrokken voorkomt - maar daarover
straks meer.
Een volgende paragraaf gaat nader in op deze druk als onze oudste verzameling
novellistische literatuur; de titels van verwante latere verzamelingen uit de eigen
letterkunde worden opgesomd naast gelijkaardige publikaties in andere talen. Terecht
wordt speciale aandacht besteed aan de Cent Nouvelles Nouvelles: van de
drieëntwintig novellen in Dat Bedroch zijn er elf naar dit Franse voorbeeld bewerkt
(blz. 9; zie ook Pleij, blz. 152).
Onder de rubriek ‘Tekst en Illustratie’ volgt een beschrijving van het thans
gefacsimileerde exemplaar dat ooit tot de legendarische Arenberg collectie behoord
heeft en nog steeds in Nederlands privé bezit is. Zoals gebruikelijk in dit type van
boek is de - rijke - illustratie niet speciaal voor deze druk gesneden: men treft dezelfde
houtsneden ook in tal van andere prozaromans aan, zowel voor als na het verschijnen
van Dat Bedroch. Braekman (blz. 10) deelt hiervan een opzettelijk beperkt gehouden
lijstje mee; alleen reeds een vergelijking met een nummer uit de reeks ‘Zeldzame
volksboeken uit de Nederlanden’ (Der ix Quaesten) bracht daarnaast de volgende
overeenstemmingen aan het licht: fol. A3v = Quaesten fol. E4r; fol. F2r = Quaesten
fol. D2v; fol. G4r = Quaesten fol. A2r. In tegenstelling tot wat Braekman meent (blz.
10), was de illustratie op het titelblad (Jahel die Sisera een nagel door het hoofd slaat)
niet speciaal voor deze druk bedoeld: Franssen (I, blz. 272) ontmoette ze reeds in
Jan van Doesborchs Bibele int corte (c. 1518-9). Ook de tweede, onvolledig bewaarde
druk (Antwerpen, Jan van Ghelen) wordt door Braekman vrij summier
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beschreven; in datzelfde verband vermeldt hij nog enkele mogelijke maar niet
bewaarde zestiende-eeuwse drukken en acht hij de hypothese aanneembaar dat Van
Doesborch de eerste drukker van Dat Bedroch der Vrouwen zou geweest zijn. Ter
adstruering van deze mogelijkheid had Pleij reeds de volgende argumenten opgesomd:
de Utrechtse druk bevat (illustratie) materiaal van Van Doesborch, die zich
vermoedelijk in 1531 te Utrecht gevestigd had op hetzelfde adres als Jan Berntsz.;
ook drukt Berntsz. van die tijd af teksten uit Van Doesborchs fonds; ten slotte bestaat
er van deze bundel een Engelse versie, The Deceyte of Women, in twee
zestiende-eeuwse edities - en Van Doesborch staat bekend als leverancier van
dergelijke dubbelprodukties (Pleij, blz. 150-1). Franssen (I, blz. 277) kwam, in het
voetspoor van Pleij, tot de conclusie dat deze druk moet gesitueerd worden nà 1528
(Der ix Quaesten) en vóór 1532.
In de resterende bladzijden van de inleiding wordt de inhoud van de drieëntwintig
novellen samengevat en een bibliografie met enige essentiële titels verstrekt.
Bij het bekijken van de zorgvuldig gefacsimileerde tekst stelt men vast dat Jan
Berntsz. goed werk geleverd heeft: de tekst bevat weinig zetfouten, de - weinige Latijnse woorden zijn correct gezet (fol. H4r; correcte vocatief ‘lieue Vergili’ op fol.
E2v) en de illustraties zijn zo functioneel mogelijk aangebracht (vgl. fol. A2r-v:
Augustinus, Hieronymus en Paulus zijn op de juiste plaats ingelast). Het boek richtte
zich tot ervaren lezers: het aantal afkortingen en contracties is niet gering. De
samensteller van de bundel had oog voor compositie: hij laat telkens een oud (bijbels
of antiek) verhaal afwisselen met een recente geschiedenis; alleen de laatste novelle
(op de valreep toegevoegd?) doorbreekt dit schema. Deze afwisseling is wel bedoeld
om de universaliteit van de vrouwelijke bedrieglijkheid te onderstrepen. Franssen
ziet (II, blz. 167) er ook een toepassing van middeleeuwse typologisering en zin voor
parallellismen in. De oude verhalen worden niet in chronologische volgorde
aangeboden: koning Achab komt vóór Samson ter sprake, Salomo na hen beiden, en
Hercules na Vergilius; mogelijk is deze verstoring van de chronologie eveneens een
aanwijzing voor de tijdeloosheid van het motief.
De lectuur van de bundel geeft aanleiding tot heel wat bedenkingen. Een eerste betreft
de notie ‘bedrog’: die moet alvast gediversifieerd worden. Het is niet zo, dat de
bundel exclusief handelt over de streken die ontrouwe echtgenoten hun bedrogen
mannen leveren: in drie van deze gevallen (nr. 2, 4,20) gaat de list van de minnaar
uit en is de vrouw slechts medeplichtig. Trouwens, in alle gevallen van echtbreuk is
steeds de man de aanleggende partij; de vrouwen geven toe ‘na veel versoeckens’
(fol. C4r). Het element ‘bedrog’ klinkt mij te hard voor die gevallen, waar de man
bezwijkt voor vrouwelijke charmes, zonder dat daar meer kunstgrepen bij te pas
komen; het is een bekoring waarvoor in deze bundel vooral bijbelse en antieke
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helden gevoelig zijn: Salomo (nr. 17), Herodes (nr. 19) en Hercules (nr. 21);
Holofernes (nr. 7) is een grensgeval: Judith is een veel meer berekenende,
overleggende figuur dan de dames in de drie voorafgaande gevallen. In novelle nr.
12 misleidt een hofdame weliswaar haar vorstin om met haar minnaar te kunnen
slapen, maar dat gebeurt zonder merkbare aantasting van de vorstelijke prerogatieven.
Het ‘bedrog’ dat Jahel en Izebel plegen is van een ander, meer schrikwekkend allooi.
Jahel executeert Sisera koelbloedig, met schending van alle wetten der gastvrijheid
en Izebel laat Naboth even onaangedaan terechtstellen via een officieel schrijven (de
bijbel zegt dat zij daarvoor het zegel van de koning gebruikte; onze bundel zwijgt
daarover). Anderzijds lijkt het begrip ‘bedrog’ misplaatst bij de geschiedenis van
Hercules en Deïanira (nr. 15), die zelf misleid werd door de centaur Nessus; de
bewerker voelt dat ook wel aan, want hij besluit, m.i. weinig overtuigend, ‘Also is
die vroome Hercules so deerlijck bedroghen, nochtans sonder wetenheyt der vrouwen,
al wast dattet der vrouwen schult was’ (fol. G1v-2r). De laatste geschiedenis (nr. 23)
heeft een gelijkaardige conclusie: ‘Ende aldus hebben si [twee Engelsen] haer schoon
weerdinne deerlic beschaemt. Al hadse haren man bedrogen si wert nochtans selue
meest bedrogen’ (fol. K4r). De bewerker valt uit zijn moraliserende rol in de historie
van Vergilius (nr. 11): wanneer de jonkvrouw Vergilius in zijn mand laat hangen
onder haar venster met als commentaar ‘nv salmen sien v boeurye, hoe dat ghi bi mi
hebt willen slapen’ (fol. E3r), dan zou de zestiende-eeuwse zedenprediker toch wel
haar zijde mogen kiezen om deze moreel onberispelijke houding; in werkelijkheid
kiest hij partij voor de gekwetste mannelijke ijdelheid. Voorzichtigheid was wel
geboden tegenover bepaalde bijbelse figuren: de dochters van Loth, die hun vader
verleidden (nr. 3), worden van elke blaam vrijgesproken: ‘Mer met recht en ist gheen
bedroch, mer het was door liefde van generacien ende vermeerderinge der werelt’
(fol. C1r) en onze stammoeder Eva (nr. 1) geniet het voordeel van de twijfel voor
haar aandeel in de felix culpa: ‘Maer oft Eua te wijten is dat Adam bedroghen was,
dat staet in die wijsheyt ende voorsienicheyt des almoghenden gods’ (fol. B2r).
Een ander aspect van deze bundel, dat ik n.a.v. de qualificatie ‘vrouwenhaat’
(Franssen I, blz. 274 geeft de voorkeur aan ‘antifeminisme’) even wil aanroeren, is
zijn verwantschap met *Dat Bedroch der Mannen, waarvan een onvolledig exemplaar,
zonder titelblad, bewaard bleef uit 1543 (Kruyskamp, blz. 161) of later (A. Rouzet,
Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles ...
(Nieuwkoop, 1975), blz. 161). Pleij (blz. 148), Braekman (blz. 9) en Franssen (I, blz.
284) hebben de verwantschap van deze bundels reeds aangestipt, maar die kan nog
meer geëxpliciteerd worden:
1. De verhalen stammen afwisselend uit de Cent Nouvelles Nouvelles of behandelen
bijbelse of klassieke stof.
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2. Zij zijn telkens op dezelfde wijze bewerkt. De Nederlandse editeur heeft de
oorspronkelijke teksten doorgaans verkort, eenmaal uitgebreid en ze voorzien
van moralisaties (Kruyskamp, blz. 164-5; Pleij, blz. 152).
3. Eén verhaal over mannelijk bedrog, waarvan Kruyskamp de bron niet kon
terugvinden, speelt zich af ‘in een coopstadt in Pruyssen’ (Kruyskamp, blz.
165-6); in Dat Bedroch der Vrouwen is precies één verhaal, waarvan de herkomst
eveneens onbekend is, ‘geschiet in onsen tijden te Danswick in Pruyssen’ (fol.
H1r); volgens Franssen (I, blz. 287 noot 70) lijken de twee verhalen ‘erg veel’
op elkaar: is het te gewaagd, hierbij aan een gemeenschappelijke bron te denken,
een verzameling van Oostduitse anekdoten?
4. Gevallen van intertextualiteit verstevigen de mogelijkheid, waarop Pleij als
eerste gewezen heeft, van de herkomst van deze bundels uit het fonds van Van
Doesborch. Op fol. D4r in Dat Bedroch der Vrouwen prijkt een houtsnede,
voorstellende een baardige man met een tulband (of slaapmuts?) in bed, samen
met een jong meisje; blijkbaar argumenteert hij met een waardige matrone aan
het voeteinde van het bed, die met de bezigheid van het naakte koppel niet
gediend lijkt. Met de tekst van de geschiedenis waarin deze houtsnede geplaatst
is, bestaat niet het minste verband. De illustratie is dan ook afkomstig uit Der
ix Quaesten, gedrukt door Van Doesborch in 1528. Daar (fol. E3r) vormt de
houtsnede een zeer accurate uitbeelding van de tekst, en zij moet dan ook voor
die passage oorspronkelijk gesneden zijn; afgebeeld is de profeet Mohammed
in het gezelschap van een christen meisje, Maria, wier aanwezigheid in zijn bed
hij verantwoordt tegenover zijn echtgenote Cadiga, prinses van Corosaym. In
de bundel van 1543 las Kruyskamp als negende verhaal ‘Van die ontrouwe die
Machamet dede tot zijnder princesse ende wijue’. Deze passage vond Kruyskamp
niet terug bij Jan van Mandeville of in het volksboek Die Historie van Mahomet
(blz. 166-7), maar ze klopt wel, tot in de details, met het verhaal uit Der ix
Quaesten. Een gemeenschappelijke herkomst van al deze teksten uit de officina
van Jan van Doesborch lijkt dan ook zeer waarschijnlijk. Franssen (I, blz. 281)
breidt dit complex met name uit door toeschrijving aan deze drukker van *Der
ix Besten, De ix Dronkaards en Vanden x Esels.
Indien zowel *Dat Bedroch der Mannen als Dat Bedroch der Vrouwen volgens
hetzelfde compositorische schema opgebouwd zijn en bij dezelfde drukkeruitgever
vermoedelijk rond dezelfde tijd verschijnen, lijkt mij de benoeming ‘vrouwenhaat’
wat te sterk: het eveneens gepubliceerde bedrog der mannen wedijvert met dat der
vrouwen. Ik meen dat hier de twee geslachten een spiegel voorgehouden wordt, een
spiegel met twee luiken.
Franssen (I, blz. 270) beschouwt Van Doesborch als de oorspronkelijke drukker
en samensteller van deze bundel en hij heeft dan ook in Van Doesborchs vroegere
produktie naar bronnen gezocht voor Dat Bedroch der

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

98
Vrouwen - met succes: de bijbelse geschiedenissen stammen grotendeels uit twee
oudere publikaties van Van Doesborch: Den oorspronck onser salicheyt 1517) en
Die bibele int corte (1518-9). Wel blijken dan nog enkele details van elders afkomstig
te zijn. Zo laat de bewerker Adam geschapen worden ‘inden campe by Damasco’
(fol. B1r), een formule die ik teruggevonden heb bij Vincentius Bellovacensis,
Speculum historiale, lib. 1, cap. 41 (De agro damasceno ubi eum [= Adam] formaverat
in paradisum transtulit), hoewel ik niet geloof dat Van Doesborch of een ander
daarvoor precies bij Vincentius te rade gegaan zijn: dit detail verdrinkt in cap. 41
van het Speculum te midden van theologische speculaties. Misschien komt als bron
nog eerder Petrus Comestor in aanmerking, die in de Historia scholastica hetzelfde
meedeelt (Liber Genesis, cap. 13: Remansit homo in loco ubi factus est? in agro
scilicet damasceno? non. Ubi ergo translatus est? in paradisum quem Deus die tertia
plantaverat). Een toevoeging is ook: ‘So kende hi [= de duivel] die starcheyt des
mans, so dachte hi die vrouwe te bedrieghen, want si van brooscher natueren is, ende
crancker om wederstaen’ (fol. B1v); iets dergelijks vindt men bij Comestor (Liber
Genesis, cap. 21: Lucifer ... Timens vero deprehendi a viro, mulierem minus providam
et certam, in vitium flecti aggressus est). Loth (nr. 3) zoekt tijdelijk een toevlucht in
het stadje Segor, dat na zijn vertrek terstond vergaat: daarvan wordt in Genesis 19
met geen woord gerept. Comestor vermeldt de ondergang van Segor, maar niet i.v.m.
Loth (Liber Genesis, cap. 53: Tradunt enim Hebraei hanc urbem primo dictam Balam,
et post Salisam, et in Esaia Vitulam consternatam, quia tertio terraemotu absorpta
sit, post subversionem quattuor aliarum civitatum ... Quamdiu ergo fuit Loth in ea,
pepercit ei Dominus). Comestor steunt daarbij op Hieronymus, die in zijn Liber
hebraicarum quaestionum in Genesim de vrees van Loth om nog langer in zulke
onveilige streek te leven verwoordt, maar geen oorzakelijk verband legt tussen het
vertrek van Loth en de ondergang van Segor. Sisera (nr. 5) heeft in Rechters 4: 3 en
13 negenhonderd strijdwagens in zijn leger; in de bijbelvertalingen, verschenen bij
Jacob van Liesveldt en Willem Vorsterman, staat op deze plaats ‘ijseren waghens’;
de bewerker expliciteert daarentegen de term uit de Vulgaat (‘falcatos currus’ =
zeiswagens) als ‘wagens, die aen beyde zijden beset waren met scharpe seysenen,
gelijck daerment coren mede mayet, daer hy groten moort mede dede onder dat volck
van Israel’ (fol. C3v). Als bron voor de geschiedenis van Achab, hoe hij de wijngaard
van Naboth verwierf (nr. 9), identificeerde Franssen Der ix Quaesten, fol. B3r-v,
maar het verhaal in Dat Bedroch wijkt op een essentieel punt af van deze bron en
van 2 Koningen 9:33 (tevens van Comestor en van Flavius Josephus). Volgens de
bewerker werd Izebel ‘in een cleyn straetken met steenen doot geworpen’ (fol. D4v),
terwijl zij in werkelijkheid uit een raam gegooid werd. In het verhaal van Samson
(nr. 13) lijkt er door het abrupte einde een oorzakelijk verband te bestaan tussen het
blind
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maken van de held en zijn dood: ‘Doe stont hi op wt sinen slape, ende hi wert ter
stont geuangen, ende zijn oogen werden hem wtghesteken, ende door die cause bleef
hi doot’ (fol. F2r); dit is alweer afwijkend van de officiële bijbelversie (Rechters
16:21 e.v.). De geschiedenis van Salomo, hoe hij tot afgoderij vervalt o.i.v. zijn
vreemde vrouwen (nr. 17), komt integraal uit de bijbel, maar wel is de tekst
samengesteld uit soms ver uiteenliggende fragmenten: 1 Koningen 3:1, 4-5, 7, 9-13;
6:38; 7:1; 5:29-30; 10:23-25; 11:1-5, 7-9, 13. Het verhaal van de dood van Johannes
de Doper (nr. 19) wijkt nog het minst af van de bijbel, nl. Markus 6:17-28 (niet naar
Mattheus, zoals Pleij, blz. 152, Braekman, blz. 9 en Franssen I, blz. 273 menen).
Ook een vergelijking met het volksboek van Vergilius, de bron voor novelle nr.
11, is de moeite waard. Opvallend is vooreerst, dat de volgorde van de episodes
zozeer verstoord is, dat men een ogenblik zou denken dat Dat Bedroch op een andere
redactie steunt. Bij nader toezien is dit toch niet zo: het aantal woordelijke
overeenstemmingen laat geen twijfel bestaan aangaande de aanvankelijk vastgestelde
relatie. Waarom is dan b.v. de samenhang in de meest bekende Vergilius-anekdote
(Vergilius in de mand) verstoord op een compositorisch zeer ongelukkige manier?
In het volksboek belooft een jonkvrouw Vergilius op zijn amoureuze avances te
zullen ingaan. Zij hijst hem 's nachts in een mand naar haar venster, maar laat hem
halfweg hangen - tot spot van heel Rome de volgende morgen. Als weerwraak laat
Vergilius alle vuur in Rome uitgaan, een hele dag lang. Dan laat hij weten: nieuw
vuur is enkel te verkrijgen tussen de billen van het meisje, die tot dat doel gedurende
drie dagen met ontbloot achterwerk op het forum opgesteld wordt. In Dat Bedroch
wordt eerst de historie van het verloren en herwonnen vuur verteld, en pas daarna,
alsof het over iemand anders ging, de beschaming van Vergilius in de mand. Waarom
deze onhandige loskoppeling? Misschien omdat de smadelijke behandeling van
Vergilius, zonder gespecificeerde wraak van zijnentwege (er staat enkel: ‘dwelck hi
namaels op haer wraeck’, fol. E3r) beter past bij de strekking van deze bundel, waarin
de handigheid der vrouwen en niet het mannelijk riposteren op de voorgrond geplaatst
wordt. Omdat een verdere vergelijking te uitvoerig zou uitvallen, stip ik nog één
geval aan, waar aanpassing van het volksboek aan de bedoelingen van de
novellenverzamelaar zeer duidelijk is: de proef met de leeuwenmuil in metaal (in
het volksboek: de muil van een serpent), die dichtklapt op de hand van de meinedige,
wordt in het volksboek toegepast op de echtgenote van een ridder uit Lombardije,
die verdacht wordt van ontrouw. In Dat Bedrock is het Vergilius' eigen vrouw, die
door haar man om dezelfde reden aan dit soort godsoordeel onderworpen wordt. Zij
doorstaat de proef even glansrijk als haar Lombardische lotgenote, wat voor Vergilius
dubbel erg is, aangezien hij van de schuldige relatie van zijn vrouw op de hoogte is;
hij slaat dan ook de
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leeuw aan stukken. Hier heeft de bewerker, duidelijk om het dramatisch effect, de
echtgenote van de magiër laten optreden i.p.v. een overigens onbekende dame: de
wijze wéét dat hij bedrogen wordt door zijn vrouw en hij wordt daarbij nog eens
dubbel bedrogen wanneer de schuldige aan haar gerechte straf ontsnapt, wat nog
maar eens het bedrog der vrouwen aantoont.
De door prof. Braekman aan het licht gebrachte bundel biedt stof ter overweging,
verwerking en discussie in overvloed. Laten wij hopen dat de volgende delen van
deze nieuwe reeks even revelatief blijken te zijn.
Ik sluit met een kritische noot aangaande de bibliofiel bedoelde uiterlijke
verzorging: het papier (Ingres d'Arches) is op zichzelf genomen, een lust voor het
oog en een streling voor de vingertoppen, maar het is te zwaar en te dik in verhouding
tot de platten van de band. Gevolg: het boek gaapt. En zou in de volgende delen
vermeld kunnen worden in welke mate de originele druk vergroot (zoals thans?) dan
wel verkleind werd om in het moderne uniforme reeksbeeld te passen?
Gent, juli 1984
W. WATERSCHOOT
Dirk COIGNEAU, Refreinen in het zotte bij de rederijkers. Delen I, II en
III, Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, resp. 1980, 1982 en 1983. Samen 727 blz. Prijs voor
de drie delen.
Nu het derde deel van D. Coigneau's door de Gentse Academie bekroond proefschrift
verschenen is beschikken we over een werk dat niet minder dan 727 blz. telt. En
laten we maar meteen zeggen dat de grondigheid dezer studie haar uitgebreidheid
op zijn minst evenaart. Hoe diep deze grondigheid gaat moge blijken uit een weergave
van de inhoud van het tweede hoofdstuk dat de titel ‘Overzicht’ draagt. Hier wordt
wat de handschriften en drukken betreft, na de vermelding van bewaarplaats of titel,
een uiteenzetting over codex of druk en verzameling gegeven -‘Men zoeke hier geen
uitvoerige beschrijving’ noteert Coigneau als een mooi voorbeeld van understatement
-; daarna komen de volgende rubrieken aan de beurt: a. de stok (met, waar deze als
spreekwoord of vaste uitdrukking gangbaar bleek te zijn geweest, de vermelding der
spreekwoordenverzameling(en) waarin hij werd ontmoet, b. de incipits eventueel
ook met verwijzingen naar spreekwoordenverzamelingen, c. de formele kenmerken
(aantal strofen, aantal regels per strofe, rijmschema en aantal syllaben per regel), d.
aantekeningen die in het handschrift of de druk onder of naast het refrein te vinden
zijn, e. varianten wanneer er meer dan een lezing van het gedicht bestaat, f. vermelding
van moderne uitgave(n) met verbeteringen van onjuiste transcripties van de moderne
uitgever naar de oorspronkelijke versie gecorrigeerd, g. belangrijkste literatuur over
het
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betreffende refrein en h. verantwoording van de aanwezigheid van het gedicht in het
bedoelde ‘overzicht’ indien dat om een of andere externe reden of in het licht van
zijn omschrijving van het zotte nodig bleek. Een verdere gedetailleerde beschrijving
van de inhoud van dit boek zou het bestek van een recensie ver te buiten gaan. Wij
beperken ons dan ook tot het voornaamste.
In zijn eerste hoofdstuk lijnt de auteur de begrippen ‘refrein’ en ‘in 't zot’ scherp
tegen andere dichtvormen (het eerste vooral tegenover het lied) en refreinen in het
vroede of het amoureuze af. Zijn definitie van het zotte, gedichten met een ‘comic
function’, kan moeilijk in het kort worden samengevat. Coigneau zegt o.m. dat
bedoelde functie niet afhangt van afzonderlijke, ev. komische elementen maar van
het betekenisgeheel.
Hoofdstuk III behandelt de overlevering en de vormtechniek, hoe en met welke
kenmerken de 356 refreinen in het zot die Coigneau gevonden, vaak ‘ontdekt’ heeft,
tot ons zijn gekomen. De rijkste verzameling schijnt de bundel van Van Stijevoort
met niet minder dan 64 nummers te zijn. Wij worden door S. ook ingelicht over de
gevolgen die het schrijven of voordragen van sommige dezer teksten voor een aantal
auteurs of declamators (o.m. de doodstraf) gehad hebben. Onder de titel
‘Vormtechniek’ bespreekt Coigneau achtereenvolgens de kwantitatieve aspecten,
zoals het aantal strofen - vier per refrein schijnt veruit de voorkeur te genieten -, het
aantal regels per strofe - strofen van 13 en 15 regels schijnen de hoogste toppen te
scheren -, de lengte van de ‘prince’, het aantal syllaben per regel en de kwalitatieve
aspecten waar vooral het rijmschema bekeken wordt. In zijn bespreking van de
vormtechniek laat S. niet na de evolutie in het gebruik van formele elementen ter
sprake te brengen.
Het tweede deel van Coigneau's studie is uitsluitend gewijd aan ‘Interpretatie en
Classificatiew’ waarbij hij onderscheid maakt tussen mimetisch-fictionele refreinen,
beschouwelijke refreinen en uitroeprefreinen. De betekenis van de eerste term is dat
zij een bepaalde werkelijkheid verbeelden, de tweede benaming vraagt geen uitleg,
onder uitroep (overeenstemmend met het France ‘cry’) verstaat Coigneau ‘een
aanmaning tot welbepaalde toehoorders om samen te komen en actief te zijn in een
bepaald verband of ter gelegenheid van een welbepaalde gebeurenis’ (blz. 470). Deze
drie secties worden dan in onderafdelingen verdeeld, zoals voor de
mimetisch-fictionele refreinen b.v. in dialoog, tableau en monoloog waarin dan
beurtelings weer verschillende soorten onderscheiden worden. Met de keuze van de
term ‘dialoog’ hebben we wel enige moeite. Voor S. betekent dialoog woord en
wederwoord, maar ook en vooral daad en wederdaad, voor welk laatste geval wij
eer de term ‘historie’ hadden verwacht. In het refrein dat hij volledig citeert (op de
stok ‘Neen lodderken daer niet ghi sout mi seer doen’) zien wij duidelijk een verhalend
gedicht,
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een ‘historie’ dus. Laten we hierbij echter onmiddellijk opmerken dat S. de betekenis
van zijn termen duidelijk uiteenzet en logisch op zijn definities voortbouwt.
Omzeggens alle in zijn ‘Overzicht’ genoemde gedichten worden in dit tweede deel
ter sprake gebracht en van zeer verschillende zijden belicht. Geen wonder dat dit
deel dan ook niet minder dan 630 voetnoten telt. Bovendien is aan een aantal van de
door Coigneau onderzochte subcategorieën voor hem nooit enige bespreking gewijd.
Het derde deel van de studie bevat nog twee hoofdstukken waarin resp. ‘Het zotte
in 't refrein’ - waarom niet van ‘de interne’ tekstaspekten van het refrein in het zotte’
gesproken? - mét een bespreking van achtereenvolgens het rijmschema, de slotregels
en de princestrofe en ‘Refreinen in het zotte in hun context en ontwikkeling’, waarin
buiten de oudste refreinen in het zotte en hun voorlopers afzonderlijke rederijkers
zoals De Roovere, De Dene, Bijns, De Castelein en ‘andere dichters’ besproken
worden terwijl daar eveneens aandacht besteed wordt aan ‘verzamelaars en
bemiddeling’, refreinfeesten, waardering en het verband met nar en narrenfeest.
Het zal de lezer van deze recensie niet verwonderen dat ik met bijzondere aandacht
zijn vele beschouwingen over het werk en de persoon van Anna Bijns gelezen heb.
Ik ben S. er dankbaar voor dat hij op vele leemten en vergissingen - niet alleen
drukfouten! - in mijn boek over de Antwerpse dichteres gewezen heeft. De wetenschap
kan er slechts wel bij varen! In dit verband slechts één opmerking. Ik begrijp niet
waarom de scherpzinnige Coigneau aan wie o.m. de verdienste toekomt het verschil
in spelling in de zgn. hss. A en B ontdekt te hebben, waaruit hij evenwel geen
conclusies trekt, Engelbert van den Donck steeds de ‘kopiïst’ van hs. A noemt (cfr.
Dl. I. blz. 58, 65 en 89, n. 91). Deze naam komt wel tweemaal op het handschrift
voor maar er valt niet uit te maken of deze naam de afschrijver of de bezitter aanduidt.
Is S. wellicht voortgegaan op de bewering van Dr. Fr. Lyna die bij mijn weten de
enige is die (in zijn met de hand geschreven Catalogus der Nederlandse
gedichtenverzamelingen berustende in het handschriften-cabinet der Kon. Bibl.
Brussel) Van der Donck als de kopiïst van hs. A. vermeldt? S. besluit zijn werk met
een bibliografie van 36 blz. en vier registers: een van de stokregels der refreinen met
de oorspronkelijke handschriften en drukken waarin ze zijn opgenomen, een van de
beginregels, een van de refreinen met vermelding der pagina's waar ze in zijn studie
behandeld worden en tenslotte een register op de ook in zijn werk voorkomende
persoonsnamen, plaatsnamen, kamer en realia. Alleen in dit register hebben we een
drukfout ontdekt. Voor de term ‘alexandrijn’ wordt er verwezen naar Deel II, blz.
440 terwijl daar enkel sprake is van ‘Alexandere’ (de Grote), voor wie dan wel de
juiste referenties gegeven worden.
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Ergens zegt Coigneau dat hij zich aanbevolen houdt voor aanvulling van het door
hem opgestelde repertorium van refreinen in het zotte. O.i. kan alleen, na de
uitgebreide speurtocht van S. zelf, toeval zulke aanvullingen aan het licht brengen.
Maar waartoe wij hemzelf nu verplicht achten is tot de uitgave van een bloemlezing
met de fraaiste specimens van de dichtsoort waarmede hij zich als geen tweede
vertrouwd heeft getoond.
L. ROOSE
J. TRAPMAN, ed., Luther is mij volkomen vreemd. Uit de brieven v.
Erasmus, vertaald en ingeleid. Uig. De Haan, Weesp 1983, (fl. 19,70).
Nadrukkelijk stelt Trapman in zijn woord vooraf dat in ‘Luther is mij volkomen
vreemd’ alleen Erasmus aan het woord komt, omdat Luthers standpunt voldoende
bekend is. Toch zou deze bundeling van brieven interessanter zijn als ook Luthers
twee brieven aan Erasmus (Allen, nrs. 933 en 1433) opgenomen zouden zijn. Deze
brieven zijn persoonlijke brieven, en daarom alleen al vormen ze een welkome
aanvulling op de officiële standpunten van Luther, die Trapman algemeen bekend
veronderstelt.
In zijn inleiding schetst Trapman kort en trefzeker de ontwikkeling van Erasmus'
relatie tot Luther. Naar mijn gevoel had Trapman iets uitgebreider in kunnen gaan
op de misstanden in de kerk (m.n. de aflaathandel) en de onvrede die ook Erasmus
daarmee had. Zo was de kritiek van Erasmus op b.v. de bedelordes en de scholastieke
theologen, en zijn pleidooi voor een meer humane, beschaafde en ‘gestileerde’ wijze
van hervorming beter uit de verf gekomen. Tevens zou daardoor de ‘zaak van de
schone letteren’ die Erasmus in deze brieven zo veelvuldig bepleit, door de moderne
lezer beter geplaatst kunnen worden.
De vertaling is uitstekend leesbaar. Ik heb niet een fout ontdekt; op pag. 49 is het
woordspel ‘oculatissimus - occupatissimus’ leuk vertaald met ‘let ... overbezet’. Op
pag. 36 (en p. 55) had misschien in een noot opgemerkt kunnen worden dat Erasmus
het aardige, door hemzelf gevormde, Griekse woord ‘ptoocho-tyrannos’ gebruikt om
de bedelordes te stigmatiseren.
Een altijd terugkerend probleem bij de vertaling van Neolatijnse teksten, dat nooit
geheel bevredigend opgelost wordt, zijn de eigennamen. Getuigen daarvan zijn b.v.
pp. 34-35, de brief aan Melanchthon, waar ‘Melanchton’, ‘Philippus’, ‘Faber
Stapulensis’, en ‘Jacobus Latomus’ niet vertaald is, maar ‘Leus’ en Standicius’ wel
(resp. Lee en Standish), terwijl ‘Athensis’ (man uit Ath afkomstig)
encyclopedie-achtig is weergegeven met ‘Jean Briard van Ath’. Ook op andere
plaatsen in het boek heeft Trapman niet consequent gekozen voor ófwel vertalen van
de eigennamen, ófwel handhaven van de gelatiniseerde vorm.
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De inleidingen op de afzonderlijke brieven lijken soms wat erg bondig. Op p. 22 had
vermeld kunnen worden dat ook de brieven 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 en 12 in de bundel
Epistolae ad diversos zijn opgenomen; dat was wat duidelijker geweest dan het bij
ieder van de genoemde brieven vermelde ‘Hij publiceerde de brief eind 1521’. Op
p. 21 staat geen noot bij de naam Melanchthon, waardoor de lezer tot p. 34 in het
ongewisse blijft over deze zeer belangrijke figuur. Iets degelijks overkomt de lezer
op p. 28, waar Erasmus over de zaak Reuchlin spreekt. Uiteraard geeft Trapman hier
een aantekening, maar deze is naar mijn smaak te bondig: de affaire Reuchlin, spelend
vanaf 1511 ongeveer, waarin de Epistulae obscurorum virorum (1515), een van de
allerbekendste humanistische manifesten, een rol spelen, was een duidelijk voorteken
van de groeiende onvrede van de Duitse humanisten met het optreden van de paus
en zijn organisatie in Duitsland. Bovendien komt Erasmus zelf enige malen terug op
deze affaire in de door Trapman vertaalde brieven, zodat de lezer wel erg nieuwsgierig
wordt naar de toedracht ervan. Het notenapparaat, hoofdzakelijk gebaseerd op Allens
aantekeningen bij de correspondentie, is kort en zakelijk, soms misschien wat al te
beknopt. De lay-out van het boekje is goed. Ik heb slechts twee drukfouten kunnen
ontdekken: op p. 28 staat ontkeknen i.p.v. ontkennen; op p. 47 in de titel Leontinus
i.p.v. Leontius.
Een korte bibliografie over het onderwerp Luther en Erasmus, en een index van
eigennamen had de waarde van het boekje stellig verhoogd.
M. VAN DER POEL
P.C. HOOFT/C.G. PLEMP/R.J. DE NERÉE, Emblemata amatoria /
Afbeeldinghen van minne / Emblemes d'amour (Amsterdam, 1611).
Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door K. Porteman, met een vertaling
van de Latijnse disticha door A. Welkenhuysen. Martinus Nijhoff, Leiden,
1983 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken). VIII + 222 pp. Prijs: f 39,50.
Dr. Karel Porteman te Leuven heeft zich al menigmaal doen kennen als
emblematoloog, het meest geprononceerd in zijn Inleiding tot de Nederlandse
emblemataliteratuur (1977). Nu komt hij te voorschijn met een uitgave van Hoofts
liefdesemblemen van 1611, naar hij in de Verantwoording meedeelt ‘een late vrucht
van de P.C. Hooft-herdenking in 1981’.
Een rijpe vrucht dan ook. Het boek bestaat uit drie grote gedeelten. Ten eerste is
er de inleiding, die weer twee hoofddelen omvat: over het genre van de
liefdesemblematiek en over de bundel van Hooft. Daarna komt de tekst der emblemata,
in facsimile, en voorzien a. van toelichtingen bij de Nederlandse disticha, b. van de
substantiële varianten in de uitgave der Gedichten (1636), en c. van vertalingen der
Latijnse en Franse verzen. Daaraan vooraf gaat nog, behalve een afbeelding van het
gegraveerde titelblad, de ‘Voorreden tot de Ievcht’. Het derde gedeelte is de commen-
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taar, waarin elk embleem afzonderlijk ter sprake komt. ‘Door hun complexiteit
vergen de Emblemata en in het bijzonder hun picturae telkens weer een aangepaste
toelichting’, aldus Porteman in zijn Verantwoording. De daarin besloten belofte
wordt royaal ingelost. Een drietal bijlagen en een beknopte bibliografie sluiten het
boek af.
Uitvoeriger dan in zijn Inleiding van 1977 mogelijk was, gaat de editor in op het
eigen karakter van de liefdesemblematiek, die als ‘typisch Nederlands’ verschijnsel
een korte maar rijke bloei beleefde in de eerste twee decennia van de zeventiende
eeuw. In zijn bespreking van de prent als constitutief element van het emblema lijkt
Porteman eerst uit te gaan van Schöne's opvatting van de emblematische grondvorm.
Daarin is de prioriteit van het beeld essentieel. De pictura biedt een in beginsel
‘eigenzinnige’ realiteit, waaraan vervolgens in het geheel van het emblema nieuwe
betekenissen worden toegekend. ‘In de emblematische pictura gaat het, nog steeds
volgens Schöne, derhalve niet om de uitbeelding van abstracte ideeën of begrippen,
zoals dat bijvoorbeeld in de allegorische voorstelling geschiedt’ (blz. 12).
Schöne's conceptie van de ideale emblematische grondvorm heeft de studie van
de emblematiek verrijkt en verder geholpen. Maar ze is een abstracte idee en het
complete ‘plaatje’ van de ingewikkelde emblematische realiteit is daar toch niet zo
gemakkelijk restloos mee te verbinden. Porteman demonstreert dat door, redenerend
in de lijn van Schöne, te schrijven: ‘Op deze wijze benaderd, d.w.z. vanuit de prent,
lijkt het liefdesembleem een soort mengvorm die zowel op allegorische als “typisch”
emblematische procédés berust’ (blz. 13). De aanhalingstekens om het woord typisch
zijn, samen met de inhoud van dit citaat, significant voor de verlegenheid waarin
men via de gedachtengang van Schöne terechtkomt. Dat de weerbarstige werkelijkheid
protesteert tegen herleiding tot één uitgangspunt, laat Porteman duidelijk uitkomen
als hij zich afvraagt of de paradox onontkoombaar is ‘dat sommige van de beroemdste
embleembundels nogal wat van het ideaal embleemmodel verwijderd liggen’ (blz.
13). De constatering die P. laat volgen, nl. dat het genre van de emblemata amatoria
zich op eigen wijze blijkt te gedragen, geldt alleen bij het toepassen van Schöne's
model. De historische werkelijkheid wordt gekarakteriseerd als hebbende ‘iets eigens’
ten opzichte van de 20e-eeuwse abstractie. Ik zou hier liever simpelweg willen
besluiten, dat het model tekortschiet, te meer daar niet bij voorbaat vaststaat dat niet
ook andere subgenres van de emblematiek aan Schöne's model ontglippen.
Dit is evenwel in de grond der zaak geen kritiek op Portemans betoog. Hij wil
Schöne recht doen en laat zien dat hij, dusdoende, vastloopt. Zo komt hij weer bij
Mario Praz uit, die de liefdesembleemprent ziet ‘als de visualisering van een idee of
concept over de liefde dat ook in de teksten wordt vertolkt’ (blz. 13). Het embleem
als concetto: die opvatting komt me tenslotte heel wat reëler voor. Porteman
concludeert m.i. terecht: ‘Deze
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benadering zal voor de analyse van de platen zeer vruchtbaar blijken’ (blz. 13). P.
toont zich rekenschap te geven van de vigerende theorieën en wel zo, dat hij zich
niet aan één opvatting uitlevert. Hij laat steeds op behoedzame wijze het ene
gezichtspunt naast het andere gelden en vermijdt verabsolutering. Dit is op allerlei
momenten kenmerkend voor zijn aanpak en het maakt zijn inleiding, maar ook de
commentaren, tot een bijzonder instructief geheel.
Sprekend over de geschiedenis van Hoofts emblematabundel brengt P. uiteraard
het advies van Huygens betreffende de opneming van de emblemen in de Gedichten
(1636) ter sprake. Huygens oordeelde in 1634 - in de weergave door Jacob vander
Burgh -, dat de sinnebeelden, so door de hand van den teickenaer, als door 't bijvoegen
vande Latijnse en oud Franse veersen, verlamt zijnde, weinig cieraet aen so geestig
een werck ... willen geven’ (het citaat op blz. 32). P. vat deze woorden op in de
gebruikelijke zin (vgl. Van Tricht, Briefwisseling Hooft II, blz. 514-15), nl. als zou
Huygens aangeraden hebben, Hoofts emblematische versjes zonder de prenten en
zonder de Latijnse en Franse ‘vertalingen’ op te nemen. De woorden ‘so geestig een
werck’ zouden dan op de disticha van Hooft betrekking hebben. Dit nu acht ik zeer
de vraag. Reeds de strikte zin der woorden in hun syntactische samenhang zet me
op een ander spoor. In de traditionele uitleg zou er immers, vreemd genoeg, gezegd
worden, dat Hoofts emblematische verzen (‘de sinnebeelden’) door die en die oorzaak
weinig sieraad aan Hoofts emblematische verzen (‘so geestig een werck’) zullen
geven. Lezen we de zin in zijn verband, met inbegrip van de woorden die Porteman
door stippeltjes heeft vervangen (‘so geestig een werck, als men hiervan sal connen
uitbrengen’), dan meen ik, dat de hele woordgroep die ik zojuist tussen haken citeerde,
slaat op de totaliteit van de voorgenomen uitgave, door Hooft aan Vander Burgh
toevertrouwd en in 1636 verwezenlijkt; terwijl het woord ‘hiervan’ in de door mij
gecursiveerde toevoeging betrekking heeft op de stapel gedichten die Vander Burgh
onder zijn beheer had, in Vander Burghs eigen bewoordingen: ‘de rimen daer't UE
(= Hooft) gelieft heeft mijn sorge tot vroedvrou over te kiezen’.
Is dit juist, dan had Huygens' advies een wijdere strekking, nl. de Emblemata
amatoria in hun geheel uit de verzamelbundel van Hoofts poëzie weg te laten. Hij
had, om welke reden dan ook, weinig op met de emblematareeks als zodanig. De
disticha van Hooft kon hij moeilijk disqualificeren en misschien had hij ook wel
plezier in de puntigheid ervan. Maar hij achtte de prenten en de Latijnse en Franse
versjes in elk geval niet goed genoeg en raadde Vander Burgh aan, de hele afdeling
te elimineren. Ik durf gissen, dat het opgelegde - immers telkens drievoudig
voorkomende - petrarkistische geweeklaag hem als antipetrarkist ietwat onmannelijk
in de oren klonk. Dan ging het nog niet eens zozeer om onbehagen over ‘de
ouderwetsheid van de gehele presentatie’ (blz. 32), maar om

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

107
tegenzin tegen de zo nadrukkelijk gepresenteerde onwaardige zelfvernedering van
de minnaar tegenover zijn vrouwelijke gebiedster. We kennen zijn afkeer in dezen
o.a. uit Voorhout en Hofwijck. Dat er in de brief van Vander Burgh over ‘oud Franse
veersen’ gesproken wordt, is een punt apart. De versjes van De Nerée kunnen op
Huygens de indruk gemaakt hebben, qua factuur hoe dan ook uit de tijd te zijn. Daar
zou een romanist van professie zich nog eens over moeten buigen.
Het tweede deel van Portemans inleiding, over de bundel van Hooft, loopt alle
onderdelen langs: de titelplaat, de ‘Voorreden tot de Ievcht’, de prenten, de opschriften
en de bijschriften. De inleider doet dat allemaal even degelijk. Brede aandacht schenkt
hij in het bijzonder aan de ‘Voorreden’, die zorgvuldig wordt geanalyseerd. Ik ga op
een enkel punt in. Cupido wijst er Venus in de loop van de ‘Voorreden’ op, dat er
op de aarde nogal wat mensen zijn, ‘ketters’, die haar niet wensen te dienen en de
liefde smaden. Moeten ze niet met geweld bestreden worden? Venus voelt daar niets
voor en voert een serie argumenten tegen de ‘kettervervolging’ aan. Ze wil haar
tegenstanders niet met geweld, maar met behulp van de rede voor zich zien te winnen.
Hier nu legt Porteman een direct verband met de twisten tijdens het twaalfjarig
bestand, daarbij ten onrechte suggererend dat er gedurende het bestand
gewetensdwang aan de orde was, en wel met name van de zijde der
contraremonstranten. Dat de remonstranten waar ze vóór 1618 de touwtjes in handen
hadden, hun tegenstanders het leven zuur maakten, moet nog altijd met enige nadruk
als correctief op de conventionele voorstelling van zaken vermeld worden. Maar de
vraag is natuurlijk ook (Porteman blijkt zich het bezwaar eveneens bewust), dat het
hier om een veel ouder probleem gaat, de hele zestiende eeuw door aktueel. Voorts
was er anno 1610-1611 nog niet een zodanige toespitsing van het theologisch-politiek
conflict, dat een uiteenzetting over kettervervolging daaraan gerelateerd kon worden.
Nee, Hooft past veeleer een ‘topic’ uit het recente verleden spelenderwijs toe op een
luchtig onderwerp.
Ik realiseer me, dat ik met deze kanttekening bij Portemans betoog inga tegen een
algemene tendens in de neerlandistiek van de laatste jaren, te weten om politieke
connotaties te ontdekken in zeventiende-eeuwse literaire werken. Men heeft, die
tendens volgende, nieuwe dingen aan het licht gebracht. Daar doe ik niets aan af.
Maar ik geloof, dat Porteman hier een beetje slachtoffer is geworden van die neiging.
Een beetje: want ik heb in het algemeen veel bewondering voor zijn genuanceerde
uiteenzettingen.
De filologische en literair-historische ontsluiting van het emblematische deel van
Hoofts oeuvre is zeer gediend met de vertaling der Latijnse en Franse verzen van
Plemp en De Nerée. Porteman toont al in zijn inleiding aan, dat men die verzen niet
zomaar vertalingen van Hoofts Nederlandse disticha kan noemen. ‘De onderlinge
verhouding van de teksten is moeilijk in kaart te brengen’ (blz. 63). Men kan zich,
als het gaat om de vraag wat

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

108
elk der drie dichters bij het creëren van zijn eigen aandeel ter beschikking had van
het werk der anderen, alle mogelijke situaties, tot de meest ingewikkelde, voor ogen
roepen, maar aan wat wij als resultaat van de coöperatie kennen zal de
ontstaansgeschiedenis wel nooit met zekerheid af te lezen zijn. Het aantrekkelijke
van de uitgave is onder meer, dat de lezer zich zelf aan de gecompliceerde
werkelijkheid van de Emblemata amatoria zonder veel moeite kan overtuigen. Het
is denkbaar, dat iemand nog eens een paar stapjes verder komt dan waar Porteman
ons thans gebracht heeft. Veel verder kan het m.i. niet zijn.
De commentaren bij de afzonderlijke emblemen vormen een belangrijke bijdrage
tot de plaatsing van Hoofts bundel in de kunsthistorische en literairhistorische
ontwikkeling. Men kan slechts met respect voor de ten toon gespreide kennis van
zaken zich verdiepen in het materiaal dat Porteman hier bijeenbrengt. Ook hier toont
hij zich een omzichtig onderzoeker, die mogelijkheden aftast zonder iets te forceren.
Een enkele maal is hij, naar het mij lijkt, te tolerant ten opzichte van diegenen die te
veel in de prenten en teksten willen lezen. Zo zou ik negatief willen reageren op de
door P. met terughouding gereleveerde suggestie dat er in embleem XII met de door
liefdessmart wegkwijnende minnaar in de woorden ‘ick rammel in mijn huijdt’ op
zichzelf erotische passie (‘bronst’) zou zijn uitgedrukt (blz. 162-63). Gezien de parallel
in de eerste vershelft (d.w.z. de direct voorafgaande woorden) ‘De Minne kluijft mijn
vleijsch’, gaat het toch eerder om een plastische formulering van het begrip
‘vermageren’. Het citaat uit Starters Daraide van 1618 doet zich voor als een ontlening
aan Hooft. Ik herinner ook aan Roskam r. 38 ‘Noch stopte d'ooren voor haer
rammelend gebeent’ (WB-editie III, 301: ‘het door hongersnood uitgemergelde
lichaam’). De door P. met terughouding gereleveerde gedachte dat er in embleem
XIX ‘een schuine allusie’ zou schuilgaan (blz. 178), moet eveneens verworpen
worden. Bijgedachten van twintigste-eeuwse lezers maken niet per definitie deel uit
van de door de auteur bedoelde werkelijkheid. Hier stuiten we op een neiging die
we niet genoeg aan de kaak kunnen stellen: de hebbelijkheid om wat moderne lezers
vanzelfsprekend in de gedachten komt, als vanzelfsprekende inhoud van oude literaire
werken op te vatten.
Met deze opmerking bedoel ik allerminst het onderhavige werk te karakteriseren.
Portemans uitgave van Hoofts emblemen is een waardevolle bijdrage tot onze kennis
van het genre van de liefdesemblematiek en - in Portemans eigen woorden - van ‘een
wat verwaarloosd, maar belangrijk boek’. Het is, met zijn talrijke illustraties ongerekend de fascimile's der Emblemata amatoria zelf - op een het onderwerp
waardige wijze uitgevoerd.
L. STRENGHOLT
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Barbara BECKER-CANTARINO (ed.), Daniel HEINSIUS. Nederduytsche
Poemata. Facsimiledruck nach der Erstausgabe von 1616 (Nachdrucke
deutscher Literatur des 17. Jahrhunderts. Herausgegeben von Blake Lee
SPAHR, Bd. 31). Bern, Frankfurt am Main, Peter Lang (1983); 96 + 92 +
66 blz., 112 Zwits. Fr.
Lang, zeer lang na aankondiging, is nu eindelijk de facsimile van Heinsius' belangrijke
Nederduytsche Poemata verschenen. De uitgave, met een even voortreffelijke als
overzichtelijke inleiding, lag al klaar in 1976. Dat zulke vertraging zich wreekt, blijkt,
inzonderheid met betrekking tot de emblematiek, uit de lacunes in de bibliografie,
die slechts tot 1977 is bijgewerkt.
De opname van dit boek in een serie bestemd voor 17e-eeuwse Duitse literatuur
valt niet toe te schrijven aan een restant van het cultureel pangermanisme, maar aan
de zeer grote betekenis die het werk van Heinsius voor de Duitse barokliteratuur
bezit. De neerlandicus die zich daaraan nog zou ergeren, steke liever de hand in eigen
boezem: het Heinsius-onderzoek is de laatste decennia voor een aanzienlijk gedeelte
ook het werk geweest van buitenlanders: Praz, Sellin, Becker-Cantarino, Bornemann.
Intussen is er nog steeds geen wetenschappelijke editie en het valt te verwachten dat
deze reprint zulke onderneming weer voor jaren zal uitstellen. Heinsius is een te
belangrijk auteur om hem alleen de ontsluiting te gunnen die een reeks als FELL aan
mindere goden voorbehoudt.
De inleiding geeft korte, maar degelijke beschouwingen over Heinsius' leven, de
rol die Scriverius bij de uitgave heeft gespeeld, een bibliografisch overzicht van de
verschillende edities, korte commentaren bij de voorreden, de gedichten, de
emblemata, de Lof-sanck van Bacchus en tenslotte een beschrijving van de invloed
van de Poemata op de Duitse letterkunde. Het is symptomatisch dat een afdeling
over de invloed van de bundel op de Nederlandse literatuur (vooralsnog) ontbreekt.
Als appendix biedt de uitgeefster een viertal Latijnse gedichten (één van Grotius en
drie van Heinsius), die voor het volgen van haar uiteenzetting noodzakelijk zijn. De
facsimile zelf is niet al te goed uitgevoerd. De verkleining met 1/5 heeft nadelige
gevolgen gehad voor de weergave van de prenten, inzonderheid die van beide
embleemseries. Gefotografeerd werd het exemplaar van de Niedersächsische Staatsund Universitätsbibliothek van Göttingen.
Kritiek heb ik nauwelijks. De voorstelling van de mens Heinsius vertoont enkele
opvallende apologetische trekjes. Aan de verzen geciteerd op blz. 42* wordt, naar
mijn gevoel, een te groot belang gehecht. Niet de wereldlijke renaissance is hier in
het geding, maar de frivole liefdesemblematiek die in die jaren wel meer van dat
soort kritiek te verduren had. Een analyse van het titelblad - een aanzet vindt men
op blz. 44* - ontbreekt jammer genoeg. Zeker niet alle motti-gedichten zijn als
emblemen gedacht. Ik geloof dit zowel op grond van de thematiek als op basis
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van een gebrek aan beeldelijkheid. De eerste twee lijken me alvast autobiografisch.
De Latijnse bijschriften van Scriverius bij het Ambacht bestaan soms uit meer dan
één distichon (blz. 68*-69*). Het commentaar bij de Bacchus-hymne lijkt het belang
van de uitgave van Rank-WarnersZwaan (Zwolle 1965) wat te onderschatten (zie
daar b.v. precies met betrekking tot Ronsard het bronnenregister op blz. 336). Ten
slotte signaleer ik nog twee storende drukfouten: blz. 65*, r.4: 1616 moet 1618 zijn
en i.p.v. 1676 in noot 36 (blz. 37*) leze men 1616.
K. PORTEMAN
P. KING, Concordances of the Works of J. van den Vondel. Vol. I: Maria
Stuart of Gemartelde Majesteit (Treurspel). Vol. II: Leeuwendalers
(Lantspel). (Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 349 I, II). Kümmerle
Verlag 1982. DM 106,-.
Een tiental jaren na zijn Complete word-indexes op Vondels Bespiegelingen en
Lucifer, publiceert P.K. King twee concordanties op Maria Stuart en Leeuwendalers.
De oorspronkelijke opzet werd grondig gewijzigd: word-indexes, ranking lists of
frequencies, reverse indexes en rhyming indexes hebben plaats gemaakt voor een
meer nuttige en hanteerbare concordantie. Uiteraard worden hiermee niet Van Bakels
principiële bedenkingen bij de Conplete word-indexes (Sp. d. Lett. XV, p. 285-8) en nu ook weer door Schenkeveld-van der Dussen geformuleerd (De nieuwe taalgids
77, p. 86) - uit de weg geruimd. De intrinsieke waarde van een (deze)
Vondelconcordantie staat evenwel buiten kijf.
Het enige dat hierop valt af te dingen, ligt in Kings al te beknopte verantwoording.
Een waarschuwing dat de titelpagina niet werd verwerkt, zou - in het licht van de
recente interesse voor de volledige verschijningsvorm van het literaire werk - wellicht
niet overbodig zijn. Ook leert men slechts door gebruik dat de concordantie
overschakelt naar het woor-dindexsysteem zodra een woord vijftig maal voorkomt.
Het verlies van context heeft daarbij onmiskenbare nadelen: pas na moeizaam
zoekwerk achterhaalt men bv. dat dien in Vondels Maria Stuart niet steeds als
aanwijzend voornaamwoord voorkomt, maar ook als tweede lid van indien (v. 956),
enz.
Ook ontbreekt een volledige verantwoording van de gebruikte afkortingen. Kan
men achter A in Maria Stuart nog gemakkelijk Anagramma ontdekken, de afkortingen
$LB (incomparabilis) en $LE (byschrift) zijn minder doorzichtig. Staat - aldus de
inleiding tot Maria Stuart - een B voor Berecht, uit de praktijk blijkt dat hiermee
Byschrift wordt bedoeld. Ook de Complete word-indexes leden aan dergelijke
inconsequenties: in Bespiegelingen verwijst O naar het gedicht Onderwys ..., in
Lucifer - en nu ook in deze concordanties - dan weer naar Opdracht.
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De overschakeling van concordantie naar woordindex leidt ook tot inconsistentie
tussen de concordanties: bloet bv. wordt in Leeuwendalers met, in Maria Stuart
zonder context opgenomen. In het laatste werk vinden we verder het lemma 's terug
onder s, in Leeuwendalers onder 's (zo ook bij 'er). Eveneens in Leeurvendalers werd
‘'t is vreemt’ (v. 448) gerangschikt onder t, ‘'t gaet wel’ (v. 1800) echter onder 't.
Deze enkele bezwaren tasten de voortreffelijke waarde van de concordantie echter
niet aan en doen geen afbreuk aan de bruikbaarheid ervan. Indien evenwel ook de
andere geplande deeltjes (24!) deze gebreken zouden vertonen, zal de hanteerbaarheid
van de concordantie ernstig in het gedrang komen.
De waarschuwing dat in Maria Stuart op p. 256-7 de lemmata zy t.e.m. zwieren
kennelijk - althans in mijn exemplaar - op de verkeerde plaats staan, is dan ook geen
kritiek maar slechts een inlichting voor de gebruiker.
M. VAN VAECK
P. VAN DER VLIET, Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart.
Een bidrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting. HES
Uitgevers, Utrecht, 1982, 400 blz.
Indien deze Nijmeegse dissertatie van Pieter van der Vliet - die, blijkens zijn
curriculum vitae, zijn carrière als onderwijzer begon, vervolgens via de akten M.O.-A
en -B tot collegeleraar Nederlands opklom, om tenslotte, vanuit zijn onderwijspraktijk,
zijn wetenschappelijke vorming aan de universiteit te voltooien - al onze waardering
verdient, dan is het zeker niet enkel omwille van de omstandigheden waarin ze
gegroeid en tot stand gekomen is - al mogen die gerust even in het licht worden
gesteld -, maar allereerst om haar intrinsieke kwaliteiten als opvallend degelijk en
knap werkstuk: vrucht van jarenlang ernstig en intensief onderzoek, gesteund op
uitgebreide belezenheid en nauwgezette tekstkennis, in zijn betoog logisch en
overzichtelijk gestructureerd, uitmondend in overtuigende en in ruime mate
oorspronkelijke resultaten.
Uitgangspunt van Van der Vliets onderzoek vormden de sterk uiteenlopende
beoordelingen - schommelend tussen deïsme en orthodoxie - waarvan Wolff en
Dekens religiositeit tot dusver het voorwerp was. Constaterend dat de Brieven van
Abraham Blankaart (BvBl) bijzonder rijk aan informatie dienaangaande zijn, maar
merkwaardigerwijs precies als religieus - anders dan als spectatoriaal-moraliserend
- geschrift duidelijk ondergewaardeerd bleven, onderwerpt hij dit minder populaire
werk van de schrijfsters aan een breedvoerige analyse, toegespitst evenwel op de
religieuze opvattingen die de titelfiguur zo omstandig en nadrukkelijk ontvouwt in
zijn tractaatachtige brieven. Met het feit dat aldus een literair werk en meer bepaald
de meningen van een fictioneel personage aange-
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wend worden om kennis te verwerven nopens de geloofsovertuiging van de auteurs
en zelfs - te oordelen naar de ondertitel van het proefschrift - nopens de Hollandse
Verlichting in het algemeen, heeft Van der Vliet kennelijk geen last. Volkomen
terecht trekt hij Maatjes al te dogmatische stelling van de non-referentialiteit in
twijfel, zeker waar het om 18de-eeuwse literatuur gaat, die wegens haar directe
betrokkenheid op de actualiteit een essentieel verwijzend karakter bezit en bijgevolg
ook maar via de nodige contextuele en historische toelichting tenvolle toegankelijk
wordt (32 vgl.).
Schrijver begint zijn analyse met een ergocentrische benadering, waarbij de dubbele
problematiek van het verband tussen de BvBl en Sara Burgerhart - in hoever is het
eerste als vervolg bedoeld op het laatste? - en, gepaard daarmee, van hun genologische
identiteit - zijn de BvBl een briefroman of een spectatoriaal vertoog? - centraal staat.
Een onderzoek naar de continuïteit in de karakterontwikkeling van de personages
wijst alvast uit dat van een vervolg in eigenlijke zin moeilijk kan worden gesproken.
Terwijl de aspecten tijd en ruimte in de twee werken een merkbaar andere behandeling
krijgen, komt de auteur daarentegen tot de bevinding dat op het niveau van de
componenten adressant, adressaat en adres er geen wezenlijke verschillen bestaan.
Veel relevanter lijkt het hem trouwens dat binnen de Historie van Sara Burgerhart
zelf en met name in de brieven van Blankaart daarin een betekenisvolle cesuur aan
het licht kwam, waardoor de laatste vijf van die brieven - van de 13de (brief 136) af
- qua conceptie, maar ook door hun veel sterkere bijbelbetrokkenheid, reeds duidelijke
overeenkomsten vertonen met die uit het latere werk. We vragen ons eigenlijk af of
de uiteenzetting hier niet aan helderheid zou hebben gewonnen, indien de kwestie
van de verschillen tussen beide briefromans niet zou zijn doorkruist door die van het
genologische statuut en de continuïteit; bovendien komt het ons voor dat door de
nadruk die de cesuur binnen Sara Burgerhart krijgt, alsmede door de neiging de
vergelijking te reduceren tot het niveau van Blankaarts brieven, de globale verschillen
- die toch niet onaanzienlijk zijn - dreigen onderschat te worden. De romantechnische
analyse in dit gedeelte steunt naar ons gevoel ook iets te exclusief op de categorieën
van Maatje en, voor wat de briefroman betreft, op de Duitse studies van Voss (1960),
Würzbach (1964) en Picard (1971), terwijl de toch zeker even belangrijke Engelseen Franstalige bijdragen over het onderwerp niet in de literatuurlijst voorkomen.
De externe geschiedenis - en meteen de genese - van de BvBl wordt dan beschreven
in hoofdstukken III en IV, die in detail aandacht schenken aan de bedoelingen en de
inkleding, de publikatie en het onthaal. Dat het werk slechts matig bijval oogstte,
verklaart Van der Vliet vooral door de naar het einde van de eeuw toe veranderde
literaire smaak van het publiek,
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dat het voortaan van de ‘gothic novel’ moest hebben - hoewel de invloed daarvan
toch maar hoofdzakelijk na 1790 te situeren valt - en, directer dan, door de politieke
ommekeer die zich intussen in Nederland had voltrokken, de restauratie van 1787
nl. Het kwam er echter vooral op aan aan te tonen, hoe de BvBl ontstonden als reactie
enerzijds op de maneuvers van de antikerkelijke materialisten, die gepoogd hadden
met name Betje Wolff - op grond van haar hekeldichten - ideologisch te annexeren,
en anderzijds op de aantijgingen van de hyperorthodoxen, door wie ze even ten
onrechte van socinianistische sympathieën was beschuldigd. In dat verband wordt
uitvoerig ingegaan op Betjes vertaling van Thomas Abbts Erfreuliche Nachricht von
einem hoffentlich bald zu errichtenden protestantischen Inquisitionsgerichte, die in
het voorwerk tot Deel 1 opgenomen is en waaraan Van der Vliet een ‘sleutelbetekenis’
toekent.
Na nog een uitvoerig hoofdstuk, waarin de auteur verplicht is - opnieuw bewust
ingaand tegen Maatjes al te theoretisch non-referentialiteitsconcept - de ‘historische
gebondenheid’ van de BvBl te demonstreren en met het oog daarop systematisch alle
allusies op en verwijzingen naar contemporeine personen, situaties, literatuur en
(pedagogische, sociale en filosofische) ideeën te onderzoeken en te verklaren,
respectievelijk te evalueren, komt hij nog maar eerst aan het kernstuk, het eigenlijke
onderwerp van zijn proefschrift toe. Kregen we intussen reeds een genuanceerd beeld
van Blankaarts verlichtingsideologie - die in haar geheel eerder gematigd dan
vooruitstrevend overkomt, te situeren valt in de eerste, nog optimistische fase van
de Verlichting, en zeker niet zonder meer als vooruitlopend op haar tijd kan worden
getypeerd, zoals Johanna Naber had gedaan -, dan wordt van nu af aan uitsluitend
aandacht geschonken aan de religieuze opvattingen van de held en van zijn geestelijke
moeders Betje en Aagje. Het is in dit gedeelte - nagenoeg de (tweede) helft van het
boek in beslag nemend - dat Van der Vliets belangrijkste en oorspronkelijkste bijdrage
tot de kennis van de 18de-eeuwse literatuur te situeren is. Achtereenvolgens wordt
de houding onderzocht van de voortdurend theologiserende Blankaart ten aanzien
van de bijbel, van de gereformeerde kerk, van de zg. fijnen - welk begrip hier sterk
genuanceerd wordt en naast een pejoratieve ook een gunstige betekenis krijgt -, van
de ‘ware godsdienst’ - waarvan hij een uitgesproken praktische, actieve, sociale
conceptie huldigt - en van het hiernamaals; wat dit laatste betreft, wordt de centrale
plaats in de BvBl van het sterven en daarom hun karakter van ‘welstervenskunst’
onderstreept. Maar het belangrijkste is uiteraard het meestal ambivalente standpunt
dat de koopman tegenover de orthodoxie inneemt, welke tweeslachtigheid o.m. in
verband gebracht wordt met de reductie van het schrijfperspectief tot één
correspondent, met Aagjes vermogen zich gemakkelijk in de overtuiging ook van
andersdenkenden in te leven en met het ‘naast elkaar’ werken van

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

114
de twee schrijfsters, maar natuurlijk in de allereerste plaats moet verklaard worden
vanuit de zg. Reformatorische Verlichting waarvan Blankaart de representant en de
woordvoerder is.
Reformatorische Verlichting is ongetwijfeld hét sleutelwoord in deze studie: met
die naar ons gevoelen bijzonder gelukkige formule, destijds door Sassen (1965)
ingevoerd en sindsdien door onderzoekers als De Bruine, Buijnsters en Bots-De Vet
overgenomen, wordt de symbiose van openbaringsgeloof en redelijk onderzoek
aangeduid die zo kenschetsend was voor de Hollandse, christelijke variant van de
Europese Verlichting; Van der Vliet acht het heel aparte karakter van dit ‘geloof’ in de internationale literatuur over de Verlichting (Gay) trouwens vrijwel onopgemerkt
gebleven - zelfs ruimschoots compensatoir voor het ontbreken in onze cultuur van
‘esprits forts’ à la Voltaire (30). De kernvraag die de auteur nu bezighoudt, is, in
hoever die Reformatorische Verlichting, zoals ze in het boek door Abraham Blankaart
verwoord wordt, de resultante is of de synthese van eventueel divergerende respectievelijk meer orthodoxe en meer verlichte - opvattingen bij het schrijfstersduo,
m.a.w. of Betje en Aagje wel in dezelfde mate tot de Reformatorische Verlichting
kunnen worden gerekend. Daar hij daarbij uiteraard moeilijk voorbij kan gaan aan
het netelige attibutievraagstuk, onderneemt ook hij een poging om, o.m. aan de hand
van de criteria van mevr. Vieu-Kuik, het respectieve aandeel van beide auteurs in de
BvBl vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek, doorgetrokken op het niveau
van de religiositeit, en trouwens getoetst aan en bevestigd door andere geschriften
van de schrijfsters, leren dat, afgezien van zekere nuances in toon en stijl of van een
andere optiek en accentlegging, Betje Wolff en Aagje Deken in essentie hetzelfde
reformatorischverlichte geloof beleden en verdedigden. Bedoelde nuances hebben
dan, behalve met temperamentsverschillen, vooral te maken met uiteenlopende
relgieuze achtergronden, waardoor Betje zich, vanuit haar gereformeerde antecedenten
eerder kritisch-polemisch tegenover de orthodoxie opstelde, terwijl Aagje, als
doopsgezinde collegiante, de ‘publique kerk’ veel milder en toleranter benaderde.
Maar beide vrouwen leefden geestelijk evenzeer in het spanningsveld tussen
orthodoxie en Verlichting, naar beide zijden zich afschermend, maar tegelijk uit
beide richtingen inspiratie ontvangend. Zeer nadrukkelijk wenst de auteur hen aldus
in een middenpositie te situeren, zeker niet links van het midden, zoals Van Vloten,
Knappert, De Vletter, Vieu-Kuik e.a. beweerden (22,339), en eventueel zelfs iet of
wat rechts van het midden, zoals Van der Zijpp suggereerde (23). In elk geval komt
hij tot de conclusie dat - bij toepassing van Jongeneels categorieën (Cf. Het redelijke
geloof in Jezus Christus, 1971) - de vriendinnen wereldbeschouwelij kbij het
openbaringsgeloof thuishoren en zeker niet bij het verlichtingsgeloof (345).
Hoe ernstig en secuur wetenschappelijk Van der Vliet overigens ook te
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werk gaat, het is op dergelijke delicate momenten, waar feitelijkheid door appreciatie
en interpretatie moet worden aangevuld en genuanceerd, dat hij er niet steeds in
slaagt zijn persoonlijke overtuiging en voorkeur geheel te verdringen en volledige
objectiviteit te bewaren. Dat blijkt b.v. ook waar hij met ‘gepaste trots’ het eigen
christelijke karakter van de Hollandse Verlichting aan de buitenlandse verlichte
vrijgeesterij opponeert (30), of waar hij in het kamp der ongelovige materialisten Weyerman, Van Woensel c.s. - enkel maar ‘tweederangse, maar niet minder
gevaarlijke figuren’ ontwaart (117). Een tweede kritische bedenking betreft Van der
Vliets bronnengebruik. Reeds in verband met de romantechnische aspecten moesten
we een zekere eenzijdigheid of beperktheid signaleren, die te opvallender is, daar
zijn onderzoek, globaal gezien, door een bijzonder indrukwekkende literatuur - 11
pagina's bibliografie! - gerugsteund is; hetzelfde nu kan tot op zekere hoogte met
betrekking tot de Europese Verlichting worden gezegd, waarover hoofdzakelijk
slechts het standaardwerk van Peter Gay - waarvan de titel dan nog onvolledig wordt
weergegeven - geconsulteerd werd. Nog in verband met de Verlichting wekt het wel
enige verbazing dat Van der Vliet zijn tweedeling - in een eerste, optimistischer en
in het teken van Leibniz staande Verlichtingsfase en een tweede, waarin de
coëxistentie van geloof en rede verbroken werd door een verdringing van het geloof
door de rede - moet steunen op een tekst uit de ‘Theologische etherleergang van de
N.C.R.V.’ (203)! Even curieus komt het de lezer voor dat de auteur, wat hij te zeggen
heeft over de ‘gothic novel’, meent te moeten illustreren met weinig zeggende citaten
uit een beknopt overzicht van de Engelse literatuurgeschiedenis (voor schoolgebruik?)
of uit Brockhaus Enzyklopädie, waar hij nochtans zelf even verder in voetnoot de
nodige gespecialiseerde literatuur opsomt (97-98).
Het is zeker niet de bedoeling met deze enkele opmerkingen - in feite niet meer
dan schoonheidsfoutjes betreffend - iets terug te nemen van de waardering die we
bij het begin van deze bespreking voor deze gedegen studie gemeend hebben te
moeten uitspreken: ze vormt zonder twijfel een belangrijke bijdrage tot onze nog
steeds ontoereikende kennis van twee van onze boeiendste klassieke auteurs uit de
18de eeuw en aldus van de Verlichting in de Nederlanden. We moeten nog vermelden
dat het boek vervolledigd wordt door een samenvatting, twee bijlagen - de tekst van
Thomas Abbts reeds genoemde Erfreuliche Nachricht en de Brief van Aagje Deken
aan een ‘veelgeliefde Vriendinne’ over de oorzaken der onvruchtbare
Avondmaalsviering -, een ‘Summary’, een bibliografie, een lijst van illustraties en
tenslotte personen- en zaakregisters. Ook materieel werden aan deze publikatie de
beste zorgen besteed - jammer alleen van de enkele ontsnapte drukfeiltjes, waaronder
de toch wel ergerlijke op p. 296 -; tot die verzorging behoort uiteraard ook de
bijzonder rijke illustratie die de vlotte lectuur nog veraangenaamt.
W. GOBBERS
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Mr. Rhijnvis FEITH, Julia. Opnieuw uitgegeven en van Inleiding,
Aantekeningen en Bijlagen voorzien door J.J. KLOEK en A.N. PAASMAN.
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1982, Nijhoffs Nederlandse Klassieken,
VIII + 241 blz.
Men kan zeker niet beweren dat de destijds zo gesmade en beruchte Rhijnvis Feith
verwaarloosd zou worden door de hedendaagse uitgeverij. Bijzonder merkwaardig
daarbij is dat uitgerekend zijn ondanks alles bedenkelijke briefroman Jula het meest
van die belangstelling profiteert: na de edities van 1967, in de reeks Kramers Pockets
van formaat - kort maar uitstekend ingeleid door M.C. van den Toorn -, en van 1981,
als populair (?) Prisma-boek - zonder inleiding en zelfs zonder bijhorend
‘Mengelwerk’ -, geniet hij nu ten derden male de eer van een heruitgave en wel in
de prestigieuze en smaakvol uitgevoerde collectie van Nijhoffs Nederlandse
Klassieken, voor deze gelegenheid uitvoerig ingeleid en geannoteerd door J.J. Kloek
en A.N. Paasman. Want, hoezeer men het ook gewoon moge zijn geworden dit
curieuze specimen van 18de-eeuwse sentimentaliteit tot onze ‘klassieke’ literatuur
te horen rekenen - waarin het uiteraard ook wel thuishoort -, toch komt het ons voor
dat elke nieuwe en dus wat afstandelijker en objectiever benadering, vooral wanneer
gepaard met een vergelijking met wat buitenlandse literaturen in het pantheon van
hún klassieken plegen op te nemen, dergelijke canonisatie met enigszins gemengde
gevoelens moet doen beoordelen. Indien de tekstbezorgers zelf zich ‘bij de grootst
mogelijke welwillendheid’ verplicht voelen te erkennen dat Feiths roman hoogstens
als ‘een ongetwijfeld interessant maar niet zeer geslaagd experiment’ te beschouwen
valt (18-19), indien ze direct al uitgaan van de overtuiging dat hij nauwelijks of
helemaal niet meer op de zoste-eeuwse appreciatie hoeft te rekenen en bovendien
nog duidelijk maken dat zelfs de tijdgenoten er lang niet altijd mee ingenomen waren
en hem vaak tot voorwerp van ongenadige spot maakten, dan lijkt ons dat alles in
eĺk geval toch maar een erg zwakke en povere basis voor een ‘klassieke’ reputatie,
voor zover men althans ‘klassiek’ ook nog wenst te associëren - en wie doet dat niet?
- met kwaliteiten als voortreffelijkheid en voorbeeldigheid.
Maar goed, zoals we al lieten verstaan, is het niet omdat we die bedenking even
kwijt moesten, dat we de opname van Feiths Julia-roman in een reeks klassieken of
zijn recht op een degelijke en wetenschappelijke editie zouden willen contesteren.
Op dergelijke behandeling heeft het werk tenvolle recht, alleen al - zoals de uitgevers
het in hun ‘Voorwoord’ trouwens zelf onderstrepen - krachtens zijn karakter van
unieke representant in onze literatuur van een opmerkelijk internationaal verschijnsel
en bovendien als merkwaardig stilistisch en taalkundig experiment. Wat nu die
wetenschappelijkheid betreft, is de nieuwe uitgave jammer genoeg niet van een
zekere dubbelzinnigheid of zelfs halfslachtigheid vrij te pleiten, die als
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het rechtstreekse gevolg moet worden gezien van de principiële uitgangspunten van
Kloek en Paasman: die pretenderen namelijk niet een volwaardige ‘wetenschappelijke
standaard-editie’ te bezorgen, maar hooguit ‘een bescheiden poging (te) doen om de
Julia-tekst voor een breder publiek weer toegankelijk te maken’ (V). We vragen ons
af of deze zo opvallend bescheiden en voorzichtige opstelling wel voldoende recht
laat wedervaren aan het gehalte van het geleverde werk - waarvan immers niemand
het degelijke, wetenschappelijke karakter zal betwisten - en anderzijds of ze niet te
kort doet aan niveau en opzet van de reeks waarin het opgenomen werd. Bovendien
laten de tekstbezorgers na expliciet mede te delen in welk opzicht precies ze denken
geen aanspraak te kunnen maken op bedoelde graad van wetenschappelijkheid, terwijl
ze toch zelf toegeven gestreefd te hebben naar een zo volledig mogelijke verwerking
van ‘de huidige stand van wetenschap’ en zelfs van ‘nieuw eigen onderzoek’ (VI).
Tenzij het o.m. gaat om de lacunes in het tot dusver verrichte onderzoek - b.v. inzake
de relatie tussen de Nederlandse en de Europese 18de-eeuwse roman (9), de
godsdienstige opvattingen van Feith en zijn tijd (23), het i8de-eeuwse Nederland
(31-32) en Feiths ideolect in het bijzonder (61) -, waarvan ze inderdaad moeten
toegeven dat ze die niet alle persoonlijk hebben kunnen opvullen. Maar wie zal hun
dat ten kwade willen duiden?
Anderzijds echter hebben de auteurs, waarschijnlijk met het oog op dat ‘bredere
publiek’ dat ze dachten te moeten bereiken, in hun ‘Inleiding’ gekozen voor een toon
en betoogtrant die we net iets te schools vinden, te nadrukkelijk omslachtig,
populariserend en soms schematiserend, voor de effectieve gebruikers van dit soort
publikaties. Want we geloven dat het nu eenmaal een illusie zou zijn te menen met
een uitgave - en een tekst - als deze op een ander dan een gespecialiseerd academisch
publiek te kunnen mikken. Afgezien hiervan, behandelt die ‘Inleiding’, in ruim 60
bladzijden, op een zeer bevattelijke, maar tegelijk wetenschappelijk gefundeerde
wijze, achtereenvolgens de plaats van Julia in Feiths oeuvre, het briefromanaspect
ervan, de sentimentaliteit en het motiefcomplex liefde-godsdienst-deugd waarop ze
steunde, de stijl en de aspecten tijd en ruimte, het ‘Mengelwerk’, de ontleningen aan
en verwijzingen naar buitenlandse literatuur, het binnenlands onthaal en de
vertalingen. Ter afsluiting van het voorwerk volgt nog een ‘Verantwoording’ en een
- sterk selectief gehouden - primaire en secundaire bibliografie.
De belangrijkste - en ook uitvoerigste - hoofdstukjes zijn die over de briefroman,
de sentimentaliteit en wat de ‘literaire reminiscenties’ genoemd wordt. Het
bijeenbrengen van de meeste intertekstuele gegevens in één apart onderdeeltje en
tegelijk het feitelijk reduceren van het hele veld van invloeden en ontleningen tot de
genoemde ‘reminiscenties’ werd duidelijk ingegeven door een zekere huiverigheid
tegenover een in de loop der jaren inderdaad wel wat gecompromitteerde bronnenjacht,
maar ook

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

118
door een ongetwijfeld legitieme zorg ‘het eigene van (het) werk’ beter tot zijn recht
te laten komen (43). Werd daardoor het nogal eenzijdige beeld van absolute
onoorspronkelijkheid vermeden dat de traditionele Feith-kritiek lange tijd gedomineerd
heeft, dan is het nu de vraag of het uitlichten van een bij uitstek modieuze proeve
als Julia uit haar internationale geestelijke en artistieke context niet te zeer van aard
is - ongewild - een mate van originaliteit en authenticiteit te suggereren die de
commentatoren zelf haar vanzelfsprekend evenmin bereid zijn toe te kennen. Dat
treft b.v. bijzonder sterk in de ontwikkelingsschets die de auteurs van de (brief)-roman
geven: afgezien van het nogal storende effect van abstractheid dat de eliminatie van
nagenoeg alle concrete verwijzingen naar de contemporeine Europese literatuur op
de uiteenzetting heeft, strekt anderzijds de eenzijdige confrontatie met de burgerlijke
Richardson-traditie ertoe Julia een veel te absoluut uitzonderingskarakter te verlenen,
dat het bij vergelijking ook met andere epische produkten van meer uitgesproken
sentimentele signatuur uit Duitsland en Frankrijk voor een goed deel zou moeten
inboeten. Overigens moet wel worden toegegeven dat Feith, door het verhaal te
willen subjectiveren, d.w.z. het uiterlijke gebeuren volledig ondergeschikt te maken
aan de innerlijke ‘gewaarwordingen’, - ook theoretisch - een tot op zekere hoogte
eigen kijk op de sentimentele roman schijnt te hebben ontwikkeld.
Een andere toch wel betreurenswaardige consequentie van de vermelde ‘brede’
opstelling van de editeurs is dat ze er bewust naar gestreefd hebben ‘zo weinig
mogelijk met eerdere Feith-onderzoekers (...) te polemiseren’ (61) en ook hun
literatuurverwijzingen tot een minimum te beperken, wat voor gevolg heeft dat de
opvattingen en zienswijzen uit de naar hun zeggen nochtans verwerkte Feith-literatuur
- en daarin hebben zich toch wel vrij spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan - naar
het gevoel van de geïnteresserde lezer geheel onvoldoende in de ‘Inleiding’ tot hun
recht komen. Het is b.v. symptomatisch dat de omvangrijke literatuur over de
buitenlandse invloeden, die hoe dan ook een substantieel onderdeel van het
Feith-onderzoek uitmaakt, afgedaan wordt in een enkele korte voetnoot (43). We
menen dat de uitgevers hun lezers in dat opzicht toch wel iets meer verschuldigd
waren.
De aangeboden tekst zelf dan is een diplomatische weergave van de eerste druk
van 1783; wel werd het voorbericht tot de - nauwelijks afwijkende - tweede druk
toegevoegd en werden enkele manifeste zetfouten gecorrigeerd (60). Hoewel de net
gesignaleerde beperkingen ook op de annotatie betrekking hebben, blijkt deze toch
nog behoorlijk omvangrijk uitgevallen te zijn, vooral dan door de taalkundige
verklaring. Er wordt ook commentaar geleverd bij de vertelsituaties, de aansprekingen,
het briefkarakter, bepaalde modetermen en belangwekkende informatie verstrekt
over bronnen en verwante plaatsen in eigentijdse en ook
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oudere literatuur: Klopstock, Wieland, Young, Pope, Vondel, Baculard d'Arnaud,
Engel, Ossian, Jacobi, niet het minst de bijbel - volgens de auteurs zelfs de
belangrijkste bron van Feith (50). Van Buijnsters' interessante suggestie dat
‘Mevrouwexxx, aan wie het boek opgedragen werd, wel eens Gravin von Wartensleben
zou kunnen zijn (Tussen twee werelden, p. 21) werd evenwel geen melding gemaakt.
Weinig valt er aan te merken op de doorgaans correcte en heldere woordverklaring,
grotendeels steunend op het WNT, tenzij misschien een neiging tot schools aandoende
overvolledigheid: zo kan men zich afvragen of toelichtingen van de orde van
‘tegenstrevers-opponenten’ (74), ‘schier-bijna’ (86), ‘voorwerpendingen’ (87),
‘gade-echtegenote’ (87), ‘eerlang-weldra’ (103), ‘evenmensch-medemens’ (124),
‘driften-hartstochten’ (129), ‘geschikste-passendste’ (129),
‘maatschappij-samenleving’ (130) of ‘vlieden-stromen’ (166) werkelijk onmisbaar
zijn in een uitgave als deze?
Als bijlagen volgen op de roman en het ‘Mengelwerk’ nog - zoals gezegd - het
‘Voorbericht’ tot de tweede druk - waarin Feith reeds duidelijk op het gemengde
onthaal dat hem te beurt viel alludeerde - en vooral de curieuze, zwaar gechargeerde
parodie die anoniem in de Sentimenteele tydwyzer voor hef jaar 1794 verscheen.
Vermelden we nog dat deze, afgezien van de enkele gemaakte reserves, toch wel
zeer verdienstelijke en ook als boek smaakvol verzorgde uitgave geïllustreerd werd
met het titelvignet en de gravure uit de eerste druk, alsmede met de latere gravures
uit de edities van 1786 en 1792.
W. GOBBERS
Domien SLEECKX, Indrukken en ervaringen. In de reeks: Herdrukken uit
de Zuidnederlandse Letterkunde, bezorgd door de Kon. Acad. voor Ned.
Taal- en Letterk., in opdracht van de Vlaamse Raad en van de Vlaamse
Staatssecretaris voor Cultuur. Uitg. Orbis en Orion, Beveren, 1982, 224
blz., ill., 510 F.
De publikatie van de onvoltooide memoires van Sleeckx werd na diens dood bezorgd
door F. van Veerdeghem in 1903. Deze nieuwe uitgave in de inmiddels gestaakte
reeks ‘Herdrukken uit de Zuidnederlandse Letterkunde’ werd toevertrouwd aan Ludo
Simons. Hij kon er twee hoofdstukken (12 en 13) aan toevoegen, die tot 1979 in
familiebezit berustten en sindsdien in het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven worden bewaard. De voor het eerst uitgegeven hoofdstukken bevatten
getuigenissen over het Brusselse verenigingsleven in de jaren 1840 en verschaffen
o.a. nieuwe gegevens over het Vlaams-Duits Zangverbond en de maatschappij ‘De
Vlaemsche Verbroedering’. Hoofdstukken 1-11 handelen, zoals bekend, over de
kinderjaren, de geestelijke vorming en de
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inschakeling van de aankomende schrijver in de toneel- en letterkundige activiteiten
te Antwerpen vóór 1843.
De oorspronkelijke tekst is omgespeld, lichtelijk hertoetst en sober geannoteerd.
In een nawoord schetst Simons leven en werk van Sleeckx en belicht hij kort de
betekenis van de memoires; hij sluit af met een bibliografie van en over Sleeckx
sinds 1885, het jaar van de voltooiing van de ‘Werken van Sleeckx’, de 17delige bij
Ad. Hoste te Gent verschenen uitgave. Zeer welkom is het register op personen en
verenigingen, samengesteld door Marc Somers, die de twee onuitgegeven
hoofdstukken ontdekte in het laatste, in 1979 door het AMVC verworven pakket van
het archief-Sleeckx en die ook voor de illustratie zorgde.
In zijn Voorbericht verklaart Sleeckx zijn titel: ‘Evenals de reiziger doorgaans
liefst verhaalt van hetgeen hem aangenaam getroffen heeft, zal ik alleen uitvoerig
handelen over mensen en dingen die mij meer bevielen, om van de overige alleen
mijn indrukken mee te delen’. Aldus geschiedt, bedachtzaam, nuchter en mat, maar
niet zonder de vooraf aangekondigde vooringenomenheid, hoewel die niet
overbeklemtoond wordt. Toch is het duidelijk dat hij niet gesteld is op Conscience,
dat hij waar mogelijk Theodoor van Ryswyck naar voren schuift en dat zijn
bewondering en genegenheid naar Van Kerckhoven gaan, ‘wellicht de meest begaafde
en buiten kijf de vruchtbaarste Vlaamse schrijver die sedert de wedergeboorte der
vaderlandse letteren in Zuid-Nederland de pen voerde’ (93). Men zal Sleeckx de
moed van zijn overtuiging niet ontzeggen.
Hij voelt zich ook geroepen de mythe van ‘Het Zwart Paardeken’ door te prikken:
deze kleine maar deftige herberg, gehouden door twee bejaarde echtelieden die geen
gedruis en rumoer geduld zouden hebben (allemaal woorden van Sleeckx), was
geenszins een ‘cénacle’. De logenstraffing is formeel en reikt verder dan de herberg
aan de Paddengracht: ‘... van dat alles is geen enkel woord waar, zomin als van het
vreemde voorkomen, de eigenaardige kledij, het lang haar en de meer dan ongeregelde
gedragswijze van de kunstenaars en letterkundigen die er elkander ontmoetten, zomin
als van de talrijke kunstenaarskringen die tussen 1830 en 1840 binnen de muren van
de Scheldestad zouden bestaan hebben, zomin als van de rederijkkamer die in Het
Paardeken haar zetel zou hebben opgeslagen’ (147). Simons verwijst naat het aandeel
van Pol de Mont in de mythevorming (207). Op het ogenblik dat ik deze recensie
schrijf - te laat, wegens omstandigheden, waarvoor mijn excuus - kan ik echter
verwijzen naar het kersverse conflictdossier, een ‘must’ voor alle belangstellenden
in onze negentiende eeuw, dat Ger Schmook zopas heeft uitgegeven onder de niet
zo verlokkende titel ‘Hendrik Conscience c.s. schrijven aan Zijne Majesteit Leopold
I: 10.10.1846’ (Gent, Kon. Acad. voor Ned. Taal- en Letterk., 1984). Daarin wordt
voor het door Sleeckx vernoemde decennium 1830-1840 orde op zaken gesteld wat
betreft het vrolijke Luybrechtsgilde (eerst in Het
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Roosken, daarna in De Faem), het Paardeken, de Olyftak en de Koning van Spanje
(en worden voorts, maar dat hoeft hier niet aan de orde gesteld, de andere kringen
en gezelschappen, w.o. de nu beslist minder mysterieuze De Toekomst-Het Heilig
Verbond, onder de loep genomen tot de tijd van het Conscience-banket 1857). Dat
geeft een ander spektakel te zien dan het genretafereel van Sleeckx.
Enkele andere passages treffen de lezer van vandaag. Zo bijv. de opvatting dat
‘misschien de voornaamste oorzaak’ van de omwenteling van 1830 in de Hollandse
mentaliteit te vinden is, die vrijwillig of onvrijwillig de Belgen in het algemeen, de
Vlamingen en Brabanders in het bijzonder miskende en minachtte. Vandaar ‘de
geestdriftige deelneming van vele jonge Vlamingen, vooral jonge Antwerpenaars,
aan de Brusselse gebeurtenissen die de omwenteling voorafgingen’ (57-58).
Ook de burgerlijk-paternalistische toon valt een paar keer op. Vader Sleeckx is
een bekwaam en oppassend ambachtsman die tevreden is met zijn nederig lot, de
arbeid ‘bemint’ en overtuigd is dat de mens zonder te werken onmogelijk gelukkig
kan wezen (10). Een ambachtsman die zich wel gedraagt en iets meer weet dan de
grote hoop (bedoeld wordt door studie, niet door kritische gesteldheid), wordt overal
gezocht en heeft meer kans om vroeger dan anderen een goed loon te krijgen en later
zelf meester te worden (90). Ter attentie van sommige sociologische
literatuurwetenschappers van vandaag.
Beschouwingen over Vlaams literair werk uit de behandelde jaren komen niet
vaak aan bod. De treffendste uitspraak lijkt mij te zijn dat de eerste kennismaking
met ‘In 't Wonderjaer’ niet meeviel. ‘Ik had te veel Franse romans van de laatste
jaren gelezen om niet vast te stellen dat schering en inslag van het boek een Frans
werk met Vlaamse woorden konden heten’ (123). De taal is slordig, de stijl
opgeschroefd. Aan de gelijktijdig verschenen ‘Eigenaardige verhalen’ van Van
Ryswyck beleefde hij meer genoegen.
Trouw aan het voornemen dat hij in het Voorbericht te kennen geeft, herinnert
Sleeckx zich bij voorkeur mensen en dingen. De titel had ‘Ontmoetingen’ kunnen
luiden. Het is allemaal niet oninteressant. Alleen innerlijkheid ontbreekt, over de
hele linie.
R.F. LISSENS
Schrijvenderwijs, Vijfenzeventig jaar Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen, 1907-1982. Een documentatie, I, 1907-1945,
bijeengebracht door Dr. Emiel WILLEKENS; II, 1945-1982, bijeengebracht
door Bert DECORTE. Vereniging van Vlaamse Letterkundigen - [Uitg.]
Soethoudt, Antwerpen 1982, 328 blz., ill., 595 F + 60 F verzendingskosten.
Een uitgebreid gelegenheidswerk naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan
van de vereniging van Vlaamse schrijvers. Een vakvereniging

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

122
‘sui generis’, waarvan veruit de meeste leden het beroep van schrijver niet voltijds,
als vak, beoefenen en die hun toch morele, juridische, in sommige gevallen financiële
steun verleent.
In 1907 opgericht, overleeft zij twee wereldoorlogen die de geesten in Vlaanderen
verdeeld hebben. Zij steekt van wal als ‘Vereeniging van Letterkundigen’, legt in
1914-1918 haar activiteit stil, dobbert daarna enkele jaren stuurloos (voorzitter
Vermeylen heeft zich zoals Achilles teruggetrokken), is sinds 1924 weer actief en
bereikt een spectaculair hoogtepunt in 1937. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weet
zij buiten het vaarwater van de collaboratie te blijven. Om in de bevrijdings- en
repressiesfeer geen stukken te maken ontbindt zij zich zelf in 1945 en verrijst zij
onmiddellijk daarna uit haar as als ‘Vereniging van Vlaamse Letterkundigen’, zodat
er geen epuratiecommissie dient opgericht te worden en de nieuwe vereniging
nagenoeg de oude blijft, met een lichte verschuiving in het ledenbestand. Het
maneuver is handiger dan dat van na 1918, toen een aantal activistisch gezinde of
gecompromitteerde leden door het bestuur bij brief werd geraden ontslag te nemen;
de raad werd niet opgevolgd, Vermeylen diende zelf ontslag in als voorzitter en Pol
de Mont, die de Vereniging van het begin af sowieso niet genegen was, probeerde
een alternatieve vereniging van Vlaamse en Nederlandse schrijvers in het leven te
roepen, een initiatief dat zonder gevolg bleef. In 1973 heeft de Vereniging af te
rekenen met een schisma, dat zijn oorsprong vond in links-rechtse tegenstellingen.
Ook dit gevaar overleeft zij. Op het ogenblik dat het overzicht afgesloten wordt, telt
de Vereniging 356 leden, de 38 ereleden inbegrepen, en 10 buitengewone leden.
Van haar ontstaan blijkt Em. de Bom het vaderschap op te eisen (241). Haar
voortbestaan is verzekerd geweest door een paar tientallen ijverige bestuursleden.
Zij heeft gevierd en gerouwd en het literair leven gestimuleerd. Op haar actief dienen
vooral geschreven te worden: de directe impuls tot het oprichten van de ‘Vereniging
ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen’ (1929), de steun bij de stichting van
het ‘Museum van de Vlaamsche Letterkunde’ (1933, het latere AMVC), de actie
(1935) voor de splitsing van het Departement Schone Kunsten bij het Ministerie van
Onderwijs, het verzoek (1949) tot het inrichten door hetzelfde Ministerie van de
‘Middagen voor de Poëzie’ te Brussel en niet in de laatste maar in de eerste plaats
het instellen en beheren van het Ondersteuningsfonds (Solidariteitsfonds) dat altijd
goed gefunctioneerd blijkt te hebben. Een oud zeer dat sedert de oprichting op het
werkprogramma staat, is het modelcontract schrijver-uitgever. Een meer recent zeer
is het sociaal statuut van de schrijver. Aan beide wordt gewerkt en gelaboreerd.
Namen zijn hier niet hatelijk. Alleen de keuze onder de vele verdienstelijke is
moeilijk. In het verhaal krijgen die van de secretaris tot 1914 en latere ‘éminence
grise’, F.V. Toussaint van Boelaere, die van de organi-
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sator Maurice Roelants en die van de wijze verzoener Lode Baekelmans (voorzitter
1945-1957) een bijzonder reliëf. Het is niet redelijk ze tegen elkaar en tegen andere
af te wegen. De staat van dienst van Roelants steekt echter duidelijk af: van hem gaat
de impuls uit tot het oprichten van de genoemde ‘Vereniging ter Bevordering van
het Vlaamse Boekwezen’, hij is de man van de groots opgezette, schitterende
Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren (13-15 nov. 1937) zowel als de ontwerper
(maar buiten de Vereniging) van de Conferentie der Nederlandse Letteren; hij is de
gewiekste voorzitter 1939-1945 en de diplomatieke liquidateur in 1945. Dit laatste
in voor hem ingewikkelder omstandigheden dan het relaas van Decorte wenst uiteen
te zetten (259) maar waarvan de sluier even wordt opgelicht waar gezegd wordt dat
Roelants de voorkeur gaf aan ‘vermomd verdwijnen boven omstreden verschijnen’.
Een geschiedenis van de Vereniging is dit boek niet. Volgens de bescheiden
inleider, die naamloos blijft, is het bedoeld als een overzicht. Het gestelde doel is
ten volle bereikt in de teksten van Willekens en Decorte en in het illustrerend
documentenmateriaal. Dit laatste bestaat uit foto's (met te zuinige begeleiding van
onderschriften) en in facsimile gereproduceerde brieven, convocaties, programma's
van vergaderingen en huldigingen, statuten, persuittreksels en een kapitaal stuk als
het verslag van Roelants over de Vereniging tijdens de Tweede Wereldoorlog (226
vlg.). De toekomstige geschiedschrijver zal enkele jaartallen corrigeren (37, 73, 161),
de datum van het ontslag van Vermeylen als voorzitter (1919) en als lid (1921)
achterhalen, de tekst van de brief aan de activistische leden (101) opsporen en de
verwarring van de twee cultuurraden (208) in het reine trekken. Hij zal voorts enige
grafieken en statistieken meedelen die nu ten enenmale ontbreken.
R.F. LISSENS
J.H. LEOPOLD, Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter
gepubliceerde poëzie. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L.
Sötemann en H.T.M. van Vliet. Deel 1: Teksten, 208 blz. Deel 2: Apparaat
en commentaar, xxxxvi + 302 blz. Noord-Hollandsche
Uitgeversmaatschappij, Amsterdam - Oxford - New York, 1983.
[Monumenta Literaria Neerlandica II, 1 en 2. Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen].
In een Woord vooraf tot de historisch-kritische uitgave van J.C. Bloems Gedichten
waarmee in 1979 de nieuwe reeks Monumenta Literaria Neerlandica werd ingezet,
deelden de editeurs mee dat zij ook een ‘Leopold’ in voorbereiding hadden. Met de
twee hier aan te kondigen delen zijn zij de belofte die deze mededeling inhield aan
het inlossen.
Over de totstandkoming, de opzet en de uitwerking van de reeks is n.a.v. het
verschijnen van de Bloem-editie verslag gedaan in SpL, 22 (1980), blz.
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268-275. Deze Leopold-editie is volgens dezelfde principes ingericht. Voor hetgeen
beide publikaties gemeen hebben - en daartoe behoort ook het hoge wetenschappelijke
niveau - moge hier met een verwijzing naar die bespreking worden volstaan. Maar
er zijn een aantal belangrijke verschillen.
Van J.C. Bloem kwamen alleen de voltooide gedichten in aanmerking, met de
beperking dat van het jeugdwerk slechts die teksten werden opgenomen en behandeld
die hij zelf ooit voor publikatie had vrijgegeven. (Eén tekstdeel was dan ook
toereikend). Van Leopold worden niet alleen de tijdens zijn leven gepubliceerde,
maar ook de - al dan niet voltooide - nagelaten verzen geëditeerd. Die nalatenschap
is nu eenmaal, sedert P.N. van Eyck ze heeft bewerkt en uitgegeven, eerst in de
Verzamelde verzen (Brusse 1935), vervolgens in het tweedelige Verzameld werk
(Brusse/Van Oorschot 1951-1952), niet meer weg te denken uit wat wij ons bij de
naam ‘Leopold’ voorstellen. Voor het nagelaten werk, dat krachtens zijn ‘bijzondere
aard’ op een ‘principieel andere wijze’ (I, 2, blz. vii) zal worden benaderd, zijn
volgens de prospectus van de uitgever vier - tweemaal twee - delen uitgetrokken. Te
oordelen naar de behandeling waaraan een van de editeurs, professor Sötemann, het
onvoltooide gedicht ‘Naast ons, naast ons, achter het riet’ heeft onderworpen in zijn
studie Op het voetspoor van de dichter (1981) worden die vier nog te verwachten
delen, meer nog dan wat we nu reeds in handen hebben, een niet te overtreffen, zelfs
enigszins beangstigend model van acribie. Tevens is nu al duidelijk dat het
overeenkomstige onderdeel van de edities-Van Eyck op losse, heel losse schroeven
zal worden gezet.
In de verantwoording van de Gedichten van Bloem (apparaatdeel blz. vii) was al
gezegd ‘dat de editeur in de praktijk telkens opnieuw op grond van het specifieke
karakter van het overgeleverde materiaal bepaalde ad hoc-beslissingen zal moeten
nemen’. Is de ‘ad hoc-beslissing’ anders voor het nagelaten dan voor het gedrukte
werk van Leopold, dit laatste wordt thans ook op een andere wijze gepresenteerd
dan de Gedichten van Bloem. Daar was de basistekst de ‘eerste voltooide versie’,
hetgeen leidde tot een ‘progressief’ variantenapparaat. Van Leopolds gedichten wordt
‘de laatste door [hem] geautoriseerde en tijdens zijn leven gedrukte versie’ (I, 2, blz.
x) gekozen, zodat de ontwikkeling van de tekst dit keer in een ‘regressief’ opgebouwd
apparaat wordt gevolgd. Er zijn een paar uitzonderingen, die straks ter sprake komen.
Als reden voor het verschil in presentatie wordt opgegeven dat de eerste gepubliceerde
versies van Leopolds gedichten niet alle even betrouwbaar zijn.
Een typisch verschil met de Bloem-editie is nog, dat geen samenvatting van
Leopolds poëtica kan worden gegeven, ‘omdat uitspraken van de dichter over dit
onderwerp in essays, kritieken of brieven niet bestaan’ (I, 2, blz. xix-xx).
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Ten slotte: het apparaatdeel van de Leopold-editie bevat een - vrij uitgebreid ‘Bibliografisch register van muziekbewerkingen’. J.C. Bloem kon daarop geen
aanspraak maken.
Het is in het hier beschikbare bestek niet doenlijk, alles ter sprake te brengen wat
deze exhaustieve uitgave te bieden heeft. Ik zal trachten via een opsomming van de
opgenomen teksten althans een aantal belangwekkende aspecten naar voren te halen.
Het ligt voor de hand dat te doen onder vergelijking met de edities-Van Eyck (VV
= Verzamelde verzen, 1935: VW I en II = Verzameld werk, 1951-1952), waarin de
meesten, zoals ik, tot nu toe Leopold gelezen zullen hebben.
Voor de rangschikking van de tekst-ensembles is, afgezien van de bijlage die
teksten met ‘een aparte status’ (I, 2, blz. xii) bevat, uitgegaan van het tijdstip van de
eerste publikatie in boekvorm of, bij gebreke daarvan, in een tijdschrift. Een andere
dan benaderende chronologie van de afzonderlijke gedichten blijkt niet te kunnen
worden vastgesteld; Leopold ‘was niet gewoon zijn manuscripten te dateren, enkele
uitzonderingen daargelaten’ (I, 2, blz. xxv).
1. De eerste door Leopold zelf verzorgde uitgave van Verzen kwam begin 1914
in de handel. (Het impressum vermeldt 1913). In 1912 had P.C. Boutens de tot dan
toe in De nieuwe gids verschenen gedichten van Leopold, niet geheel zonder diens
voorkennis maar tegen zijn zin, bijeengebracht en in 80 niet in de handel te brengen
exemplaren laten drukken door E. Verbeke te Brugge. Hij deed dat niet dan na de
Nieuwe-gidskopij te hebben gecorrigeerd. (Zijn wijzigingen, die op weinig na de
spelling en de interpunctie betreffen, en waarvan de meeste naderhand door Leopold
zijn overgenomen, vindt men hier alle geregistreerd in I, 2, blz. 88-90). In zijn eigen
uitgave vulde Leopold de voor Boutens gedrukte bundel aan met gedichten die niet
voorgepubliceerd waren, nl. het tweede ‘Kerstliedje’ (‘Zij waren den dag zich moe
gegaan’), de groep die gaat van ‘Waar in de ondoorschenen lagen’ tot ‘Regen’, en
ten slotte de reeks ‘Claghen’. Tevens stelde hij de afdelingen met hun titels vast zoals
die zijn blijven meegaan. De editeurs nemen aan dat die afdelingen (niet de gedichten
binnen de afdelingen) chronologisch op elkaar volgen. De bundel werd in 1920 bij
dezelfde uitgever - Brusse - herdrukt. Aangezien dat de laatste druk van Verzen is
die Leopold heeft verzorgd, levert hij de basistekst voor Gedichten I. Het is ook de
druk die Van Eyck, maar dan zonder de bundeltitel, heeft gevolgd in VV (blz. 5-96)
en VW I (blz. 6-131).
Voor de zoëven genoemde groep gedichten die begint met ‘Waar in de
ondoorschenen lagen’, en die traditioneel onder de afdelingstitel ‘Albumblad’ (de
tweede) staat, hebben de editeurs een nieuwe afdelingstitel ingevoerd. Vergelijking
tussen de eerste en de tweede druk heeft uitgewezen dat ‘Albumblad’ niet slaat op
de afdeling waartoe o.m. de drie ‘Rondels’ naar Charles d'Orléans en de ‘Ballade’
naar Christine de Pisan
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behoren, maar op het eerste gedicht, dat het motto ‘Herinnering’ voert. De nieuwe
afdelingstitel, ‘Albumblad en zes andere gedichten’, is ‘de meest neutrale die denkbaar
is’ (I, 2, blz. xiv). Hij is ook praktisch, ter onderscheiding van de andere Albumbladen.
Toen Van Eyck zijn edities gereedmaakte beschikte hij, ‘op enige kleine stukjes
na’ (VV, blz. 349; VW I, blz. 661), niet over handschriften van Verzen. Eerst in 1958
verscheen bij de Stichting De Beuk het boek van wijlen Dr. J.M. Jalink, Nieuwe
varianten van enkele Leopold-gedichten, in handschrift uitgegeven en ingeleid. De
handschriften waarop Jalink in de loop van zijn onderzoek als Leopold-biograaf de
hand had weten te leggen waren er van ‘Scherzo’ 1-4, het tweede ‘Kerstliedje’,
‘Herinnering’ (‘Waar in de ondoorschenen lagen’), ‘Kinderpartij’ en ‘Claghen’ I-IV
(van Claghen I twee versies). Samen met de ‘kleine stukjes’ waarover Van Eyck het
had - voor een deel zijn dat ontwerpen in schoolcijferboekjes - leveren die autografen
het materiaal voor het variantenbestand in I, 2. Twee van die handschriften, dat van
‘Waar in de ondoorschenen lagen’ en dat van ‘Kinderpartij’, wijken zozeer af van
de boekuitgave, dat de editeurs afgezien hebben van ‘een presentatie van de
verschillen door middel van een gelemmatiseerd apparaat’ (I, 2, blz. 36 en 46); de
handschriftversie wordt in beide gevallen integraal afgedrukt (nrs 43a en 45a) na de
lezing uit Verzen.
In zijn beide edities (VV, blz. 80; VW I, blz. 110) had Van Eyck een ‘correctie’
overgenomen uit de derde, postuum door de erven bezorgde uitgaven van Verzen
(1926); de vijfde strofe van ‘Claghen’ 2 luidt daar:
‘wachten, verwachten
wat nu nog mag
volgen als
genadeslag;’.

Evanals zijn voorgangers hield Van Eyck het ervoor dat met die lezing een
‘vergissing’ was ‘verbeterd’. Ook Jalink (Nieuwe varianten blz. 14-15) was van
mening dat een ‘fout tegen het rijm’ - die ‘door de vroegere lezing van het handschrift
wordt verklaard’ - ongedaan was gemaakt. De nieuwe editieurs zijn het daar niet
mee eens; zij nemen niet aan dat Leopold tot tweemaal toe - in de 1e en de 2e druk
van Verzen - de zgn. vergissing of fout tegen het rijm niet zou hebben opgemerkt.
De lezing uit hun bron vinden zij overigens, terecht lijkt me, ‘ritmisch duidelijk beter’
(I, 2, blz. 51):
‘wachten, verwachten
wat nu nog
mag volgen als
genadeslag;’.

Het apparaat bij de laatste afdeling van Verzen, ‘Oostersch’ (ed.-van Eyck ‘Oostersch
I’) ontleent zijn belang vooral aan de resultaten van het
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onderzoek naar de door Leopold gebruikte westerse modellen. In een destijds
baanbrekende studie over ‘De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten’,
verschenen in De gids, 1935, IV, blz. 40 e.v., had J. Hulsker voor vrijwel alle
kwatrijnen van de reeks ‘Uit de Rubaijat’ een voorbeeld gevonden in de Engelse
bewerking van E.H. Whinfield. Wie intussen de kans heeft gekregen om kennis te
maken met Die Sinnsprüche Omars des Zeltmachers van Friedrich Rosen - een
vermeerderde uitgave daarvan heeft ruime verspreiding gevonden via de
Insel-Bücherei - zal getroffen geweest zijn door tal van overeenkomsten, eenmaal
tot in het rijm toe, tussen Leopold en Rosen. Het onderzoek van de geannoteerde
exemplaren uit Leopolds boekenbezit wijst nu uit dat zowel Rosen als Whinfield,
vaak tegelijk, model hebben gestaan. In het apparaatdeel zijn, volgens het programma
van de editie, alle ‘originelen’ overgenomen. Twee van de drie niet door Hulsker
geïdentificeerde modellen hebben de editeurs terug kunnen vinden in Leopolds
exemplaar van de Quatrains van Whinfield: Hulsker had gezocht in een bekorte
uitgave, die Leopold niet gekend kan hebben. Voor hardnekkige speurders blijft nu
nog maar één van de Rubaijatkwatrijnen, no 26, thuis te brengen. Ook van de vijf
langere gedichten, waaronder het befaamde ‘O nachten van gedragene extase’, die
in de afdeling ‘Oostersch’ aan ‘Uit de Rubaijat’ voorafgaan, is alsnog niet vast komen
te staan of ze bewerkingen dan wel oorspronkelijke gedichten naar oosterse motieven
zijn.
2. Cheops, waarvan Leopold eind 1914 een privé-drukje liet vervaardigen (13
exemplaren), verscheen in het januarinummer 1915 van De nieuwe gids. In 1916
werd het afzonderlijk uitgegeven in de bibliofiele Zilverdistel. Gedichten I volgt de
tekst daarvan, die de laatste bij leven gepubliceerde is. Van Eyck, door wiens
mede-toedoen de Zilverdisteluitgave tot stand was gekomen, heeft zich voor zijn
verzameluitgaven niet daarop gebaseerd maar op het later ontstane manuscript uit
een van de zes zgn. ‘blauwe schriften’ waarin Leopold verzen opschreef met het oog
op een tweede bundel. Van de verschillen tussen beide versies kan men zich nu
rekenschap geven in het variantenapparaat, dat in dit geval ‘progressief’ is. De meeste
betreffen de interpunctie, maar er zijn ook enkele opmerkelijke woordvarianten. In
de Zilverdistel-lezing is b.v. sprake van ‘een dak / dat werd getild op fonkelend gebint
/ van stalen flitsen’ (vs. 38-40); in het handschrift zijn die flitsen ‘stiften’ geworden.
De ‘gepluisde mantels’ in vs. 196 zijn in het handschrift ‘geplooide mantels’. Het
motto ‘et inexpugnabile seclum’, dat Leopold waarschijnlijk op verzoek van Van
Eyck voor de Zilverdisteluitgave had opgegeven, staat niet in het handschrift en
moest in de edities-Van Eyck naar de Aantekeningen worden verwezen. Het neemt
hier uiteraard opnieuw zijn plaats in.
3. Tot de voor een editeur meest problematische teksten die Leopold gepubliceerd
heeft behoort het lange gedicht Albumblad (‘Ik ben de perken
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langs gegaan’) dat ter onderscheiding van de andere ‘Albumbladen’ ook het
Bloemen-Albumblad wordt genoemd. De enige gedrukte versie is die uit De gids
van februari 1911. In Gedichten I dient die dus als basistekst. Na de publikatie is
Leopold, in hetzelfde schrift waarin hij ook Cheops heeft overgeschreven, begonnen
aan een uitbreidende bewerking, die hem tot zijn dood heeft beziggehouden. Van
Eyck heeft in zijn edities die onvoltooide bewerking, omdat ze recenter is, ‘met de
kleine gapingen’ (VV, blz. 350; VW II, blz. 662) opgenomen, dit dan niet onder de
gepubliceerde maar onder de nagelaten verzen; de ‘vervangen’ Gids-lezing liet hij
daar volledigheidshalve op volgen, althans in VW I. (In VV volgden slechts de niet
bewerkte fragmenten uit De gids.) De nieuwe editeurs van hun kant nemen - om
dezelfde reden als voor ‘Waar in de ondoorschenen lagen’ en ‘Kinderpartij’ werd
aangevoerd, zij het dat het daar oudere versies betreft - de hele bewerking af (no 97a)
na de Gids-lezing. De ‘hele’ bewerking wil hier zeggen ‘de meest “definitieve”, zij
het nog onvoltooide’ (I, 2, blz. x). Zelfs met die presentatie is er nog een apparaat
van om en bij de 30 blz. nodig om het wordingsproces (van de Gids-lezing naar dit
handschrift) te beschrijven. Het is de enige plaats, voor zover ik zien kan, waar de
editeurs erop moeten wijzen dat hun presentatie ondanks hun ‘zo zorgvuldig mogelijke
interpretatie van het materiaal’ ‘de nodige subjectieve elementen’ bevat (I, 2, blz.
118). De hier opgenomen handschriftversie wijkt aanzienlijk of van die welke bij
Van Eyck te vinden is, onder meer doordat deze kennelijk streefde naar een zo
leesbaar mogelijke tekst, hetgeen inhield dat hij zijn eigen keuze deed uit de vele
varianten en onzekere lezingen, en er is al op gewezen dat hij zich bij dat soort werk
mede ‘door eigen gevoel voor rhythme en vorm’ liet leiden (P.S.N. Oost, ‘De tekst
van Leopolds gedicht Nezahualcoyotl. Over P.N. van Eycks editietechniek’ in SpL,
11 (1969), blz. 265).
4. Oostersch; verzen naar Perzische en Arabische dichters is Leopolds laatste bij
leven gepubliceerde bundel. De enige gedrukte tekst verscheen in januari 1924 (de
colofon vermeldt 1922) bij de Kunera-pers van Van Royen. Van Eyck volgde in zijn
edities, zoals ook de erven in hun tweedelige Verzen hadden gedaan, een manuscript
waarvan hij overtuigd was dat het na de publikatie tot stand was gekomen (‘Oostersch
II’). De nieuwe editeurs tonen aan dat het als kopij voor de boekuitgave heeft gediend.
Tot de verschillen met het boek behoort dat in het handschrift, en dus ook bij Van
Eyck, het motto-kwatrijn ‘O brug, omhoog gebogen ...’ weggelaten is. Het fungeert
overigens mede als eerste strofe van een nagelaten gedicht (VV, blz. 151; VW I, blz.
550). Ook is de editeurs gebleken dat vier gedichten die Van Eyck als afzonderlijke
teksten laat drukken, gelezen moeten worden als twee gedichtenparen, telkens naar
één Frans origineel bewerkt. Het zijn enerzijds ‘De dauw hangt parelen aan takken
en aan blaren’ en ‘De beek is een velijnen blad’ (VV, blz. 107; VW I, blz. 141 en
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142), anderzijds ‘Mijn oogen vroegen: word ik nog aanvaard?’ en ‘Vreemd, dat een
zelfde huis bevat ons beiden’ (VV, blz. 106; VW I, blz. 145 en 146).
Toen Van Royen bij het gereedmaken van de Kunera-uitgave Leopold naar de
namen van de Perzische of Arabische dichters vroeg, kreeg hij een met tegenzin
opgesteld, summier lijstje toegestuurd; voor de reeks ‘Soefisch’ verwees de dichter
in het algemeen naar de bloemlezing La Roseraie du savoir van Hocéÿne-Âzad. Na
raadpleging van een deskundige heeft Van Royen de - onvolledig gebleven - opgave
van auteursnamen geredigeerd die in de Inhoud van de bundel Oostersch is
opgenomen. De opgave is afgedrukt in I, 2, blz. 221-224. De andere westerse modellen
dan La Roseraie heeft Hulsker in zijn bovengenoemde studie grotendeels weten te
identificeren. Nader onderzoek door de editeurs heeft tot een aantal aanvullingen en
correcties geleid. Maar ook hier hoeft de speurder niet bang te zijn dat er helemaal
niets meer te zoeken overblijft: van het 14e en 15e kwatrijn uit ‘Soefisch’ is nog
geen bron gevonden. Leopold zelf zei zich niet te kunnen herinneren wat het model
was geweest.
In een bijlage in het apparaatdeel (blz. 234-250), die zowel bij de reeks ‘Oostersch’
uit Verzen als bij de bundel Oostersch hoort, zijn ook de kwatrijnen afgedrukt die
Leopold in zijn exemplaren van de Quatrains, van de Sinnsprüche en van La Roseraie
heeft aangestreept, waarbij hij af en toe een (mede afgedrukte) aanzet heeft genoteerd,
maar die hij uiteindelijk niet heeft bewerkt.
5. Als bijlage zijn in het tekstdeel opgenomen de eerste twee van de drie
pseudo-middelnederlandse Amoreuse liedekens die in VW II, blz. 38-40 te vinden
zijn onder de ‘Vroege gedichten’. De reden voor de opname is dat ze in 1889 met
muziek (voor zang en klavier) van C.H. Coster zijn gedrukt. Van Eyck, die de
muziekuitgave niet vermeldt, geeft de ‘liedekens’ naar een handschrift. De editeurs
achten het ‘niet onwaarschijnlijk’ (I, 2, blz. 227) dat Leopold zich door Hoffmann
van Fallersleben heeft laten inspireren; hij bezat o.m. het 12e deel van Horae Belgicae,
waarin de Loverkens voorkomen.
6. Die bijlage bevat ten slotte Leopolds vertalingen in dichtvorm die tijdens zijn
leven in druk zijn verschenen, nl. in zijn bloemlezing Uit den tuin van Epicurus
(1910, 19202): het begin van boek II en dat van boek III uit Lucretius' De rerum
natura en het begin van het epyllion Ciris uit de zgn. Appendix Vergiliana. De andere
vertalingen naar klassieke auteurs die Van Eyck in VW II geeft zijn nooit eerder
gedrukt.
In het apparaatdeel, blz. vii, n. 1, wordt meegedeeld dat een ‘leesuitgave’ van de
Verzamelde verzen zal verschijnen die op deze historisch-kritische uitgave gebaseerd
zal zijn. Het is zeer te waarderen dat een zo grondig speurwerk als waarvan de
onderhavige editie getuigt, ook de ‘common reader’ ten goede zal komen.
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Voor het geval dat in de te verwachten delen aanvullingen mochten worden gegeven
op het bibliografische gedeelte van I, 2, laat ik enige aantekeningen volgen.
In I, 2, blz. 4 wordt ‘een Engelse vertaling’ van ‘O, wat in loten’ uit A. Balachian:
The Symbolist Movement vermeld. In het Bibliografisch register van vertalingen is
die niet terug te vinden.
De in dat register vermelde vertaling van Cheops door Herbert Grierson (The
Flute, 1949) verscheen eerder in Translation, Second Series, edited by Neville
Braybrooke & Elizabeth King, London, Phoenix Press, 1947, blz. 67-71.
In de Bibliografie (van secundaire literatuur) vindt men onder Jalink: ‘Zie
[Nieuwe]’. Bedoeld is het hierboven genoemde boek Nieuwe varianten. Maar wie
de wegwijzer volgt zal de weg niet vinden. Hij zoeke onder ‘[Leopold, J.H.]’.
Van de dissertatie van J.D.P. Warners, Het vierregelig gedicht in de Nederlandsche
letterkunde sedert de Renaissance, had ook de handelseditie genoemd kunnen worden,
die verscheen onder de titel Het Nederlandse kwatrijn (Meulenhoff, 1947).
Een aantal in Vlaandeben verschenen bijdragen over Leopold ontbreken in de
Bibliografie, die naar volledigheid streeft. In zijn Proeve van bibliografie van en
over de dichter Maurice Gilliams (Colibrant, 1976) registreert Firmijn Vander Loo
op blz. 85 een bespreking van ‘Verzamelde verzen van J.H. Leopold’ in Contact, I
(1935), 9/10, blz. 6-10. Onvermeld blijven voorts (onder meer?): André Demedts:
‘J.H. Leopold's Verzamelde verzen’ in Nieuw Vlaanderen, 14 maart 1936; Herman
Oosterwijk: ‘Bij de Kerstliedjes van Jan Hendrik Leopold’ in De Standaard, 23
december 1939; P.H. Dubois: ‘Ter nagedachtenis van een dichter. Jan Hendrik
Leopold’ in De Spectator, 16 april 1950.
C. BITTREMIEUX
Gerrit OTTERLOO, Het Achterberg-sonnet. Bijdrage tot de interpretatie
van Achterbergs sonnetten. Göteberg, 1982. 504 blz. f 50,-. (Het boek kan
besteld worden bij: Avdelningen för nederländska. Dr. filos. Gerrit
Otterloo. Stora Nyagatan 23-25, 41108 Göteberg, Zweden).
Zoals bekend heeft Achterberg veel sonnetten geschreven, niet alleen in de
gebruikelijke vorm maar ook met variaties in de strofenbouw en het rijmschema.
Van Otterloo heeft een onderzoek ingesteld naar de specifieke hoedanigheden ervan
en het resultaat neergelegd in een lijvig proefschrift dat hij in december 1982 te Oslo
verdedigd heeft.
De titel kan de indruk wekken dat het Achterberg-sonnet, evenals b.v. het
Shakespeare-sonnet, een apart type is dat zich door vormkenmerken van andere
onderscheidt. Wat de schr. evenwel beoogt is het stelsel van

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

131
normen en regels te achterhalen en te omschrijven waaraan de sonnetten van
Achterberg gehoorzamen. Daarmee wil hij, blijkens de ondertitel van zijn werk, een
bijdrage tot de interpretatie leveren. Dat doet hij voornamelijk door de gedichten
versificatorisch en metrisch te analyseren en te demonstreren dat die aspecten
medebepalend voor de interpretatie zijn.
Het werk bestaat uit twee delen. In het eerste wordt op grond van waarnemingen,
die door citaten toegelicht worden, een begrippenapparaat ontwikkeld, dat in het
tweede deel aan Autodroom en Ballade van de gasfitter getoetst wordt. Deel 1 opent
met een beknopt historisch overzicht van de ontwikkeling van de dichtvorm. Van
het begin af kent het sonnet de verdeling in een octaaf en een sextet. Bij Petrarca en
naderhand bij Ronsard en Shakespeare nemen de kwatrijnen en de terzetten geleidelijk
een strofisch karakter aan. Zo ontstaat het polystrofische sonnet ‘dat ook in de
Nederlandse letterkunde al vanaf de Gouden Eeuw voorkomt’ (blz. 40). Bedoeld zal
zijn: vanaf het begin van de Gouden Eeuw, maar volgens mij is het ook al bij
16de-eeuwers als Jan van der Noot te vinden. Wèl kan men zeggen dat het in de 17de
eeuw het gangbare type is. De diverse soorten sonnetten die de 14de-eeuwse
theoreticus Antonio da Tempo behandelt, hadden hier korter besproken kunnen
worden, want ik ben ervan overtuigd dat, hoewel er typen onder zijn die ook bij
Achterberg verschijnen, de dichter die merendeels als experimenterend voor zichzelf
gevonden heeft en niet met behulp van Da Tempo's werk. Daarna gaat V.O. op zoek
naar de normen en regels die voor Achterbergs sonnetten gelden. ‘De norm beschrijft
de preferente structuren, de regel bepaalt de grenzen van wat is toegestaan. De door
de regel gegenereerde varianten’ worden ‘standaardstructuren’ genoemd (blz. 27).
De verschijningsvormen die niet door de regel bestreken worden heten ‘variaties’.
In eerste instantie bestudeert de schr. de 200 sonnetten volgens traditioneel patroon
die van Achterberg bekend zijn. Daaruit distilleert hij een aantal voorlopige normen
en regels. Dan onderzoekt hij de 57 sonnetten met afwijkingen van de gebruikelijke
structuur. Een interessante categorie zijn de gedichten met een of meer verlengde
strofen of met toevoegingen aan het slot zoals ze met name in Spel van de wilde jacht
zijn aan te treffen. Door onderscheid te maken tussen verschillende manieren van
uitbreiding krijgt v.O. daar goed greep op. Het onderzoek van de niet-traditionele
sonnetten bevestigt de eerder gevonden uitkomsten en maakt de voorlopige normen
en regels definitief.
Vervolgens wordt onder het hoofd Semantisering gedemonstreerd hoe afwijkingen
in de verslengte, het ritme en het metrum, de strofebouw en het rijm een verwijzende
functie t.o.v. de interpretatie kunnen hebben. Centraal in het eerste deel staat een
uitvoerig hoofdstuk over de metrische structuur van de versregel. In tegenstelling
tot andere onderzoekers die geneigd zijn het metrum met al zijn nuanceringen voor
een zich eenparig herhalend
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schema te houden, ziet de schr. het als een geheel van ‘flexibele en complexe,
metrische, structuren, gehoorzamend aan waarschijnlijkheids-wetten of tendensen,
die geformuleerd kunnen worden als regel en variaties daarop’ (blz. 203,
onderstrepingen door de schr.).
De Groot heeft indertijd vastgesteld dat het metrische hoogtepunt van de versregel
bij voorkeur aan of tegen het einde van de regel ligt. Huydecoper kwam in de 18de
eeuw al tot de ontdekking dat niet alle accenten in een versregel dezelfde kracht
hebben maar vaak alternerend minder-sterk en sterk zijn. De eerste wet vormt de
regel, beide wetten tezamen de norm voor de metrische structuur van de versregel
in Achterbergs sonnet. Ze gelden eveneens voor een kolon, d.i. een door pauzen of
scheidingen begrensd deel van de versregel, ook daarin zal het interpedisch
accentbeloop tenderen naar een wisseling in sterkte met een climax tegen het slot.
De schr. komt een viertal preferente structuren voor de versregel op het spoor, met
daarnaast een aantal standaardstructuren. Metaritmie en enjambement kunnen daarop
variaties aanbrengen. Deze termen omvatten hier meer dan er gewoonlijk onder
verstaan wordt. Overal waar een accent valt op een andere plaats dan de accentregels
laten verwachten, spreekt v.O. van metaritmie, dus niet alleen wanneer het voetaccent
verlegd wordt, maar ook bij het kolonaccent. Evenzo worden onder enjambement
alle gevallen begrepen waarin een pauze zich op een ongewone plaats in de versregel
voordoet.
Om de jambemaat aan te geven dienen een laag en een hoog geplaatst horizontaal
streepje, door een verticaal verbonden. Met behulp van boogjes en andere tekens
worden de accentverhoudingen tussen de versvoeten, en de plaats van het kolonaccent
en een scheiding aangegeven. Het zou te ver voeren alle begrippen, termen en tekens
te noemen die dienst doen om het metrische beloop van de versregel te benaderen.
Delen andere methodes, ook al geven ze vóór van de gehele versregel uit te gaan,
het vers de facto toch veelal in versvoeten als metrische grondeenheden in, deze
rekent inderdaad met de versregel en het kolon als de eenheden waarvan men uit
moet gaan. Mijn indruk is dat de methode, in vergelijking met andere, de verschillen
in accentuatie tussen de lettergrepen goed aangeeft en ze meer objectief bespreekbaar
en interpretabel maakt. Wil men er echter mee overweg kunnen en in staat zijn de
metrische schema's vlot te ‘lezen’, dan moet men goed ingewerkt zijn. Voor de
stelselmatige wijze waarop v.O. te werk gaat en het ene verschijnsel na het andere
analyseert en een plaats geeft, heb ik bewondering. Als verdienste moet genoemd
worden dat hij meer dan eens zijn metrische interpretatie ter discussie stelt door een
alternatieve lezing aan te wijzen en te bespreken. Aan het slot van elk hoofdstuk
vindt men tabellen en schema's waaruit men de relatieve frequentie van een
verschijnsel aflezen kan.
In het tweede deel de cycli Autodroom (1954) en Ballade van de gasfitter
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(1953) interpreterend, laat de schr. zien hoe zijn methode werkt. Terwille van de
ruimte kan hij niet meer geven dan wat hij zelf ‘een globale, essayistische benadering’
noemt. Hij is namelijk van mening dat een analyse van twee gehele bundels beter
testmateriaal vormt dan de analyse van één of een paar gedichten (blz. 336), en daar
heeft hij gelijk in. De sonnetten worden stuk voor stuk behandeld waarbij de formele
structuur en de metrische interpretatie ruime aandacht krijgen, al kunnen ze natuurlijk
niet uitputtend bespoken worden. In Merlyn IV, 1 verdeelde Van de Sande Autodroom
in: nr. 1 proloog, nrs. 2 t/m 6 voorbereiding, nr. 7 centraal hoogtepunt, nrs. 8 t/m 12
als tegenhanger van de voorbereiding en nr. 13 epiloog. Daartegenover stelt v.O.:
nr. 1 voorbeschouwing, nrs. 2 t/m 4 ‘op weg naar het Zuiden’, nrs. 5 t/m 9 ‘aan de
Rivièra’, nrs. 10 t/m 12 ‘terugtocht’ en nr. 13 ‘volgende reis’ (blz. 334-5). De eerste
indeling komt mij het aantrekkelijkst voor, ook al omdat de onderlinge verhoudingen
tussen de enkele en/of de groepen gedichten in de benamingen uitgedrukt liggen
terwijl de tweede ze slechts op geografische noemers groepeert. Over het geheel
genomen kan ik met v.O.'s interpretatie meegaan. Enkele bedenkingen wil ik naar
voren brengen. Moet hij ‘iemands geboortestreek’ (Verz. Ged. 852) niet eerder,
althans mede, aan de dichter zelf gedacht worden en niet alleen aan een ‘anonieme
Fransman’ (blz. 347)? Dat ‘het landschap een persoon wordt’ doordat er gesproken
wordt van ‘lust’ (blz. 362) lijkt me onjuist, omdat dat woord betrekking heeft op een
verlicht schip (V.G. 855). Van het sextet van datzelfde sonnet wordt tweemaal gezegd
dat het uit één samengestelde zin bestaat (blz. 367, 397), maar daaraan vooraf gaat
een zelfstandige, enkelvoudige (vs. 9). Tenslotte vraag ik me af of het nodig is met
behulp van geologische kennis en een diagram duidelijk te maken dat ‘dalen bergen
worden en omgekeerd’ (blz. 398-400), omdat ik in ‘Rorschach’ (V.G. 862) niet lees
dat ‘de hoogste top’ een ‘dal’ ís of wórdt.
Ballade van de gasfitter heeft tot nu toe meer commentaar gekregen dan
Autodroom. Dat nu, mede door toedoen van de schr., alle problemen opgelost zijn,
kan echter niet gezegd worden. Zijn stelling dat Achterberg in deze cyclus ‘een
overwonnen stadium’ in de verhouding van de ik en de gij met afstand en ironie
beschrijft (blz. 405) - een these waarover best te denken valt - heeft hij voor mij niet
overtuigend bewezen. Ik noem enige punten waarop ik zijn mening niet deel.
Volgens mij kan men niet zeggen dat de hoofdfiguur in de sonnetten IX t/m XI
‘een instrument Gods’ wordt (blz. 404), want hij is geen werktuig waarmee Gods
hand iets bewerkstelligt, maar geconfronteerd met Gods verhevenheid (nr. IX) en
afwijzend bejegend door de bewoners van de hoogste verdieping (nr. X), keert hij
onverrichterzake naar de begane grond terug. Bij vs. 2 van sonnet X zou ik, evenals
Middeldorp 1966, liever naar Handel. 2:5-11 verwijzen dan naar Openb. 17:15 (blz.
453). Het gezelschap waarmee de fitter op de bovenste verdieping in aanraking komt,
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zie ik dan ook in een positief licht en niet negatief zoals v.O. doet. De beginregel
van nr. XI, ‘De gasfabrieken draaien op hun as’. (V.G. 844) is moeilijk te
interpreteren. Er moet wel bedoeld zijn dat de gasvoorziening door toedoen van de
fitter in het ongerede geraakt is, vandaar dat de vakvereninging zich ermee gaat
bemoeien (nr. XII). De schr. veronderstelt echter dat de man in zijn vakjargon
duidelijk wil maken ‘dat de gasfabriek (dus de psyche van de gasfitter) niet goed
functioneert’ (blz. 458), maar dan zou hij m.i. enkelvoud gebruiken - zoals v.O. zelf
in zijn uitleg trouwens ook doet! - evenals een automonteur, over zichzelf sprekend,
zeggen kan: ‘De wagen loopt niet meer’ of ‘De accu is leeg’. Geheel overtuigd ben
ik daarentegen door de interpretatie van nr. VI als de neerslag van een droomervaring
(blz. 438). De schr. wijst daarvoor op het preteritum dat Achterberg vrijwel altijd in
droomgedichten gebruikt. Als tweede argument had hij de inzet kunnen noemen,
veel van dergelijke gedichten openen immers met ‘Vannacht ...’. Zoals blijkt betreffen
mijn opmerkingen de exegese van de teksten en niet de metrische interpretatie; in
de laatste kan ik me in het algemeen wel vinden.
Nuttig zijn de toegevoegde appendices. De eerste somt alle sonnetten op die
Achterberg geschreven heeft met de relevante structuurkenmerken, de tweede is een
lexicografisch lexicon van 7 blz. dat de betekenisomschrijvingen geeft van de
technische termen met verwijzing naar de plaats in het boek waar ze geïntroduceerd
zijn. Een bibliografie vermeldt de geraadpleegde literatuur, al is daarin niet alles te
vinden. Zo ontbreken b.v. Vestdijk (1960) 1980, genoemd op blz. 11, n. 1, en Bullet
1967, blz. 36, n. 1. Het werk is in eigen beheer getypt en daarna gereproduceerd.
Daarbij is af en toe iets misgegaan: n. 1 van blz. 52 is in de tekst niet te vinden; blz.
82, onder het schema, norm lees: regel; blz. 205, 7e r.v.o. ontbreekt een zelfst.
nmw/onderw.; blz. 225, n. 1 mist de verwijzing; blz. 239, 2e en 1e r.v.o. vijfde, lees:
vierde, vierde, lees: derde; op blz. 250, zijn de noten verkeerd genummerd; blz. 268,
2e r.v.o. zijn eerste en tweede verwisseld; blz. 461, 4e r.v.o. ontbreekt een zelfst.
nmw/onderw. Ernstiger is dat enige bladzijden (35, 51, 77 en 97), althans in mijn
exemplaar, haast onleesbaar zijn doordat ze bij de reproductie slecht ‘dóórgekomen’
zijn.
Kort samengevat luidt mijn eindoordeel dat Het Achterbergsonnet een goed
verantwoord verslag geeft van een gedegen, systematisch uitgevoerd onderzoek. Het
heeft zoals vanzelf spreekt betekenis voor de explicatie van Achterbergs werk, maar
is tevens van belang voor de bestudering van een dichtvorm die in de Nederlandse
literatuurwetenschap nog onvoldoende tot zijn recht gekomen is, terwijl ieder die
zich met moderne metrische poëzie bezighoudt er lijkt me verstandig aan doet van
deze methode van metrische interpretatie kennis te nemen. Het zou spijtig zijn als
Van Otterloo's werkstuk niet de aandacht krijgt die het verdient doordat het niet hier
te lande verschenen is en in de handel gebracht wordt.
W. VERMEER
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R.F.M. MARRES, De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton
Wachter cyclus van S. Vestdijk. Huis aan de Drie Grachten Amsterdam,
1983, 303 blz. (Kritische Studies). Prijs: NFl. 42,50.
Het is merkwaardig dat er tot nu toe in de nochtans omvangrijke Vestdijkstudie aan
de Anton Wachter romans weinig aandacht is besteed. R. Marres heeft in die leemte
voorzien met een proefschrift dat hij in 1983 te Leiden verdedigde.
Het boek bevat drie delen: ze behandelen respectievelijk de vertelsituatie, de
motieven en de problematiek i.v.m. de psychologische analyse van literatuur. Daarna
volgen nog een bibliografie, en een samenvating in het Engels. Het geheel is nogal
eens moeizaam en cryptisch geformuleerd.
Deel één heet De vertelsituatie: auctorieel en personaal vertellen. In deze titel is
er geen sprake meer van de Anton Wachter romans, hoewel de titel van het volledige
boek deze verbinding wel aanbrengt; er wordt inderdaad slechts sporadisch over
Vestdijks romans gesproken. Marres polemiseert met andere literaire theoretici over
de perspectiefkwestie. De discussie over de referentialiteit van de verteller is daarbij
het interessantst. Marres identificeert de verteller met de geïmpliceerde auteur, een
reële figuur die zich in het boek uitdrukt. Hij wijst de autonome visie op de verteller
af om moralistische redenen: een serieuze auteur neemt geen loopje met de lezer, hij
is eerlijk, en wordt dan ook in het werk teruggevonden. Andere meningen worden
vermeld, soms geminimaliseerd, soms intelligent bestreden. Met zijn al te simpele
identificatie doet de auteur in elk geval de complexiteit van de taaltekens in het
literaire werk te kort. En de samenhang met de romans van Vestdijk is te toevallig;
het hoofdstuk heeft met het echte onderwerp van het boek weinig te maken. Als men
een aantal voorbeelden weglaat, kan het in elke studie van de vertelsituatie opgenomen
worden.
Dat geldt niet voor het centrale gedeelte, waarin de motieven van de Anton Wachter
romans worden ontleend. Marres analyseert achtereenvolgens angst, liefde,
vriendschap en artistieke ontwikkeling aan de hand van concrete personages of
gebeurtenissen uit het werk. Ook hier is de toon polemiserend; hij bestrijdt zeer
geregeld andere theorieën en beoordelingen. Het probleem is enerzijds de keuze van
de motieven: hoe goed men het werk ook kent, de selectie van de motieven en het
toekennen van belang is steeds gedeeltelijk arbitrair en kan dan ook betwist worden.
Bovendien koppelt Mattes het angstmotief aan Vestdijks studie Het wezen van de
angst, met de bedenking dat een wetenschappelijke studie van een auteur het best
geschikt is om diens fictie te benaderen. Dat is een zeer betwiste stelling; er is immers
(te)weinig afstand tussen beide. Daarna vervult hij zijn belofte niet, want Het wezen
van de angst wordt helemaal niet systematisch gebruikt.
Binnen deze beperkingen is dit tweede gedeelte het belangrijkste van het boek:
hier wordt echt grondig ingegaan op Vestdijks werk en er wordt
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gepoogd een verantwoord motievenschema te ontwerpen; we kunnen dan ook spreken
van een substantiële vooruitgang van het Vestdijksonderzoek.
Deel drie heet Over psychoanalytische analyse van literatuur en heeft niets meer
met de Anton Wachter cyclus te maken. Eigenlijk moest dit hoofdstuk vooraan
komen; het levert beschouwingen over de mogelijkheden van verschillende
psychologische benaderingen van literair werk. Marres verzet zich vooral tegen de
psychoanalytische methode van Jones, die te veel elementen in het werk legt die het
werk zelf niet aanbiedt. Hier pleit de auteur voor een ergocentrische methode, wat
na de uiteenzetting in deel één niet erg consequent is; elke interpreet moet nu de
elementen van zijn interpretatie uit het werk halen en ze dus ook telkens in dat werk
kunnen situeren. Hij wijst ook op de mogelijkheden van een gewone common
sense-benadering.
Marres' boek beantwoordt niet aan de beloften van de titel. Twee van de drie
hoofdstukken hebben slechts een secundair verband met de Anton Wachter cyclus,
en Marres neemt al te gretig de gelegenheid te baat om met zijn tegenstanders te
polemiseren of zijn theoretische kennis ten toon te spreiden. Deel twee echter levert
waardevolle informatie en een originele structurering van een materie die bij de lezers
populair is, maar tot nu toe vrijwel niet theoretisch benaderd was.
Bornem, juni 1984
Jaak DE MAERE
Birgitt SCHEUERMANN: Titel und Text. Das Beispiel Rimbaud. Frankfurt
am Main, Bern, Verlag Peter Lang, 1982. (Heidelberger Beiträge zur
Romantik; Bd. 14).
In Die Struktur der modernen Lyrik stelt H. Friedrich dat de moderne lyriek, die hij
bij Ch. Baudelaire, A. Rimbaud en St. Mallarmé ziet aanvangen, t.o.v. de traditie
ook een breuk meebrengt in de verhouding tussen titel en tekst.
Een eenvoudige en probleemloze relatie van aankondiging en uitwerking wordt
vervangen door een diversiteit aan mogelijke relaties van dikwijls problematische
aard. B. Scheuermann onderzoekt in Titel und Text. Das Beispiel Rimbaud deze
problematisering van de verhouding titel-tekst in een aantal gedichten van A. Rimbaud
en komt op basis van beknopte maar zeer heldere gedichtenanalyses tot dezelfde
conclusie als H. Friedrich. Alleen moet zij ontkennen dat de door H. Friedrich
geponeerde volstrekte afwezigheid in sommige moderne gedichten van enig verband
tussen titel en tekst voor A. Rimbaud niet opgaat.
Jammer genoeg heeft B. Scheuermann geen gebruik gemaakt of meer kunnen
maken van de uitgebreide studie van L.H. Hoek, La marque du titre (Mouton, 1981;
gerecenseerd in Spiegel der Letteren, jrg. 24, p. 314-318). Ondermeer daardoor valt
haar theoretisch kader wat mager uit. Anderzijds
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kunnen haar detailanalyses van poëtische teksttitels op kleine onderdelen en vooral
wat de semantiek van de titel betreft t.o.v. La marque du titre aanvullend werken.
Jan SCHOOLMEESTERS

Verder ontvingen wij:
Diderot 1713-1784. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de
tweehonderdste verjaardag van de dood van de schrijver. Catalogus door M.
COUVREUR en J.-M. HOREMANS. Brussel, Kon. Bibl. Albert I, 1984, ISBN
90-6637-010-6.
The Medieval Drama of the Low Countries. Speciaal nummer van Dutch Crossing,
nr. 22, april 1984.
Deze aflevering bevat de tekst van de lezingen voorgedragen op het in september
1983 te Cambridge georganiseerde colloquium over het middeleeuwse drama in de
Nederlanden. Behalve de referaten biedt het nummer een in deze context belangrijke
en niet te missen bijdrage van H. van Dijk, W.H.M. Hummelen, W. Hüsken, E.
Strietman met de bescheiden en niet zeer efficiënte titel A Survey of Dutch Drama
before the Renaissance, waarin het bekende Repertorium van het rederijkersdrama
1500-CA. 1620 van Hummelen, volgens de daarin gevolgde regels, wordt vermeerderd
met de dramatische teksten van vóór 1500. Het bestaande corpus van het Repertorium
zelf wordt niet alleen aangevuld met nieuwe gegevens over reeds bekende drama's,
maar tevens uitgebreid met niet minder dan dertien spelen. [K.P.]
W. CHIELENS, Bibliographie 1972-1981. Septentrion. Revue de culture néerlandaise.
Editée par la fondation flamando-néerlandaise ‘Stichting Ons Erfdeel’. 112 blz. 300
BF.
Deze nauwkeurig georganiseerde bibliografie ontsluit de eerste tien jaargangen
van Septentrion. Ze bevat korte samenvattingen van alle bijdragen - ook de recensies!
- en kan beslist goede diensten bewijzen aan literatuurwetenschappers, inzonderheid
literairhistorici, comparatisten en onderzoekers van de literaire vertaling. [K.P.]
F. van INGEN, Böhme und Böhmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert Bonn,
Presse- und Kulturabteilung der Kgl. Niederländischen Botschaft, Nachbarn, Nr. 29.
38 blz.
Deze mooi geïllustreerde en in het notenapparaat rijk gedocumenteerde uitgave bevat
de sterk uitgebreide versie van een lezing over ‘Jacob Böhme in Holland’ gehouden
in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel (1981) en gepubliceerd in: L.
FORSTER (Hrsg.), Studiën zur europäischen Rezeption deutscher Barockliteratuur.
Wiesbaden 1983, 227-254. De studie,
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waarin heel wat bekende namen uit het goudeneeuwse literaire en religieuze leven
aan bod komen, besteedt vooral aandacht aan de oorzaken van de Nederlandse
belangstelling voor Böhme en diens invloed in Nederland. [K.P.]
Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht,
Universiteitsbibliotheek 1984 - Tweede druk Utrecht, HES, 1984; 329 blz., f 49,50.
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling, georganiseerd n.a.v. het 400-jarig
bestaan van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De klemtoon valt op
de handschriften, gegroepeerd naar hun herkomst: Handschriften en gedrukte boeken
uit kloosters in en rond Utrecht (I); Handschriften en gedrukte boeken afkomstig uit
de kapittels (II); Verdere collectionering van handschriften (IV). Bij de gedrukte
boeken signaleren we de opname van enkele drukken uit de voor vakgenoten
belangrijke collecties van J. te Winkel (toneel) en J.H. Moltzer. [K.P.]
Lexikon des Mittelalters. Zweiter Band. Neunte Lieferung: Chemnitzer Teilung Chronik. Zehnte Lieferung: Chronik, Angelsächsische - Codex von Valencia. Titelei.
Artemis Verlag, München / Zürich 1983. DM 39, - /Zwi. Fr. 35, - per afl.
Met deze twee afleveringen is het tweede deel van het Lexikon des Mittelalters
compleet. Aangezien twee forse banden van meer dan 2000 kolommen niet voldoende
blijken voor de eerste drie letters van het alfabet, is het geen verassing dat de uitgever
nu meedeelt dat het volledige werk uit zeven in plaats van de oorspronkelijk geplande
vijf delen zal bestaan. Wie dit Duits-degelijke werk ooit heeft geraadpleegd, zal er
niet om treuren.
De twee laatst verschenen afleveringen bevatten geen artikelen die exclusief aan
onderwerpen uit de mnl. literatuur zijn gewijd. Wel neemt W. Prevenier in het
uitgebreide artikel Chronik de Nederlandse kroniekschrijvers voor zijn rekening
(o.m. Melis Stoke en Jan van Boendale worden er vermeld, maar niet hun grote
voorbeeld, Jacob van Maerlant).
Een losse greep uit het vele dat het Lexikon ons deze keer verder te bieden heeft:
Chevalier (1800-03); Chirurg, Chirurgie (1845-59, met aandacht voor mnl.
heelkundige werken); Chrétien de Troyes (1897-1904); Christina Mirabilis (1917;
Loo lijkt me geen correcte verduitsing van Loon, of is het een drukfout?);
Christusmystik (1945 f.); Chroniken von Flandern (2031 f.); Chronologie (2035-48);
Cicero in Mittelalter und Humanismus (2063-77); Cluny, Cluniazenser (2172-94).
FRANK WILLAERT
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Ada Deprez en Mario Baeck, Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
Gent, Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Rijksuniversiteit, 1983. Bibliografie
van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw. Bouwstoffen voor de
geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw, II,1
en in dezelfde reeks (II,2):
Ada Deprez en Lut Troch, Studentenalmanak 't Zal Wel Gaan 1859-1899 gevolgd
door Noord en Zuid 1856-1858. Gent, Cultureel Documentatiecentrum 't Pand,
Rijksuniversiteit, 1983.
Eerste nummers van een reeks bibliografieën van Vlaamse 19e-eeuwse tijdschriften,
opgebouwd naar dezelfde patroon: een korte (historische) inleiding met zakelijke
gegevens over het tijdschrift en de context ervan, een verantwoording, en een corpus,
met een chronologisch geordende opgave van de inhoud: auteur, titel en beschrijving
(karakterisering van de bijdrage d.m.v. - eventueel gecombineerde - lettertekens).
Elk nummer wordt afgesloten met een auteurs- en trefwoordenregister. Een handig
hulpmiddel [P.C.)
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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
literatuurwetenschap
Academiejaar 1981-1982
Universitaire Instelling Antwerpen
Licentiaatsverhandelingen
BAETENS, Louis: Pole-Myth.
CABUS, Ilse: Onderzoek naar de literatuuropvatting bij Willem Frederik
Hermans.
CAREMANS, Clement: Myte en Eksistentie. De myte volgens Mirceau Eliade.
COPPÉ, Christine: Johan Daisne. Filosofische en literaire ideeën in zijn roman
‘De Man die zijn haar kort liet knippen’.
CROLS, Guy: Het Magisch-Realisme. Bijdrage tot een historische en typologische
situering.
DE BLESER, Rudi: Romantisch dekadente koncepten in ‘een circusjongen’ van
Gerard Reve.
DE HERT, Wilfried: De evolutie van de begrippen praktijk - praxis - pratique,
en hun belang voor de literatuurwetenschap.
DE WULF, Bernard: Erik Verpale in zijn poezie of: de wereld van de ik-figuur
in de poëzie van Erik Verpale.
DROESHOUT, Johan: Carolos Castaneda. Geniale integratie van het Sjamanisme
in de etno-mystieke thriller.
LAUREYS, Walter: Thematische analyse van W.F. Hermans ‘Uit Talloos Veel
Miljoenen’: Hermans tot stilstand gekomen.
LIEKENS, Danni: Mythologie en Mimesis. De opvattingen van René Girard,
aangevuld met de visies van Eliade en Thys.
NOBELS, Walter: Anti-eutopische romans in het Nederlands rond de
eeuwwisseling.
PEETERS, Jan: Het Moderne Kortverhaal: een literair kameleon?
PETERS, Belinda: Een imagologische studie van het verhalend proza van Paul
Bowles.
THIJS, Guido: Hyperion Verwoest. Utopie en anti-utopie in vier romans van
Hugo Raes.
VAN DER GUCHT, Kristien: Antartica. Van Tektoniese lus naar tektoniese lust.
Inleiding tot het verhalend proza van H.C. ten Berge.
VANDERHOEVEN, Erna: Elias of het gevecht met de nachtegalen, de roman
sonate van Maurice Gilliams.
VAN DE VOORDE, Werner: Het Jarenspel. Een nieuw caleidoscopisch
gestructureerd cyclisch kaderverhaal.
VAN GILS, Linda: De geboorte en de ontwikkeling van de opstand der
Nederlanden in de
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zestiende eeuw. Een onderzoek naar de invloed van Erich Kuttners boek, Het
hongerjaar 1566, op het Geuzenboek van Louis Paul Boon.
VAN PEER, Karina: Thematische analyse van de roman ‘Uit Talloos veel
Miljoenen’ van Willem Frederik Hermans.
VAN WAUWE, Godelieve: De functie van de titels in de ‘Verzamelde Verhalen’
van Hugo Raes.
VEKEMANS, Magda: De zelfmoord van de melancholicus. Over het rouwen van
de taal in De amazone en De paardendief van J. Ritzerfeld.
VERCAMMEN, Johan: ‘Onder professoren’ van W.F. Hermans. Een onderzoek
naar de thematiek en de receptie van een satirische roman.
VERELST, Gabrielle: De poëzie van Clem Schouwenaars. Een onderzoek naar
de thematiek.
VERREYDT, Karline: Hugo Claus: ‘Een vrouw’.
WAUTERS, Bart: Pleidooi voor een levenskunst. Ontwerp voor een apologie van
de kunst.
WITVROUWEN, Karen: Wat je ziet, ben je zelf!
WOUTERS, Karel: Pathologieën en de decadente thematiek. Een onderzoek naar
de decadente kenmerken van ‘Pathologieën’ van Jacob Israël de Haan.

Vrije Universiteit Brussel
Licentiaatsverhandelingen
BAL, Martine: Van folklore en populisme naar maatschappijkritiek en vorming.
‘De Parochie van Miserie’. ‘De droom van Zotte Rik’. ‘De minerva’.
FORCEVILLE, Ingrid: Een aarzelende worp naar vormexperiment en
maatschappijkritiek. Het teater van Rudy Geldhof tussen (klein)burgerlijk
probleemdrama en eigentijdse dramaturgie.
LENAERTS, Betty: Het grotesk element in het creatief proza van Paul van
Ostaijen, Jonathan Swift en Edgar Allan Poe: De literaire beïnvloeding van P.
van Ostaijen door J. Swift en E.A. Poe.
PERSYN, Luc: Het oorlogsthema in: ‘Het Stenen Bruidsbed’ van Harry Mulisch
en in ‘Slaughterhouse-five’ van Kurt Vonnegut jr.
RICHARD, Patrick: De paradox van Vijftig. Verstrengelingen van theorie en
praktijk in het Zuidnederlands experimentalisme. Een literair-sociologische
poging tot ontwarring.
RINGOET, Anne: Paul Verbruggen. - Een analyse van zijn poëzie.
TIMMERMANS, Carla: Walter Van den Broeck. Tussen nostalgie en
maatschappijkritiek. Een analyse van ‘Brief aan Boudewijn’ en ‘Aantekeningen
van een stambewaarder’.
VAN BALLAERT, Sonia: Receptie-Estetika. Breuk met of variant van het
formalisme-strukturalisme?
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Université Libre de Bruxelles
Licentiaatsverhandelingen
BOLLE, Anne: De psychologische visie in ‘De tranen der acacia's’ van W.F.
Hermans.
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CLAERBOUT, Cynthia: André Demedts' opvatting van de pychologische roman.
DEBEURME, Marina: Uitbeelding van de schizofrenie bij L. Couperus, J. Van
Oudshoorn en W.F. Hermans.
DUPONT, Christine: Een studie van ‘Stenen voor een ransuil’ van Maarten 't
Hart.
DYLST, Nadine: De structuur in de ‘Grotesken’ van P. Van Ostaijen.
GOVAERTS, Alain: De Nietzscheaanse sfeer in twee romans van J. Walravens.
HEREMANS, Dominique: Beelden van tirannie, terreur en fascisme in enkele
werken van F. Bordewijk.
HERTEBAUT, Sonia: Een studie van ‘Drie melodrama's’ van W.F. Hermans.
LOOS, Katelijne: Het thema van het geweld in de eerste romans van H. Claus.
SMETS, Thérèse: De figuur van de Vrouw in het werk van F. Van Eeden en L.
Van Deyssel.
TORCK, Juan: Een studie van Monica Van Paemels ‘Amazone met het blauwe
voorhoofd’.
VANDEVOIR, Véronique: Een studie van ‘De Golbertons’ van F. Bordewijk.

Rijksuniversiteit Gent
Licentiaatsverhandelingen
BLANCQUAERT, Lieve: Hannes Meinkema.
BLIJWEERT, Christiaan: Fernand Auwera (1976): ‘De koning van de bijen’. Een
structuralistisch onderzoek naar de geschiedenis en de acteurs op basis van de
narratologie zoals beschreven door Mieke Bal (1978) in ‘De theorie van vertellen
en verhalen’.
BONNY, Patrick: De romans van Bernard Kemp. Enkele aspecten van de
thematiek.
BRABANT, Boudewijn: De Groteske. Een studie van het genre met een onderzoek
van het grotesk proza van Paul van Ostaijen, Maurice Gilliams, Louis-Paul
Boon, Paul Snoek en Gust Gils.
CARTON, Carine: Een sociale misdaad. Dramatische bewerking van de novelle
‘De Wraak van Permentier’. Een analyse.
COPPENS, Jos: Drie spelen van Cornelis Everaert (f. 70v.-78v., 330r.-336v.,
337r.-344v.). Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
CORNIL, Alex: Spel van Een Sanders Welvaren, Esbatement van Boerdelic
Pleghen ende Ghenoughelic Voortstel ghestelt ende ghemaect by Cornelis
Everaert. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
COUCKE, An: ‘Rond den Heerd’ (1865-1902). Het aandeel van Guido Gezelle
in de eerste vijf jaargangen.
DE BACKER, Ria: Spelen van Cornelis Everaert (Brussel, K.B.hz. nr. 19036).
Tekstuitgave met aantekeningen en glossarium (fol. 79r.-fol. 90r. en fol.
221r.-fol. 230v.).
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DE BRABANDER, Geertje: Fantasie als greep op de werkelijkheid. Een
formalistische en ideologie-kritische studie van het Vlaamse volkssprookje.
DEBROCK, Dirk: Cornelis Everaert, het ‘Esbatement van stout ende onbescaemt’
(1527) en het wagenspel van ‘donghelycke munte’ (1530). Tekstuitgave met
inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
DE BRUYNE, Lutgart: Nederlandse jeugdliteratuur en de derde wereld, voor en
na de kolonisatie.
DE LEEUW, Boudewijn: Briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen I.
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
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DE MEY, Marc: Boons ‘Kapellekensbaan’ als roman over de roman.
DE NEVE, Katleen: Elsschot, een miskende: mythe of werkelijkheid? Een
receptie-esthetisch onderzoek.
DE WAELE, Hendrik: De essays van Bomans. Een stilistische benadering.
DEWILDE, Johan: Anton Koolhaas, een samenleving zonder wetten.
DE WILDE, Patrick: De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen, II.
DE WULF, Hugo: Het taaleigen van Louis Paul Boon. Een beschrijving van het
idioom van ‘De Kapellekensbaan’.
GOEMAN, Agnes: Achilles Gautier, ‘Bakstenen’ - ‘Het Souterrein’.
GOEMAERE, Hilde: Spelen van Cornelis Everaert. Esbatement van den coopman
die vyf pondt grooten vercuste Ao 1513 (fol. 90v.-fol. 101v.). Tspel van Sinte
Pieter Ghecompareirt byder duue Ao 1531 (fol. 262r.-fol. 272v.). Tekstuitgave
met inleiding, aantekeningen en glossarium.
HEYMANS, Karine: In jou gaat de dood elke dag als een gek te keer. De poëzie
van Cees Buddingh' van 1976 tot 1980: het dagelijkse leven in het teken van
de vergankelijkheid.
INION, Luc: De poëzie van Gwij Mandelinck.
KINO, Katrien: Twee spelen van Cornelis Everaert. Esbatement van Scamel
ghemeente ende trybulacie (f. 112v.-f. 121r.). Tspel van groot labuer ende sober
wasdom (f. 206r.-f. 220v.). Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
LEFERE, Dorine: De verhalen van Maarten Biesheuvel. Aspecten van de
thematiek.
LEUNENS, Christel: Cornelis Everaert, Het esbatement van den dryakelprouver,
(1528) tspel van den crych. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
LYPHOUT, Marleen: Tien jaar werkteater.
MOERMAN, Katrien: Cyriel Buysse. Een thematiekstudie van zijn kort prozawerk.
NIJS, Patrick: Cyriel Buysse: ‘'n Leeuw van Vlaanderen’: Een studie van de
sociale en politieke thema's in de romans en novellen van Cyriel Buysse.
NIMMEGEERS, Rita: Aspekten van de nieuwe romantiek in Vlaanderen.
PARMENTIER, Katrien: Djoos Utendoale. Schrijver van en voor de Westhoek.
POPPE, Monique: Cornelis Everaert ‘tspel dat ghespeilt was voor de
aragoenoysen’ ‘tspel van ghewillich labuer ende volc van neerrynghe’.
Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.
PRAET, Stephaan: Het vertelperspectief binnen de moderne verhaaltheorie. Met
een praktische toepassing op het proza van Daniel Robberechts.
RAECKE, Jan: Cornelis Everaerts spel van Maria Hoedeken (1509). Tekstuitgave
met indeling, verklarende aantekeningen en glossarium.
VANACKER, Hans: ‘De Nederlandsche taal- en letterkundige congressen’ en de
vernederlandsing van het onderwijs.
VAN DAELE, Antoon: Robin Hannelore. Kempenaar en schrijver.
VANDAELE, Wilfried: Floris Couteele (1897-1931). Een biografisch, politiek
en literair onderzoek met een verzameling van teksten.
VAN DAMME, Hilde: Analyse van de romans van August Snieders.
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VAN DAMME, Johan: Twee ogen zo blauw. Theater-analyse van een monodrame
van Liva Willems.
VAN DE PUTTE, Dirk: Cornelis Everaert. Tspel van Maria gheleken byden throon
van Salomon fol. 231r.-fol. 245r. Het spel van ghemeene neerrynghe fol.
321v.-fol. 329v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
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VANDERSICKEL, Martine: Dichterlijk denken en beleven bij J.L. de Belder.
VANDEVOORDE, Hans: Het nieuwe journaal bij Maurice Gilliams en Willy
Roggeman.
VANDEWYNKEL, Christiane: Cornelis Everaert, IX: Tspel vande Wellecomme
vanden Predicaren, XXXV: Tspel vanden Pays.
VAN LANGENHOVEN, Eric: Cornelis Everaert. Esbatement van Twesen (fol.
41r.-fol. 50v.). Tspel van Maria Ghecompareirt byden scepe (fol. 252r.-fol.
261v.). Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.
VAN LINDEN Walter: Cornelis Everaert. Tspel van Maria ghecompareirt byde
stede van Jherusalem in glorien gheresen (1527) - Tspel vander nichte - Tspel
van eender jubile (1534). Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium.
VANSEVENANT, Ines: Cornelis Everaert. Een tafelspeilken vp een hoedeken
van Marye (f. 305r.-f. 311r.). Een spel vanden nyeuwen priestere (f. 312r.-f.
321r.). Tspel van joncheyt ende redene (f. 345r.-f. 352v.). Tekstuitgave met
inleiding en verklarende aantekeningen.
VAN UFFELEN, Walter: Jeanne Vande Putte (1907-1930). Studie en uitgave van
haar werk.
VERBEKE, Kris: De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen III.
Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
VERMEIRE, Katrien: De ontvangst van Gerard Walschaps prozawerk in de
dagbladpers (1927-1942).
VERPLANKEN, Katrien: Een tafelspeilken vander Beke Ao 1512. Tspel van Maria
ghecompareirt byde claerheyt Ao 1511. Cornelis Everaert. Tekstuitgave met
inleiding en verklarende aantekeningen.
VERSICHEL, André: Mireille Cottenje. Een feministische analyse.

Katholieke Universiteit Leuven
Licentiaatsverhandelingen
ADAMS, Veerle: Structurele analyse van ‘De blijde dag’ (Stijn Streuvels).
BEDERT, Patrick: Van taaltekens en tijdseinen. Vlaanderens ‘stille generatie’
als exponent van het levensgevoel van de jaren zeventig.
BETTENS, Walter: Repertoriëring van en bibliografische aantekeningen bij
vliegende bladen uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
BULCKE, Katelijne: ‘De Raedsels’ van Michiel de Swaen. Literaire analyse.
BUNTINX, Reinhilde: De boer(in) in Vlaamse sprookjes en vertellingen.
CASIER, Karin: Adriaen van de Venne, ‘Minne-mal van Dicke Leendert en Lijsje
Theunis, met Ioncker Maerten’. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht.
COUDENYS, Anna: ‘Tot er niets meer van over is’. Analyse van Hans Tentijes
‘Wat ze zei’.
CUSTERS, Gerard: De receptie van de ergocentrische literatuurkritiek in het
Nederlandse taalgebied van 1960 tot 1980.
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DEFLOOR, Geert: ‘De hete adem van het ondier’. Een onderzoek naar het thema
van de angst in het oeuvre van Willem Brakman.
DEGREEF, Maria: J.J.A. Goeverneur als ‘vertaler’ van Cooper en Marryat.
DEMUYNCK, Hilde: ‘Dokter, wilt U met me trouwen?’. Analyse van dertig
doktersromans.
DRABBÉ, Sonja: Thematische analyse en motiefstudie van het werk van Paul
de Wispelaere.
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DEBRAEKELEER, Luc: Herman Teirlinck ‘Mijnheer J.B. Serjanszoon’ en ‘Het
ivoren aapje’. Literatuursociologische analyse.
DEJONCKHEERE, Marc: Hugo Claus. De cyclus ‘Een Vrouw’ uit ‘De Oostakkerse
Gedichten’. Een grondige lectuur.
DE KEYSER, Godelieve: Toen de goden van het nevelland nog leefden ... Een
analyse van de vier grote epische gedichten van Ferdinand Vercnocke.
DELMOTTE, Marleen: De visie op de vrouw en het meisje in recente
Zuidnederlandse bloemlezingen voor moedertaalonderwijs in secundaire scholen.
DEMUYNCK, Philip: J. Bernlefs Bermtoerisme: een barbarberbundel?
DE NEEF, An: Belangstellingssferen en taalverhoudingen in Antwerpse
veilingcatalogi (1780-1798). Een bijdrage tot het onderzoek van de receptie in
de Oostenrijkse Nederlanden.
DE RUYCK, Carla: Inventaris en studie van de volkskundige elementen in het
werk van Cyriel Buysse, in het bijzonder de volksgebruiken met betrekking tot
de levenscyclus.
DERYCKE, Johan: Een analyse van Jan Knibbes ‘Die claghe vanden Grave van
Vlaendren’.
DESMYTERE, Geert: ‘Getuigen van wat ik weet: de waarheid’. Mens en religie
in het oeuvre van Valère Depauw.
DE TEMMERMAN, Marnicq: Humor en satire bij Paul Snoek.
DE VADDER, Felix: De groteske bij Paul van Ostaijen. Een teksttypologische
studie van ‘Het bordeel van Ika Loch’.
EELEN, Mark: Wat is NEO-AG? Theoretisch onderzoek van term, konsept en
filosofie van een mogelijke ‘nieuwe kunst’.
GEERTS, Marina: Gie Laenen. Een analyse van vier jeugdboeken.
GOEGEBEUR, Erwin: Het tema van de vervreemding in acht nederlandstalige
debuutromans.
GHYSEN, Karin: Leesgewoonten van universiteitsstudenten. Een empirisch
onderzoek.
GOETSCHALCKX, Simone: De invloed van de theosofie op de Nederlandse
letterkunde tussen 1880 en 1930.
HEYMANS, Carine: Woordkunst, schilderkunst en abnormaal sexueel gedrag.
Een thematische analyse van twee erotische werken van L.P. Boon:
‘Zomerdagdroom’ en ‘Eros en de eenzame man’.
HOFMANS, Dirk: Studie van het volkslied in Wodana en de tijdschriften met
‘Museum’ in de titel.
HOUBRECHTS, Gerlinde: Zijn de Vijftigers avant-garde? Kritische en
vergelijkende studie over Vijftigers en avant-garde.
HOUTHOOFD, Frans: Tijdsaspecten in ‘De Witte’ van Ernest Claes.
HUION, Patricia: De positie van Graham Greenes ‘entertainments’ en trillers
in het Nederlands literair polysysteem: een functiegerichte vertaalanalyse.
HUYLEBROEK, Christian: ‘Floris ende Blancefloer’ - ‘De historie van Floris
ende Blanchefleur’: een vergelijkend, structureel onderzoek.
JACOBS, Beatrijs: Het probleemboek en de kritiek. Een evaluatieschets getoetst
aan recensies van Tijl, Tilly Stuckens en Eric Hulsens.
JESPERS, Willy: De visie van Jan Te Winkel op de ridderroman.
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KENIS, Eric: Gerrit Krol: de esthetica en de praktijk van een experimenteel
romanschrijver.
KERKHOF, Marc: Verbeelding in ‘De komst van Joachim Stiller’ van Hubert
Lampo.
KINABLE, Dirk: ‘Van den Vos Reynaerde’ en ‘Reinaerts Historie’ in een
receptie-esthetisch perspectief.
KREMER, Ingrid: Guus Kuijer: Het geminachte kind en de madeliefboeken. Een
auteurs-studie.
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LAVAERT, Katelijn: De vermakelijke avanturesse (1759) of de dienstmaagd van
fortuin.
LESAGE, Bart: Onrustbarend andersdenkend? De poëzie van Joris Denoo.
LIETAER, Luc: Ekologie & utopia. Studie van tekst en kontekst van ‘Ecotopia’
(Callenbach).
LINGIER, Benny: Studie van Vlaamse sociaal-kritische (volks)liederen uit
19de-eeuwse bundels.
LUYTEN, Kristina: De literatuur in de ‘Vlaemschen Indicateur’. Een bijdrage
tot de studie van de 18e-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde.
MAES, Linda: Een wereld apart. Sociologische lectuur van ‘Van oude mensen,
de dingen die voorbij gaan’ van Louis Couperus, volgens de methode van
Goldmann.
MATTHYS, Isabel: Een literatuursociologische analyse van vier populaire
vrouwenromans.
MEERSMAN, Marianne: De duin-tetralogie van Frank Herbert. Analyse van een
SF-epos.
MEEUS, Frank: ‘Een bewijs dat beter is eenen goeden crijgh dan een geveynsden
peys’ en ‘Benoude belegheringe der stad Leyden’. Uitgegeven, ingeleid en
toegelicht.
MERLO, Valère: Suffridus Sixtinus' Geraert van Velsen Lyende. Tekst en
commentaar.
MISSINNE, Lutgart: Reacties op de nieuw-realistische poëzie in de Vlaamse
literaire tijdschriften vanaf 1963 tot 1981.
NAULAERTS, Karin: N. Omazur, ‘Labyrinthus Cupidinis, ofte Den Dool-hof der
Liefde’ (Antwerpen 1663). Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
NEYRINCK, Christine: Honoré Lagae. Deel 1: Inleiding en studie; deel 2:
Materiaal.
PAQUET, Myriam: De historische jeugdromans van Thea Beckman.
PAULISSEN, Irene: Het Wonderbaer en Rugtbaer Leven van Auxilius van
Moorslede (1749-1793).
PEETERS, Elza: ‘Geloven na Auschwitz’ in het oeuvre van Elie Wiesel. Een
thematische analyse van vier Joodse romans.
PEETERS, Johan: Buck Danny. Een beschrijvende analyse van een
stripverhalenreeks.
PEPELS, Raf: De Joodse isotopie in ‘Mijn Tegenstem’ en ‘Nagelaten Gedichten’
van H.C. Pernath. Een verklarend onderzoek.
PEYSKENS, Peter: Striptologische analyse van de verhalenserie ‘Bernard Prince’.
PISMAN, Patrick: Op de rand van het bestaan. Motieven en thema's in het werk
van Eriek Verpale.
PLUYMERS, Greta: Poëzieteater in Vlaanderen. Inventaris, beschrijving en aanzet
tot teorie.
RAEYMAEKERS, Guy: Enkele belangrijke tematische konstanten in het
romanoeuvre van Maarten 't Hart.
RENS, Herman: ‘Atro cum sanguine’ (Herman Teirlinck). Een
literatuursociologische benadering van de roman ‘Maria Speermalie’.
RENS, Wim: ‘Max Havelaar’ ‘Felix Batel’. Een vergelijkende studie.
RIJPERS, Anne: Jeugdliteratuurkritiek: een onderzoek in Knack 1975-1978.
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ROOSE, Martien: Dood en isolement in de gebundelde verhalen van Willem
Brakman (1961-1979).
RUTTENS, Frank: ‘Simon van de rivier’. Analyse van een stripverhaal.
SCHEERLINCK, Ingrid: Adriaen Van De Venne, ‘Sinne-vonck op den Hollandschen
Turf ende des selfs Wonder Veen-Brandt’. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht.
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SCHEPERS, Goedele: Onderzoek van vier probleemboeken voor jongeren,
geschreven door An Rutgers van der Loeff.
SPINOY, Erik: Paul van Ostaijen en het Russische Futurisme-Formalisme. Een
poging tot situering en vergelijking van de theoretische opvattingen.
TEERLINCK, Koen: ‘Den Bouck vander Herten Leeringhe’. Middelnederlandse
vertaling van de lange redaktie van het aan Gerard van Luik toegeschreven werk
‘De doctrina cordis’.
TEIRLINCK, Johan: Droom en Ontgoocheling bij L.P. Boon en J. Steinbeck. Een
vergelijkend onderzoek gebaseerd op ‘De Voorstad groeit’ en ‘Of Mice and
Men’.
THEUNYNCK, Peter: ‘Wat ik wegwerp keert terug’. De poëtische wereld van
Hans Faverey. Bouwstenen en vormgeving.
THORISAEN, Christel: Repertoriëring van en bibliografische aantekeningen bij
vliegende bladen uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
TRUWANT, Herman: De belevenissen van Jommeke. Een beschrijvende analyse
van een kinderstrip.
VAN CRAEN, Lutgart: Het werk van Felix Timmermans in Duitsland.
VANDENBERGEN, Isabelle: Een praktische analyse van vijf romans van Utta
Danella in het kader van het theoretische onderzoek over triviaalliteratuur.
VAN DEN EEDE, Hilde: Hendrik Marsman: Kritisch proza. Een beeld van de
Duitse literatuurgeschiedenis.
VANDEN BOER, Jolanda: Johan Ballegeer: Vier historische verhalen.
VANDERBERGHE, Philip: Hugo Claus als bewerker van twee Elizabethanen.
Een vergelijkende studie.
VANDERLINDEN, Brigitte: Taalverhoudingen en belangstellingssferen in Leuvense
veilingscatalogi. Bijdrage tot het onderzoek van de receptie in de Oostenrijkse
Nederlanden.
VANDERMAESEN, Marc: De Mark Stevens-serie. Lectuur of literatuur?
Bespreking van het werk van Felix Thijssen.
VANDERVOORT, Patrick: De personages in ‘De zwarte keizer’ van Hugo Claus.
Een onderzoek naar een psyche, structuurfunctie en lichamelijkheid.
VAN DESSEL, Mia: Kinder-werck, ofte sinnebeelden van de spelen der kinderen.
Ingeleid, uitgegeven en toegelicht.
VAN DEYNSE, Hilde: ‘Zwerftocht van een trollenkind’, Waarheen? Over fantasie
en haar betekenis in de jeugdliteratuur.
VAN GEYTE, Sabine: Marnix Gijsen in de kritiek (1947-1952).
VANHEUKELOM, Ben: De semiotische theorie van V.N. Volosinov.
VAN KESSEL, Ingrid: Albrecht Ignatius d'Hanins ‘Het bevel van Cupido’.
Ingeleid, uitgegeven en toegelicht.
VAN RIET, Ann: Literair-historische analyse van het Geuzenboek van Louis
Paul Boon.
VAN ROYE, Pilip: Een literatuursociologisch onderzoek van het oeuvre van
Marcel Matthijs.
VAN VAERENBERGH, Diederik: De vertaalopvattingen van de Tachtigers.
VERBIST, Maria: Een studie van consumptielectuur: kortverhalen in ‘Ons Volk’,
jaargang 1979-1980.
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VERBRUGGEN, Benny: Eduard Anseele en de literatuur. Een studie van de
beginfase van een socialistisch geïnspireerde literatuurbeoefening in België.
VERGOTE, Dorine: Studie van de vrouwelijke hoofdfiguren in ‘Het Zondagsbed’,
‘De blinde Venus’ en ‘De Vrouweneter’ van Theun de Vries.
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VERHAEGEN, Hedwig: Literatuur als werkelijkheidsonderzoek in ‘Aantekeningen
van een Stambewaarder’ van Walter van den Broeck.
VERHAEGHE, Annie: Eurydice, een vrouw waar men naar omkijkt. Het
Orfeusmotief in vier moderne Nederlandse verhalen.
VERLINDEN, Ludwina: ‘Zeg maar Jan’, zei de spreeuw. Evolutie in de
voorstelling van het dierlijke personage in Koolhaas' dierenverhalen.
VIVIJS, Veerle: Theater en werkelijkheid. ‘Kapai Kapai’ en ‘Charkawa’.
VOS, Jean-Pierre: Een beschrijvende vertaalstudie van Heinsius' ‘Vermakelijken
Avanturier’ en de ‘Kurtzweilige Avanturier’.
WENS, Leo: John Flanders en de Vlaamse Filmpjes. De goeden en de slechten.
WOUTERS, Paula: Claus en Seneca. Een onderzoek naar dramatische procédés
die Claus hanteert bij de Seneca-adaptaties.
YSKOUT, Herman: Ivo Michiels: In den beginne was het woord. Een benadering
van de Alfa Cyclus.

Doctorale dissertaties
CLAES, Paul: De mot zit in de mythe. Antieke intertextualiteit in het werk van
Hugo Claus.
VAN EEMEREN, Gustaaf: Het motief ‘Schuldt, straf en genade’ in de drama's
van Vondel.
WILLAERT, Frank: Hadewijchs poëtische techniek in de strofische gedichten.
VANRUSSELT, Réné: Multatuli in het Duitse kultuurgebied. Een receptiestudie.
GILLAERTS, Paul: Roepend om gehoor te vinden. Een semiotische studie over
de poëtica van Willem Barnard / Guillaume van der Graft.

Université Catholique de Louvain
Licentiaatsverhandelingen
BAYET, Corinne: De ethiek en de moraal in vier romans van Marnix Gijsen.
BRYON, Marie-Christine: Het maatschappijbeeld in het werk van Willy Spillebeen
aan de hand van ‘De sfinks op de belt’, ‘Drie x drempelvrees’ en ‘Het goede
doel van het geweld’.
CONGIU, Francesca: Het beeld van Italië bij Couperus.
JORSSEN, Valère: De angst in het werk van Ward Ruyslinck.
MESTDAGH, Brigitte: Aldous Huxley en Hugo Raes. Een vergelijkende studie.
Ontleding van hun toekomstvisie in ‘Brave new world’ en ‘De verwoesting van
Hyperion’.
NACHTERGAELE, Lutgarde: Een driedimensionele historische roman: ‘De
vuuraanbidders’ door Simon Vestdijk.
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STEYAERT, Paul: ‘Symfonie van Victor Slingeland’ van S. Vestdijk.
STREPENNE, Benoît: Het literaire aspect in Dietsche Warande en Belfort, De
Vlaamsche Gids en De Gids 1928-1930.
TALPAERT, Katrien: Ward Ruyslinck en de kritiek.
VANDEREECKEN, Christine: De drang naar authenticiteit in ‘Mijn levende
schaduw’ van Paul de Wispelaere.
VANLYS, Dominique: Van Ostaijens metafysisch spel met de woorden.
VERSCHELDEN, Nadine: Tussen Bios en Logos, Natuur/cultuur in Paul Lebeaus
‘Experiment’.
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Rijksuniversiteit Luik
Licentiaatsverhandelingen
CLAEYS, Christine: Marga Minco. De obsessie van het verleden of de bezwering
van het verleden.
DE BON, Pierre: Aspecten van ‘Doodweermiddel en andere verhalen’ door F.B.
Hotz.
VAN GINNEKEN, Jessica: Twee blikken op voormalig West- en Oost-Indië; W.F.
Hermans: ‘De laatste resten van Tropisch Nederland’; H.S. Haasse: ‘Krassen
op een rots’.

Academiejaar 1982-1983
Universitaire Instelling Antwerpen
BOEN, Erik: Paul Van Ostaijen en G. Apollinaire.
CLAEYS, Peter: Harry Mulisch: De verhalen 1947-1977. Een thematisch
onderzoek.
DE FEYTER, Joan: Het is teater zoals te verwachten en te voorzien was. Elckerlijk.
De Stilte ervoor. Een syntetische beschrijving van de ontwikkeling van drie
teaterproduktie's.
DERAET, Linda: Twee stadia in de ontwikkeling van Hans Warren. Een
thematische analyse van ‘Pastorale’, ‘Geheim dagboek 1942-1944’ en ‘'t Zelve
anders’.
DILLEN, Ingrid: Existentialistische benadering van Camus' ‘l'Etranger’ en Reve's
‘De avonden’.
DRUART, Marleen: Het conflict tussen utopie en realiteit in het vroege werk van
Louis Paul Boon.
FRANCKEN, Véronique: Het aspect van de sexualiteit in enkele boeken van L.P.
Boon.
GOMMERS, Chantal: ‘Een tijdelijk monument’ van Hugo Raes (motievenstudie).
GLADINEZ, D.: Theatergeschiedenis van het Vlaamse kamertoneel onder leiding
van Joris Diels.
HUYS, Pascale - LENS, Dirk: Ik ben een vliegengod in't diepst van mijn
gedachten. - Beschouwingen over de thematiek in Jeroen Brouwers' tot nu toe
verschenen romans.
JACOBS, Leo: De figuur van de vrouw in het werk van H. Marsman.
JANSEN, Chantal: De bende van Jan de Lichte en Louis Paul Boon.
Bronnenstudie.
JANSSENS, Lode: Walter van den Broeck. Een materialistische literatuuranalyse.
KUYL, Ivo: De poëtica van Willy Roggeman.
LIEKENS, Nicole: De Roman van Gerard Walschap (van ‘Waldo’ tot ‘Houtekiet’)
en Dostojevski. Een vergelijkende studie.
MAES, Lutgart: De ouder-zoon relatie in het vroege oeuvre van Hugo Claus.
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MICHIELSEN, Kris: Lijden, vervreemding, schuld bij J. Van Oudshoorn en F.M.
Dostojevski.
PAUWELS, Relinde: De dialoogstructuur van H. Pinter vergeleken met werk van
Gerard Reve.
PEETERS, Alex: Existentialisme in Vlaanderen: het denken en schrijven van Jan
Walravens.
SCHEIRENS, Nadine: Factoren van repertoirefundering in het koninklijk
jeugdtheater.
SMOLENAERS, Nadine: Paul Van Ostayen: de receptie van zijn poëtiek en poëzie
in de periode tussen 1930 en 1955.
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VAN DEN BRANDE, M.: Decadentie en sociaal protest: twee revolterende
houdingen t.a.v. de (burgerlijke) maatschappij.
VAN LOON, Hilde: Structurele analyse van een roman: een kritische benadering
van ‘De Seizoenen’, C. Schouwenaars.
VAN ROYEN, Yolande: Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong. Een
onderzoek naar de thematiek.
VLIEGEN, Frank: Receptie-onderzoek van ‘De Avonden’ van Gerard Reve.
VOS, Dirk: Het topografische schrijven van S. Polet en D. Robberechts. Een
onderzoek naar de Stad als Strukturerend Element in ‘De Geboorte van een
Geest’ en ‘Praag Schrijven’.
WAUTERS, Maria: Brief aan Boudewijn en het Realisme. Een onderzoek naar
de realistische kenmerken van ‘Brief aan Boudewijn’ van Walter van den Broeck.

Vrije Universiteit Brussel
Licentiaatsverhandelingen
CRESENS, Anna: Een vergelijking tussen twee opvattingen van het
magisch-realisme: Johan Daisne en Ernst Jünger.
LAMBERT, Annemarie: Het Vrouwentheater in Vlaanderen.
MORREN, Mark: Het nieuwere realistische proza van Ward Ruyslinck. Interne
analyse en vergelijking van ‘Wurgtechnieken’ (1980) en ‘De boze droom het
medeleven’ (1982).
PELGRIMS, Patrick: De verinnerljking in het werk van Ward Ruyslinck:
bespreking en situering.
THIENPONT, Carina: De trivialiserende reproductie van grote voorbeelden in
de ontspanningsliteratuur geïllustreerd aan de hand van verschijnselen uit de
naoorlogse ontwikkeling van het science-fiction-verhaal.
VAN DEN EEDE, Dirk: De werkelijkheid van Wolkers.
VANDENWIJNGAERT, Lutgarde: Van sadistisch universum naar komische
willekeur. Een analyse van ‘Uit talloos veel miljoenen’ en ‘Geyerstein's
dynamiek’ van W.F. Hermans.
VANRIJKEL, René: Van het nieuwe zonlicht naar de ultieme macht. Analyse van
‘De achtervolgers’ en ‘De moedergodinnen’ van Jan Emiel Daele.
VERSTRATEN, Mark: Naar een vernieuw(en)d ‘Cosmisch bewustzijn’?
Sociologisch-filosofische beschouwingen bij de religieuze mystiek in ‘De Angst’
(1972) van Claude van de Berge en ‘Een reis door het demiurgenrijk’ (1976)
van Jacques Hamelink.

Université Libre de Bruxelles
Licentiaatsverhandelingen
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ANDRIES, Véronique: Naastenliefde en sociaal gevoel in het proza van Karel
Van de Woestijne.
BARTHOLOMÉ, Nadine: De wereld van de film in J. Daisnes ‘De neusvleugel
der muze’ en in H. Claus' ‘De koele minnaar’.
BLOMMAERT, Jean-Claude: Weverberghs ‘Een dag als een ander’. Thematiek
en structuur.
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BOSTOEN, Chantal: Beelden van vrouwenmacht in de vitalistische romans van
H. Teirlinck.
COBBAERT, Bettina: De psychologie van de romanheld in drie werken van
Maarten 't Hart: reconstructie van een prototype.
DE CNYF, Christine: Een analyse van H. Lampo's ‘Kasper in de onderwereld
of De goden moeten hun getal hebben’.
DE QUIN, Anne-Françoise: De pychologische visie van M. Emants in zijn roman
‘Liefdeleven’.
DYLST, Nadine: Stijl, structuur en thematiek in P. Van Ostaijens verhalend
proza.
GRÉGOIRE, Jean-Michel: Drie hoogtepunten uit W. Ruyslincks recent
scheppend-betogend proza (1977-1982). De verruiming van het humanitaire
engagement en de intellectualisering van de gevoelsuitdrukking.
MESKENS, Muriel: ‘Een tuin tussen hond en wolf’, een ‘literair scenario’ van
Ivo Michiels.
SERWY, Anne: Het thema van de vrouwenmacht in het werk van F. Bordewijk.
VANDERSLEYEN, Patrick: ‘De verwoesting van Hyperion’ door H. Raes. Een
onderzoek naar motieven.
VINCENT, Baudoin: Van heimwee naar experimentalisme: een structurele
benadering van Oek de Jongs ‘Opwaaiende zomerjurken’.

Rijksuniversiteit Gent
Licentiaatsverhandelingen
BAETENS, Bernadette: Zeven spelen van die Wercken der Bermherticheyd
(Amsterdam 1591). Fol. H1V-K6V = Vierde spel. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
BRACKE, Dirk: Thema's in de poëzie van Patricia Lasoen (van 1961 tot 1980).
CORNELLI, Els: J.B. Houwaert, Pegasides Pleyn ofte den Lusthof der Maeghden
(Antwerpen, 1583). Boek III: Den Spieghel van die schoone Maeghden, blz.
301 tot 339.
COUDENYS, Kathleen: Jan Baptist Houwaert Pegasides Pleyn (Antwerpen,
1585). Boek vier, blz. 510-549. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
DAEMS Peter: Roman - Scenario - Film. De verfilming van twee romans van
Anton Koolhaas: De Nagel achter het Behang. Een pak Slaag.
DE BLENDE, Paul: Een onderzoek naar de thematiek in drie romans van Willem
Brakman. Debielen en Demonen. Come-Back. Ansichten uit Amerika.
DECLERCK, Stefan: Zeven Spelen van de Wercken der Bermherticheyt. Zevende
Spel (Anno 1591), fol. QSv.-fol. T6r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
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DE CROOCQ, An: Den Triumphe ende tPalleersel vanden Vrouwen
(Antwerpen/Brussel 1514), Fol. E2v.-Fol. 12. Tekstuitgave met inleiding en
verklarende aantekeningen.
DE KIMPE, Gerda: Zeven Spelen van die Wercken der Bermherticheyd
(Amsterdam, 1591) fol. A2r.-C7b: eerste spel. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
DE LOMBAERT, Christa: J.B. Houwaert, Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583)
Pag. 340-379 (derde boek). Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium.
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DE MAN, Anik: Romans en verhalen van Jeroen Brouwers.
DEMARREZ, Inez: Zeven Spelen van die Wercken der Bermherticheyd
(Amsterdam, 1591) fol. N2r.-08v.: zesde spel.
DENUT, Martine: Zeven Spelen van die Wercken der Bermherticheyd
(Amsterdam, 1591), fol. F1v.-H1v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
DE SMET, Anne: Jan Baptist Houwaert, Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1576)
blz. 470-509. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium.
DE VOLDER, Bart: Paul-Gustave van Hecke. Leven en werk.
DE WITTE, Johan: De poëzie van Stefaan van den Bremt.
EGGERMONT, Magda: A. Alberts: een romantisch schrijverschap gehuld in
soberheid.
GEENENS, Isabelle: J.B. Houwaert-Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583) Boek 1,
p. 120-159. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium.
GODIN, Gert: De grote verstaanbare emotie in drie romans van Roobjee.
GROOTAERT, Dirk: Zeven Spelen van die Wercken der Bermherticheyt
(Amsterdam, 1591) Fol. K6v.-N2r: vijfde spel. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
HUTSEBAIJT, Marc: J.B. Houwaert: ‘Pegasides Pleyn ende Den Lusthof der
Maeghden’ (blz. 1-50). Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium.
JACOB, Dorette: Een brokje leven voor het kind: An Rutgers van der Loeff: een
jeugdschrijfster.
JACOBS, Edwin: Erotiek, geloof en natuur bij Maarten 't Hart.
JANSEGERS, Joris: Julius Vuylsteke: Inventarisatie en kroniek (1864-1875).
LIEVENS, Johan: J.B. Houwaert: Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583) (pp.
161-199). Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
LAUAGIE, Jan: Karel Lodewijk Grimminck (1676-1728). Een bijdrage tot de
studie van zijn leven en werk.
LOUAGIE, Marina; De dichter Rutger Kopland, zijn thematiek en poëtische
opvattingen.
MORTIER, Paul: Een moeder of een goede verrader, wie kent deze laaiende
vrouw? Een onderzoek naar de plaats en de betekenis van de vrouwelijke
personages in het toneel van Claus.
OLLEVIER, Ivan: De evolutie in de poëzie van Roland Jooris.
OPPEEL, Marc: J.B. Houwaert, Pegasides pleyn (Antwerpen, 1583), blz. 420-469.
Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
OPSOMER, Françoise: Een sprong in de tijd. Narratologische en stilistische
analyse van twee fragmenten journalistiek proza van Cees Nooteboom aangevuld
met ‘proeve tot bibliografie van het oeuvre van Cees Nooteboom’.
POLLET, Jan: Willem Frederik Hermans alias Age Bijkaart in een land van
leeuwen en mandarijnen.
RENIER, Anne-Marie: Frans Jozef Blieck en de Vlaamse beweging. Een
onderzoek naar standpunten en opinies.
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STEVENS, Elly: Het gehandicapte kind in de jeugdliteratuur. Een beknopte
beschrijving van het ontstaan, de evolutie, de functies en het publiek van
Jeugdliteratuur, gevolgd door een functionele analyse van drieëntwintig
jeugdboeken waarin gehandicapte kinderen voorkomen.
VAN BAVEL, Martine: J.B. Houwaert: ‘Pegasides Pleyn ende Den Lusthof der
Maeghden’ (blz. 240-279). Antwerpen 1583. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
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VAN DEN BOSSCHE, Sonja: J.B. Houwaert, Pegasides Pleyn, (Antwerpen, 1583)
blz. 200-239. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium.
VANDEPUTTE, Tertia: Zeven Spelen van die Wercken der bermherticheyd
(Amsterdam, 1591), fol. C8r.-F1r. = tweede spel. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
VANDERCOILDEN, Lisette: J.B. Houwaert. Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden. Antwerpen 1583, p. 380-419. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium.
VAN DE WIELE, Ann: Oek de Jongs Opwaaiende Zomerjurken. Een structurele
en inhoudelijke analyse.
VAN HECKE, Hans: Pierre H. Dubois. In staat van beschuldiging, een strukturele
analyse.
VAN HOE, Geert: Interpretaties van de gedichten van G. Achterbergs Thebe.
VAN HOUTE, Johan: De poëzie van Luuk Gruwez.
VAN MAELE, Jan: Jan Gommert Elburg: Troubadour-kathaar van de twintigste
eeuw.
VANSIELEGHEM, Danny: ‘Spatial Form’ en ruimtewerking in de roman.
VAN THUYNE, Els: Aleidis Dierick. Een vrouw in de literatuur.
VERHOFSTADT, Wim: J.B. Houwaert: ‘Pegasides Pleyn’ Antwerpen (1583) blz.
80-119. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
VERMEERSCH, Heidi: Wereldbeeld en ideologie in het werk van Rudy Geldhof.
VERMEIRE, Monique: J.B. Houwaert. Pegasides Pleyn (Antwerpen 1583) p.
1-39. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
VERMEULEN, Ingrid: J.B. Houwaert, Pegasides Pleyn. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium (blz. 40-79).
VERREYT, Luc: Cyriel Buysse. Het aandeel van de experimentele methode, het
determinisme en fatalisme in zijn vroeg-naturalistisch werk.
VERSTAPPEN, Marc: Daniel Robberechts. Van autobiografisch naar taalkritisch
proza.
VERWEIRDER, Ria: Jan Siebelink. Aspecten van de thematiek.

Katholieke Universiteit Leuven
Licentiaatsverhandelingen
BARO, Michel: Maerlant's vertaaltechniek in ‘Die Historie van Troyen’.
BLANCKE, Dirk: ‘Tegen de botte doodsdrift in’. Analyse van Ed. Leeflangs ‘De
hazen en andere gedichten’.
BOELEN, Josse: Derde wereld en gastarbeiders in de jeugdboeken van René
Swartenbroeckx.
BORMS, Suzanne: Bespreking van de poëtica-gedichten van Remco Campert
uit zijn zeven eerste dichtbundels.
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BRIERS, Tilly: Proeve van bibliografie van de achttiende-eeuwse Zuidnederlandse
letterkunde.
CAMMAERT, Martine: De receptie van het slot van kortverhalen. Een
experimenteel onderzocht bij scholieren.
CASTEELE, Nicole: Zachtjes tekeergaan tegen heimwee en verdriet. Elisabeth
Marain: ‘Het Tranenmeer’.
CAUWENBERGHS, Greet: Dirc Potter, Blome der Doechden. Tekstuitgave (fol.
90 Vb-fol. 136 Ra).
CLINCKEMALIE, Bart: Is een geldige interpretatie mogeljk? Onderzoek naar de
literatuurtheoretische basisideeën van E.D. Hirsch, Jr.
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CONDERAERTS, Bart: Poëziebloemlezingen 1970-1979. Een analyse.
DAMS, Erik: Literatuur en non-book.
DE BOECK, Filip: Jazz en de problematiek van het schrijven bij Willy Roggeman.
DE BORGER, Gerlinde: Conscience op toneel. Een adaptatie van de roman ‘Baas
Ganzendonck’ voor Teater Antigone Kortrijk.
DEBRULLE, Eddy: De zgn. Mengeldichten XVII-XXIV van ‘pseudo-Hadewych’.
DE GROOTE, Karel: Analyse van de stripverhalenserie Bob Morane.
DE KERPEL, Edwin: Jan Frans Vander Borght: ‘Ierusalem door 't wapenghewelt
en hongher bevochten en ghewonnen’. Kritisch uitgegeven, ingeleid en
toegelicht.
DE MONT, Wim: Uitgeverij Manteau: een geschiedenis (1932-1950).
DE MOOR, Hilde: Bijdrage tot de studie van het literair element in Gentse
almanakken uit de 18e eeuw.
DE MOORTEL, Eddy: Carolus (en J.F.) Truyts' ‘Joseph’. Uitgegeven, ingeleid
en toegelicht.
DE MULDER, Lieven: Misdaadliteratuur, een bekend genre. Bespreking aan de
hand van de reeks ‘Crime de la crime’.
DEMYTTENAERE, Johan: Maarten 't Hart over vrouwen, al dan niet feministische.
Een analyse van hun betekenis in zijn werk.
DE PRIL, Luc: Een thematische bespreking van de dichtbundels ‘Laag Tibet’,
‘De vlag van de werkelijkheid’ en ‘Hebben en zijn’ van Jan G. Elburg.
DEPUYDT, Caroline: Plaatjes vullen geen gaatjes. Beschouwingen rond het
prentenboek voor kinderen.
DEVOGHEL, Hilde: Een literair-mytisch onderzoek van de ‘Gehandhaafde
verhalen’ van Jacques Hamelink.
EMBRECHTS, Ronny: Een verkenning van lezerreacties op Science Fiction: een
empirisch onderzoek.
EYSSEN, Marleen: Het beeld van Rosa Luxemburg in de Nederlandse letterkunde.
GEORGE, Bart: De tweede wereldoorlog in de recente jeugdliteratuur.
GIELEN, Etienne: Het verzet tegen de godsdienst in de poëzie van Hugo Claus.
Een thematische analyse van enkele bundels.
GIOS, Monique: De receptie van ‘Een Vlaamsche jongen’ (Wazenaar). Een
bijdrage tot de reconstructie van een periode-code.
HAMELRYCK, Marc: Het ‘Wekeljks Nieuws uyt Loven’. Een onderzoek naar
literaire gegevens in een 18e-eeuws weekblad.
HANSSENS, Myriam: Variantenapparaat van ‘Het Kerstekind’ van Stijn Streuvels.
HERDIES, Rita: Het anonieme ‘Lai de Tyolet’ en ‘Lanceloet en het hert met de
witte voet’.
HERREMANS, Francis: Jan Siebelink: een thematische studie.
LAGA, Erik: Beeldgedichten bij Jeroen Bosch. Analyse van gedichten van Rein
Bloem, Lucebert en Simon Vestdijk in relatie tot hun pikturale bron.
LEENDERS, Herman: Een magneet en van graniet. Een onderzoek naar ontstaan
en ontwikkeling van het beeld van de vrouw in het werk van Adriaan Roland
Holst.
LIBBRECHT, Joost: Haat je naaste zoals je jezelf haat. Thema's en motieven in
de romans van Jeroen Brouwens.
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MAES, Willem: Paul Snoek. De cyclus ‘En toen was de liefde kinderspel’ uit
‘Welkom in mijn onderwereld’.
MEERT, Marnix: ‘Almanach ofte oprechten Nederlantschen Hemel-Meter’.
Bijdrage tot het onderzoek van de literaire facetten van de achttiende-eeuwse
almanak.
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MERTENS, Luc: De Middelnederlandse niet-historische Arturroman beïnvloed
door ‘Lantsloot vander Haghedochte’? De hypothese getoetst aan de ‘Roman
van Walewein’ en de ‘Roman van Ferguut’.
MEUKENS, Greta: Op zoek naar nieuwe vormen in het kinder- en jeugdtheater.
Een produktieanalyse bij het Speelteater-Gent.
NOORS, Peter: Zelfmoord in de literatuur. Een onderzoek van het
zelfmoordmotief in de Nederlandse proza-literatuur na 1945.
OP DE BEECK, Beatrijs: Vitalistische aspecten in Rolande met de Bles van
Herman Teirlinck.
ORTIBUS, Veronique: Lampo's ‘De Komst van Joachim Stiller’ in het
Amerikaans. Een vertaalbeschrijving.
PIETERS, Rita: Blome der Doechden, van Dirc Potter. Inleiding en tekstuitgave
(fol. 44 Va-fol. 90 Va).
PIL, Marleen: ‘De Dodenklas’ van Freddy De Vree. Een inhoudelijke en
stilistische analyse op basis van intertextualiteit.
PINSEEL, Rita: De Renout van Montalbaen en de Historie van den vier
Heemskinderen: een structureel-vergelijkend onderzoek.
POPULAIRE, Johannes: Paul De Vree. Tussen traditie en experiment. Een
overzicht van het poëtisch oeuvre.
ROBYN, Filip: Den Bouck vander Herten Leeringhe. De Middelnederlandse
vertaling van de lange redactie van het aan Gerard van Luik toegeschreven werk
‘De doctrina cordis’.
SCHAUKENS, Marita: ‘De eenzame tussen licht en donker’. Vergelijkende
thematische studie van de verhalende werken van Clem Schouwenaars
geschreven tussen 1959 en 1968.
SELLESLAGH, Pascal: De droom in de griezelroman.
SERMEUS, Jos: Volkskundige elementen in het volledige oeuvre van Hendrik
Conscience, met bijzonder aandacht voor het volkslied.
SIOEN, Anne: Lucebert. De cyclus ‘De Dieren der Democratie’ uit ‘Triangel in
de Jungle’. Een analyse.
SMOLDERS, Hilde: Boerenpsalm. Een vergelijkende analyse van Timmermans'
roman en Veens' toneelstuk.
SPEELMAN, Godelieve: Maarten 't Hart - Ate de Jong. ‘Een vlucht regenwulpen’.
Een vergelijking tussen roman en film.
STUYVEN, Relinde: Alles houdt met alles verband. Een analyse van tijd, ruimte
en grondidee in ‘De glimlachende God’ van Bernard Kemp.
VAN ACKER, Anna: Poëzie van Paul Vanderschaeghe. Een monografie.
VAN BEEK, Karin: ‘De zegenpralende wijsheydt in de liest-soeckende Berthine’
door J.B. Stommels. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
VANBOSSUYT, Annick: De kat in het Vlaamse volkssprookje.
VAN CRAEN, Werner: ‘Parthenopeus van Bloys’ en ‘De historie van Partinoples,
grave van Bleys’: een vergelijkend onderzoek.
VANDEMAELE, Carine: Felix Timmermans' Adagio. Een analyse.
VANDERLINDEN, Valentijn: De verhouding Noord-Zuid in de literatuur. Een
status quaestionis.
VAN DER SPEETEN, Geert: De daad? Het woord! Een poëticale benadering van
het oeuvre van Mark Insingel, aan de hand van een analyse van vier werken.
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VANDERSTRAETEN, Mark: Een vergelijkende studie van Philip Vellacotts' Orestes
en Hugo Claus' Orestes. Een verkenning van de breuklijn tussen vertaling en
bewerking.
VAN DE WEYER, Marleen: Onderzoek naar de balangstellingssferen en literaire
genres in de 18de-eeuwse Zuidnederlandse almanak. Bijdrage tot de
literatuurstudie van de 18de eeuw in het Zuiden.
VAN DONINCK, Joris: Willem Elsschot als dichter.
VANDYCK, Monique: Volkskundige elementen in het volledige oeuvre van
Hendrik Conscience, met bijzondere aandacht voor de levenscyclusgebruiken.
VAN EYGEN, Hubert: Volkskundige elementen in het werk van Theodoor Sevens
(periode 1873-1900). Een bijdrage tot de studie van het volkslied in Vlaanderen.
VAN GOOL, Hilde: Volkskundige elementen in het tweede deel van Baekelmans'
literair werk.
VANHAMEL, Dirk: Naïviteit als levenshouding. Naïeve elementen in het werk
van Felix Timmermans.
VANHOOF, Greta: Experimenteel toneel in Vlaanderen in de periode na de
tweede wereldoorlog. Een studie van het oeuvre van Piet Sterckx en Jan
Christiaens.
VANHEEL, Marleen: De sociale verantwoordelijkheid of het sociaal geweten
van Lode Zielens (1901-1944) in ‘Moeder, waarom leven wij?’ (1932).
VAN HUMBEECK, Dirk: Het literair-plastische tijdschrift Ruimten van eind 1961
tot september 1973. Een evolutieschets.
VAN KEER, Hilde: ‘De Roman van Walewein’ van Penninc en Pieter Vostaert
(ca. 1230) en de ‘Walewein’ van M.C.H. Betz (1890). Een structurele
vergelijking.
VAN TEMSCHE, Nancy: Een vergelijkende analyse van een jeugdboek en een
boek voor volwassenen: ‘Goliath’ en ‘Lieve, mooie aarde’ van Aster Berkhof.
VERELLEN, Marleen: Piet van Aken, De blinde Spiegel: meer dan een
sleutelroman?
VISSERS, Karel: Analyse van Oek de Jongs roman ‘Opwaaiende Zomerjurken’.
WILLEMS, Maria: Drie achttiende-eeuwse Nederlandse vertalingen van ‘La
veuve du Malabar’ van Antoine-Marin Lemierre. Een vergelijkende studie.

Doctorale dissertaties
BAERT, Frank: De explosie der herenhuizen. Een onderzoek naar poëtologische
opvattingen binnen de beweging van Vijftig.
GEENS, Jan: Guido Gezelle en ‘'t Jaer 30’. Een literair-historische en
sociologische studie van zijn journalistieke bedrijvigheid in een politiek
weekblad.
VAN DE WIJER, Ingrid: Segheliin. Codicologische, bibliografische en
tekstkritische studie en editie. Deel 1. Studie. Deel 2. Editie.
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Université Catholique de Louvain
Licentiaatsverhandelingen
CLAUDE, Sylvie: Het personage in een klassieke roman: De boeken der kleine
zielen door L. Couperus. Een proef van twee benaderingswijzen.
DEGROOTE, Véronique: Een studie over de structuur van ‘De stille kracht’ van
Louis Couperus.
DE HOUWER, Alain: De kunst van het essay bij Maurice Gilliams.
DEWEZ, François: Analyse van de differentiële taalpsychologie van de
hoofdpersonages in Hella S. Haasses ‘Cider voor arme mensen’.
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LOONTJENS, Pascale: Het pleegkind en het geadopteerde kind in de hedendaagse
jeugdliteratuur.
MATHIEU, Joseph: Rhijnvis Feith: een sentimentele dichter.
SCHMITZ, Verena: Simon Vestdijk, Een Alpenroman ruimteanalyse.
SLAGMEULDER, Ingrid: Mens en maatschappij in C. Schouwenaars' ‘De
Seizoenen’ en ‘De Stervende Galliër’.

Rijksuniversiteit Luik
Licentiaatsverhandelingen
BONNET, Patricia: Het motief van het woonhuis in de poézie van Ellen Warmond.
DANTHINNE, Françoise: Het beeld van de vader in het werk van Jan Wolkers
en van Maarten 't Hart. Een vergelijking.
HENN, Albert: Maatschappij en christendom in de verhalen van J.M.A.
Biesheuvel.
LAMBOTTE, Monique: De groei naar volwassenheid in ‘De verminkte Apollo’
van S. Vestdijk.
LEVECQ, Christine: S. Vestdijk, ‘Meneer Visser's hellevaart’. Een reis in drie
etappen, met als gidsen J. Joyce en S. Freud.
MOREELS, Dominique: G. Burssens: de dichter.
SCHOONBROODT, Arlette, Aspecten van ‘De tuinen van Bomarzo’ van Hella
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[Nummer 3-4]
De structuur van Beatrijs
Dat F.P. van Oostroms inaugurale rede1 over ‘Beatrijs en Tweefasenstructuur’ door
uitdaging nieuwe impulsen zou geven aan de discussie omtrent het probleem van het
slot van het mirakelverhaal, zoals Van Oostrom zelf hoopte, is ondertussen al waar
gebleken: A.M. Duinhoven heeft, naar aanleiding van de naar zijn overtuiging
twijfelachtige status van Beatrijs' kinderen, al een begin van kritiek geformuleerd op
Van Oostroms interpretatie van het Middelnederlandse mirakel als een ‘contrafact’
van de Arturroman2. Ook mij heeft Van Oostrom niet kunnen overtuigen: zijn betoog
roept inderdaad zoveel vragen op, niet alleen van interpretatieve, maar in het algemeen
ook van literairhistorische en zelfs van literairtheoretische aard, dat men uit de lectuur
ervan weliswaar uitermate geboeid, maar toch ook een beetje beduusd en dus
onvermijdelijk sceptisch tevoorschijn komt. Wat hier volgt, is een poging tot
expliciteren van de bij mij opgeroepen vraagtekens. De structuur van het
Beatrijsmirakel staat daarbij als probleem centraal. Indien de formulering hier en
daar - het was, lijkt me, onvermijdelijk - polemisch zou klinken, dan is dat niet in de
eerste plaats de bedoeling geweest; het moge veeleer begrepen worden als

1

2

Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur
in de Middeleeuwen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek aan de Rijksuniversiteit van
Leiden op vrijdag 27 mei 1983 door F.P. van Oostrom, HES Uitgevers-Utrecht, 1983.
A.M. Duinhoven, ‘Haer moeder hier Beatrijs’, De Nieuwe Taalgids, jg. 77 (1984), p. 287-303
(p. 287-288). Duinhoven wijst m.n. op de zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht
onevenwichtige opbouw van Van Oostroms tweefasenstructuur voor Beatrijs. Het bezwaar
wordt door de hierna volgende ontleding bevestigd: de tweefasenstructuur blijkt in feite een
méérdelige structuur te zijn waarvan een aantal segmenten niet van elkaar werden
onderscheiden. Verder heeft Duinhoven twee bedenkingen bij Van Oostroms typering van
de ‘tweede fase’ als een nieuwe queeste: ‘Wordt de tweestrijd van de non en haar biecht op
enigerlei wijze als een vaert, weck of queeste voorgesteld?’ en: ‘zou een auteur met de
tweefasenstructuur van de Arturromans voor ogen, het tweede deel beginnen niet met de
nieuwe daden van de hoofdpersoon, doch met een relaas over haar kinderen?’. Beide
opmerkingen zijn m.i. terecht. Doch ook de ‘eerste fase’ van Beatrijs kan slechts met veel
tegemoetkomende welwillendheid als een Arturiaanse queeste worden opgevat: ook dit wordt
door de hier volgende structuuranalyse belicht.
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een graadmeter van de aandacht die ik Van Oostroms uitdaging waard heb geacht.
De stelling kan, pro memorie, in het kort als volgt worden weergegeven. De
Arturroman kent in hoofdzaak twee types van verhaalstructuur: het zgn. entrelacement,
waarbij de lotgevallen van verscheidene personages in betrekkelijk korte elkaar
afwisselende verhaalgedeelten worden weergegeven, en de zgn. Doppelweg, waarin
slechts één hoofdfiguur optreedt, maar dan wel in een dubbele queeste - een eerste
waarbij hij een eigen individuele identiteit verwerft, een tweede waarin hij deze
identiteit in harmonie moet weten te brengen met de eisen van de hofgemeenschap
waartoe hij na zijn eerste zoektocht is teruggekeerd3. Beatrijs nu - ik geef Van Oostrom
weer - is duidelijk genoeg voor een hoofs publiek geconcipieerd: het blijkt niet alleen
uit het hoofse karakter van het verhaal zelf, zoals dat vooral door Lulofs en Zemel4
in het licht is gesteld, maar ook uit de wereldlijke samenstelling van het enige
handschrift waarin het gedicht is overgeleverd. De auteur heeft dan ook zijn
verhaalstructuur aan het verwachtingspatroon van zijn geïntendeerd publiek
geadapteerd: hij heeft ‘de verhaalstructuur van zijn Marialegende geënt op het schema
van de Arturroman, en heeft zijn hoofdpersoon, net als de Arturridder, een tweefasige
identiteitsqueeste met hetzelfde ruimtelijk vertrek- en eindpunt laten doorlopen’ en
zodoende in zekere zijn een religieus contrafact geproduceerd van de wereldlijke
Doppelweg-variant. Vandaar dat, in tegenstelling tot wat veel moderne lezers op
grond van een foutieve, want a-historische benadering hebben gemeend, het verhaal
met de terugkeer van Beatrijs in het klooster niet beëindigd hoeft te zijn: na haar
eerste queeste rest Beatrijs

3

4

Vanuit een strikt methodologisch standpunt kan de indeling in entrelacement en Doppelweg
enige wrevel wekken. Het is immers duidelijk dat het eerste begrip in hoofdzaak de focalisatie
van de personages als criterium hanteert, terwijl alleen het tweede de eigenlijke
handelingsstructuur als basis heeft. Beide types sluiten elkaar dan ook niet uit: een aantal
Doppelweg-handelingsdraden kunnen in entrelacement-vorm vervlochten zijn. Het gaat hier
in feite om twee verschillende niveaus van de narratieve syntaxis. Ook zou de vraag kunnen
worden gesteld naar het verband van de Doppelweg-structuur met het theoretisch
narratologisch schema in drie delen opgesteld door A.J. Greimas (zie o.a. Sémantique
structurale, Paris, 1966, p. 197): op 't eerste gezicht vertoont de ‘tweede queeste’ immers
vrij wat gelijkenis met het derde handelingsmoment bij Greimas, de zgn. ‘épreuve glorifiante’.
De vraag komt hierna in een ander verband nog terug.
Van Oostrom verwijst naar: Beatrijs, uitgegeven door F. Lulofs, Culemborg, 1978; F. Lulofs,
‘Begrip voor Beatrijs’, Levende Talent, 1961, p. 475-491; ‘Kritiek op Beatrijs’, Levende
Talen, 1966, p. 204-221 en 342-356; R. Zemel, ‘De hoofse wereld in de Beatrijs’, Spektator,
jg. 12 (1982-83), p. 345-376.
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immers nog de proef van de wederopneming in de gemeenschap te doorstaan. Op
die manier functioneert het mirakel van Beatrijs ook structureel als een intertekstuele
opponent van de hoofse literatuur en kan het dus gezien worden als een concurrentieel
trefpunt van de religieuze met de wereldlijke ideologie.
Van Oostroms betoog5 strekt er grotendeels toe niet alleen Beatrijs maar de hele
middeleeuwse cultuurproductie in het licht te plaatsen van dit ‘fundamentele dualisme’
tussen een wereldlijke en een geestelijke levenshouding. Een van de belangwekkende
vragen die hij met zijn lezing oproept, is dan ook of een dergelijke tegenstelling aan
het complexe spel van ideologische machtsverhoudingen en verschuivingen waaruit
de geschiedenis onvermijdelijk bestaat, en zoals bijv. M. Foucault het op een aantal
gebieden genuanceerd heeft weten bloot te leggen, voldoende recht laat wedervaren.
Men kan zich met name afvragen of de relevante ideologische tegenstellingen niet
veeleer epistemologisch-evolutief dan wel lokaal-institutioneel (in dit geval: in de
tegenstelling hof-klooster) moeten worden gesitueerd.
Het betreft hier evenwel het gehele historiografisch kader waarin Van Oostrom
zijn interpretatie geplaatst wil zien, en als dusdanig een probleem dat het eigenlijke
onderwerp van zijn lezing ver overstijgt. Ik wil me dan ook hierna tot die interpretatie
zelf beperken, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat elke interpretatie hoe dan
ook pas door een historiografische visie gelegitimeerd wordt. Zo zou het inderdaad
voor onze lectuur van Beatrijs ongetwijfeld mede bepalend behoren te zijn, mocht
duidelijk komen vast te staan dat het werk met het oog op een wereldlijk hoofs publiek
is geconcipieerd. De gronden waarop Van Oostrom meent dit te kunnen aannemen,
laten hieromtrent echter geen definitieve beslissing toe. Het is natuurlijk zonder meer
waar dat het verhaal hoofse elementen bevat. Doch het wil me voorkomen dat deze
elementen hier veeleer als cultureel-, en niet zozeer als sociaal-distinctief op te vatten
zijn: dat zij identificatiemogelijkheden aanbieden aan een publiek dat zichzelf als
niet-dorperlijc beschouwt, wat een stedelijk of een religieus publiek niet uitsluit, wel
integendeel. Ik kom hierop later terug.
De codicologische omgeving waarin de tekst van het mirakel wordt aangetroffen,
biedt evenmin een beslissend houvast. Men kan met Lieftinck concluderen dat de
inhoudelijke samenstelling van het

5

F.P. van Oostrom, Beatrijs en Tweefasenstructuur, p. 12.
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handschrift wijst in de richting van een leek met belangstelling voor moraliserende
lectuur (waarom overigens niet even goed een geestelijke met belangstelling voor
wereldlijke lectuur?), maar dan toch niet zonder enige verbazing over de elementen
van de inhoud die, nog steeds volgens Lieftinck, veeleer thuishoren in een kloosterlijke
sfeer6. Ook Lulofs dacht op grond van de samenstelling van het handschrift weliswaar
aan een aristocratische gebruikerskring, maar sloot bijv. niet de mogelijkheid uit dat
het bestemd was ‘voor voorname meisjes die opgevoed werden in een rijk
kloosterinternaat’7. En ten slotte komt de overweging dat het ene manuscript waarin
een afschrift van het dichtwerk bewaard is van heel wat recentere datum kan zijn
dan het gedicht zelf, alle speculaties omtrent het op codicologische basis te
identificeren primair publiek wel ten zéérste relativeren.
Bij wijze van hypothese behoudt de zienswijze dat Beatrijs voor een hoofs publiek
zou zijn geschreven natuurlijk recht van bestaan. En wanneer zou blijken dat de
structuur van het verhaal afgestemd is op het verwachtingspatroon van een hoofs
literair publiek - of althans van een publiek met een hoofs-literaire horizon -, dan
zou dit voor de hypothese in kwestie een goede zaak zijn; evenwel niet voordat,
benevens dit verwachtingspatroon, ook andere structuurdeterminerende factoren op
hun mogelijke invloed zijn onderzocht. Anders gesteld: zo er al sprake kan zijn van
een tweefasenstructuur in Beatrijs, moet deze opbouw dan dadelijk als een contrafact
van de Doppelweg van de hoofse epiek worden begrepen, en niet veeleer, zo de
mogelijkheid daartoe bestaat, als een eigenschap van het genre zelf waarvan het
gedicht deel uitmaakt? De vraag kan natuurlijk alleen maar retorisch zijn: het heeft
weinig zijn een vormkenmerk van een mirakelverhaal dat eigen zou zijn aan
mirakelverhalen in het algemeen, te gaan toeschrijven aan het verwachtingspatroon
van een ‘vreemd’ hypothetisch publiek. Het is op zijn minst overbodig.
Dat Beatrijs niet van de profane Doppelweg is afgekeken, maar wel degelijk een
voor zijn eigen genre kenmerkende structuur vertoont, of althans een structuur die
eigen is aan de subgroep van mirakelver-

6

7

G.I. Lieftinck, ‘Beschrijving van het handschrift’, in: Beatrijs, eerste integrale reproductie
van het handschrift (...) onder leiding van A.L. Verhofstede, Antwerpen, 2de druk (z.j.), p.
20-31 (p. 29-30).
Beatrijs, uitgegeven door F. Lulofs, Culemborg, 1978, p. 10 en ‘Kritiek op Beatrijs’, Levende
Talen, 1966, p. 208.
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halen waarin Maria een zondige monnik of non ter hulp komt, blijkt nu inderdaad
zonneklaar uit de analyse die S. Kantor in Poetics Today heeft gepubliceerd van het
Mariamirakel El sacristan fornicario van de 13de-eeuwse Spaanse dichter Gonzalo
de Berceo (ca. 1195-1265)8. Eigenlijk zou ik met deze verwijzing kunnen volstaan:
wie het artikel leest, kan zichzelf overtuigen. Omdat echter de vergelijking van beide
verhalen inzichten oplevert die ook afgezien van de twee fasen-problematiek van
belang kunnen zijn, heeft het zijn dit parallellisme iets uitvoeriger te belichten.
Het gaat in het geval van het Spaanse mirakel om het merkwaardige avontuur van
een monnik die, vanwege zijn deugdzaamheid tot koster in het klooster aangesteld,
niet minder dan Beatrijs aan de lagen en listen van de duivel was blootgesteld. Ook
hij kon op de duur aan de verleidingen niet weerstaan en nam de verdorven gewoonte
aan 's nachts stiekem het klooster te verlaten om zijn lusten te bevredigen. Op een
keer, toen hij van zijn zondige uitstap terugkwam, viel hij in de nabijheid van het
klooster van een brug af en verdronk. De duivels wilden zich met spoed over zijn
verdoemde ziel ontfermen, toen dank zij de tussenkomst van de H. Maagd God ertoe
gebracht kon worden de arme man, die ook in zijn zondig leven zijn devotie tot Maria
niet achterwege had gelaten, een tweede kans te geven. De zondaar werd door zijn
medebroeders gevonden, kwam terug tot het leven, prees Maria en werd in het klooster
weer opgenomen. Hij biechtte, deed boete en leidde verder een vlekkeloos leven9.
Hoewel er vanzelfsprekend ook verschillen te noteren zijn in de details van het
verhaal, is de structurele overeenkomst met het Beatrijs-mirakel opvallend. Een
strikte analyse van ruimte en tijd brengt immers aan het licht dat El sacristan
fornicario kan worden gereduceerd tot een vrij eenvoudig verhaal van horizontale
en vertikale relaties, waarin, onder meer, de ‘twee fasen’ van Beatrijs herkenbaar
zijn: ook hier houdt het verhaal niet op met het naar onze moderne smaak al voldoende
happy einde wanneer de monnik weer tot leven komt, maar blijken de biecht en de
boetedoening van de zondaar, de bekendmaking van het wonder en de daardoor
mogelijk

8
9

S. Kantor, ‘Semiotic Analysis of a Medieval Miracle’, Poetics Today, jg. 4 (1983), p. 723-771.
De tekst, bestaande uit 26 vlak rijmende kwatrijnen, is, met een vertaling in het Engels,
uitgegeven in het artikel van S. Kantor, naar de editie door B. Dutton van Gonzalo de Berceo,
Los Milagros de Nuestra Señora, London, 1971.
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geworden glorificatie van Maria pas de voltooiing van het mirakel te vormen. De
horizontale thematiek van de vlucht uit- en de terugkeer in het klooster krijgt immers
pas zijn in verhouding tot de fundamentelere vertikale polariteit tussen hemel en hel:
om de zielezaligheid van de mens gaat het uiteindelijk en om de rol die Maria daarbij
kan spelen. Een eerste tegenstelling met het Arturiaanse verhaal komt hierbij reeds
naar voren: in de wereldlijke roman ligt immers de klemtoon op een horizontale
ontwikkeling, meestal in meanderachtige of seriële vorm.
Het geschematiseerde ruimte-tijdverloop van het Spaanse mirakel wordt door S.
Kantor als volgt weergegeven:10

Ook Beàtrijs' uitgangssituatie staat in het teken van de polariteit binnen-buiten en
van haar dilemmatische houding ertegenover: de buitenruimte wordt vanuit het
verlangen positief, vanuit de morele beoordeling echter negatief gewaardeerd. We
stoten hier alweer op een belangrijk onderscheid met de Arturroman, waar immers
datgene wat de held in zijn (eerste) queeste motiveert zowel door hemzelf als door
de gemeenschap ook (en wellicht in de eerste plaats) in moreel opzicht positief wordt
beoordeeld. Men vergelijke bijv. met de enthousiaste afscheidsmonologen die hoofse
helden bij zo'n gelegenheid plegen uit te spreken, het schuldbewuste afscheidsgebed
van Beatrijs:

10

Poetics Today, 1983, p. 737.
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Alsoe waerlike als ghi, here lieve
Wort ghehanghen tusschen .ij. dieve
Ende aent cruce wort gherecket
Ende ghi lazaruse verwecket
Daer hi lach inden grave doet,
Soe moetti kinnen minen noet
Ende mine mesdaet mi vergheven;
Ic moet in swaren sonden sneven.

Van het begin van een queeste kan hier dan ook geen sprake zijn: in moderne
verhaaltechnische termen zou men kunnen stellen dat Beatrijs' vlucht uit het klooster,
veeleer dan de uitvoering van een contract, een geval van contractbreuk voorstelt.
Op te merken nog in verband met de initiële ruimtelijke polariteit in Beatrijs is
dat het dualisme hoofs-religieus er niet mee samenvalt, althans niet in de zin dat de
buitenruimte met het hoofse zou worden gelijkgesteld. Het enige personage dat
expliciet als hovesche wordt gekarakteriseerd is de non Beatrijs op het ogenblik dat
zij zich nog binnen het klooster op voorbeeldige wijze van haar taken kwijt (v. 19).
Haar relatie met de jonghelinc wordt weliswaar als hoofs getypeerd, maar als dusdanig
nergens door de verteller negatief aangemerkt of met een andere, boven de hoofse
te verkiezen gedragswijze gecontrasteerd. En het enige wat je van de jongeling zelf
kunt zeggen, is dat hij behoorlijk rijk is en niet ongemanierd: het zal hem niet beletten
de eerste gelegenheid te baat te nemen om zijn vriendin op onhoofse wijze een
voorsmaakje te geven van wat zeven jaar later haar dagelijks lot zal zijn (v. 342 e.v.).
De plaats waar ze samen naartoe trekken is een poert, een stad: op het vlak van de
ruimtelijke opposities vormt dus niet het hoofse, maar wel het stedelijk milieu de
tegenhanger van de positieve binnenruimte11. Het hoofse heeft hier geen geografische
of sociale, alleen een zedelijke ‘plaats’: het is een van de elementen aan de hand
waarvan de auteur zijn hoofdpersonage (op positieve wijze) psychologisch heeft
ingekleurd. De macht van de Minne over de mens bijv. is een bekende topos van de
profane

11

Dit alles is ook Van Oostrom natuurlijk niet ontgaan: hij kan dan ook niet anders dan tot de
conclusie komen dat ‘de tekst een burgerlijk referentiekader niet uitsluit’ (noot 14, p. 22).
Belangrijker met het oog op de gestelde problematiek is echter te constateren dat Beatrijs
niet vanuit de polen ‘hoofs’ tegenover ‘religieus’ ideologisch is ingericht. Dat het hoofse en
het religieuze hier integendeel met elkaar blijken te harmoniëren (tegenover de onbetrouwbare
en verdorven wereld van stad, dorper en geld) geeft wellicht juister de werkelijke ideologische
positie van het gedicht weer dan de door Van Oostrom overbeklem-toonde tegenstelling
tussen (hoofs-)wereldlijk en geestelijk.
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(overigens ook van de mystieke) hoofse poëzie: in tegenstelling tot de drijverij van
de duivel wordt deze macht hier niet met afkeuring behandeld, maar als een nu
eenmaal bestaande en soms ook te waarderen machtige psychologische entiteit:
v. 62
Hier omme en darfmen niet veronnen
Der nonnen, dat si niet en conste ontgaen
Der minnen diese hilt ghevaen.

De aandacht van de Brabantse dichter voor het psychologische is in vergelijking met
het Spaanse verhaal in het algemeen trouwens opvallend. Die komt bijv. ook tot
uiting in de geraffineerde manier waarop de spanning tussen binnen- en buitenruimte
wordt opgebouwd en geleidelijk weer afgebroken. Een aantal symbolische en partiële
grensoverschrijdingen in crescendo preluderen op de eigenlijke vlucht: Beatrijs' brief
aan de jongeling, de ontmoeting bij het vensterkijn ‘Daer hi sat buten ende si binnen’,
het rendez-vous onder de eglentier in de boomgaard van het klooster. Wanneer zij
echter eenmaal het klooster verlaten heeft en het daglicht ziet opkomen, gaat Beatrijs'
eerste gedachte daarentegen terug naar de binnenruimte: ‘Waric met u niet comen
uut, Ic soude prime hebben gheluut...’. En wanneer ze enkele uren later, geschrokken
van haar eigen mededeling dat ze zelfs de hemel zou verlaten voor haar vriend,
overweegt dat de minste vreugde in de hemel al het aardse overtreft en dat alleen zij,
‘Diere om pinen: die sijn vroet’, dan zal ze daarbij wel in de eerste plaats aan haar
vroegere medezusters in het klooster hebben gedacht: ‘Diere om pinen, die sijn vroet,
Al eest dat ic dolen moet Ende mi te groten sonden keren Dore u, lieve scone
jonchere’. Tevens is hiermee, aan het einde van het eerste deel, het verband tussen
de horizontale en de vertikale as geëxpliciteerd.
Zodra dan de spanning tussen binnen- en buitenruimte is weggenomen, treedt een
opmerkelijke en voor het verhaaltype veelbetekenende versnelling van het tijdsverloop
op: het verdere verblijf van Beatrijs buiten het klooster is voor de thematiek blijkbaar
weinig relevant. Ook in dit opzicht kan haar ‘tocht’ niet met een Arturiaanse queeste
worden gelijkgesteld. De dichter van het Spaanse mirakel daarentegen is even discreet
als die van Beatrijs waar het over het zondige leven van zijn ‘held’ buiten het klooster
gaat.
Op het eerste gezicht lijkt het heel wat moeilijker om ook het tweede gedeelte van
het schema in het Spaanse mirakel (de dood van
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de monnik en zijn verrijzenis na de tussenkomst van Maria) in Beatrijs terug te
vinden. Wanneer we echter rekening houden met de typische handelingsaspecten
van beide verhalen, dan is het parallellisme integendeel verrassend nauwkeurig. Het
gaat hier inderdaad om een type van verhaal waarbij sprake kan zijn van een dubbel
aanvankelijk contract: het ene, met God als begunstiger en strekkend tot de
zaligwording van de menselijke contractant, is ten gevolge van het zondig gedrag
bij de overschrijding van de horizontale grens te niet gedaan; het tweede, met Maria
als begunstiger, wordt, daar leggen beide verhalen zeer expliciet de nadruk op, door
het hoofdpersonage in stand gehouden: in het Middelnederlandse mirakel wordt dit
bovendien op een sublieme symbolische wijze geïllustreerd wanneer Beatrijs na het
afleggen van haar kloosterkleed (eerste contract) niet het rode maar het blauwe kleed
aantrekt dat de jongeling voor haar heeft meegebracht. Alleen het volhouden door
beide hoofdpersonages van hun devotie tot Maria zal het mogelijk maken dat de
hemelse helpster bij uitstek de taak op zich neemt om het herstel van het eerste
contract te bewerken12. Maar intussen is dit eerste contract wel degelijk gebroken en
roept deze contractbreuk a.h.w. om bestraffing. Wat de Spaanse monnik betreft, drukt
S. Kantor het als volgt uit: ‘... the disjunction from the monastery is a figurative
representation of the monk's sin, and thus his death in the without constitutes an
infamous mark that shows him to be a violator of his contract with God’13. Essentieel
is hier dus niet dat de monnik sterft, maar wel dat zijn zonde door een val wordt
voltooid en gedemonstreerd. Ook Beatrijs nu beleeft haar val: na zeven jaren van
relatief geluk vervalt

12

13

Kenmerkend voor dit soort mirakelverhalen is blijkbaar dat na een tweevoudige ‘épreuve
qualifiante’, waarbij het menselijk personage faalt in zijn eerste, maar slaagt in zijn tweede
contract, de ‘épreuve principale’ niet meer door dat (immers gediskwalificeerde) personage
zelf, maar door Maria wordt uitgevoerd: de instandhouding van het tweede contract door het
menselijk subjekt heeft de interventie van de helpster in het eerste contract mogelijk gemaakt
(de termen subject en helpster hier in hun ‘actantiële’ betekenis: vgl. A.J. Greimas, Sémantique
structurale, 1966, p. 172 e.v.). Er kan hier dus sprake zijn van enige dubbelzinnigheid omtrent
het hoofdpersonage: wat de psychologische en materiële focalisatie betreft, staat Beatrijs
ongetwijfeld op het eerste plan; maar in de handelingsstructuur bekleedt veeleer Maria de
centrale plaats. Het slechts relatieve belang van Beatrijs als hoofdpersonage komt overigens
ook tot uiting in haar ‘eenmaligheid’: niet Beatrijs, maar wel Maria vormt op het niveau van
de personages de constante die de verhalen van dit type met elkaar verbindt. Van dit alles
vinden we ook weer geen ekwivalent in de Arturiaanse epiek terug. Voor een eerste verkenning
van de thematische en structurele constanten in de Middelnederlandse Marialegende, vgl.
verder D. Coigneau in zijn inleiding tot Mariken van Nieumeghen, 's-Gravenhage, 1982, p.
19 e.v.
Poetics Today, 1983, p. 741.
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ze tot prostitutie en bedelarij. Het is bovendien treffend dat in beide verhalen de ‘val’
ook letterlijk wordt uitgebeeld en wel in een bijzondere ruimtelijke omgeving, die
ten opzichte van de profane ‘wereld’, de aanvankelijke buitenruimte waarheen beide
hoofdpersonages vanuit hun klooster zich hebben begeven, alweer als een
buitenruimte, als een buiten-wereld, kan worden gekenmerkt: de monnik valt in het
water, Beatrijs moet ‘beeten op tfelt’.
De centrale tussenkomst van Maria - in het Spaanse mirakel een debat tussen de
H. Maagd en de duivels in de beste traditie van de middeleeuwse theologische
conflictus - wordt in Beatrijs op een bijzonder merkwaardige en vakkundige wijze
door de dichter a.h.w. opgespaard: het feit dat de 14 jaar durende plaatsvervanging
van de non door Maria pas helemaal op het einde van het tweede deel retrospectief
wordt onthuld, veroorzaakt zowel bij het hoofdpersonage als bij de toehoorder of
lezer een belangrijke informatieachterstand, die de omvangrijkste spanningscurve
in het verhaal bepaalt14. Het biedt de schrijver tevens de gelegenheid zich weer te
wijden aan datgene waar hij voor zijn tijd op een geniale wijze in uitmunt: de
menselijke psychologie. In tegenstelling tot haar Spaanse confrater ziet Beatrijs zich
verplicht om zelf de terugweg af te leggen: van tfelt naar de ‘wereld’ en zo terug
naar de omgeving van het klooster. Zoals de eerste overgang van binnen naar buiten,
wordt ook de terugkeer binnen de muren van het klooster in een psychologische
spanningsboog uitgewerkt: na het gesprek met de weduwe durft Beatrijs het niet te
geloven; ook de twee ‘dromen’ schenken haar niet voldoende vertrouwen om de
beslissende stap terug te zetten; pas wanneer ze de derde nacht in wakende toestand
Gods bevel vernomen heeft, weet zij het ‘zonder hone’: zij kan in het klooster terug.
Eenmaal binnen echter heeft ze nog af te rekenen met wat haar aan de buitenruimte
bindt, de erfenis van haar werelds bestaan: haar kinderen en haar zonde. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat beide elementen bij het psychologisch voltooien
van het verhaal nog enige aandacht krijgen. Beatrijs' moederliefde heeft de auteur
in het voorafgaande tweemaal expliciet verwoord (v. 452-453, v. 780 e.v.)

14

Ik vraag me af of de hele problematiek rond het zgn. toegevoegde slot uiteindelijk niet hier
haar oorsprong vindt: doordat de bekendmaking van de door Maria verrichte centrale
handeling zolang wordt uitgesteld, verschijnt dit handelingselement pas aan de tekstuele
oppervlakte op de plaats waar ook de peripetieën van Beatrijs tot een einde schijnen te komen:
het samenvallen van deze beide oplossende elementen veroorzaakt onvermijdelijk een
belangrijk rustpunt, een diepe ‘voor’ in het narratief verloop.
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en op impliciete wijze vanaf v. 433 voortdurend geïllustreerd. Deze band met de
buitenruimte is dan ook pas bevredigend ‘opgelost’ wanneer de non haar kinderen
in goede handen weet:
v. 903
Die moeder, diese hadde ghesoghet
Ende pine daer om ghedoeghet,
Haer was wel te moede
Doen sise wiste in goeder hoede
Haer kinder, diese begaf
In groter noet ende ghinc af.
Sine hadde vaer no hinder
Voert meer om hare kinder.

Van haar zonden is ze daarmee echter nog niet af. Het betreft hier evenwel, in
tegenstelling tot de kinderen, een probleem dat niet alleen tot de psychologische
oppervlakte, maar tevens tot de dieptestructuur van het verhaal behoort en dat met
name constituerend is voor het derde deel van het handelingsschema.
De tussenkomst van Maria heeft immers de breuk in het eerste contract niet hersteld,
doch dit herstel slechts mogelijk gemaakt. Het verhaal is dus niet ten einde bij Beatrijs'
terugkeer in het klooster. Alleen zijzelf kan nu haar contract met God door biecht en
boetedoening weer van kracht doen worden. En ze beseft het maar al te best; het
visioen van de jongeling met het kind en de appel helpt haar over haar psychologische
remmingen heen, maar leert haar overigens wat ze eigenlijk al lang wist:
v. 500
Ay lacen! wat sal mijns ghescien!
Ic mach wel ieghen dordeel sorgen Doghen gods sijn mi verborgen -,
Daer alle sonden selen bliken,
Beide van armen ende van riken,
Ende alle mesdaet sal sijn ghewroken,
Daer en si vore biechte af ghesproken
Ende penitencie ghedaen;
Dat wetic wel, sonder waen (...)

In Van Oostroms termen uitgedrukt zouden we hier moeten spreken van een anticipatie
van de tweede queeste terwijl de eerste nog volop aan de gang is. Ook op dit punt
lijkt het me moeilijk in de profane literatuur equivalenten aan te wijzen: we hebben
hier immers opnieuw te maken, bij het begin van het derde deel nu (volgens Kantors
schema), met een voor dit type verhaal kenmerkende doorkruising van de horizontale
door de vertikale as.
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Zonder biecht, geen herstel van het eerste contract en dus ook geen volwaardig
mirakelverhaal. Dat de biecht in Beatrijs, in vergelijking met het Spaanse verhaal,
zo uitvoerig wordt gethematiseerd, kan (eventueel: tegelijk) verscheidene oorzaken
hebben: een ideologische positie en persuasieve bedoeling van de auteur met
betrekking tot het belang van de biecht; zijn ook elders steeds aanwezige neiging tot
psychologische uitwerking van de handeling; zijn vaardigheid in het hanteren en
maximaal uitbuiten van spanningselementen; zijn volgehouden typering van Beatrijs
als angstig en beducht voor het oordeel der mensen. Wat dit laatste betreft, is zijn
heldin ongetwijfeld een van de scherpst getekende klein-menselijke personages uit
de middeleeuwse literatuur: zij mag er, in haar zondig leven, haar spijt over uitdrukken
dat de ogen Gods haar ‘verborgen’ zijn, de keurende blik van het menselijk opzicht
draagt ze overal met zich mee.
Hoe dan ook: pas door de biecht, door het herstellen van het eerste contract wordt
het laatste moment van de handelingsstructuur, nl. de uitvoering en voltooiing van
het contract, mogelijk. De opneming in de hemelse zaligheid die het logische einden definitieve rustpunt moest vormen van een dergelijk handelingsverloop was voor
de middeleeuwse ideologie blijkbaar zo vanzelfsprekend, dat ze noch in het Spaanse
noch in het Middelnederlandse verhaal expliciet hoefde te worden uitgebeeld of zelfs
maar vermeld.
Het door S. Kantor met betrekking tot El sacristan fornicario opgestelde
structuurschema behoeft dus slechts een zeer geringe veralgemenende aanpassing
om ook op Beatrijs van toepassing te zijn. Biecht, boetedoening en verder deugdzaam
leven vormen in beide verhalen de ‘logische’ inhoud van het tweede luik in het derde
deel:
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Het pragmatisch niveau van het verhaal is echter niet het enige waarbinnen de biecht
als een noodzakelijke schakel fungeert. Als geheel moet immers het mirakel ook
gesitueerd worden in een communicatief proces, waarbij God a.h.w. het gebeuren
als een boodschap overhandigt aan de menselijke gemeenschap. Het
Middelnederlandse mirakel geeft het even expliciet aan als het Spaanse: ‘een scone
mieracle (...) Die god sonder twivel toghede Marien teren, diene soghede’ (‘aun otro
miraclo (...) qe por Sancta Maria dennó Dios demostrar’). De rol van de mensheid
aan wie dit tonen geadresseerd is, wordt binnen het verhaal zelf metonymisch door
een exemplarische kleine gemeenschap uitgebeeld: ‘The introduction into the text
of a public receiver of the miracle which is witness to it and which, in response,
glorifies the Divinity, seems to be characteristic of the structure of the Miracles and
part of their didactic nature. The pure narrative in itself is not sufficient: rather, it is
necessary to emphasize its communicative intention and the manner in which it is
meant to be received’15.
Welnu, vóór Beatrijs' biecht is er van het mirakel nog niets ‘getoond’. De reactie
van de abt direct ná haar schuldbekentenis spreekt in dit verband - ook letterlijk, zo
zal later blijken - boekdelen: hij zal haar absolveren, zegt hij (v. 999-1001), - ‘Gheloeft
ende ghebenedijt moet die moeder gods wesen!’ - legt haar de hand op het hoofd,
geeft haar haastig ‘perdoen’, maar zit intussen met zijn gedachten al helemaal elders.
Déze abt heeft alvast geen Arturiaanse verhalen gelezen: als vertegenwoordiger van
de gemeenschap waartoe Beatrijs volgens de interpretatie van Van

15

Poetics Today, 1983, p. 750.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

174
Oostrom op dat moment na haar tweede queeste terugkeert, gedraagt hij zich tegenover
haar persoonlijk probleem wel zéér onverschillig:
v. 1006
Hi seide: ‘ic sal in een sermoen
U biechte openbare seggen
Ende die soe wiselike beleggen
Dat ghi ende u kinder mede
Nemmermeer, te ghere stede,
Ghenen lachter en selt ghecrigen.
Het ware onrecht soudement swigen,
Die scone miracle die ons here
Dede doer siere moeder ere.
Ic saelt orconden over al.
Ic hope, datter noch bi sal
Menech sondare bekeren
Ende onser liever vrouwen eren’.

Door het mirakel te verzwijgen zou Beatrijs dus niet alleen zichzelf, maar ook Maria
en God onrecht hebben aangedaan16. De gedachte is op een vrij merkwaardige wijze
ook vroeger al aan de tekstuele oppervlakte gekomen, met name in de passage die
de zielestrijd van Beatrijs, voorafgaand aan haar bekentenis, weergeeft:
v. 912
Menech suchten ende beven
Hadsi nacht ende dach,
Want haer die rouwe int herte lach
Van haren quaden sonden,
Die si niet en dorste vermonden
Ghenen mensche, no ontdecken,
Noe in dichten oec vertrecken.

De laatste uitspraak ziet er, voor de moderne lezer, op 't eerste gezicht als een wat
gratuite toevoeging uit, om niet te zeggen als een stoplap. Alleen de situering ervan
binnen het geschetste grotere communicatieve raam geeft het de hogere graad van
functionaliteit terug, die we bij de dichter van Beatrijs anders gewoon zijn.
En ten slotte kunnen we ook Beatrijs' visioen van de jongeling met de appel vanuit
dit perspectief een ruimere strekking geven dan dat het alleen om het zieleheil van
Beatrijs zou gaan: ook God is hier

16

De laatse fase in Beatrijs vertoont dan ook enige analogie met de derde ‘proef’, de épreuve
glorifiante in het schema van Greimas. Met deze restrictie nochtans dat niet het menselijk
subject, maar wel de helpster Maria hierin de plaats van begunstigde inneemt. Is de structurele
analogie tussen Beatrijs en Arturiaanse verhalen zoals Van Oostrom ze meende te kunnen
waarnemen uiteindelijk niet terug te voeren tot de recurrentie van een zeer algemeen narratief
schema? Vgl. immers noot 3 hierboven. Ook deze vraag lijkt me voor het vakgebied een
valabele uitdaging te kunnen zijn.
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geïnteresseerde partij. Is er trouwens niet iets vreemds met dit visioen en met de
uitleg die Beatrijs erbij krijgt? De jongeling zelf zou Beatrijs moeten zijn, het op en
neer gooien van de appel stelt haar boetedoening voor, het dode kind in haar (zijn)
armen zou dan God moeten figureren: de vergelijking mankt aan alle kanten17! Wat
de immanente waarde van het beeld betreft, zou de ionghelinc met witten ghecleet
eigenlijk veel beter God kunnen voorstellen. De allegorie zou dan het volgende
kunnen betekenen: God heeft aan zijn Boom der Kennis een scone miracle laten
groeien, Hij wil het miracle aan de mensheid tonen, maar zit vooralsnog met een
dood kind, een dood ‘publiek’ in de armen18. Alleen Beatrijs kan dat kind de ogen
openen en in dankbaar gejubel om de mooie vrucht van Gods almacht en goedheid
doen opleven. Is dit niet wat Beatrijs had kúnnen zien, indien ze niet zo uitsluitend
- Menschliches, Allzumenschliches - door haar eigen problematiek gebiologeerd was
geweest?
Hoe dan ook, aan het Arturiaanse schema van de Doppelweg blijkt er geen behoefte
te bestaan met het oog op het verklaren van de opbouw van het Beatrijsverhaal: de
zgn. tweede fase (er zou eigenlijk beter hetzij van een derde, hetzij van een vijfde
fase kunnen gesproken worden) maakt zowel op het pragmatische als op het
communicatieve vlak een geïntegreerd deel uit van de structuur die aan beide hier
vergeleken mirakelverhalen ten grondslag ligt. Dat wij hiermee vermoedelijk op een
vrij krachtig narratief model gestuit zijn, kan verder blijken uit de overeenkomsten
die men ook aantreft op het lagere niveau van de tekstuele vormgeving. Ik kan dit
moeilijk beter aangeven dan met een enigszins uitvoerig citaat uit de aanhef van het
Spaanse mirakel: men lette in het bijzonder op de beeldvorming en de formulering
in verband met Maria, de duivel en de devotie van de monnik.

17

18

Ook de toelichting door P.F.J.M. Eligh (‘Het visioen van Beatrijs’, De Nieuwe Taalgids, jg.
63 (1970), p. 132-137) aan de hand van eucharistische motieven brengt uiteindelijk geen
verklaring voor de op zijn minst merkwaardige identificaties waarop de interpretatie van de
allegorie berust.
Ik weet natuurlijk wel dat de tekst zelf niet deze, maar de andere verklaring geeft. De hier
voorgestelde interpretatie kan dan ook slechts a.h.w. achter de eerste schuilgaan: de waarheid
die ze weergeeft is wellicht (aanvankelijk?, onbewust?) door de schrijver beoogd, maar aan
Beatrijs niet zo uiteengezet. Toch lijkt me, in verband met de aangeduide algemene
communicatieve structuur van het verhaal, de voorgestelde dubbele lezing een mogelijke en
verrijkende receptiewijze voor dit gedeelte van de tekst.
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Vrienden, als U even geduld wil hebben
Een ander mirakel nog zou ik U willen vertellen
Dat het God beliefde te openbaren door (of: ten gunste van) de
Heilige Maria
Wier melk hij met zijn eigen mond had gedronken.
Er was eens een vrome monnik in een klooster,
De plaats is niet bekend, ik zou niet kunnen zeggen waar,
Die Maria van ganser harte beminde
En die elke dag voor haar beeld een buiging maakte.
Voor haar beeld boog hij elke dag
En sprak geknield: ‘Ave Maria’.
De abt van het huis gaf hem de zorg over de sacristie
Want hij achtte hem verstandig en vrij van lichtzinnigheid.
De boze vijand, de vicaris van Belzebub,
Die steeds van goede mensen de tegenstander was en dat altijd zal
zijn,
Zo lang kon deze listige tegenstrever bezig zijn
Tot hij de monnik verleidde en hem ontuchtig maakte.
(...)
Bij het buitengaan en bij zijn terugkeer
Moest hij aan het altaar voorbij:
Hij maakte een buiging en sprak zijn Ave, als naar gewoonte,
Geen enkele keer verzuimde hij dat.
(...)

Het spijt me bijna dat ik zoveel aan de banaliteit moet toegeven: Van Oostroms
theorie is ongetwijfeld vernuftiger en heeft bovendien de charme van het nieuwe en
onverwachte. Maar we kunnen er niet omheen: Beatrijs is in de eerste plaats een
mirakelverhaal van een bepaald type en vertoont dan ook een aantal kenmerken van
het genre of het subgenre waartoe het behoort, met name wat zijn structuur betreft.
Als batig saldo staat hier tegenover dat de analyse van S. Kantor een veelbelovende
richting aanwijst voor verder onderzoek, waarbij onder meer aandacht zal kunnen
besteed worden aan de vraag in hoeverre en op welke wijze een verhaal als Beatrijs
zich van zijn genregenoten onderscheidt. Het ‘hoofse’ zal daarbij, zoals uit de hier
voorafgaande korte vergelijking met het Spaanse mirakel reeds blijkt, op het niveau
van de psychologie, de omgangsvormen19 en de ideologie in het algemeen ongetwijfeld
een belangrijke

19

Er is totnogtoe overigens te weinig aandacht aan besteed dat de hoofse typering van het
personage Beatrijs mede door het verloop van het verhaal zelf bepaald is: Beatrijs wordt
immers veertien jaar lang door de hemelse koningin vervangen, zonder dat iemand het
verschil merkt. De laudatieve beschrijving in de inleiding maakt de persoonsverwisseling
‘mogelijk’ of toch geloofwaardiger.
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plaats blijken te bekleden. Bij de huidige vogue van de receptieësthetica lijkt het wel
onvermijdelijk - mediëvisten zijn immers niet verwend waar het de reële gegevens
omtrent de receptie van hun teksten betreft - dat op grond van dergelijke gegevens
hypotheses worden geformuleerd omtrent het ‘primair publiek’ van het verhaal. Deze
hypotheses mogen ons echter niet uit het oog doen verliezen dat een literaire tekst
niet alleen ontstaat als een tegemoetkoming aan een geïntendeerd publiek, maar ook,
en wellicht veeleer, als een dialoog met een complexe en niet altijd duidelijk te
omschrijven ‘aanwezigheid’ van andere teksten. Wat alweer niet uitsluit dat
hypotheses omtrent het publiek het onderzoek omtrent de intertekstualiteit richting
zouden geven. Het is echter geboden om bij dit laatste vrij strikte methodologische
normen te blijven hanteren. Wat Beatrijs betreft, blijkt alvast het narratieve model
van de Arturiaanse Doppelweg niet zonder geforceerde overeenkomsten van
toepassing te kunnen zijn en bovendien overbodig en anderzijds onvoldoende om de
werkelijke structuur van het mirakel bloot te leggen.
J. REYNAERT
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Mariken van Nieumeghen
Historia - retorica - ethica
1. Nieuwe gezichtspunten
Het titelblad van Willem Vorstermans publikatie, Die waerachtige ende Een seer
wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven iaren metten
duvel woende ende verkeerde, is in tweevoudig opzicht waarheidsgetrouw. De inhoud
van het leesdrama is in een bepaalde zin waerachtig, namelijk in zoverre de
laat-bourgondische moeilijkheden in Gelderland van meet af aan de
historisch-politieke achtergrond van het dramatisch gebeuren in M.v.N. zijn. Even
‘waar’ is het verhaal in de zin dat de laat-middeleeuwse vroomheid van Mariken
overduidelijk het stempel draagt van de godsdienstzin van de orde van de
dominicanen.
Wonderlijck is het verhaal door Marikens legendarische bekering en levenseinde
die geïnspireerd zijn op de miraculeuze gebeurtenissen zoals die beschreven worden
in de middeleeuwse vita van de heilige zondares Maria-Magdalena, de buitengewone
patrones van de dominicanen of predikheren. Even goed ‘legendarisch’ is Marikens
verblijf in het Wittevrouwenklooster in Maastricht, een in oorsprong
Maria-Magdalena-klooster voor boetende zondaressen1.
Christelijke ethica als integraal deel van middeleeuwse geloofsbeleving ligt ten
grondslag van Marikens inkeer en overgang van zonde naar genade. Dramatische
uitersten in historisch-politiek en ethischreligieus opzicht bepalen Marikens leven
in de wereld en in het klooster. Maar is er nog meer?
In de uitvoerige vakliteratuur rondom M.v.N. is het besef dat de christelijke
levenshouding de tegenpool en remedie is van Marikens verlangen naar roem en
geleerdheid minder duidelijk behandeld dan

1

L. Peeters, Mariken van Nieumeghen: Bourgondische politiek en dominicaanse vroomheid
(in) Afscheidsbundel F. Lulofs. Groningen 1984. - Gebruikte uitgaven van M.v.N.:
Verhofstede-Van Mierlo 1952; Van der Merwe 1969; Beuken 1972; Debaene-Coigneau
1980; Kruyskamp 1982; Coigneau 1982.
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wel wenselijk is. Toch is het de duivel Moenen die Mariken lokt met de kennis van
talen en van de zeven consten, waaronder de hooggewaardeerde retorica, die er is
om de andere consten een groter aanzien te geven (vss. 263-267, 507). Op het ogenblik
dat Mariken tot inkeer komt, verdwijnt Rethorijcke, auctentijcke, conste lieflijcke uit
haar leven.
In deze bijdrage wordt betoogd dat de humanistische aspiraties in het begin van
de zestiende eeuw, met name in bepaalde kringen in Antwerpen, en de
theologisch-scholastische bestrijding daarvan vanuit de kring van de dominicanen
en de St. Lucasgilde - dit in onmiddellijke connectie met de vernieuwde zingeving
van retorica buiten de traditionele rederijkerskamers -, het achtergrondprobleem
vormen van M.v.N. als leesdrama. Onderzocht zal worden in hoeverre de voordracht
van het retorica-refereyn inden Guldenen Boom in het middelpunt staat van een
retorisch-literair en ethisch-religieus conflict in Antwerpen omstreeks 1515

2. Literaire en humanistische achtergronden van M.v.N.
Wie in het begin van de zestiende eeuw, de tijd van het ontstaan van M.v.N., op de
hoogte wilde zijn van de kennis van die dagen kon gebruik maken van geleerde
compendia, waarin op basis van de zeven vrije kunsten de artes liberales in een
vernieuwde vorm werden aangeboden. De middeleeuwse trivium- en
quadriviumvakken bestonden respectievelijk uit grammatica, rhetorica, dialectica,
gebaseerd op de taal; en arithmetica, musica, geometria, astronomia, met als grondslag
het getal. In het goed bekende en ruim verspreide boek van Georg Reisch, Margarita
Philosophica (1497, 1503, 1504, 1508, 1515) worden, zoals gebruikelijk, de zeven
vrije kunsten als vrouwen voorgesteld. De traditionele dialectica draagt nu de naam
logica2. Dat is ook het geval in M.v.N. vss. 490-493:
Die vrije consten can si alle sevene,
Astronomia ende geometrica,
Aristmetica, logica ende grammatica,
Musijcke ende rhetorijcke, dalder houtste.

In Reisch' boekdeel over Astronomia is ook een hoofdstuk ingeruimd

2

Georg Reisch, Aepitoma omnis philosophiae alias Margarita Philosophica. In civitate
Argentina 1504. Volgende uitgaven heten Margarita Philosophica Nova. Argentorati 1508;
1515. - Reisch ondervond invloed vanuit de Nederlanden. Zie lit. in voetnoot 19: Bateman.
Over de bekendheid van Reisch' werk: G. Kuiper, Orbis Artium en Renaissance. Harderwijk
1941, 21.
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voor astrologia, waarin necromantia, pyromantia en geomantia worden behandeld.
Deze laatste worden meer als probleemgevallen dan als wetenschap beschouwd. Ook
in M.v.N. vss. 231-261 is nigromantia een buitensporigheid, die hoezeer ook door
Mariken gewenst, door de duivel wordt afgewezen. Beider opvattingen over die
geheimzinnige kennis zijn erg verschillend. Mariken heeft weet van nigromantia
door haar priester-oom Gijsbrecht. Die heeft daarvan zelfs een boek (vs. 234). Verder
blijkt dat de priester een bekwaam exorcist is die met zijn ‘wetenschap’ duivels kan
uitdrijven (vss. 235-238). Het is begrijpelijk dat Moenen zich daarbij niet op zijn
gemak voelt. Of het genoemde boek een door de kerk geapprobeerd boek is met
bezweringsformules of een heus geschrift over de duivelse nigromantie, is een vraag
die nog steeds ter discussie staat3. Feit is, dat Moenen die als duivel van naderbij met
de materie bekend is, zijn mening heeft (vss. 241-249): een verkeerd woord of letter
zou de gebruiker in levensgevaar brengen door toedoen van de boze.
De priester-humanist Reisch en later ook Johannes Wier (1515-1588) bestrijden
de bijgelovige meningen over de kracht van het woord door er op te wijzen dat de
formules en woorden uit de nigromantische boeken op zich zelf geen invloed hebben,
maar dat uit kracht van een gesloten overeenkomst (propter pactum initum) de duivel
en de beoefenaar van de zwarte kunst iets kunnen bereiken. Wie werkelijk met
woorden de duivel kunnen bevelen zijn god, de engelen, de heiligen en andere
deugdzame, rechtvaardige mensen, en dat slechts met Gods kracht (virtute divina)4.
De vrome priester Gijsbrecht kan hiervan gebruik hebben gemaakt in de
duivelsbestrijding. De argumentatie van Reisch en Wiers, en wellicht ook de populaire
beschuldigingen van Marnix van St. Aldegonde aan het adres van hoge geestelijken,
die zich zouden opgehouden hebben met nigromantie5, tonen aan dat het volk
onvoldoende genuanceerd dacht over het onderscheid van het bezwerende woord,
of dit nu uit

3
4

5

Vgl. P. Maximilianus, Nigromancie in Mariken van Nieumeghen. TNTL. 68 (1951), 245-252;
L. Peeters, Het wagenspel van Masscheroen. De Nieuwe Taalgids 64 (1971), 90-111, p. 105.
Reisch, Margarita Philosophica, Liber 7, tract. 2, cap. 25; Necromanticis exorcismis demones
non coartantur; Johan Wiers, De Praestigiis Daemonum en Incantatoribus ac Veneficis. Basel
1563, Duitse vertaling 1578, I. Buch, cap. 4; 5. Buch. cap. 4. - Deze ideeën vindt men haast
letterlijk in de Malleus Maleficarum (eind 15de eeuw) van de dominicanen H. Kramer en J.
Sprenger, Lib. II, quaestio 1, cap. 9 en Lib. II, quaestio 2, cap, 6.
Marnix van Sint Aldegonde, De Bijencorf der H. Roomsche Kerke, met inleiding en varianten.
Brussel 1858, Tweede Boekdeel, 117, 129, 136.
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Gods naam, of in naam van de duivel werd gesproken. Het is dan ook begrijpelijk
dat Moenen de kunst van de exorcerende priester Gijsbrecht liever niet aan Mariken
toevertrouwt en steunend op de gangbare misvattingen bij het volk haar doet afzien
van haar verzoek. Zelfs kerkelijke instanties blijken niet altijd de grenzen van het te
maken onderscheid gekend te hebben6.
De strijd tussen de duivel en priester neemt in M.v.N. dramatische vormen aan,
maar Moenen weet dat hij machteloos is op het ogenblik dat God de uitoefening van
zijn macht over de mensen belet (vss. 159, 587, 644, 682-683, 1003-1004). Het
gegeven dat de duivel slechts met toestemming van God het de mens lastig kan
maken, is een probleem waarvoor niet slechts theologen maar ook commentatoren
van M.v.N. zich geplaatst zien. D. Coigneau schrijft in zijn degelijke toelichtingen:
‘Deze theodicee bevrijdt de gelovige wel van de vrees voor een geheel aan de
willekeur en macht der demonen overgeleverde wereld, maar belast het godsbeeld
toch ook met een ethisch weinig bevredigende coöperatie-gedachte’. Het probleem
was ten tijde van het ontstaan van M.v.N. al eeuwen oud, zoals men kan nalezen in
de geschriften van Reisch en Wiers. Het was in zijn volle omvang al door Augustinus
onderkend. Deze kerkvader adstrueert het probleem met teksten uit de bijbel, de
zestiende-eeuwse auteurs nemen deze gewoon over met de opmerking dat wij
stervelingen dit nooit geheel zullen kunnen begrijpen, en dat wij het recht niet hebben
God daarover verwijten te maken (cuius plene iudicia nemo comprehendit: nemo
reprehendit juste)7.
Nadat Moenen Marikens verzoek om haar nigromantie te leren heeft afgewimpeld,
grijpt hij met des te meer aandrang terug op zijn aanbod van de zeven vrije kunsten
en de kennis van de talen.
Er is gegronde twijfel op zijn plaats of met de kennis van de talen wel, of slechts,
gedoeld wordt op het bijbelse pinksterwonder van de hl. Geest, zoals wel is beweerd8.
Het blijkt nergens uit dat in Moenens aanbod op deze manier moet worden gedacht
aan een bijbels-theologische achtergrond. Men kan met meer recht denken

6

7
8

B. Gloger und W. Zöllner, Teufelsglaube und Hexenwahn. Leipzig 1983, 112-113 ; ‘Die
offiziëlle Lehre der Kirche liess die Grenzen des Erlaubten stets im Halbdunkel willkürkicher
Auslegung durch ihre Glaubensgerichte’. C. Andresen-G. Denzler, Wörterbuch der
Kirchengeschichte. München 1982, 210-211: ‘Aus Missverständnissen (Magie, Aberglaube)
erwachsene Missbräuche im Bereich des Exorzismus waren häufig’.
D. Coigneau. Mariken van Nieumeghen. 's-Gravenhage 1982, 153; Reisch, Margarita
Philosophica, Lib. 7, tract. 2, cap. 25.
J.D.P. Warners, Mariken en de retorica. De Nieuwe Taalgids 68 (1975), 16-21.
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aan het belangrijke probleem van de kennis der talen, dat humanisten en behoudende
theologen, vooral de dominicanen, in confrontatie met elkaar bracht. Erasmus, Luther,
Marnix laten zich in deze strijd niet onbetuigd9. En was ook Antwerpen, het reisdoel
van Moenen en Mariken, niet bekend door een veelheid van talen, die daar in de
kringen van de humanisten werd gecultiveerd.10? Het hier aangesneden probleem
komt in een heel ander daglicht te staan als men het verhaal van de aankomst en het
verblijf te Antwerpen van Moenen en Mariken en daarin nog steeds onopgeloste
moeilijkheden - zie telkens Coigneaus voorbeeldige commentaar 1982, t.a.p. - in een
samenhangend geheel plaatst. Het volgende dient daarbij aan de orde te komen: de
aankomst in de Gulden Boom (vss. 441-455), het noemen van logica in aansluiting
aan geometrie (vss. 478-487), Marikens dubbelgelede voordracht over retorica en
de onderbreking door de brassers (vss. 504-555), het daarop volgende tumult ‘inden
Guldenen Boom’, gepaard gaande met moord en doodslag (vss. 555-618).
De situatie inden Guldenen Boom is voor de lezers van M.v.N. nog altijd
ondoorzichtig gebleven. Coigneau wijdt er een uitgebreide bespreking aan. Twee
soorten bezoekers houden zich in de Boom op: Boven sitten die borghers, beneden
die ghilde (vs. 448). De laatste bestaat uit een gemengd gezelschap van quistgoeykens
en vroukens vanden leven.
Moenen houdt Mariken ‘beneden’, van de ‘borghers’ hoort men verder niets meer.
Als men met Barnouw11 aanneemt dat zij hun eigen ruimte hebben ‘op die gulden
camere’ (vs. 452), dan is Moenens voorstel om alvorens de Gulden Boom te verlaten,
daar ook wat te gebruiken volkomen begrijpelijk. ‘Gulden Boom’ en ‘gulden camer’
kan men in semantisch opzicht beter van het woord ‘gilde’, een verzameling
klaplopers en geboefte (vss. 448-449), gescheiden houden. De verbogen vorm
‘guldenen’ in het proza na vs. 555 (indien Guldenen Boom) kan niet anders dan als
‘gouden’ worden begrepen. Barnouws vertaling ‘Guild Room’ voor ‘gulden camer’
is dan ook onjuist; de door Coigneau gesignaleerde moeilijkheden vloeien uit deze
misvatting voort. De ‘gulden camer’ is

9
10

11

P. Chaunu, Le temps des reformes. Histoire religieuse et système de civilisation. Paris 1984,
298: Humanisme/scolastique: un conflit de milieux.
M. Lowijs Guicciardijn, Beschryvinghe van alle de Nederlanden. t'Amsterdam 1612, 91:
Antwerpse humanisten in het begin van de zestiende eeuw ‘gheleert in goede letteren ... ende
vervaren in veel talen’.
D. Coigneau, Mariken van Nieumeghen, 160-161.
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blijkbaar de ruimte boven, waar de borghers zitten. Moenen stelt Mariken voor om
daar ook iets te drinken en zegt (vss. 452-453):
Wi moeten daer noch drincken op die gulden camere,
Eer dat wi scheyden, en ghijt begheert.

Het vervolg van het verhaal wijst uit dat daar niets van komt. Dat was ook wel niet
de bedoeling van Moenen want door zijn contacten met het ruige publiek ‘beneden’
en door Mariken juist daar te laten optreden bereikt hij wat hij wil: tumult, moord
en doodslag: soe crijcht Lucifer tsine int helsche estere (vs. 576). Tuysschers, vechters,
onghetijde puytieren, coppelersen, camercatten of sulken dieren’, dat is ‘al volcxken’,
waar Moenens ‘profijt aen lijt’ (vss. 564-567). De entourage van Marikens optreden
wordt volledig duidelijk als men in de geest van J.W. Mullers betoog aanneemt, dat
‘die gulden camer’ niet gelijk te stellen is met de ‘Gulden Boom’ als adres; de naam
van de herberg is wellicht afgeleid van, of houdt verband met, de kamer waarin het
gezelschap van de borghers zich bevindt12. In de tekst staat duidelijk ‘die gulden
camere’ niet guldekamer, c.q. gildekamer, hoewel in het Brabants de wisseling van
i en u tot de mogelijkheden behoort. Er staat geen compositum maar een adjectief,
gevolgd door een substantief. De tekst biedt geen filologische onduidelijkheden en
misverstanden in vss. 444-45513. Het onderscheiden gebruik van ‘gulden boom’ en
‘gulden camer’ ter aanduiding van respectievelijk het gebouw en een kamer daarin,
alsmede die van de bewegingen binnen het gebouw (daer noch drincken op die gulden
camere eer dat wi scheyden) kunnen tekstgetrouw worden opgelost.
Uit de bovenstaande verzen 452-453 en het daarop volgende verzoek (of bevel)
van Moenen: Sit neder, troost (vs. 454) merkt men Marikens onwennigheid te midden
van het lagere publiek, dat uit de zelfkant van maatschappij is samengeraapt. De
dubbelzinnige toespelingen op haar persoon als aantrekkelijke vrouw en de
bedreigingen aan het adres van Moenen, haar begeleider (vss. 462-473), maken de
sfeer er niet beter op. Moenen zoekt toenadering door de brassers tot drinken uit te
nodigen, Mariken begint in haar zenuwachtigheid met ‘Moenen lief’ over geometrie
en het tellen van ‘dropelen wijns’ te praten, om dan meteen een gedachtesprong naar
de logica te maken:

12
13

J.W. Muller, Een en ander over Mariken van Nieumeghen. Taal en Letteren 15 (1905),
225-248, p. 233.
D. Coigneau, Mariken van Nieumeghen, 90, 159-161.
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Logicam leerde ghi mi oeck daer naer (vs. 482). De drinkebroers vinden het allemaal
maar vreemd (wat seyt u vrouwe daer? vs. 484). Dat is het moment dat Moenen
gebruikt om te zeggen, wat een wonderbaarlijke vrouw hij bij zich heeft. Hij trekt
alle registers over haar kennen en kunnen open (vss. 488-495):
Si soude noch al meer wonders bedriven!
... ... ...
Die vrije consten can si alle sevenen,
... ... ...
Si soude derren staen teghen den alder stoutste
Clerck die in Parijs oft in Loevene studeert.

Men vindt de afzonderlijke vermelding van ‘logica’ in vs. 483 ‘vreemd’ en van de
andere kant toch ook weer ‘parmantig’ uit het perspectief van Mariken14. Het antwoord
op het raadsel hangt af van de juiste waardering van Marikens situatie. Een herhaald
lezen van de tekst kan tot de overtuiging voeren, dat Mariken vanaf het betreden van
de Gulden Boom zich bij het merkwaardige gezelschap van outcasts zeer vreemd
heeft gevoeld. Haar onzekere gemoedsgesteldheid uit zich door een springerige
gedachtengang en het zich geestelijk vastklampen aan Moenen, die dit op zijn beurt
misbruikt om de vraag naar haar optreden voor het gezelschap uit te lokken. Moenen
wordt dan ook prompt door een van de drinkebroers aangesproken (vss. 496-497):
Goey brasser, ic bid u dat ghi haer consenteert
Dat wi van haer wat sien moghen oft hooren.

In een overrompelend tempo wordt Mariken gepraamd om het ‘refereynken’ te laten
horen. Haar eerste poging (vss. 504-516) blijkt geen succes te zijn. De inhoud van
de verzen vss. 517-520 (Rethorijcke met crachte niet leerene ... gave vanden Heylighen
Gheeste) is niet erg tot tevredenheid van de ruige gezellen. Hun reactie verraadt dat
men toch iets meer, en wellicht iets anders, verwacht:
Ey, goey herte,
Moet u soe seer zijn ghebeden?

Een ander heeft meer consideratie:
Segt ons doch yet, wi zijn te vreden
Met dat ghi cont, ey, om gheselscaps wille.

14

D. Coigneau, Mariken van Nieumeghen, 162.
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Tendele zijn deze woorden ook vergoelijkend om Mariken, die zich in de kunst van
rethorijcken als een van den slechten scolieren voelt (vs. 505), weer aan het
voordragen te krijgen. Zij verweert zich tegen de interrupties met: Nu swijcht dan
stille ... Dus en laet van couten gheen vermaen zijn (vss. 521-523). Juist omdat haar
refereynken aangeleerd is, en dat nog wel onder supervisie van de duivel Moenen,
kan zij zich een slecht scoliere noemen. Het is bij haar niet ‘een conste die van selfs
commen moet’ als ‘een gave vanden Heylighen Gheeste’ (vss. 509-513). De drie
verschillende kunstige schema's van rederijkersstrofen in vss. 523-555 zouden wel
eens bedoeld kunnen zijn als het bewijs dat haar voordracht een produkt is van het
kunstonderwijs. De door L. Roose gesignaleerde tweeslachtigheid in Marikens
woorden, dat nl. retorica ‘met crachte niet te leerene’ is en eigenlijk toch als een
leervak door haar wordt beoefend15, is goed te begrijpen indien men vss. 508-513
qua inhoud niet identificeert met wat zij in vss. 524-555 in de praktijk brengt. Een
dergelijke opvatting geeft aan Marikens timide begin (vss. 504-507) een gepaste zin,
zij weet zeer goed dat er retorica en retorica is. Bovendien is de in filologenkringen
lang omstreden betekenis van vs. 525 die di eerst maecte niet langer een crux, deze
past volledig in de visie op retorica als humanistisch leervak, zoals uit de discussie
hieromtrent in Reisch' Margarita Philosophica duidelijk zal worden.
In de eerste helft van de zestiende eeuw moet de gedachte van de religieuze
oorsprong van de kunst steeds meer plaats inruimen voor een profane visie. Dat
gebeurde onder invloed van de Erasmianen16. J.J. Maks uitspraak karakteriseert goed
deze ontwikkeling: ‘de wetenschap der volksdichters (was en bleef) maar
schijnwetenschap, zodat ze van de kunst der serieuze wetenschapsmensen, de
humanisten, gemakkelijk als dwaasheid en aanmatiging aan de kaak kon worden
gesteld’17. De zestiende-eeuwer die op de hoogte is van wat er gaande was, kon zich
in dit opzicht niet beter uitdrukken dan in Marikens woorden (vss. 535-539):

15

16
17

L. Roose, Lof van Retorica. De poëtica der rederijkers. Een verkenning. Liber Alumnorum
Prof. Dr. E. Rombauts. Leuven 1968, 111-128, p. 116, 121-122. - Vgl. Coigneau, M.v.N.
1982, 164. H. van Dijk, Mariken van Nieumeghen (in) Dutch Crossing, April 1984, 27-37,
hier pp. 31-32.
F. Kossmann, Vaktermen en begrippen bij Molinet en De Casteleyn. TNTL. 70 (1952),
161-196, p. 173.
J.J. Mak, De Gedichten van Anthonis de Roovere. Zwolle 1955, 36. Roose 1968, 119. W.L.
Braekmans herinterpretatie in Jaarboek ‘De Fonteyne’ 18 (1968), 109-124 doet niets af aan
de geschetste ontwikkeling.
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Laet daer een constenaer comen notable,
Donable, van consten niet wetende een haer,
Sal claer ghehoort zijn, hier ende over al (daer).
Welnaer sal dye constighe van armoeden versmoren.
Vercoren es die loeftutere allet iaer.

De lang geldende mening van Leendertz dat vs. 525 die die eerst maecte als de hl.
Geest moest worden opgevat, is samen met de onnodige veronderstelling dat het
rederijkersrefrein erg gehavend tot ons is gekomen, een filologische noodsprong on
vss. 524-555 in overeenstemming te brengen met vss. 505-513. Juist ten tijde van
het ontstaan van M.v.N. was in de kringen van de humanisten het probleem van de
oorsprong van retorica zeer actueel. De religieuze herkomst wordt naar de achtergrond
geschoven, of zelfs niet eens meer genoemd. De Margarita Philosophica van Georg
Reisch stelt expliciet de vraag naar degene die retorica ‘eerst’ tot stand bracht18 in
een reeks vragen over de inhoud, de taak, de oorsprong of herkomst van deze kunst:
‘Quid Rhetorica: quo primo tradita, quid Rhetor, quid Rhetoris officium et quot
genera causarun’. Voor ons belang: ‘Quis igitur rhetor primus aut huius artis inventor
fuit?’ Het antwoord is categorisch: ‘Huius certitudinem nondum accepi, sed hoc
manifestum: ipsam ... Demosthenes, Cicero nec ab aliquo unoquoque vero docto
neglectam ob innumeros ex ea pullulantes fructus’. Het is duidelijk uit het betoog
van Reisch dat retorica overal haar zegeningen brengt in en voor een goed geordende
maatschappij19. Men vergelijke M.v.N. vss. 544-547:
Reyn conste sal elck met rechte minnen,
Conste eerst ghemaect aen elcken cant, want
Conste hout in weelden menich playsant lant.
Eere geschie hem allen die consten orboren.

18

19

Reisch, Margarita Philosophica, Liber 3, cap. 1. Vgl. G. Vasari (ca. 1550) in J.B. Ross-M.M.
McLaughlin, The portable Renaissance Reader. New York 1958, 141: ‘there must have been
one who made the first commencement’.
John J. Bateman, The Art of Rhetoric in Gregor Reisch's Margarita Philosophica and Conrad
Celtes' Epitome of the Two Rhetorics of Cicero. Illinois Classical Studies 8 (1983), 138-153,
pp. 140-141, 148; Robert L. Montgomery, The Reader's Eye. Studies in Didactic Literary
Theory from Dante to Tasso. Berkeley 1979, 9: ‘... poetry and rhetoric ... moral philosophy
... modes of ethics’. Vgl. W. Kühlmann, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. Tübingen 1982,
19: ‘Dieses zivilisatorische Sendungsbewusstsein der Humanisten ... artikulierte die “Einheit
der Renaissance” als Erneuerung von Moral, Religion, Zivilisation wie auch Recht und Politik
durch die Rezeption der in der antiken Schriften gefundenen Einheit von Wort und Sache,
...’
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Deze hartewens van Mariken is nog lang niet verwezenlijkt, immers ‘donconstighe,
alle botte, plompe, slechte sinnen’, die menen van kunst verstand te hebben, zijn de
grootste hinderpaal. Dat is erg jammer voor de ware retorica, vooral ook voor degene
die haar inventor is. Hij is werkelijk beklagenswaard. Men vergelijke vss. 524-526:
O rethorijcke, auctentijcke, conste lieflijcke,
Ic claghe met wanhaghe, die di eerst maecte,
Datmen di haet
Ende versmaet.

Het lijkt mij dat Ayres' vertaling van vers 525 als thy first finder in ere moet worden
hersteld20. Het woord eerst is in relatie te brengen met de vraag in humanistenkringen:
‘quis igitur rhetor primus aut huius artis inventor fuit?’ De vraag werd gesteld door
geleerden die zich bewust wilden afzetten tegen de opvattingen in de rederijkerij die
tot het verleden gingen behoren. De rederijker Lucas d'Heere (1534-1584) beschrijft
in 1565 de stand van het achterhoedegevecht. Hij meldt: ‘dese onse conste (diemen
t'onrechte Rhetorijcke naemt) tot noch toe niet en heeft connen verwerven de gracie
vande curieuse gheleerde’21. Omstreeks het midden van de zestiende eeuw is het
humanistisch-renaissancistisch pleit gewonnen via een steeds omvangrijker
kennismaking met de letterkunde van de antieken22:

20

21
22

A Marvelous History of Mary of Nimwegen. Translated Erom the Middle Dutch by Harry
Morgan Ayres, with an introduction by Adriaan J. Barnouw, s.d., p. 37. - Mijn vertaling zou
luiden: ‘Ik (Mariken) beklaag met misnoegen degene die je (Rethorijcke, authentijcke) eerst
maakte (tot stand bracht), omdat men je haat en versmaadt’. Vers 545 Conste eerst ghemaect
aen elcken cant kan naar de betekenis hiermee overeenkomen. Uit humanistisch oogpunt
zorgt een retorica voor welzijn en welvaart van de samenleving ‘ob innumeros ex ea
pullulantes fructus’ (Reisch). Retorica is oorzakelijk gezien, voorafgaand en omwille van
haar vruchten hogelijk gewaardeerd. De chronologische betekenis van eerst in vs. 525 werd
aanvankelijk ook door Van Mierlo aanvaard, pas later meent hij dat eerst ‘wis en zeker’ moet
betekenen ‘boven alles’ en betreurt het dat die betekenis niet in het Middelnederlandsch
Woordenboek voorkomt. Dat levert een dubieuze vertaling op, die bovendien de
zinsconstructie van vs. 525 uit elkaar rukt: ‘Ik, die u boven alles stelde, ...’. Maecte is
onvoltooid verleden tijd, maar Mariken toont in haar voordracht dat zij Rethorijcke,
auctentijcke hic et nunc het allerbelangrijkste vindt. - Vanuit Van Mierlo's latere opvatting
volgt dan ook consequent dat auctentijcke niet langer meer als ‘echt, authentiek,
oorspronkelijk’ wordt vertaald, maar als ‘vermaard, aanzienlijk’! M.i. wordt de interpretatie
van H.J.J.M. van der Merwe, Mariken van Nieumeghen. Pretoria 1969, 159 ‘auctentijcke ...
hier ongetwyfeld eg, outentiek’ door de in deze bijdrage besproken humanistische achtergrond
van Marikens refereyn bevestigd.
Lucas d'Heere, Den Hof en Boomgaard der Poesien, met inleiding en aantekeningen door
W. Waterschoot. Zwolle 1969, 4, 113.
L. Roose, Dwelck den mensche aldermeest tot consten verweet. De poëtica der Brabantse
Rederijckers in 1561. Hulde-album J.F. Vanderheyden. Langemark 1970, 91-108, p. 105. Zie ook de lofdichten op retorica, opgesomd in Coigneau, M.v.N. 1982, 164.
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Ludovico Guicciardini schrijft in zijn Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, een
werk dat voor het eerst in 1567 in het Italiaans verscheen en door Kiliaan in het
Nederlands werd vertaald23 over de drie Kamers van Rethorijcke te Antwerpen:
Boven alle dese heeft Antwerpen drie Gilden van Rethorijcke genoemt/
te weten Violiere Goudtbloeme ende Olijftack/ de welcke dienen om in
sekere tyden ende gheleghentheden/ in heur openbare bestelde plaetse/
'tvolck t'onderhouden ende vrolijck te maecken met Comedien/ Tragedien
ende andere historien/ met lustighe/ rustighe ende stichtende byspelen/
ghedichten ende refereynen/ volgende hier in de Griecken ende Romeynen/
daer men veel goede ende oorboorlijcke dinghen uyt mach sien ende leeren.
Ondertussen was het in de eerste helft van de zestiende eeuw met de traditionele
rederijkerij niet zo goed gegaan. Een tijdgenoot van de auteur van M.v.N., Cornelis
Everaert (1480-1556), laat in verschillende passages van zijn toneelwerk blijken dat
men te maken kreeg met een rumoerig en roerig publiek. De toeschouwers, tvolcxkin,
schrikt de spelers af24:
De Rethorycke zoude hemlieden vervelen.
Men zietse by dien quelen/ met onlusten.

Men krijgt te maken met25:
onverstandele/van zinnen ruut
Die ghemeenelic / rethorycke vercleenen.

Het merkwaardige publiek inden Guldenen Boom, het volcxken (vs. 567), waar
Moenen het op gemunt heeft, zal, gezien zijn samenstelling, nog een graad erger zijn
geweest. Wat Moenen, als een meester vol consten (vs. 197) Mariken heeft bijgebracht
- hij belooft haar die talen der werelt ... ende dan die seven vri consten daer bi te
leren (vss. 263-266) -, moet voor een publiek, dat slechts om gheselscaps wille (vs.
519) iets wil beleven als parels voor de zwijnen zijn geweest. Het zal Moenen dan
ook niet moeilijk vallen selken roere te stichten dat er slachtoffers zijn:

23
24

25

M. Lowijs Guicciardijn, Beschryvinghe van alle de Nederlanden. t'Amsterdam 1612, 79.
Spelen van Cornelis Fveraert ... met inleiding en aanteekeningen, uitgegeven door J.W.
Muller en L. Scharpé. Leiden 1920, p. 214, vss. 109-112; vgl. p. 466, vs. 58; commentaar,
p. 594.
Ibidem, p. 449, vss. 375-376. - Oordelen over eigentijdse rederijkerij in D. Coigneau.
Rederijkersliteratuur: Historische Letterkunde onder redactie van Marijke Spies. Groningen
1984, 48-52, 57.
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vs. 588: Ick sal, eer een iaer, meer dan duysent sielen verlacken, ... ... Ondertussen
houdt Moenen Mariken de vriend door rijke giften (vss. 224, 585-586). Haar verdere
leven als ‘sduvels amie’ (vs. 1024) wordt er door bepaald, zoals uit haar biecht blijkt.
De duivel en zijn leerlinge profiteren van elkaar.
De gewelddaden in de kring van Moenen openen uiteindelijk Marikens ogen. Haar
achterdinken brengt bezinning en bekering26. Moenens mooie leer en beloften worden
weerlegd door het debâcle van zijn daden. De retorica en de consten uit zijn school
brengen onheil, Mariken voelt zich misbruikt. Deze ontwikkeling van stemmingen
en gebeurtenissen in het verhaal verraadt hoe de schrijver van M.v.N. tegenover de
inhoud en de uitwerking van Marikens refereynken staat.
Retorica is niet slechts een vormgevende en literaire woordkunst, zij hoort ook
van het allergrootste belang te zijn voor het goed functioneren van een samenleving
in zedelijk-maatschappelijke zin. Het valt op dat vss. 545-546 de enige positief
geformuleerde mededelingen zijn in de drie negenregelige rederijkersstrofen van
Marikens voordracht:
Conste eerst ghemaect aen elcken cant, want
Conste hout in weelden menich playsant lant.

De vraag is: Hoe geloofwaardig zijn Marikens verzen voor de auteur van het stuk?
Het rederijkersrefrein is tot stand gekomen in de leerschool van Moenen, die zich
als magister artium uitgeeft. De

26

J. van Mierlo, Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poepie. Gent (1948), 167
vindt achterdinken, achterdenken geen gewoon woord. De vertaling in de onderscheiden
commentaren in nogal wisselend: Van der Merwe: inkeer, berouw; Beuken: nadenken en
dan tot inkeer komen; Kruyskamp: nadenken om tot inkeer te komen. Zij volgen allen min
of meer Van Mierlo's oplossing, die toegeeft het woord ‘tot nog toe nergens’ te hebben
gevonden. Coigneau denkt aan ‘piekeren, zich iets beklagen, berouw hebben’. Zie nu Mnl.
Wdb. Supplement. Leiden-Antwerpen 1983 s.v. achterdenken. In het begin van de 16de eeuw
is de betekenis dat men met zorg en overleg over iets nadenkt, zich zorgen over iets maakt,
met bekommering over iets nadenkt. Cornelius Hazart, Triomph vande Christelijke leere ofte
Grooten Catechnismus. t'Antwerpen 1683, 483 noteert: ‘De suspiciën noemen wy in onse
tale, quaet achterdenken’. Als malafide gedrag in het spel is, zoals dat van Moenen in M.v.N.
vss. 611-614, zou men kunnen denken aan ‘zorgelijke gevoelens, kwaad vermoeden,
achterdocht’. ‘Achterdenken’ in vss. 613-614 is dan op te vatten als een toelichting bij vss.
611-612:
Daerbi soumen oec ghevoelen moghen
Dat hi quaet es, omdat hi tseghenen vliet.
In het licht van het bovenstaande kan ik het moeilijk eens zijn met Lucy de Bruyn, Woman
and the Devil in sixteenth-century literature. Tisbury 1979, 16: ‘She (Mary) never suspects
that her ugly, one-eyed companion (Moenen) will play her false’.
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opbouw van M.v.N. en de historische achtergronden helpen ons bij het vinden van
een antwoord op de gestelde vraag.
Het verhaal komt na een kleine inleiding zeer vlug toe aan een dubbele
conflictsituatie, waarin Moenen steeds de hand heeft27. Het gaat om te beginnen erg
averechts met Mariken: meningen en overtuigingen inzake de Gelderse politiek en
de verhouding met haar ruziënde moeye botsen op elkaar. Het stuk zou getypeerd
kunnen worden met een beschrijving die de tijdsgeest van de zestiende eeuw
karakteriseert: ‘un pôle d'altérité, qui ... permet à la fois de rejeter ce qui n'est pas
assimilable et de fournir par le spectacle dramatisé de ce qui est réprimé un modèle
pour le reste de la population’28. Deze woorden van algemene strekking zijn in
concreto toepasselijk op de Nijmeegse moeilijkheden. In deze zin is Mariken werkelijk
‘van Nieumeghen’. De Gelderse politieke aspiraties waren voor de Bourgondiërs
een ongewenst en onaanvaardbaar alternatief. Een Bourgondisch gezind auteur is
het gelukt het historisch drama in Mariken als persoon en in M.v.N. als literair werk
gestalte te geven. De trieste ondergang van de rabiate moeye en de verleiding van
het in wanhoop gestoten Mariken zijn in het verhaal niet denkbaar zonder de Gelderse
confrontatie met de Bourgondiërs.
De schildering van de tweede scène, die van het Antwerpse milieu, toont aan hoe
perfide de duivel kan zijn. Mariken wordt door Moenen ingewijd in de zeer
gewaardeerde zeven vrije kunsten met de bedoeling haar met en door de retorica te
gebruiken in het maken van een overvloedige hellebuit. ‘Rethorijcke hantieren om
die seven vri consten daer met te vermeerene’ (vs. 506-507) is een wensdroom van
Mariken die haar steeds verder verstrikt in de uitvoering van Moenens opzet. Vanaf
het ogenblik dat Mariken gaat beseffen, dat zij in en door het beoefenen der kunsten
misbruikt wordt, komt haar bekeringsproces op gang. Gaandeweg zal duidelijk
worden hoe zeer de laat-middeleeuwse religiositeit het verdere, betere, leven van
Mariken zal bepalen. Ommeganck en tspel van Masscheroen, priesterlijke vroomheid
en strenge boetvaardigheid in een Maria-Magdalena

27

28

Reeds de kerkvaders beschouwden onenigheden, ruzies en oorlogen als het werk van de
duivel, die daarbij garen spon: Goswin Franken, Wunder und Taten der Hetligen. München
1964, 111.
Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Willem Frijhoff, Robert Muchembled, Prophètes et Sorciers
dans les Pays-Bas XVIe-XVIIIe siècle. Paris 1978, 160.
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klooster zijn sterker dan de duivelse kunsten en boosaardigheden29. De christelijke
ethica vormt een heilzaam tegenwicht tegen de door boze machten misbruikte studia
humanitatis, waarvan de sermocinale artes het fundament is met de welsprekendheid
als de hoogste trap van de talige consten. De inhoud en de achtergronden, vooral dan
die in Antwerpen, van M.v.N. zijn in dit opzicht nog onvoldoende ter sprake gekomen.
De opkomst en de bloei van het humanisme hebben zich tot in de eerste decennia
van de zestiende eeuw vooral buiten de universitaire instellingen voltrokken30. Deze
waren vooreerst op de scholastische filosofie en theologie ingestelde instituten,
waarbinnen de studia humanitatis niet erg gewaardeerd werden31. Dat bracht verweer
met zich mee van de kant van de vernieuwende krachten. De aanvallen op de Keulse
dominicanen in de Epistolae obscurorum virorum (1515) ter verdediging van de
humanist Reuchlin zijn voldoende bekend, evenals de schampere opmerkingen van
Erasmus in zijn Lof der Zotheid (1508) aan het adres van de dikbuikige theologen,
die liever dwalen dan de filogische en classisistisch gerichte ‘drietaligen’, d.w.z. de
humanisten, gelijk te geven32. Het is mogelijk dat Moenen in M.v.N., vss. 495-496
de Leuvense en Parijse collegae van de Keulse Dunkelmänner op de korrel neemt,
als hij Marikens kennis van de zeven vrije kunsten aanprijst:
Si soude derren staen teghen den alderstoutste
Clerck, die in Parijs oft in Loevene studeert.

Nog een andere wederwaardigheid uit het leven van Mariken lijkt nu

29

30

31

32

L. Peeters, Het Wagenspel van Masscheroen. De Nieuwe Taalgids 64 (1971), 90-111; L.
Peeters, Mariken van Nieumeghen: Boergondische politiek en dominicaanse vroomheid; Zie
literatuur in voetnoot 1 hierboven.
J.R. Hale, Renaissance Europe. The Individual and Society 1480-1520. New York 1971,
275-297; Lauro Martines, Power and Imagination. City-States in Renaissance Italy. New
York 1980, 202-205; Walter Ullmann, Medieval Foundations of Renaissance Humanism.
London 1977, 182-183.
Steven Ozment, The Age of Reform 1250-1510. An intellectual and religious History of Late
Medieval and Reformation Europe. New Haven and London 1980, 79-80, 305-309:
tegenstelling tussen humanisme en het thomisme van de dominicanen; J. Leclerq, Fr.
Vandenbroucke, Louis Bouyer, The Spititualaty of the Middle Ages. London 1968, 516:
‘These humanists ... were so infatuated with wisdom, philosophy and arts of antiquity, that
inevitably those who came after them would question revelation itself’. Vgl. ook P. Chaunu,
Le temps des reformes. Histoire religieuse et système de civilisation. Paris 1984, 293-367:
L'humanisme, passim; Eckhard Bernstein, German Humanism. Boston 1983, 85.
D. Erasmus, Lof der Zotheid. Vert. A. Dirkzwager. Brussel-Amsterdam 1978, 203; ven. A.J.
Hiensch, Utrecht-Antwerpen 1969, 143; Charles Trinkaus, In our Image and Likeness.
Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought. London 1970, 12-13, 72-73.
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beter te kunnen worden verklaard. Het feit dat Marikens zonde door het regionaal
hoogste kerkelijk gezag, namelijk te Keulen (proza na vs. 1020), niet naar behoren
kan worden behandeld, maar als een soort ‘casus reservatus’ naar Rome wordt
doorverwezen (wat kerkrechterlijk gezien niet hoefde), kan eventueel worden gezien
als een zinsspeling op een reactie uit Rome in het geschil tussen Keulse dominicanen
en humanisten, waarbij Rome in zekere zin de zaak aan zich trok. Zo antihumanistisch
was men in kerkelijke kringen niet, behalve in Keulen en het van daaruit beinvloede
Parijs en Leuven33. De leider van de campagne tegen de humanisten was de Antwerpse
dominicaan Jacob van Hoogstraten (zie verder) die het vooral gemunt had op het
intellectueel programma van de humanisten; dat was niet het geval in Rome. - In de
vakliteratuur rondom M.v.N. heeft men herhaaldelijk opgemerkt, dat merkwaardig
genoeg de geleerdheid waarmee Moenen Mariken heeft verleid, geen onderwerp van
haar biecht is bij de paus te Rome. - Toen in 1515 Rome bepaalde dat de Keulse
dominicanen te ver waren gegaan in hun ‘affaire’' met de humanisten en zich daarvan
dienden te onthouden, werd daaraan onvoldoende gehoor gegeven34. Past M.v.N.
wellicht bij deze agitatie?
De meest geduchte, en in de kringen van de humantisten meest beruchte,
dominicaan die in de Keulse twisten ingreep was Jacob van Hoogstraten, jarenlang
prior van het Antwerpse klooster.
- Waarom zou Moenen in vss. 502-503 juist Hoochstraten noemen als de plaats
waar Mariken haar refereynken aanleert? Was het een reminder voor de grinnikende
goede verstaander? - Jacob van Hoogstraten was in de Scheldemetropool zeer actief
tegen ‘onze eerste humanisten’, met name tegen Petrus Gillis, sinds het jaar 1512
griffier van de stad, en Cornelis Grapheus, secretaris van Antwerpen. Deze
bewonderaars van Erasmus keerden zich omwille van de ‘bonae litterae’ en de ‘vrije
gedachte’ tegen de scholastiek van de dominicanen35. Anderzijds waren de
verhoudingen van de dominicanen met

33

34

35

K. Blockx, Een conflict tussen Erasmus en de Leuvense theologen in 1519. De Gulden Passer
47 (1969), 7-30, p. 9; Fr. de Dainville, La Naissance de l'Humanisme moderne. Paris 1940,
Tome I, 8. Ook Marnix van St. Aldegonde zal in Bijenkorf Parijs en Leuven in één adem in
ongunstige zin noemen: uitgave Brussel 1858, Eerste Boekdeel, 187, 318; Tweede Boekdeel,
135, 152, 174.
B. Gloger und Walter Zöllner, Teufelsglaube und Hexenwahn. Leipzig 1983, 109. Vgl.
Joachim G. Boeckh e.a., Geschichte der deutschen Literatur. 4. Band: Von 1480 bis 1600.
Berlin 1983, 178-183: Verteidigung des Humanismus.
Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen. Antwerpen 1940, deel 18, 239; G. Degroote,
Erasmofilie te Antwerpen in de eerste helft van de zestiende eeuw. De Gulden Passer 47
(1969), 31-51. - Vooral het pedagogisch en intellectueel programma van de humanisten
beviel Van Hoogstraten niet: James H. Overfield, Scholastic oppostition to humanism in
pre-reformation Germany. Viator. Medieval and Renaissance Studies 7 (1976), 391-420, pp.
394-395.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

194
de Sint Lucasgilde, waarvan de Violieren als rederijkerskamer deel uitmaakte, goed.
Er bestond o.a. een langlopend huurcontract tussen beide partijen over een pand in
de nabijheid van het klooster van- de dominicanen36.
Men had in het humanistische kamp weinig begrip voor de oude volkstalige
‘rhetorica in verzen en abstracte wijsheid in kunstmatig woordenspel’. Zij zagen hun
eigen retorica ‘als de machtigste aller kunsten, die aan de mens welsprekendheid,
macht en glorie’ schonk37. Ook in Marikens refrein heeft men een afscheid van de
‘gemeenschapskunst’ der middeleeuwse rederijkerij gezien, zij wordt vervangen
door de nieuwe retorica van het ‘burgerlijk humanisme’38. Zijn vertegenwoordigers
in de eerste helft van de zestiende eeuw waren overwegend Erasmianen. Hun retorica
brengt humaniteit, beschaving en vaardigheid in het maatschappelijk verkeer39. Het
zijn de begrippen en idealen die ook Mariken worden voorgespiegeld door haar
leermeester vol consten (vs. 197) als zij zijn aanbod van de kennis van alle die talen
der werelt en die seven vrí consten aanvaardt (vss. 263-267). Men lette op de roemen eerzucht van de ‘humanist’40:
So sal u alle die werelt verheffen ende eeren,
... ...
Tes om van elcken verheven te sijn seer excellentelijc

Marikens wereld zou er anders uitzien als reyn conste door ieder in ere zal worden
gehouden: conste hout in veelden menich playsant lant (vs. 546). Het besluit is
gerechtvaardigd, althans ogenschijnlijk: ‘Met Moenen

36
37

38
39

40

Prims, Geschiedenis van Antwerpen, deel 18, 241-242. Vgl. F.J. van den Branden,
Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Antwerpen 1883, 35.
E. De Bruyne, Geschiedenis van de Aesthetica: De Renaissance. Antwerpen 1951, 234-238.
- De traditionele rederijker zag zich dus bedreigd, enerzijds door de humanistische vernieuwing
van de retorica der artes, anderzijds door de volkse verruwing (zie voetn. 24, 25).
G. Degroote, Voorklanken der Renaissance. De Nieuwe Taalgids 45 (1952), 177-193; G.
Degroote, Bourgondische en Dietse Wereld. SpdL. 1 (1956-1957), 113-131.
F. Kossmann, Vaktermen en begrippen bij Molinet en De Casteleyn. TNTL. 70 (1952),
161-196, p. 173. Zie verder Coigneau 1982, 164; Ernst Breisach, Renaissance Europe. New
York-London 1973, 306-334; Martines 1980, 191-217; Trinkaus 1970, 750-751, 762-765;
Michael Evans, Allegorical Woman and practical Men (in) Derek Baker (ed.), Medieval
Women. Oxford 1978, 305-329, pp. 313-316.
Chaunu 1984, 332.
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is in de dichtkunst het terrein van de renaissancistische menschheid bereikt’41. Uit
Marikens verdere lotgevallen moet men echter met Heinz Kindermann tot de conclusie
komen, dat Mariken van Nieumeghen een ‘Warnspiel’ is, d.w.z. een spel dat een
ernstige waarschuwing inhoudt tegen Moenens artes liberales: ‘Womit er aber lockt,
offenbart ein Sehnsuchtsbild der Zeit, freilich ein gefahrenreiches’42.

3. Mariken van Nieumeghen op de breuklijn van traditie en vernieuwing.
Mariken is een exemplum van haar tijd. Humanistisch-renaissancistische aspiraties
en krachten maken van haar een werktuig van de duivel en brengen haar aan de rand
van de verdoeming, maar op middeleeuws christelijk-legendarische wijze wordt zij
gered. Mariaverering en eucharistie-cultus, priesterlijke zorg, het Wagenspel van
Masscheroen en een zware boetedoening in een Maria-Magdalena klooster vormen
het veelzijdig instrumentarium dat, zoals bleek, het stempel der dominicanen draagt.
Het trio historia-retorica-ethica heeft een belangrijke plaats in Marikens
levensverhaal. Historische problemen van politieke, literair-intellectuele en religieuze
aard bepalen haar ‘waerachtige ende seer wonderlijcke historie’. Politieke onrust en
onenigheid in het Nijmeegse enerzijds, de intellectuele spanningen met religieuze
implicaties anderzijds, worden uitgebeeld in de tragiek en de loutering van Mariken,
die zich op de breuklijn bevindt van traditionele en nieuwe opvattingen, zoals die
worden ervaren in het Antwerpse rederijkersmilieu.
Het feit dat het Spel van Masscheroen zo een belangrijke plaats inneemt in M.v.N.
en dat Moenen de spreuk van de Antwerpse

41
42

H. Haerten, Van Moenen tot Lucifer. Vordelkroniek 4 (1933), 147-153, p. 151. Vgl. ook H.
Haerten, Vondel und der deutsche Barock. Nijmegen 1934, 17-19.
Heinz Kindermann, Das Theaterpublikum des Mittelalters. Salzburg 1980, 178-183. Vgl.
Antony Méray. La vie au temps des libres prêcheurs ou les devanciers de Luther et de
Rabelais. Paris 1878, Tome premier, 205: ‘Aux yeux de notre mère l'Église, le Diable
représentait la science; tour ce qui devançait le troupeau des ouailles était bel et bien possédé
et maudit’. In M.v.N. zijn het de talen en de consten die Mariken tot 'sduvels amie (vs. 1024)
doen worden. Ze blijft dat zeven jaar lang omwille van de materiële voordelen en tegen beter
weten in, zoals uit haar biecht (vss. 1024-1046) blijkt. - Coigneau, M.v.N. 1982, 30 merkt
terecht op ‘Het motief van kennis en wetenschap moet ... voor alles vanuit Moenen worden
bezien’. Het titelblad van Van Doesborchs uitgave (Coigneau 10-11) toont Moenen in de
toga van een geleerde. Vgl. ook Coigneau 31, voetn. 38. Het is duidelijk niet te duivel van
de gewone heksen, waarover Fr. Krap, Emmeken. Ik ben 'sduvels amie, Nijmegen 1983.
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rederijkerskamer De Violieren, Uyt jonsten versaemt, bij herhaling als een
double-entendrre gebruikt is nauwelijks een toeval te noemen43. Het wagenspel, dat
in M.v.N. pas in de uitgave van Willem Vorsterman is ingevoegd44, werd in 1518
nog afzonderlijk door de Antwerpse St. Lucasgilde met ‘grote cost’ opgevoerd45. Een
prominent lid van deze gilde was dezelfde Willem Vorsterman, de drukker van
M.v.N.. De rederijkerskamer De Violieren had een hechte band met de St. Lucasgilde.
De kamer was in 1481 in financiële moeilijkheden gekomen en vanaf die datum
werden de leden van de rederijkerskamer, haar schulden en kunstschatten aan de St.
Lucasgilde overgedragen46. De relatie tussen M.v.N. en het Volksboek van Margarieta
van Lymborch (1516), eveneens een uitgave van Willem Vorsterman, is bekend. Dit
alles toont aan hoezeer én drukker én auteur bij de literaire activiteiten van de
Antwerpse rederijkerskamer en drukkerij betrokken waren. Anderzijds zij eraan
herinnerd dat de St. Lucasgilde en de Antwerpse dominicanen goede betrekkingen
met elkaar onderhielden en dat hun invloed, zoals reeds voorheen is betoogd, in
M.v.N. overduidelijk aanwezig is. De relaties tussen de predikheren en literaire
kringen, de rederijkerskamers van de zestiende eeuw, zijn ook geconstateerd voor
het werk van Cornelis Everaert, die zijn Wellecomme vanden Predicaren in 1523
ziet opvoeren ter gelegenheid van hun provinciaal kapittel te Brugge47. Uit de
discussies rondom het auteurschap van Elckerlijc is gebleken dat dominicanen actieve
leden waren van rederijkerskamers48. Wat ligt er meer voor de hand dan dat men de
auteur van Mariken van Nieumeghen zoekt in de geestelijke leefwereld van de
Antwerpse dominicanen, die gekenmerkt is door een antihumanistische houding en
een stoere verdediging van de oudvertrouwde christelijke waarden? Het is nu doenlijk
met een grotere nauwkeurigheid dan voorheen mogelijk was kennis te nemen van
het milieu waarin naar de mening van M. de Jong op een ‘apologetisch middeleeuwse’

43
44
45
46
47
48

L. Debaene, M.v.N. 1980, 26.
Peeters 1971, 1983.
Verhofstede-Van Mierlo, M.v.N. 1952, xxviii. In Peeters 1971 is getracht duidelijk te maken
hoe het thema van het wagenspel in M.v.N. werd aangepast.
Antwerpens Gouden Eeuw. Kunst en Kultuur ten tjde van Plantjn. Catalogus. Antwerpen
1955, 64-65.
Spelen van Cornelis Everaert ... met inleiding en aantekeningen, uitgegeven door J.W. Muller
en L. Scharpé. Leiden 1920, 145-165, 578, 583.
A.J. Barnouw, The Mirror of Salvation. A moral play of everyman. c. 1490. The Hague 1971,
Introduction, xv.
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wijze Mariken van Nieumeghen geschreven werd met de bedoeling de
‘renaissancistische dageraad zo snel en zo spoedig mogelijk te verduisteren’49.
Men moge het er over eens zijn dat Mariken van Nieumeghen een belangrijk
literair-historisch werk is uit de zestiende eeuw, nader onderzoek als het bovenstaande
heeft wellicht duidelijk gemaakt dat het literaire werk een bijzondere documentaire
waarde heeft voor de intellectuele en religieus-culturele geschiedenis van het
vroeghumanisme in de beginperiode van de renaissance in de Nederlanden.
Universiteit van Amsterdam
L. PEETERS

49

M. de Jong, Gefrusteerd Marieken, Raam 52 (2. 1969), 2. - De strijdbare orthodoxie van de
dominicanen werd vereenzelvigd met ‘het’ ware geloof, zoals in 1525 blijkt in de hevige
discussies van de opkomende reformatie te Antwerpen: Chronycke van Nederlant,
besonderlyck der Stadt Antwerpen sedert den Jaere 1097 tot den jaere 1565 door N. de
Weert: Chronique de Brabant et de Flandré, publiée par Charles Piot. Bruxelles 1879, 92-93:
‘Ende het quam soe verre, dat die lieden seyden tot malkanderen: wat geloove hebde ghy,
Predickheeren oft Augustyns geloove?’ De bovengenoemde Antwerpse Erasmianen van
circa 1515 werden al meteen bij de opkomst van de reformatie door de dominicanen als
volgelingen van Luther beschouwd.
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Niet voor echtgenotes en dochters
Het gecanoniseerde ‘onzedelijke’ proza van de tweede helft der 19de
eeuw in Nederland
In onze cultuur bestaat nog steeds een hiërarchische kloof tussen ‘lectuur’ en
‘literatuur’. Vaak wordt ‘lectuur’ gelijkgesteld met porno, met ‘vieze boekjes’.
Omgekeerd blijven velen het bestaansrecht van erotiek in de gecanoniseerde
literatuurvormen ontkennen. Nochtans voltrok zich de strijd daarrond al in de tweede
helft van de 19de eeuw.
Ludwig Marcuse maakt in zijn bekende studie een onderscheid tussen vier soorten
‘obscene literatuur’1, die niet alleen verschillen in de vorm van uitgave maar ook
naargelang van de plaats die ze elk innemen in het literaire systeem en naargelang
van de reactie van het publiek erop. Naast de erotische kioskliteratuur is er de
heimelijke pornografie in beperkte oplagen, de klassieke onzedelijke literatuur en
de erotische wereldliteratuur. De eerste drie situeren zich in de periferie van het
literaire systeem en dringen niet door tot de communicatiekanalen waarvan de literaire
wereld zich bedient, zelfs niet in onze tijd, waarin literatuurwetenschappers flirten
met massaliteratuur en receptie-esthetica2.
Het grote lawaai wordt pas gemaakt rond de vierde groep, de erotische
wereldliteratuur, of wat ik zou willen noemen: de gecanoniseerde erotische literatuur.
De meest spectaculaire uiting daarvan vormen de beruchte processen over boeken
als Madame Bovary, Les fleurs du mal of Lady Chatterley's lover.
Het paradoxale is nu dat de gewraakte werken verontwaardiging

1
2

L. Marcuse, Obsceen, p. 24-27.
Uit een studie als Over liefde en avontuur van Vladimir Bina blijkt hoezeer kioskliteratuur
zich nog aan studie onttrekt.
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uitlokken, maar tevens op bijval en bescherming mogen rekenen om dezelfde reden,
nl. omdat ze tot de belletrie behoren. Marcuse wijst erop dat de strategie van de
verdediging bij dergelijke processen er precies in bestaat, de aangeklaagde boeken
met behulp van ‘literaire experten’ tot gecanoniseerde literatuur te laten verklaren,
waardoor ze aan het verbod ontsnappen3.
Over deze paradox is al een en ander ten beste gegeven door wetenschapslui, die
daar zelfs zwaarwichtige termen voor bedachten als: het doorbreken van de
verwachtingshorizon van het publiek en de ‘gesellschaftsbildende Funktion’ van de
literatuur4. Dergelijke termen zijn wel aanlokkelijk, maar hebben als abstracties het
nadeel dat ze een literair verschijnsel lijken te kunnen verklaren zonder echt rekening
te houden met de bredere cultureel-maatschappelijke context ervan, zodat literatuur
inderdaad maatschappijvormend lijkt te zijn. Volgens Jauss gaf Madame Bovary,
door het feit dat Flaubert een nieuwe schrijftechniek gebruikte, nl. de onpersoonlijke
vertelwijze in combinatie met de erlebte Rede, aan de morele vraag i.v.m. overspel
de grootst denkbare maatschappelijke ruchtbaarheid. Zo zou de reactie tegen het
boek te verklaren zijn. Een roman zou op deze wijze in staat blijken om taboes te
doorbreken en om een nieuwe moraal te verspreiden5. De paradox lijkt op die manier
opgelost: pornografie doet dat allemaal niet omdat ze nu eenmaal niet esthetisch
vernieuwend is.
Het is onze bedoeling om enkele historische aspecten van deze problematiek nader
te belichten. We doen dat aan de hand van een beperkte groep 19de-eeuwse
Nederlandse prozateksten en de reacties erop. Zoals al opgemerkt, voltrekt zich juist
in die periode een interessante evolutie. Het gaat hier echter niet om een exhaustieve
beschrijving van de receptiegeschiedenissen.
Dat is ook niet nodig: enerzijds zijn er voor een paar van de behandelde werken
uitvoerige beschrijvingen van de receptie gepubliceerd en anderzijds blijkt daaruit
en uit andere receptiestudies over dezelfde periode6 hoezeer de kritieken gelijklopend
zijn. De voor-

3

4
5
6

Ook J. den Haan haalt enkele gevallen aan van uitspraken waaruit blijkt dat sommige
‘onzedelijke’ boeken genoeg hadden aan het feit dat ze er als belletrie uitzagen om aan
vervolging te ontsnappen (De lagere hartstochten, p. 114).
H.R. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, p. 207, i.v.m. Madame Bovary.
Voor Jauss is de studie van de literatuurgeschiedenis dan weer zinvol als studie van een
emancipatorische kracht.
Zie Ton Anbeek en J.J. Kloek, Literatuur in verandering.
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beelden werden zodanig gekozen dat ze als illustratief mogen doorgaan voor de
evolutie van de primaire (d.i. vernieuwende) literatuur. Ze volgen dus de lijn van
wat in de traditionele literatuurgeschiedenis als de evolutie van dé literatuur in de
tweede helft van de 19de eeuw voorgesteld wordt, nl. van romantisch-realistische
zedenromans naar naturalistisch proza. De literatuurgeschiedschrijvers merken wel
op dat die teksten schandaal veroorzaakten, maar verwonderen zich daar verder niet
over en doen dan ook geen poging om dat fenomeen te verklaren. De eerste tekst,
Klaasje Zevenster van J. van Lennep, is zeker niet vernieuwend, maar dient als
uitgangspunt.

1) De onzedelijkheden en de verontwaardiging
a) Klaasje Zevenster in het bordeel
Na het verschijnen van Van Lenneps De lotgevallen van Klaasje Zevenster (1865-66)
stak er in Nederland wat men noemt ‘een storm van verontwaardiging’ op. Als men
het verhaal bekijkt, lijkt dit, zelfs met inachtneming van het verschil tussen de huidige
lezer en die van zo'n dikke eeuw geleden, wel erg verwonderlijk.
Klaasje is een vondeling die door zeven studenten en een koopmanszoon
aangenomen wordt. De jongelui plaatsen het meisje eerst bij een volksvrouw en later
in een kostschool. Als ze van school komt, logeert Klaasje een aantal dagen in een
dorp waar twee van haar pleegvaders wonen. Ze raakt verliefd op de broer van één
ervan, maar wijst zijn huwelijksaanzoek af omdat ze zichzelf geen geschikte partij
vindt voor de adellijke jonker. Om verdere moeilijkheden op dit gebied te vermijden,
sturen de beide pleegvaders haar naar Den Haag als gouvernante bij de kinderen van
een derde pleegvader. Diens vrouw, die vreest dat haar minnaar zijn oog wel eens
op het jonge ding zou kunnen laten vallen, zorgt er echter voor dat Klaasje in een
bordeel raakt. Klaasje, die niet weet waar ze aangeland is, ligt daar tengevolge van
de opgedane emoties zowat een maand ziek te bed. Als ze eindelijk genezen blijkt,
wordt ze bijna verkracht door een geile oude baron. Maar één van haar pleegvaders,
die aan lager wal geraakt is en nu tot de vaste klanten van het bordeel behoort, gooit
de belager de trappen af. Met behulp van haar zoogzuster, die ook al toevallig bij de
hand is als meid in het huis, kan ze ontsnappen - en haar maagdelijkheid redden.
Uiteindelijk vindt ze nog haar moeder, haar broer en een grootvader, samen met een
stel erfenissen, zodat de jonker zijn huwelijksaanzoek hernieuwt (ze heeft nu immers
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een naam en fortuin). Maar ze kwijnt weg en sterft tengevolge van het verdriet dat
de niet ophoudende praatjes haar berokkenen.
Dit alles neemt zo'n 1.200 blz. in beslag, waarvan ongeveer 5% aan de zgn.
bordeelscene gewijd zijn. De rest is voor een goed deel gevuld met beschouwingen
van de auteur en zijn personages over deftig taalgebruik, goeie manieren, die goeie
oude tijd, de kledij van adellijke en gemene lieden, de stoffering van de kamers, de
voordelen van een klassieke opvoeding enz. enz. Van Lennep heeft dan ook 20 jaar
aan het boek gewerkt. Al op de eerste blz. vinden wij een captatio benevolentiae,
waarmee de auteur zich richt tot de ‘verstandige papa's en mama's, voorzichtige
tantes, beschroomde oudere zusters en nauwgezette gouvernantes’, die wellicht het
boek eerst zelf willen doornemen vooraleer het ‘aan de tot luisteren gereed zittende
dochters, nichtjes, zusjes of élèves’ voor te lezen. Tot hun geruststelling kan hij
aanvoeren dat ‘al wat schuwe ooren kwetsen mocht’ verzwegen of verzacht is en dat
hij het zich eenmaal tot regel gesteld heeft ‘niets te laten drukken wat niet door een
iegelijk zou kunnen gelezen worden - dezulken altijd uitgezonderd, die preutschheid
voor kieschheid aanzien en er vermaak in scheppen, uit elke bloem venijn in plaats
van honig te zuigen’.
500 blz. verder - juist vóór de zgn. bordeelscene - last de auteur nog eens een heel
hoofdstuk met hetzelfde doel in. Het is een weergave van een gesprek dat hij op de
trein gevoerd heeft en wel met één van zijn personages over de reeds verschenen
delen. Het personage verwijt de auteur dat ze het boek, ondanks de geruststelling
van de eerste bladzijden, toch niet aan haar dochters kan voorlezen. Van Lennep
verdedigt zich door aan te voeren dat je het kwaad beter tonen kunt dan er onwetenden
aan bloot te stellen: hij benadrukt hier dus de moraliserende bedoeling van zijn boek.
In brieven die hij na het verschijnen schreef7, doet hij dat nog duidelijker: hij zou de
roman geschreven hebben om te waarschuwen en te reageren tegen de ‘slavernij in
blanke meisjes’. Klaasje gaat immers ten onder omdat ze het gevaar niet tijdig kon
onderkennen. Voor de rest worden de slechteriken ruimschoots gestraft en de goeden
ontvangen natuurlijk hun beloning.
Gids-redacteur Schimmel schreef in zijn recensie8 dat hij het geheel met al zijn
toevalselementen melodramatisch vond en dat de personages ‘theaterpoppen’ waren,
maar hij noemde het toch ‘een boeiende

7
8

Zie M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep, dl. II, p. 236-237 en 253-255.
Onder pseud. ‘S.’ in De Gids, jrg. 38 (1866), dl. III, p. 510-527.
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schets van zeden en gebruiken onzes volks in deze eeuw’. Hij maakte wel grote
bezwaren tegen de bordeelscene. Van Lennep vergat hier volgens hem te gehoorzamen
aan de esthetische smaak, de fierheid, de kiesheid en de eerbied voor zichzelf. Moge
het oordeel van Schimmel in het geheel genomen dan nog positief uitvallen, anderen
uitten alleen hun verontwaardiging over de gewraakte passage. Zo verschenen er
brochures waarin bv. het volgende te lezen viel9:
Ik ben een man en vader en ik sidderde bij de gedachte dat ik zulk geschrift
mijner vrouw of mijner dochter kon hebben aangeboden
...
Ik vat V.L. bij het oor, sleep hem zonder omwegen voor het voetlicht en
geef hem dan een schop op die plaats waar de rug een andere benaming
krijgt ... Dat er zulke rampzalige wezens zijn, 't is ongelukkig genoeg, dat
men ze tracht te verheffen, te verbeteren, ik prijs het ten hoogste, doch
waartoe onze vrouwen en dochters daarmede in kennis gebracht?
Nochtans waren er ook reacties die geheel in de lijn van Van Lenneps verwachting
lagen. Prof. M. de Vries schreef in een brief aan de auteur:
Naar mijn oordeel is 't een voortreffelijk boek, eene verrijking onzer
letterkunde, waarmede weinig andere boeken te vergelijken zijn.
En wat zedelijkheid betreft, ik vind het zoo uitnemend zedelijk, in een
verstandigen zijn van dat woord, dat, als eenmaal mijn nu zevenjarig
dochtertje volwassen mag worden, ik wis en waarachtig zorgen zal dat zij
Klaasje leest, en door het afschrikwekkend toneel van het derde deel het
kwaad leere kennen en schuwen, dat in onze maatschappij schuilt10.
Van Lennep heeft het in zijn correspondentie nog over de vele foto's die hij van
bewonderaarsters gekregen heeft11. Zelfs beweert hij dat het gerecht ten gevolge van
Klaasje Zevenster de prostitutie wat beter aanpakte12. Er zouden vooral van de kant
van de vrouwelijke lezers positieve geluiden te horen zijn geweest:
't Is zeer waar dat het IIIde deel bij zijn verschijning een rilling bij de
dames verwekte, dat sommige 't boek van walging uit de hand

9

10
11
12

A. van Brussel, Een schadelijk boek: bestraffend woord aan Mr. J. van Lennep over de
zedelooze strekking van K.Z., hier geciteerd naar M.F. van Lennep, o.c., p. 233-234. Volgens
M.F. van Lennep schijnt er zelfs in Utrecht een directeur van een leesgezelschap geweest te
zijn die de bewuste bladzijden dichtplakte (o.c., p. 233).
O.c., p. 234.
O.c., p. 235.
O.c., p. 254.
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smeten. Maar ... zij namen 't weer op, en toen de eerste indruk voorbij was,
begonnen zij zich, de eene voor de andere na, met het boek te verzoenen.
Zij vragen mij om strijd wanneer het IVde deel komt. De quaestie dat het
boek onzedelijk zou zijn, komt niet meer in aanmerking, en het eenige
waarover zij nog verschillen is, of zij het al dan niet aan hun dochter zullen
laten lezen. Van eene hoogst waardige en beschaafde vrouw, die 4 dochters
heeft, kreeg ik een brief om mij voor mijn boek te bedanken, met de
verklaring dat, naar haar meening, alle jonge meisjes 't boek behoorden
te lezen13.
Meer esthetisch gerichte kritiek kwam van Busken Huet14 en van J.A. Alberdingk
Thijm15. Thijms mening over de bordeelscene was dat men Van Lennep niet kon
verwijten onzedelijk te zijn, hoewel hij toegeeft dat zijn vrouw gebloosd heeft bij
het voorlezen en dat hij rilt bij de gedachte dat zijn dochter het zou lezen. Bij Huet
is nog minder sprake van het al dan niet onzedelijke. Voor hem waren juist ‘de ruwste
en aanstootelijkste partijen van den roman het best geschilderd’. De rest was
‘meerendeels marionettenspel uit de oude doos’ en hij besluit, met een duidelijke
steek naar Schimmel:
Klaasje Zevenster, het hooge woord moet er uit, is beneden het
middelmatige. In elk ander land van Europa, zou een roman als deze door
het toongevend gedeelte des publieks met eenparige stemmen afgewezen
zijn; en voor geen zegen is de heer van Lennep, als schrijver van dit
verhaal, de natuur grooter dank verschuldigd, dan voor het beschermend
predikaat van Nederlander.
Dit lokte dan weer een reeks brochures uit, waarin tegenover Huets kritiek gesteld
werd dat van Lennep wel een goede stijl heeft, dat zijn karakters goed getekend zijn
enz. Door Huets kritiek werd de discussie naar een meer zuiver esthetisch vlak
verplaatst.

b. Lidewyde versus Vader Cats
Volgens M.F. van Lennep zou een bewonderaar tegen zijn vader gezegd hebben: ‘al
schreef de geleerde B.H. er een werk tegen, zoo zwaar als de zwaarste foliant, het is
een vruchteloos werk’.16. Busken

13

14

15

16

O.c., p. 237. Oorspronkelijk verscheen de roman in 5 delen; de bewuste passage stond
in het 3de deel (in de door mij gebruikte uitgave is ze te vinden op p. 256-312 van het
2de dl.).
Ernst of kortswijl?, eerst in De Dietsche Warande, jrg. 7 (1866), p. 469-491, later als brochure
gepubliceerd en ook opgenomen in het 15de deel van z'n Litterarische fantasien en kritieken
(p. 31-51).
Onder pseud. Pauwels Forestier in De Dietsche warande, jrg. 7 (1866), p. 586-597. (In
dezelfde jrg. had Thijm al een kritiek op V.L.'s taalkundige beschouwingen in K.Z.
geschreven).
O.c., p. 246.
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Huet heeft echter aan de verleiding niet kunnen weerstaan om zelf een roman te
schrijven die als voorbeeld gesteld moest worden tegen alles wat hij in de literatuur
van zijn dagen aanklaagde.
Taco de Beer sprak in de brochure n.a.v. Lidewyde (1868) over Madame Bovary
in Holland. Het verhaal heeft in elk geval zoveel van het beruchte Franse werk dat
er sprake in is van overspel17. De spoorwegingenieur André Kortenaer verlooft zich
met een meisje uit het dorp waar hij een brug moet bouwen. Huet heeft dit deel van
het boek de titel ‘Een idylle’ meegegeven: hij smeert er de braafheid en de
kleinburgerlijkheid nogal breed uit, o.a. door van de aanstaande schoonvader een
vurig bewonderaar van Vader Cats te maken en door André zijn liefde te laten
verklaren n.a.v. een gedichtje van Cats. Maar door de listen van de een erfoom, die
het een financieel weinig aantrekkelijk huwelijk vindt, komt André in contact met
zijn aangetrouwde nicht Lidewyde, die ongelukkig getrouwd is. Ze heeft een
verhouding met de nihilistische dokter en rokkenjager Ruardi, maar ze probeert van
hem los te raken. Door haar bediende wordt André aangespoord om daarbij een
handje toe te steken. Zo raakt hij hoe langer hoe meer in de ban van Lidewydes
aantrekkelijkheid en van Ruardi's theorieën. Wat dus van verschillende zijden gehoopt
en door André's verloofde gevreesd wordt, gebeurt dan ook. De bedrogen echtgenoot
komt hen echter in hun liefdesbed opzoeken en stelt André voor de keuze: zelfmoord
of anders zal hij hem, wat met bedekte termen heet ‘tot verminkens toe doen
tuchtigen’. André kiest voor het eerste. De schijnheilige beau monde slaagt er echter
in het gebeurde met een smoesje in de doofpot te stoppen. Lidewyde zelf komt er
van af met een aantal zweepslagen op haar ontuchtige, naakte lichaam.
Evenals Van Lennep richt Huet zich bij het begin van het boek tot de lezer18. Hij
haalt een uitvoerig citaat aan uit zijn artikel over Cats, met de beruchte stelling ‘Passie
is hier het eerste vereiste, passie het tweede, passie het derde’. Hij stelt:
Misschien geeft men er zich over het algemeen niet genoeg rekenschap
van dat hartstocht op te wekken de eigenaardige roeping is der kunst, en
een macht die bestemd is om driften te doen ontwaken, ook zelf uit driften
moet geboren zijn. In zichzelf is de kunst nooit onzedelijk (...).

17
18

Het model voor het verhaal haalde Huet echter uit het door hem vertaalde leesdrama Dalila
van Octave Feuillet.
Maar nu in een ‘Voorrede’, in de Prisma-uitgave op p. 311-312.
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Hij anticipeert ook op zijn critici door aan te voeren dat ‘nut stichten en dadelijk nut
stichten twee zeer verschillende zaken zijn’. Dat bleek niet zo overbodig, maar wel
ondoeltreffend, want weer ging er een ‘golf van verontwaardiging’ door de
Nederlandse literaire wereld19. Er was sprake van ‘barbaarse tonelen’, ‘het grofste
realisme’ in passages ‘die hoogstens met een enkele trek mogen aangeduid worden’,
van een wild dier dat tot schrik der toeschouwers op toneel gebracht is, van ‘dingen
die pijn doen om te horen en waarover men in fatsoenlijk gezelschap zwijgt’.
Van Van Lennep kon nog gezegd worden dat hij de goegemeente wou stichten
door de onwetenden op gevaren te wijzen, hoewel hij verkeerde middelen aanwendde.
Bij Huet liggen de zaken anders: zijn eis dat kunst passie moet opwekken, zijn
onderscheid tussen ‘nut stichten en dadelijk nut stichten’ en zijn uitlating (eveneens
in de Voorrede) dat ‘lichter zal iemand door de schouwburg gevormd worden tot een
held dan tot een braaf mens’, lokte reacties uit over de functie van de kunst.
De critici vonden dat het niet het doel van de kunst was ‘passies’ van bedenkelijk
alooi op te wekken door een verhaal over echtbreuk zo plompweg, zonder commentaar
of neutraliserende personages, aan het publiek over te leveren. Kunst moest
integendeel alle middelen in het werk stellen om ‘den mensch in aanraking’ te brengen
‘met het eeuwige, dat onder elken vorm zijn ziel zal ontroeren’, zoals Simon Gorter
in De Gids schreef. Daarom is Klaasje Zevenster volgens Gorter te verkiezen boven
Lidewyde.
Als persiflage op Huets Voorrede schrijft hij o.m.:
Gij zegt, dat geene moeder dit boek aan hare dochter in handen zal kunnen
geven. Volkomen juist geoordeeld. Maar waar staat er geschreven, dat
jonge meisjes alle boeken behooren te lezen? hebben zij niet wat beters
te doen, dan zelfs alle romans te verslinden op dezen éénen na? worden
haar misschien alle diepten des maatschappelijken levens blootgelegd?
geeft gij haar wellicht zekere geneeskundige politie-verslagen in handen?
Sinds wanneer is bruikbaarheid voor jonge meisjes de maatstaf van de
waarde aller boeken zonder onderscheid20?

19
20

Een uitvoerig overzicht vindt men in de uitgave van Margaretha H. Schenkeveld, p. 67-84,
waarvan ik dankbaar gebruik heb gemaakt.
O.c., p. 71-72. Die ‘zekere geneeskundige politie-verslagen’ werden opgemaakt bij
de verplichte maandelijkse onderzoeken naar geslachtsziekten bij prostituees. Daarover
verder meer.
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c. Een drietal duivelse novellen
Over Emants' Een drietal novellen (1879) begon het gedonder al vroeg. De Banier
wou de eerste ervan, Een avontuur, niet afdrukken omdat de redactie vreesde dat ze
‘al die abonnees verliezen zou, welke gerangschikt kunnen worden onder de rubrieken:
fatsoenlijke dames, bestuurders van deftige leesgezelschappen, enz.’21. Emants
zwichtte voor die bezwaren, maar hij achtte die novelle toch onmisbaar in het boek
omdat ze een geheel moest vormen met de twee andere. Hij wou nl. tonen hoe de
gefnuikte hartstocht in de schijnheilige burgerlijke maatschappij een uitweg zoekt
in verderf of verziekelijkt. Een avontuur toont als contrast met de twee andere novellen
de onbaatzuchtige liefhebbende vrouw die in haar naïeviteit vrij is van alle
fatsoensoverwegingen.
In die eerste novelle nu schetst Emants hoe een pas afgestudeerde jonge man door
Europa wil reizen op zoek naar avontuur, d.w.z. vrouwen, vóór hij zijn carrière begint.
Toevallig strandt hij in een Belgisch hotel waar de eigenares het erop heeft aangelegd
om haar nichtje door hem te laten verleiden. Ze hoopt hem op die manier te kunnen
afpersen.
Het nichtje speelt echter niet mee: ze waarschuwt het toekomstige slachtoffer, die
zich als een ridder ontpopt en het meisje uit de klauwen van de tante redt. Samen
beleven ze enkele gelukkige weken op een Brusselse flat, tot enkele vrienden van
de jongeman hem uit zijn dromen wekken. Ze overtuigen hem dat hij onmogelijk
kan leven met dit meisje, omdat hij dan zijn carrière en de genegenheid van vrienden
en familie zou verspelen. Wanneer een trouwlustige vioolleraar hem daarna voorstelt
het meisje aan hem over te maken, stemt hij in de transactie toe. Alle gevoel is meteen
voorgoed uit zijn leven. Het meisje blijft hem echter vereren als haar grote redder.
Tegenover die ongerepte liefde staat het milieu van de Najaarsstormen. Daar zien
we een bekrompen klein stadje, waarin een jonge vrouw smacht naar de liefde en de
genegenheid, die haar man hier niet wil geven. Hij voelt zich nl. bedrogen omdat de
beloofde erfenis die zijn huwelijk hem brengen zou, kleiner blijkt te zijn dan verwacht.
Om rond te komen is hij zelfs verplicht logees in huis te nemen. Met één daarvan,
een jonge schilder, knoopt zijn vrouw een geheime verhouding aan. De notabelen
uit het stadje zijn echter jaloers en lichten de bedrogen echtgenoot in. Die is er nu
ten

21

‘Voorrede’, in de Prisma-uitgave opgenomen als ‘Nawoord’, p. 227.
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onrechte van overtuigd dat het kind dat zijn vrouw verwacht van de schilder is, en
schiet zijn rivaal in een duel neer.
Op dit verhaal over hartstocht die door onderdrukking een uitlaatklep zoekt in
overspel en tot doodslag leidt, volgt dat van het gevoelsleven dat zich in fantasie
tracht te ontladen. Fanny is een erfelijk belaste vrouw die haar dromen van een
hartstochtelijk kunstenaarsleven heeft moeten ruilen voor het saaie huwelijksleven
aan de zijde van een klerk. Wanneer een oude vriend van haar man na tien jaar van
avontuur terug opdaagt, is ze helemaal door hem betoverd. Haar fantasie maakt wilde
sprongen, die zelfs tot hysterische aanvallen leiden. Als haar pasgeboren zoontje
sterft, zakt ze helemaal weg in de waanzin. Uiteindelijk springt ze uit het raam,
aangelokt door de pianomuziek die de vriend maakt, in de hoop dat dit haar kalmte
zal brengen.
Drie pessimistische verhalen dus, die Emants vooraf laat gaan door een uitvoerige
uiteenzetting waarin dat pessimisme, ter verdediging tegen het verwijt van
onzedelijkheid, geïntegreerd wordt in een algemene kunsttheorie. Op zijn vraag wat
er kwetsend zou zijn in Een avontuur had Emants als antwoord gekregen:
dat er enige gemene woorden in voorkomen, een menige ruwe
uitdrukkingen in de mond van een liederlijke kerel en een al te nuchtere
levenswijsheid in een gesprek tussen vier jongelieden uit de deftige stand22.
Met verwijzing naar het naturalisme stelt hij daartegenover dat de schrijver op straf
van saai te zijn, niets anders kan dan die kant van de werkelijkheid afbeelden die
daar stof genoeg toe levert. Nu acht hij het niet zijn schuld dat in de tegenwoordige
maatschappij alleen gemeenheden gebeuren. Hij deelt het mensdom in engelen en
duivelen in en komt tot de conclusie dat de duivelen de beste onderwerpen zijn voor
de literatuur. Hij voorziet wel het argument van de idealistische kritiek, die eist dat
de fantasie dat allemaal verzachten zou. Zijn antwoord hierop is een vernietigende
kritiek op de Nederlandse idealistische literatuur, met haar onechtheden en
moraliserende happy-ends. Bovendien kent hij aan het woord ‘onzedelijkheid’ een
andere betekenis toe dan de gangbare:
De dolende ridders zijn avonturiertjes geworden en de roman des levens
is verlaagd tot een betaald avontuur. Dat ik tegenover dit

22

O.c., p. 227.
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type van een krachteloze, gemakzuchtige, nuchtere tijd een vrouwelijke
liefde kon plaatsen van zeldzame warmte, volkomen toewijding en zonder
enige berekening, scheen mij alleen reeds een voldoende waarborg tegen
elke beschuldiging van onzedelijkheid te wezen23.
Emants bleek goed op de hoogte van de literaire kritiek van zijn dagen.
Charles Boissevain, die Lilith en de Novellen samen besprak in De Gids24, vond
in de inleiding en in Een avontuur stof genoeg om Emants - en Zola met hem - aan
te vallen. Hij geeft een tendensieuze samenvatting van het verhaal, waaruit moet
blijken dat zowel het meisje als de jonge man door en door slecht zijn. Er is geen
sprake meer van liefde van het meisje of van de mishandelingen door de vader en
de tante.
Boissevain stelt het voor alsof het meisje laaghartig verleid wordt en ze bovendien
nog de slechtheid heeft haar vader, die door haar minnaar neergeslagen wordt, zomaar
in de steek te laten. Ook gaat het voor Boissevain niet op dat de auteur het nu eenmaal
niet helpen kan dat er laagheden gebeuren: hij moet ze maar niet afbeelden. Er zijn
immers mooie dingen genoeg om te beschrijven. De auteur heeft niet tot taak mooi
proza te leveren, maar stichtelijke lectuur te brengen. In het licht van de toestanden
die Emants beschrijft25, klinkt Boissevains stelling op het eind van zijn bespreking
haast sarcatisch:
De heer Emants heeft veel talent, doch hij is op een dwaalweg. Een
letterkunde, die de zedelijke veerkracht niet staalt, de intellectueele kracht
niet sterkt, niet troost en geen horizon wijst, kan door geen vormen, hoe
schoon en welluidend ook, aandacht winnen op een aarde waar men werkt
en strijdt en waar zooveel geleden wordt26.

d. De erotische kanten van een liefde
Als het op erotische details aankomt, zijn Van Lennep, Huet en Emants in vergelijking
tot Van Deyssel nog puriteins. Na het

23
24
25

26

O.c., p. 233. Diezelfde dubbelzinnigheid rond het woord ‘onzedelijk’ kan men ook
vaststellen in de kritieken op Van Lennep en bij Van Deyssel.
Iets nieuws, in jrg. 43 (1879), p. 421-457
Emants beweert dan wel louter te beschrijven, maar eigenlijk houdt de keuze van zijn
onderwerp en de manier waarop hij het beschrijft een maatschappijkritiek in. Vgl. Ton
Anbeek, De schrijver tussen de coulissen.
O.c., p. 457.
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verschijnen van Een liefde in 1887-88 was er dus nog zoveel te meer stof tot ergernis.
Van Deyssel beschrijft de liefde en het huwelijksleven van Jozef en Mathilde.
Jozef is jaren ouder dan zijn jeugdvriendinnetje Mathilde en leidt tot de dag van zijn
huwelijk het typische leventje van een 19de eeuwse vrijgezel uit de hogere burgerij.
Dit betekent o.a. dat hij er ‘maintenees’ op nahoudt, dat hij allerlei avontuurtjes met
meisjes uit de lagere stand heeft. Hij vergist zich echter als hij erotische verwachtingen
koestert ten opzichte van zijn totaal onervaren bruid. Al op de huwelijksreis ontstaan
er daarover spanningen. Hun sexuele leven valt echter volledig weg als gevolg van
de dood van Mathildes vader, die tijdens hun huwelijksreis sterft. Pas na maanden
herstelt zich dat en het heeft er alle schijn van dat ze een harmonische relatie
uitgebouwd hebben. Maar na haar bevalling blijft Mathilde jarenlang ziek, zodat er
opnieuw geen sprake meer kan zijn van een sexuele relatie. Uiteindelijk moeten ze
voor Mathildes gezondheid naar Hilversum verhuizen. Dit brengt met zich mee dat
Jozef voor zijn zaak dagelijks naar Amsterdam pendelt. Langzamerhand blijft hij
verscheidene dagen achter elkaar in Amsterdam, waar hij zijn vrijgezellenbestaan
terug opneemt. In het beruchte 13de hoofdstuk evoceert Van Deyssel hoe Mathilde
tijdens een van Jozefs langere afwezigheden zozeer naar haar man verlangt dat ze
zich zelfs onbewust masturbeert. Maar Jozefs komst is een grote ontgoocheling: ze
herkent in hem niet meer de man waarvan ze zoveel hield. Tot overmaat van ramp
betrapt ze hem als hij stiekem bij de kindermeid geweest is. Na een korte herval in
de ziekte, aanvaardt Mathilde echter het huwelijksleven in zijn onvolmaaktheid.
K.D. Beekman en Harry G.M. Prick hebben de verschillende kritieken op Een
liefde al uitvoerig samengevat27. Daaruit blijkt dat de ergernis zo ver ging dat de
uitgever van diverse kanten met boycot bedreigd werd. Niettegenstaande het feit dat
hij al vlug zijn stapel(tje) exemplaren aan de man kon brengen, zag hij af van een
tweede, goedkopere uitgave28. Ook kan men vaststellen dat hoofdzakelijk oud
tegenover nieuw stond in de kritieken. Er is echter

27
28

Resp. in De Spektator, jrg. 1 (1971-72), p. 246-248 en in het ‘Nawoord’ bij de
fotomechanische herdruk.
In de jaren '90 heeft Van Deyssel zich de moeite moeten getroosten om in het hele boek alles
te schrappen wat maar enigszins aanstootgevend kon zijn. En dat hij daarin zeer ver ging,
bewijst de lijst van schrappingen die Prick bij de fotomechanische herdruk gevoegd heeft.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

211
één belangrijke uitzondering, nl. Van Eeden. Die vond het boek ‘shocking’ door de
volgens hem overbodige erotische details:
Er staan hinderlijke dingen in dat boek. Hinderlijk voor u, voor het
meerendeel der beschaafde menschen, hinderlijk ook voor mij. Daarentegen
niet hinderlijk voor den kunstenaar zelve en een aantal anderen, die voelen
als hij29.
Hoezeer Van Eeden hier tegenover de andere Nieuwe-Gidsers stond, blijkt bv. uit
wat Kloos spottend schreef:
En zoo, lieve mevrouw, die neergezeten in uw boudoir, de onkiesche
bladzijden van dit boek, op den afstand van uw uitgestrekten arm, met
afschuw beschouwt, ik waardeer ten zeerste uw fijne gevoeligheid, ik leef
met u mede in uw eedle verteedringssfeer, ik benijd u misschien uw heilige
onwetendheid, maar eilieve, waarom liet gij dan ook niet eerst door een
uwer mannelijke bloedverwanten de u aanstootelijke plaatsen beplakken
met wit papier30.
Toch moet ook hij toegeven dat het boek af en toe eens ‘onwelvoeglijk’ is. Achter
de schermen is over de zedelijkheidskwestie druk gecorrespondeerd door de
Nieuwe-Gidsers. Uiteindelijk publiceerde Van Deyssel op zijn eigen typische wijze
een weerlegging van alle verwijten in zijn Zedelijkheids-causerietje31. Hij gaf eerst
een dialoog weer tussen hem en een lezer. Die laatste pakt uit met het gekende
argument dat hij Een liefde niet aan zijn vrouw en zijn dochter kan voorlezen. Op
dit punt gaat Van Deyssel uitgebreid in met een smalende tirade tegen dé roman en
zijn lezers. Immers, het naturalisme produceert geen romans en bovendien heeft de
kunst alleen de ‘geluksstaat’ van de lezer te bevorderen en niet de zedelijkheid.

2) Een vergelijking met de sexuele moraal
Als we nagaan welke sexuele elementen er in de besproken werken naar voor komen
en ergernis geven, krijgen we volgend beeld:
- Klaasje Zevenster: prostitutie (en overspel)
- Lidewyde: overspel
- Een drietal novellen: overspel, het ‘mainteneren’
- Een liefde: erotiek binnen het huwelijk, overspel, erotische fantasieën van de
vrouw, masturbatie.
Er worden telkens a.h.w. elementen aan de al aanwezige toegevoegd.

29
30
31

Een onzedelijk boek, in Studies, 1ste reeks, p. 33 (eerst verschenen in De Nieuwe Gids).
Literaire kroniek, in De Nieuwe Gids, jrg. 3 (1887-88), dl. I, p. 516.
In De nieuwe gids, jrg. 3 (1887-88), dl. II, p. 163-169, onder pseud. ‘F.H.’.
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Omdat ze hier zo op een rijtje staan, kan men de indruk krijgen dat die werken een
weerspiegeling zijn van de liberalisering van de sexuele moraal - of dat ze die zelfs
helpen veroorzaken hebben. De ergernis zou dan te verklaren zijn als een reactie
tegen de toenemende ‘zedenverwildering’. Dergelijke conclusies reduceren de
literatuur enerzijds tot een soort van maatschappeleijke documenten of anderzijds
tot moraliserende pamfletten.
Om tot een breder inzicht te komen in de verhouding tussen maatschappij en
literatuur op dit vlak is het nodig een inzicht te hebben in de evolutie van de sexuele
moraal in de tweede helft van de 19de eeuw. Dat is bijzonder moeilijk. Concrete
aanwijzingen vinden we in wat de wetgeving op dit vlak als aanvaardbaar beschouwt,
in de visie van de geneeskunde op het sexuele leven, in de gerechtelijke praktijk
tegenover prostitutie en in vernieuwingen die in progressieve milieus het duidelijkst
blijken.
Tot 1886 golden in Nederland de bepalingen van de Napoleontische Code pénal
over overspel32. Die maken een groot onderscheid naargelang van het feit of de man
dan wel de vrouw zich aan overspel schuldig maakt. Doet de man het, dan heeft zijn
echtgenote daar niet zoveel tegen in te brengen. Ze kan haar man alleen aanklagen
als die een bijzit onderhoudt in de echtelijke woning; in andere gevallen gaat hij
vrijuit. Voor overspel door de vrouw gepleegd, is de wetgever veel strenger. Het
‘ontwijden van de gemeenschappelijke woning’ (p. 60) is hier niet eens nodig. Ook
vond de Code het ‘verschoonbaar’ van de bedrogen echtgenoot dat hij de minnaar
van zijn vrouw, als hij hem op heterdaad betrapte, doodde. Hij komt er vanaf met
hoogstens vijf jaar gevangenis, wat in de praktijk gereduceerd werd tot enkele
maanden, terwijl een vrouw voor hetzelfde feit levenslange dwangarbeid kon
verwachten. Interessant is vooral de argumentatie die Thomas voor al die verschillen
geeft. Hij redeneert met de wetgever mee dat zedeloosheid bij een gehuwde vrouw
grotere gevolgen heeft. Zij kan immers kinderen van haar minnaar krijgen en dus
nadeel berokkenen aan de wettige kinderen van haar echtgenoot. Hij merkt daarbij
op dat de reden niet gezocht mag worden in het feit dat de wetten door mannen
gemaakt zijn...

32

Een goed overzicht biedt hier het proefschrift van W.C. Thomas uit 1877: Het overspel
strafrechterlijk beschouwd.
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Niets dus is natuurlijker dan dat ook de Strafwetgever onderscheid maakt
tussen het overspel van den man en dat van de vrouw (p. 49).
Van het erotische leven van de vrouw is men zich (tenminste in medische kringen)
pas tegen de eeuwwisseling bewust geworden33. Algemeen werd aangenomen dat
normaal opgevoede, en dus niet ontaarde vrouwen geen of zeer geringe erotische
verlangens hadden. Dit gold wel alleen voor de vrouwen waar rekening mee werd
gehouden, nl. die uit de betere standen.
Dat de vrouwen uit de laagste stand er andere sexuele praktijken op nahielden,
wist men wel uit vele klachten en uit de enquêtes over de arbeidstoestanden34, mar
dit leidde niet tot een andere kijk op dé vrouw.
Er werd integendeel geprobeerd door allerlei maatregelen dergelijke toestanden
te normaliseren. Pas toen psychiaters, die hysterische vrouwen (uit de hogere stand)
behandelden, gingen inzien dat ze niet aan lichamelijke kwalen leden, wijzigde zich
het beeld van de asexuele vrouw. Het feit dat castratie zo lang als afdoende remedie
tegen hysterie gold, toont aan hoe weinig men van de vrouwelijke sexualiteit wist.
Ook het bestaan van prostitutie was geen argument tegen de ingeburgerde mening.
Men ging er van uit dat prostitutie nodig was om de man de kans te geven zijn sexuele
driften te bevredigen. Onderdrukking daarvan zou tot zware gevolgen leiden. Dat
een aantal vrouwen zich daartoe moesten lenen, was niet zo'n probleem. Het ging
trouwens om minderwaardige schepsels, die van geen tel waren. Ze kwamen uit
lagere standen of uit het buitenland. De politie registreerde de prostituees en
verplichtte ze zich aan ‘geneeskundige’ controles op geslachtsziekten te onderwerpen.
Dit niet om hun gezondheid, maar om die van de klanten te beschermen.
Er is wel een tweevoudige evolutie in de prostitutie. Enerzijds ondernamen
filantropische en godsdienstige idealisten vanaf het midden van de eeuw pogingen
om gevallen vrouwen terug op het rechte pad te helpen, anderzijds onderging de
prostitutie zelf verandering. De strijd ertegen verhevigde langzamerhand en kreeg
in de

33
34

Zie o.a. Ruth Weber, De medische wereld over ‘de vrouw’, in De Negentiende Eeuw, jrg. 6
(1982), p. 2-20.
Zie W.N. Schiltra, Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft
der negentiende eeuw, p. 50-52, p. 93-94 en p. 133-135.
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jaren '80 ook steun van de kant van een aantal gestudeerde vrouwen, maar pas in
1911 komt er verbod op de prostitutie.
Hans Sterk35 stelt bv. voor Utrecht een teruggang vast in de jaren '50 en een
versnelde teruggang in de jaren '60. Volgens hem zouden er hoe langer hoe meer
andere vormen dan die van het traditionele gesloten bordeel ontstaan zijn, naar
buitenlands model. Hij spreekt in dit verband van een mentaliteitsverandering bij de
klanten, die meer hun toevlucht zouden nemen tot minder duidelijk herkenbare huizen
en die andere eisen zouden stellen, nl. dat ze in bars of op straat verleid zouden
worden of dat ze iemand voor een hele nacht thuis gestuurd konden krijgen. Of dit
een gevolg is van de strijd tegen de prostitutie dan wel een loutere evolutie in de
mode valt zeer moeilijk uit te maken.
Op het einde van de 18de eeuw gingen stemmen op om de ellende van de arbeiders
tegen te gaan door hun aantal te verminderen via geboortebeperking36. De middelen
die daartoe voorgesteld werden, waren of te naïef (onthouding voor en zelfs binnen
het huwelijk) of te drastisch (vergrendeling van de geslachtsorganen). Langzamerhand
zag men in dat voorbehoedsmiddelen hier betere diensten konden bewijzen. Nog
altijd met hetzelfde doel ontstond in de tweede helft van de 19de eeuw het zgn.
Nieuw-Malthusianisme, dat ernaar streefde voorbehoedsmiddelen bekend te maken
bij de arbeidersklassen. De eerste publicaties daarover verschijnen in Nederland in
de jaren '70 en '80. In 1881 wordt de Nieuw-Malthusiaanse Bond opgericht en in de
jaren '90 geven idealistische dokters gratis anticonceptiespreekuren.
De beweging, uit paternalistische overwegingen ontstaan, krijgt gaandeweg
weerklank in progressieve kringen zoals de vrijdenkersbeweging en de socialisten.
Dergelijke groepen gaan het echter ruimer zien en tegen de eeuwwisseling aan is er
dan ook minder sprake van de noodzaak om het aantal paupers te verminderen dan
van het recht op sexualiteit als genot.
Nochtans moet men hier oppassen voor veralgemening. Hoewel de
voorlichtingsboekjes enorme oplagen haalden, gaat het om een kleine progressieve
minderheid. De NMB had in de jaren '90 niet meer dan enkele honderden leden.

35
36

Rondom de Galekopsteeg 1858-1885, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jrg. 9 (1983),
p. 79-107.
Zie Gé Nabrink, Seksuele hervorming in Nederland, p. 36-54.
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Concluderend mogen we dus wel zeggen dat er in de behandelde werken inderdaad
een aantal zaken staan die voor een 19de-eeuwer aan de krasse kant waren. Anderzijds
werd er toch ook heel wat geprotesteerd tegen zeer onschuldige passages als die in
Klaasje Zevenster of tegen de afbeelding van toestanden die dagelijkse realiteit waren.
De hypothese dringt zich op dat niet zozeer de gruwelijkheid van de beschreven
feiten of de te gedetailleerde voorstelling ervan (alleen Van Deyssel geeft enkele
erotische details) aanleiding was tot de ergernis. Om meer duidelijkheid daarover te
verkrijgen, is het nuttig deze werken te leggen naast de echte pornografie.

3) Erotiek in de subliteratuur
De 19de-eeuwse pornografie is nog grotendeels onbetreden terrein voor de
literatuurgeschiedenis. We beperken ons hier tot slechts één auteur, die dan wel als
model mag gelden.
Zowel in de hetze rond Klaasje Zevenster als bij Van Deyssel is er sprake van de
Franse auteur Paul de Kock als voorbeeld van onzedelijke literatuur. De al geciteerde
A. van Brussel schreef in zijn brochure tegen Klaasje Zevenster o.a.:
Geen vergelijking s.v.p. tusschen De Kock en Van Lennep; de eerste zou
zich als fatsoenlijk man beleedigd achten en te recht...37.
Voor Van Deyssel (in zijn Zedelijkheids-causerietje) is De Kock het model van
subliteratuur, of zoals hij het zelf noemt van ‘romans voor het boekenrek van
jongeluis-kamers en het valies van handelsreizigers’38.
Dat De Kock door Van Brussel een ‘fatsoenlijk man’ genoemd wordt, is op z'n
zachtst verbazend. Zijn romans puilen immers uit van verdorven jongelui die maar
één doel nastreven, nl. met zoveel mogelijk vrouwen naar bed gaan.
Weliswaar beschrijft hij de zaken niet zo gedetailleerd als wij dat nu gewend zijn
te lezen in wat in onze ogen nog deftige literatuur mag heten, maar anderzijds gaat
hij toch ruimschoots verder dan Van Lennep, Huet of Emants. Bovendien kan de
moraal die in De Kocks werken gehuldigd wordt, voor de alerte 19de-eeuwse
huisvader in geen geval ‘fatsoenlijk’ zijn.
Die moraal bestaat erin zoveel mogelijk het genot na te streven,

37
38

M.F. van Lennep, o.c., p. 234.
Eigenlijk is De Koek slechts de meest bekende (en de meest ‘aanvaardbare’) pornograaf.
Zijn reputatie op dit gebied strekte zich uit over heel Europa (vgl. het 13de hfst. van
Dostojewski's De speler).
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waarbij sexualiteit een voorname plaats inneemt. De personages doen dit ten koste
van hun eigen fortuin en van iedereen. Meestal plaatst De Kock wel als een soort
van tegengewicht een naïef en kuis meisje in zijn verhaal. Dat is dan hopeloos verliefd
op een bandeloos levensgenieter, wiens ogen echter tegen het eind van het verhaal
open gaan. Dit is zowat de zwakke rode draad doorheen de geschiedenis. De rest is
opgevuld met beschrijvingen van de dolste avonturen van allerlei boulevard-achtige
personages waarbij De Kock een grote voorliefde toont voor scabreuze passages,
waar blote achterwerken, gescheurde broeken etc. in beschreven kunnen worden.

4) De evolutie van de functie van de literatuur
De Kock en alle andere dergelijke schrijvers, waarvan slechts sporen terug te vinden
zijn, vormen voor de 19de-eeuwse kritiek niet zo'n probleem als de besproken auteurs.
De reden daarvan wordt in die kritiek zelfs uitdrukkelijk verwoord.
Wie immers die vele aanklachten aandachtig leest, constateert één constante: de
verontwaardigden gebruiken voortdurend het argument dat dit geen literatuur is voor
echtgenotes en dochters. Dit lijkt op het eerste gezicht een argument dat men niet zo
ernstig hoeft te nemen. Maar ook hierin is onze blik beïnvloed door de stellingen
van de Tachtigers. Anbeek citeert in dit verband Van Deyssel, Couperus en Emants,
die zich schertsend uitlieten over het publiek39. Hij merkt terecht op dat ook die
auteurs hun publiek goed kenden en dat dergelijke uitlatingen dan ook niet te
verwaarlozen zijn. Ik zou echter nog verder willen gaan door te stellen dat ze de kern
van het probleem raken.
Er zijn niet alleen de herhaalde opmerkingen door critici van vóór '80, er is ook
het feit dat dit argument geldig blijft in de secundaire kritiek na 1880. Wie de
boekbesprekingen uit De gids van die jaren leest, zal er herhaaldelijk op stoten.
Daarenboven toont iemand als Van Deyssel, ondanks zijn ironie, een duidelijk inzicht
in de verschillende lagen van het literaire systeem en de daarbijhorende lezersgroepen.
In het volgende citaat40 onderscheidt hij in de literatuur drie categorieën, gaande van
de historische roman, over de zedenschets tot de subliteratuur. Hij heeft het hier wel
over het secundaire systeem en niet over de naturalistische roman.

39
40

De schrjver tussen de coulissen, p. 116-118.
Zedeljkheids-causerietje, p. 165-166.
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Er komt in Nederland een boek uit. Wat is dat, een dissertatie, een program
voor doleerenden, een prentenboek voor de jeugd, zijn het verzen, is het
een werk over strafrecht of chirurgie of zoo? neen? O, dan is het een roman.
Een roman, dat wil zeggen het één of ander aangenaam, koddig of verheven
verhaal, een roman, dat wil zeggen een werk zooals Van Lennep,
Bosboom-Toussaint, Dickens, Dahn, Ebers, miss zoo en zoo en ook die
andere miss, George Sand, Melati van Java, enz. er schreven of schrijven,
een verhaal ‘spelende’ in vroegeren of in den tegenwoordigen tijd, een
verhaal met misdadig of verheven karakters of met edele gedachten, met
geleerde historische inzichten en met schilderachtige natuurbeschrijvingen.
De mannen, zoo zij geen letterkundigen of letterliefhebbers van beroep of
aanleg zijn, nemen het op, zien het in en leggen het weêr neêr, om aan hun
kantoor- of studiezaken te gaan; want de roman is voor vrouwen en de
plattelandsrenteniers. De roman is dus voor de vrouwen; de verhevene en
historische romans en de romans met edele gedachten zijn voor de
‘ontwikkelde’ vrouwen, dat wil zeggen voor onderwijzeressen,
porseleinschilderessen, piano-jufvrouwen ‘met lectuur’ enz.; de aardige,
in dezen tijd spelende en schilderachtige romans zijn voor de
kostschoolmeisjes en de luye renteniersvrouwen. Als de vrouwen die
romans dan gelezen hebben, vertellen ze er 's avonds in de huiskamer wat
van aan de thuis-gekomen mannen, die dat dan ‘aardig’ of ‘mooi’ vinden.
Er zijn ook nog romans voor het boekenrek van jongeluiskamers en het
valies van handelsreizigers. Dat zijn de pittige of onzedelijke romans,
waarvan men op een fatsoenlijk familieavondje niet spreekt, maar waarvan
men in het koffiehuis zegt: heb je dàt al gezien? nou, das ook kras, hè?
Dat zijn de romans van Pigault Lebrun, Paul de Koek, enz.
Nu is het treffend dat de hier besproken werken juist in de tweede groep te situeren
zijn. Dat we het publiek ervan in de kringen van de gegoede burgerij moeten zoeken,
bewijzen de prijzen ervan. Klaasje Zevenster kostte bij verschijnen 17,55 Nfl,
Lidewyde 6,30 Nfl en Van Deyssels roman, waarvan slechts 550 exemplaren gedrukt
werden, 6,75 Nfl. Bij de herdruk van de eerste twee zakte die prijs fors, maar het
bleven aanzienlijke bedragen, die gelijk stonden met het week- of zelfs maandloon
van arbeiders. Het zijn echter niet de vrouwen en de jongedames die dergelijke
aankopen deden. Het waren veeleer de gezinshoofden en de bestuurders van
leesgezelschappen die hen van lectuur voorzagen. Dit blijkt niet alleen uit het feit
dat Van Lennep zich tot die categorieën richtte en dat De Banier deze klanten moest
ontzien, maar ook uit de aanbevelingen aan hun adres die in de boekbesprekingen
van bv. De Gids nog in de jaren '80 te lezen staan.
Dergelijke literatuur was in de eerste plaats opvoedingsmateriaal
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voor meisjes uit de hogere standen. Zelfs de kritiek van rond de eeuwwisseling moest
toegevingen doen aan de didactische eisen die aan de literatuur gesteld werden.
Anbeek wijst erop dat critici herhaaldelijk pogingen deden om nieuwe romans uit
de Tachtigers-school te verdedigen op moreel-didactische gronden41. Verhelderend
zijn ook de argumenten die in de strijd rond de scholen voor meisjes gebruikt werden
in de jaren '60. Tegenstanders daarvan beweerden dat de vrouw ontwikkeld moest
worden ‘door haar in te leiden in de beste produkten der letterkunde’ en door
onderwijs in de geschiedenis42. Er moest dan ook nauwlettend op toegezien worden
dat de meisjes geen lectuur aangeboden werd waarin een ander beeld van het leven
gegeven werd dan het beoogde ideaal. En dat ideaal was er voor het meisje uit de
betere stand een van goede echtgenote en moeder.
In die jaren 1870 (en 1860) gingen dan ook verontruste stemmen op in de discussie
rond de opvoeding van de meisjes. Velen vreesden dat de algemene zedenverwildering
voor de deur stond als ook meisjes school liepen, of dat die dan lichamelijk en
geestelijk niet meer geschikt zouden zijn om hun voorbestemde taak van moeder en
echtgenote te vervullen.
Wanneer er verandering gekomen is in dit beeld van de vrouw is dat een gevolg
van een complexe evolutie i.v.m. de scholing van de meisjes. Enerzijds eiste de
industrie beter geschoolde arbeidsters en anderzijds gingen er stemmen op om de
jonge arbeidsters voor te bereiden op hun toekomstige rol van moeder door ze na
hun dagtaak onderwijs te verschaffen. Als eenmaal de meisjes uit de lagere standen
naar school gestuurd werden, konden ook die uit de hogere aanspraak maken op een
degelijker onderwijs dan dat van gouvernanten. Die vrouwen werden dan vaak
voorvechters van de emancipatiebeweging. Het is echter niet zo dat op enkele jaren
tijd een massa meisjes van de nieuwe mogelijkheden gebruik zouden maken. Het
zijn uitzonderingen: het gaat weer om alles samen enkele honderden in Nederland
tijdens de hele 19de eeuw. Voor de grote groep jongedames uit betere milieus bleef
het onderwijs van gouvernanten, aangevuld met wat er in hun lectuur aan opvoeding
stak.
In het licht van deze situatie is het begrijpelijk dat alles wat ook
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O.c., p. 115-116.
Zie W.H. Posthumus-van der Goot en Anna de Waal (red.), Van moeder op dochter, p. 50
over een lezing van A.J. Vitringa in 1869.
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maar van ver te maken had met sexualiteit niet duldbaar was in de gecanonizeerde
literatuur. Net zoals het onduldbaar was dat Huet een ander beeld gaf van de
Nederlandse natie dan dat wat in de geschiedenislessen voorgesteld werd.
Van Lennep schikt zich volledig naar het bestaande publiek. Het beste middel om
de jongedames te waarschuwen was inderdaad de roman, maar hij hield er geen
rekening mee dat men algemeen de waarheid van ‘wat niet weet, niet deert’ een beter
opvoedingsprincipe vond. Bij Huet liggen de zaken anders. Hier stellen we vast dat
de auteur een andere functie aan de literatuur toekent. Literatuur is geen opvoeding
meer, maar genot voor volwassenen:
In zichzelf is de kunst nooit onzedelijk, doch het ontroerend vermogen
waarover zij beschikt, ondermijnt lichtelijk in ons gemoed het
zedelijkheidsgevoel; en het is geenszins ten onrechte dat mensen met
strenge begrippen van hetgeen eerbaar en rein is, vooral wanneer zij op
zekere leeftijd gekomen zijn, de kunsten wantrouwen en de aandacht van
het opkomend geslacht van haar zoeken af te leiden. Een volkomen
onschuldig genot levert de dienst van het schone alleen voor de zodanigen
op die niet te enen male onervaren zijn in de kunst der zelfbeheersing; en
aangezien de grote meerderheid der mensen op dat gebied wel altijd tot
de klasse der dilettanten zal blijven behoren, zal men het nimmer ten kwade
kunnen duiden, indien er zich waarschuwende stemmen verheffen tegen
een eenzijdige ontwikkeling van het schoonheidsgevoel. Niettemin zijn
ze doodgeboren, de kunstgewrochten waarin het gevaarlijk vuur van de
hartstocht niet voor het minst smeult of sluimert43.
Emants staat al een stap verder: de literatuur vindt zijn bestaansrecht in het feit dat
ze de indrukken die de auteur van de realiteit heeft, zo getrouw mogelijk weergeeft:
Doch waartoe die schetsen? Waarom dat slaafse volgen van de natuur,
roept gij uit. (...) Zodra het kunstwerk niet meer steunt op de
oorspronkelijke schets naar de natuur, en elke bijvoeging op (sic) weglating
niet uitsluitend ten doel heeft de indruk die de kunstenaar heeft ontvangen,
duidelijker weer te geven, wordt het een lichaam gelijk waaraan beenderen
en spieren ontbreken44.
Literatuur is er om de kunstenaar, niet om het nut voor het publiek. Impliciet houdt
Emants nog rekening met ‘de smaak van het lezend
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Lidewyde, p. 311.
Drie novellen, p. 230-231.
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publiek’, d.w.z. van ‘de fatsoenlijke dames, bestuurders van deftige leesgezelschappen
enz.’ Hij acht het trouwens nodig zijn standpunt tegenover hen te verdedigen.
Van Deyssel trekt zich dat alles niet meer aan. De kunst is elitair geworden: Van
Deyssel heeft genoeg aan de enkele begrijpende reacties van gelijkgestemde
medekunstenaars. Op 16 mei 1888 schrijft hij een dankbare brief aan Verwey n.a.v.
zijn brochure waarin hij van Een liefde zei ‘Kom binnen, want je bent mooi’45. Van
Deyssel vergelijkt de andere critici achtereenvolgens met een staljongen (T. de Beer),
een harlekijn (Rossing), een notaris (Van Hall), een olijke rentenier (De Koo), een
eenzienlijke vrouw (Van Eeden), een klein zusje (Netscher) en een hertog (Kloos).
Maar Verwey is een koning en alleen daarmee heeft men rekening te houden. Hij
laat zijn roman zelf zeggen:
(...) ik bén immers mooi, want hij heeft 't gezegd en ik zal eeuwig beroemd
zijn want die grote koning heeft mij een heelen dag bemind.
Met staljongens enz. wordt geen rekening gehouden, zelfs niet met ongevraagde
bondgenoten als Netscher.
Als zgn. onzedelijkheden burgerrecht krijgen in de literatuur is dat een gevolg van
die evolutie in de functie ervan. Huet kan overspel beschrijven omdat hij zich niet
langer richt tot de onervarenen, Emants omdat niet de auteur, maar het publiek zich
moet aanpassen. Van Deyssel kan nog veel verder gaan, omdat literatuur een product
is van het genie voor enkele andere kunstenaars i.p.v. voor de meute.
Dit heeft ook gevolgen voor de formele aspecten. Van Lennep schrijft
bladzijdenlange auctoriële commentaren op het vertelde, waarin hij terloops enkele
lessen ten beste geeft over goeie manieren en over de grootheid van Nederland in
het verleden. Tussendoor kan de lezer ook nog een en ander opsteken over bv. de
mode uit het begin van de eeuw, over de evolutie van post- en transportwezen, over
de bestuurlijke instellingen des lands of over de maatschappelijke gevolgen van het
sigarenroken enz. Evenzovele nuttige passages, die zich ertoe konden lenen om
eventuele leemten in de opvoeding aan te vullen.
Huet drijft een ironisch spel met het auctoriële standpunt. Het zijn knipoogjes naar
de goede verstaander en gelegenheden om hier en
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daar een steek te geven. Hij onthoudt zich echter van relativerende commentaren,
terwijl Van Lennep zich waar dat nodig was, haastte om het verderfelijke van bepaalde
personages of hun handelingen aan de kaak te stellen. Maar zowel Huet als Van
Lennep wringen zich in bochten om hun verhaal voor te stellen als het verslag van
waar gebeurde feiten. Van Lennep merkt herhaaldelijk op dat bv. de rest van een
gesprek onnodig is voor het verhaal en bovendien onmogelijk weer te geven omdat
de getuigen er niets van onthouden hadden. Hij treedt zelf op in de roman om met
een van zijn personages een gesprek te voeren over de juistheid ervan. Ook Huet
stapt op het einde nog even het boek binnen om een visite te maken bij een van de
nevenpersonages. Van Lennep stelt het voor alsof hij natuurlijk andere namen gebruikt
om de beschreven personen geen kwaad te berokkenen en Huet verdoezelt de
plaatsnamen door ze tot de initialen te reduceren. Bij Emants hoeft dit niet meer: het
verhaal is toch verzonnen en Van Deyssel kan om dezelfde reden precieze lokalisaties
beschrijven. Emants is nog slechts met moeite als verteller in het verhaal te bespeuren.
Bij Van Deyssel krijgen we een meer personeel standpunt, met een zeer ruim gebruik
van de erlebte Rede. Het is een evolutie die gaat van afstand tegenover het verhaal
naar het in de huid van de personages kruipen. Anbeek bespreekt dezelfde evolutie
in zijn dissertatie over De schrijver tussen de coulissen. Hij wil die evolutie verklaard
zien uit het streven naar de zuiverder afbeelding van de werkelijkheid. Hij verklaart
echter niet waarom de literatuur plots naar meer realiteit streeft - tenzij we ons
tevreden stellen met het traditionele argument dat dit allemaal in navolging van de
Franse literatuur gebeurt.
Samen met het perspectief wijzigt zich ook de stijl. Van Lennep gebruikt nog
uitgebreide periodes, doorspekt met citaten uit latijnse, Franse of klassieke
Nederlandse auteurs. Huets stijl is rechtstreekser, maar hij kan soms toch niet nalaten
door uitvoerige beschrijvingen en nuancerende tussenzinnetjes de lezer op het juiste
spoor te brengen. Emants tracht meer de gevoelens van zijn personages precies te
beschrijven. Dit is vooral duidelijk in Najaarsstormen, waar hij de reactie van de
jonge schilder op het landschap weergeeft. Van Deyssel dan staat voor een andere
taak. Hij poogt, vooral in het lange 13de hoofdstuk, de intiemste gevoelens en
sensaties van het personage plastisch voor te stellen. Daarvoor doet hij beroep op de
woordkunsttechnieken zoals het samenstellen van kleuradjectieven e.d.m.
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Tot slot
Dit zijn vanzelfsprekend evoluties die geruggesteund werden door de ontwikkelingen
van de buitenlandse literatuur, vooral van de Franse. Maar zonder het besef dat de
literatuur niet langer diende ter opvoeding van de jongedames, hadden die zich
moeilijk kunnen doorzetten. De secundaire literatuur hield die functie in ere en moest
er dan ook rekening mee houden. Het is interessant Een liefde naast Hollandsch
binnenhuisje van Johanna van Woude, amper een jaar later verschenen, te leggen.
Het verhaal is nagenoeg te vergelijken. In beide romans gaat het om het
huwelijksgeluk en de beproevingen ervan. Maar het beeld dat Van Woude tekent,
strookt met de zoetsappige voorstelling die meisjes zich daarvan moesten maken.
De moraal van het verhaal is er een van ‘ware liefde overwint tegenspoed’ en het
beeld van de vrouw erin is dat van de trouwe liefhebbende echtgenote en moeder.
Het geluk bestaat erin tevreden te zijn met wat je hebt, zoals duidelijk blijkt uit
volgende passage, waarin het naturalisme vanzelfsprekend een steek krijgt:
Over het geheel waren we begeerig naar bezoek, niet zoozeer om onze
vrienden te zien, maar om hun onze schatten te toonen en ons te verlustigen
in hunne bewondering. En toch woonden we nu maar in een van die
moderne huizen, zoo juist en met zooveel medelijden door een onzer
jeugdige naturalisten beschreven als: huizen met banale, gestukadoorde
plafonds, met goedkoope papiertjes op de muren, ‘zooals men ze
tegenwoordig met ritsen, naar een zelfde patroon, in lange rijen bouwt’.
Maar de vogels van één soort bouwen ook gelijke nestjes: toch fluiten en
kwinkeleeren ze er niet minder lustig om. En zoo waren ook Truus en ik
zeer ingenomen met ons aardig nestje, terwijl wij later, toen we
buurtkennissen kregen, bemerkten dat anderen al even dwaas waren ...
Och, men kan zoo goodkoop gelukkig zijn (p. 29-30)!
Die roman kan zelfs de angstvalligste vader met gerust gemoed aan zijn vrouw en
dochters laten lezen.
P. DE KEYSER

Bibliografie
ANBEEK, Ton: De schrijver tussen de coulissen. - Amsterdam: Athenaeum-Polak
en Van Gennep, 1978.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

223
ANBEEK, Ton en J.J. KLOEK: Literatuur in verandering: voorbeelden van de
vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887. - 's-Gravenhage: M. Nijhoff,
1981.
ALBERDINGK THIJM, J.A.: zie POUWELS FORESTIER.
BEEKMAN, K.D.: L. van Deyssel's Een liefde en de kritiek. - In: Spektator, jrg.
1 (1971-72) p. 246-258.
BINA, Vladimir: Over liefde en avontuur: een sociologische verkenning van
consumptielectuur. - Deventer: Van Loghum Slaterus, 1981. - (Sociologische
monografieën).
BOISSEVAIN, Charles: Iets nieuws. - In: De Gids, jrg. 43 (1879), p. 421-457.
BUSKEN HUET, Conrad: Ernst of kortswijl? - In: De Dietsche Warande, jrg. 7
(1866), p. 469-491.
BUSKEN HUET, Conrad: Jacob Cats. - In: Litterarische fantasien en kritieken.
- Haarlem: Tjeenk Willink, (s.a.). - Dl. I, p. 42-74.
BUSKEN HUET, Conrad: Lidewyde. - Utrecht: Spectrum, 1981. - (Prisma-boeken;
1955).
DEYSSEL, Lodewijk van: Lidewyde. - In: Kritieken. - 3de druk. - Amsterdam:
Scheltema en Holkema, (s.a.), p. 122-155.
DEYSSEL, Lodewijk van: Een liefde. - Den Haag: Bert Bakker, 1975.
DEYSSEL, Lodewijk van: Zedelijkheids-causerietje. - In: De Nieuwe Gids, jrg.
3 (1887-88), dl. II, p. 163-169.
EEDEN, Frederik van: Een onzedelijk boek. - In: Studies: eerste reeks. - 3de druk.
- Amsterdam: W. Versluys, 1897, p. 27-49.
EMANTS, Marcellus: Drie novellen. - Utrecht: Spectrum, 1981. - (Prisma-boeken;
1954).
GORTER, Simon: Van huis. Anna Rooze. Lidewyde. - In: Letterkundige Studien.
- Amsterdam: Van Kampen, 1871, dl. 1, p. 176-263.
HAAN, Jacques den: De lagere hartstochten: meditaties over pornografie. - Den
Haag: Bert Bakker, 1962.
JAUSS, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation. - Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1970. - (Edition Suhrkamp; 418).
KLOOS, Willem: Literaire kroniek. - In: De Nieuwe Gids, jrg. 3 (1887-88), dl.
II, p. 515-525.
KOCK, Paul de: Oeuvres de Paul de Kock. - Parijs: J. Rouff, (s.a.). - 11 dln.
LENNEP, J. van: De lotgevallen van Klaasje Zevenster. - Leiden: A.W. Sijthoff,
(s.a.). - 3 dln. - (Romantische werken).
LENNEP, M.F. van: Het leven van Mr. Jacob van Lennep. - Amsterdam: P.N.
van Kampen en Zoon, 1909. - Dl. 2.
MARCUSE, Ludwig: Obsceen: de geschiedenis van een verontwaardiging. Amsterdam: Moussault, 1966. - Vertaling door J. Polak-Siliava van Obszön:
Geschichte einer Entrüstung, 1962.
NABRINK, Gé: Seksuele hervorming in Nederland: achtergronden van de
Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele
Hervorming (NVSH) 1881-1971. - Nijmegen: SUN, 1978.
PAUWELS FORESTIER: Brieven van Pauwels Forestier. - In: De Dietsche
Warande, jrg. 7 (1866), p. 586-597.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

PAUWELS FORESTIER: Nog een brief van Pauwels Forestier. - In: De Dietsche
Warande, jrg. 7 (1866), p. 494-497.

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

224
POSTHUMUS-van der GOOT, W.H. en Anna de WAAL (red.): Van moeder op
dochter: de maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse
tijd. - Nijmegen: SUN, 1977. - (SUN-reprint; 25).
SCHENKEVELD, Margaretha H.: Lidewyde in de contemporaine kritiek. - In:
Conrad Busken Huet: Lidewyde / ingeleid en van aantekeningen voorzien door
Margaretha H. Schenkeveld. - Den Haag: M. Nijhoff, 1981. - (Nijhoffs
Nederlandse klassieken).
SCHILTRA, W.N.: Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de
tweede helft der negentiende eeuw. - Nijmegen: SUN, 1976. - (SUN-reprint).
S(CHIMMEL), Hendrik Jan: Een Nederlandsche zedenroman. - In: De Gids, jrg.
38 (1866), dl. III, p. 510-527.
STERK, Hans: ‘Rondom de Galekopsteeg’ 1858-1885: enige aspecten van de
prostitutie te Utrecht. - In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jrg. 9 (1983),
p. 79-107.
THOMAS, Willem Christiaan: Het overspel strafrechtelijk beschouwd: academisch
proefschrift. - Utrecht: J. de Kruyff, 1877.
WEBER, Ruth: De medische wereld over ‘de vrouw’. - In: De Negentiende Eeuw,
jrg. 6 (1982), p. 2-20.
WOUDE, Johanna van: Hollandsch binnenhuisje. - 11de druk. - Antwerpen: De
Nederlandsche Boekhandel, (s.a.).

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

225

Het fantastisch-psychomachische proza van Jacques Hamelink: een
terugblik
Wie het werk van Jacques Hamelink tracht te overzien, wordt van meet af aan met
een aantal paradoxen geconfronteerd. Het moet al opvallen dat dit werk, dat door
velen wordt beschouwd als één van de belangrijkste en veelzijdigste uit de
hedendaagse Nederlandse literatuur, bij alle waardering die het geniet, toch meestal
verkeerd of tenminste oppervlakkig wordt begrepen. Dat Hamelink de laatste jaren
essays publiceerde en herhaaldelijk toelichting gaf bij zijn eigen poëzie is zeker een
gevolg van deze toestand: het wijst op de door hem ondervonden noodzakelijkheid
om zijn bedoelingen als dichter tegen misverstanden te behoeden en om meteen
toenadering te zoeken tot een ruimer publiek. Gedeeltelijk zal hij zich miskend hebben
gevoeld door het feit, dat het grote publiek - en niet zelden ook de literaire kritiek vooral aandacht hebben gehad voor zijn verhalen en zijn ‘epos’ Ranonkel. Voor velen
geldt dit laatste als zijn meesterwerk. Als dichter daarentegen wordt Hamelink niet
altijd op zijn juiste waarde geschat - waarschijnlijk omdat hij de naam heeft een
hermetische, moeilijk toegankelijke poëzie te schrijven. En toch is het zo dat hij,
alleen al naar de omvang van zijn poëtisch oeuvre te oordelen, hier de voorkeur aan
geeft. Dat blijkt trouwens ook uit de doelbewustheid waarvan zijn ontwikkeling als
dichter getuigt: door de twaalf opeenvolgende bundels heen loopt een innerlijke
logica als een rode draad. Wat nu zijn proza betreft: Hamelink maakt het de lezer
die op zoek zou zijn naar zo'n ontwikkeling, niet bepaald gemakkelijk. Op het eerste
gezicht ging Hamelink hier op minder consequente wijze te werk. Hij heeft blijkbaar
veel moeite met het proza of althans met de manier waarop hij het moet aanpakken.
Hijzelf doet er overigens geen doeken om, dat hij er problemen mee heeft gehad;
men leze er slechts de achterflap van Afdalingen in de ingewanden (1974) op na: ‘uit
onvrede met mijn en met het proza hield
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ik na Ranonkel mijn mond. Het schrijven moest drastisch veranderen, maar ik wist
niet hoe. In die periode was mijn enig houvast de poëzie’. Een ‘onvrede’ - of
onwennigheid? - waar hij weer eens indirect voor uitkomt, wanneer hij nu eens twee
derde van zijn verhaalproductie zonder meer afzweert (Gehandhaafde verhalen,
1979), dan weer een soort verlengstuk bij een reeds bestaand werk maakt (ik denk
aan de Appendix bij Afdalingen in de ingewanden, 1980). Waarbij tenslotte zijn
veelvuldig gebruik van ‘verantwoordingen’, ‘woorden vooraf’ of andere bijbehorende
commentaren niet uit het oog mag worden verloren (vgl. Een reis door het
demiurgenrijk, 1976; Gehandhaafde verhalen en de essaybundels De droom van de
poëzie, 1978 en In een lege kamer een garendraadje, 1980).
En toch neemt deze vrij ingewikkelde relatie tot het proza niet weg dat Hamelink
al een aantal meesterwerken op zijn naam heeft staan, die wel als mijlpalen in de
geschiedenis van de moderne Nederlandse verhaalkunst mogen worden beschouwd.
Zo niet alleen de zojuist vermelde roman Ranonkel en de verhalen, waarmee Hamelink
zich na Bordewijk als een belangrijk vernieuwer inzake fantastische literatuur deed
gelden, maar ook, tenslotte, het veel minder bekende, onvolprezen Afdalingen in de
ingewanden: een buitengewoon experiment waarbij meer dan ooit de banden met de
‘fantastische’ traditie worden doorgeknipt - met dit boek komt Hamelink veeleer
dicht te staan bij de Franse surrealisten, in het bijzonder bij Henri Michaux.
Hoe men het op zichzelf eigenaardig initiatief van Hamelink beoordeelt, om in
1979 een groot aantal verhalen uit de oorspronkelijke bundels Het plantaardig bewind
(1964), Horror vacui (1966) en De rudimentaire mens (1968) voorgoed van de hand
te wijzen, kenschetsend is in elk geval dat de schrijver bij het om-en bijwerken van
de aldus ‘gehandhaafde’ teksten naar meer beknoptheid en versobering streeft en
vooral dat hij in zijn Verantwoording betwijfelt of hij ‘ooit in eerste aanleg wat men
noemt een prozaïst geweest (is)’1. Deze verklaring sluit aan bij een passage uit het
essay Het wandelende woord, waarin Hamelink de lezer omtrent de evolutie van zijn
schrijversloopbaan toevertrouwt: ‘toen ik later toch proza ging schrijven, beschouwde
ik dat als een bijprodukt van mijn poëzie’2. Dat zegt al iets over het wezen van
Hamelinks verhaalkunst, en het geeft er

1
2

Jacques Hamelink. Gehandhaafde verhalen. Amsterdam, Van Gennep, 1979, p. 5. Verder
afgekort: G.V.
J. Hamelink. Het wandelende woord. In: Ons Erfdeel, jg. 15, 1972, p. 9.
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tevens een idee van, waarom het zo moeilijk is die te classificeren, met pasklare
compositiepatronen uit het traditionele verhaal in verband te brengen.
Bijvoorbeeld beschouwde J.J. Oversteegen het verhaal Grafbeeld in ontijd (uit
Het plantaardig bewind), als een ‘reeks prozagedichten’, een formule waarmee hij
op een probleem i.v.m. de vorm wees3. Anderen hadden eerder moeite om de
problematiek te bepalen. Men dacht aan verwantschap met het Vlaamse
magisch-realisme4 of, in een ruimer verband, met een aantal tradities uit de fantastische
literatuur5. Tenslotte zochten sommigen liever naar aanknopingspunten met Belcampo,
Hermans en Wolkers. Hoe dan ook, de meeste critici waren het met elkaar eens om
Hamelinks verhalen als deels poëtisch, deels fantastisch proza op te vatten. Interessant
was hierbij ook een opmerking van J. Bernlef, die n.a.v. Hamelinks tweede bundel,
m.n. Horror Vacui, schrijft: ‘er is in deze bundel een thema bijgekomen: de
beïnvloeding van de werkelijkheid door de verbeelding van de hoofdfiguren’6. M.i.
geldt deze zeer rake opmerking niet alleen voor de bovengenoemde bundel, maar
ook, in het algemeen, voor het hele proza van de jongere Hamelink. Overigens wil
mij dat voorkomen als een kenmerk niet zozeer van de thematiek als wel van de
toegepaste esthetica. Uit het oogpunt van de compositie bekeken, is het beginsel dat
aan Hamelinks verhalen ten grondslag ligt inderdaad uitgesproken ‘psychomachisch’,
waaronder verstaan dient te worden dat de ongewone - soms echt ‘fantastische’ gebeurtenissen die daarin voorkomen, vorm verlenen aan een zielsconflict bij de
hoofdpersonages7. Deze verhalen zijn dan ook niet als zuiver mimetisch te lezen;
want vele onder de daarin vertelde feiten zijn niet als zodanig door de lezer te
ondergaan: ze dienen veeleer te worden geïnterpreteerd als projecties naar buiten
van een in wezen innerlijk gebeuren. Vandaar de verwarring die bij critici ontstond
omtrent het genre waarin ze thuishoren, alsook omtrent de manier waarop die benaderd
dienen te worden. Zowel de close-reading van Oversteegen
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J.J. Oversteegen. De optiek van de grensganger, Merlijn 4 en 5, 1965, pp. 1-27 en 29-45.
R. Henrard. Eros en thanatos of J. Daisne en J. Hamelink, Spiegel der Letteren, 15de jaargang,
1973-74, 4.
Vgl. Paul de Wispelaere. Facettenoog. Brussel, Manteau, 1968, p. 39 en 43.
J. Bernlef. Ga jij de klas maar uit. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970.
Het begrip psychomachie werd aldus gedefinieerd door Michel Dupuis in Magisch-realisme
en psychomachie bij Ferdinand Bordewijk. Impuls, 6de jaargang, nr. 3/4, 1975, niet
gepagineerd.
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als de meer op de psychologie afgestemde benaderingen van Henrard, Bousset of
De Wispelaere8 blijven daarom ontoereikend. Daarbij komt nog dat Hamelink zelf
graag de boel in de war bracht door bijv. te suggereren dat hij intuïtief of door middel
van associaties te werk ging9.
Psychomachie onderstelt steeds een bijzonder standpunt bij het vertellen. In een
ik-verhaal als Een opgehouden onweer hoeft het nog niet te verwonderen dat de
werkelijkheid, zoals die door de ik waargenomen en uitgebeeld wordt, een subjectieve
waarde bezit, hoewel deze verteller procédés toepast die normaliter op een poging
wijzen om de eens subjectief beleefde gebeurtenissen alsnog te objectiveren: het
grootste deel van Een opgehouden onweer neemt nl. de vorm van een terugblik aan,
waarbij het preteritum dus een echte verleden tijdswaarde bezit: vanop een behoorlijke
tijdsafstand worden herinneringen opgerakeld aan een verschrikkelijk voorval uit de
kinderjaren, toen René, een schoolkameraad, op geheimzinnige wijze in de moerassen
omkwam. Maar ook wanneer Hamelink het hij-standpunt inneemt (Door een vlies
van slaap en tranen, An den knaben Elis, Het wandelende woud) valt het de lezer
moeilijk uit te maken of feiten, personages en decor iets anders moeten voorstellen
dan producten van een ziekelijke verbeelding die actief is binnen de
verhaalwerkelijkheid. Aan het woord komt hier inderdaad geen alwetende verteller,
maar eerder een vertelinstantie die zich nauwelijks van het hoofdpersonage
onderscheidt: de vertelwijze is hier door en door ‘personeel’, zodat vervorming van
de realiteit vanuit de psyche van de hoofdpersoon voor de hand ligt. Vanaf de verhalen
die oorspronkelijk deel uitmaakten van de derde bundel De rudimentaire mens, nl.
De huidaandoening en De boom Goliath, komt daar weer verandering in. Hier stelt
Hamelink minder belang in het uitwerken van een fantastisch-poëtische esthetica
dan wel in het rechtlijnig en vrij ondubbelzinnig stileren van een levensbeschouwing.
Weliswaar blijven de thema's (regressie, enz.) stuk voor stuk dezelfde, maar formeel
bekeken, worden die nu dienstbaar gemaakt aan een min of meer doorzichtig
allegorisch geheel. In een tegendraadse beweging gaat de
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Vgl. Het reeds vermelde opstel van R. Henrard en verder: Hugo Bousset, Schreien, schrijven,
schreeuwen. Brugge, Orion, 1972, p. 135 e.v.; P. de Wispelaere. Jacques Hamelink. Writing
in Holland en Flanders, 31, p. 35 e.v.
Vgl. o.a. Hamelinks interviews met J.J. Oversteegen (in: De optiek van de grensganger, op.
cit.) en Lidy van Marissing (in: De Volkskrant, 20.7.1968).

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

229
hij-verteller thans meer afstand nemen van het vertelde, zodat de psychomachische
waarde hiervan veel minder vanzelf spreekt.
Bekijken we nu even de handeling in alle Gehandhaafde verhalen, dan blijkt
dadelijk dat de feiten die daarin gebeuren onveranderlijk ‘zichtbaarheid verlenen aan
een psychisch standpunt binnen de verhaalwerkelijkheid’10 - hoe dat ook in elk verhaal
apart in zijn werk gaat. Onmiskenbaar psychomachisch zijn bijv. al Door een vlies
van slaap en tranen, An den knaben Elis en Het wandelende woud. In het
eerstgenoemde verhaal maakt de kleine Sebastiaan op een avond kennis met een
vreemde dame, die voor hem als moedersurrogaat zal optreden; hijzelf immers heeft
geen moeder en leeft bij pleegouders die hem weinig tederheid betuigen. Het
geheimzinnig optreden van die vrouw en de vreemde, droomachtige liefdesrelatie
die tussen haar en het jongetje tot stand komt, doen zich voor als de verwerkelijking,
de projectie naar buiten van Sebastiaans onbewuste, alsnog onbevredigde verlangens.
Zoiets gebeurt ook, maar op nog veel meer verkapte wijze, met de jongen uit An den
knaben Elis: tegen het slot van het verhaal wordt hij door de raadselachtige Elis naar
een paradijselijke plek geleid, ver van de alledaagse werkelijkheid en van de wereld
der volwassenen, die hem slechts angst aanjagen en waarin hij niet kan aarden. De
gewezen boswachter Josias Mure uit Het wandelende woud, tenslotte, maakt een
eigenaardig regressieproces door terwijl hij door een wandelend bos wordt
verzwolgen: een vreselijke dood waardoor hij echter voorgoed aan zijn tirannieke
vrouw ontsnapt en aan een weinig fleurig bestaan de rug toe kan keren. In deze drie
verhalen is het duidelijk dat Hamelink een genetisch verband legt tussen het objectief
gebeuren en de psyche van de hoofdfiguren. Dit verband wordt ook gehandhaafd in
het schijnbaar minder subjectief vertelde De huidaandoening. Hier wordt op nogal
omstandige wijze verteld over de geleidelijke verstening van de bankbediende
Hoonappel: een fantastisch proces dat opnieuw als de actualisering van zijn
geestesgesteldheid dient te worden opgevat. Door in een steenmassa te veranderen,
raakt hij bevrijd van alles wat hem in het dagelijks leven in de weg stond: het saaie
kantoorwerk, zijn verplichtingen jegens zijn hospita, zijn complexen t.o.v. zijn
verloofde Maud. Psychomachisch is in zekere zijn ook De boom Goliath, waarin de
vrouwelijke hoofdfiguur Camilla een legendari-
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M. Dupuis. Magisch-realisme en psychomachie bij Ferdinand Bordewijk, op. cit.
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sche boom en de sterke herder Joaquin als liefdesobjecten met elkaar verwisselt en
vereenzelvigt.
Beide laatstgenoemde verhalen vormen ook door hun relatieve eenvoud en door
de strakke, duidelijke stilering waar ze van getuigen, een goed uitgangspunt om het
beeld te reconstrueren dat Hamelink in zijn meeste verhalen van de mens ophangt,
nl. dat van de ‘rudimentaire mens’: als men de mens ‘al zijn ornamenten’11 heeft
afgenomen, blijft er alleen maar een soort van oerwezen over dat aan niets anders
meer dan aan een instinctmatig bewegen gehoorzaamt. Het dunne masker van de
beschaving valt dan af, en de oerdriften treden onverbloemd op de voorgrond. De
maatschappelijke en zelfs psychologische identiteit van het individu desintegreert,
en maakt plaats voor een allerprimitiefst, inderdaad ‘rudimentair’ gevoel van eenheid
met de natuur. ‘Regressie’ is hier dus de leuze.
Hoewel Hamelink vaak met de Vlaamse magisch-realisten in verband werd
gebracht, toch doen zowel zijn pessimistische opvattingen over het bestaan als een
aantal formele kenmerken hem eerder bij de Noordnederlandse literatuur aansluiten.
Hamelinks levensvisie in de verhalen staat dicht bij die van Hermans, en ook de
manier waarop hij met de psychomachisch-fantastische esthetica omgaat, brengt hem
dichter bij Bordewijk, Hermans en Mulisch dan bij Daisne en Lampo. Na Bordewijk,
die hier zijn leven lang en op diverse manieren mee manipuleerde12, verschijnt
Hamelink zonder twijfel als een van de voornaamste beoefenaars van het fantastische
genre. Het is vooral door de sfeer van zijn verhalen dat Hamelink zich van zijn
Nederlandse tijdgenoten onderscheidt. Het gefascineerd uitbeelden van het primitieve
en van allerhande onrustbarende natuurfenomenen vertoont veeleer overeenkomst
met bepaalde tendensen uit de buitenlandse literatuur, zo bijv. met het werk van de
Engelsman Algernon Blackwood. Het fantastische ontstaat bij Blackwood nl. uit de
subjectieve interpretatie, door de personages, van een wereld van planten, bomen of
moerassen waarin allerlei geheimzinnige verschijnselen zich manifesteren, zoals
bijv. een ‘wandelend woud’ (!) in de novelle The Willows (1949). Vergelijking dringt
zich ook op met Kingsley Amis (The green man, 1969) en verder met de
Franssprekende Belgische schrijfster Monique Watteau, die
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Vgl. Hamelinks interview met L. van Marissing, op. cit.
vgl. o.m. de Fantastische vertellingen (1919, 1923, 1924) en de verhalenbundels Vertellingen
van generzijds (1950), Studiën in volksstructuur (1951), Centrum van Stilte (1960).
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zich evenzeer aangetrokken voelt tot de plantenwereld. In haar roman La colère
végétale (1954) wordt een echtpaar door angstwekkend snel groeiende bossen bedreigd
en uit zijn landgoed verdreven. Wel neemt het verhaal daarna een eigen wending,
maar toch herinneren bepaalde taferelen zeer sterk aan passages uit Het wandelende
woud. Het thema van de regressie naar het primitiefste leven ontbreekt evenmin bij
Watteau, over wie J.B. Baronian immers schrijft: ‘(les) thèmes principaux de ses
livres (...) sont la métamorphose et la régression vers d'autres règnes (...). La régression
n'est jamais conçue comme une déchéance, un avilissement, une dégénérescence, si
ce n'est comme la perte définitive et foudroyante d'une identité. Tout indique que le
passage y est vu, y est vécu comme une libération vers un mieux-être, vers un bonheur
plus serein et plus profond’13. Deze uitspraak zou je zonder meer op Hamelink kunnen
toepassen, bij wie de regressie - vooral dan in De huidaandoening - allesbehalve
negatieve gevolgen met zich meebrengt. Opvallend is inderdaad dat Hamelinks
verhaalfiguren zich niet tegen het uiteenvallen van hun menselijkheid en identiteit
verzetten. Bij hen mondt regressie in volmaakte rust uit, waarbij zij het denken graag
prijsgeven en daarmee ook van de gewetensbezwaren loskomen die hun het leven
verzuurden. Evenals bij Hermans komt bij Hamelink het eindstadium van de regressie
overeen met compleetheid van het ik, een ik dat zich, zoals bij Hoonappel in De
huidaandoening, in een ‘iets’ metamorfoseert, in casu in een steenachtig natuurbrok:
‘Er was alleen nog een gevoel van volledige oorsprongloosheid. Gedachten, een
geheugen, emoties: ze hadden nooit bestaan ... De nacht waarin wat resteerde was
opgenomen, een blok uitgebluste van zichzelf en nog eens van zichzelf vervulde
materie, flonkerde van stenen en vocht’ (G.V., p. 145-146).
Maar voor hij tot dat volstrekte nihilisme kwam, had Hamelink al, vooral in zijn
vroegste verhalen, aan een reeks fantastische mythes uitvoerig een beurt gegeven.
Een van de merkwaardigste verdiensten van zijn verhalend werk en ook van zijn
toneelstuk De betoverde bruidsnacht (1970) bestaat juist in de herwaardering van
een aantal afgezaagde motieven uit het arsenaal van de romantisch-fantastische
traditie. Daaraan schenkt hij, in een sterk moderne context, nieuw leven door er o.m.
een sterk psychologische inslag aan te verlenen.

13

J.B. Baronian. Panorama de la littérature fantastique de langue française, Paris, Stock,
1978, p. 263-264.
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Zo komen types zoals het neurotische kind (René; Sebastiaan), de tovenaar (opnieuw
René) of de kluizenaar (de moeraswachter Theo uit Een opgehouden onweer; Josias
Mure) weer in de belangstelling; zo ook een fantastische plantenwereld (mensetende
bossen en moerassen). Daardoor mogen Hamelinks verhalen in het verlengde van
de meesterwerken uit de klassieke fantastische literatuur worden gesitueerd, al is de
bedoeling bij hem wel anders dan bij Poe, Maupassant of Lovecraft.
Het zijn de vroegste verhalen die het meest naar de traditie van het klassieke
fantastische verhaal verwijzen, zo vooral Een opgehouden onweer en Het wandelende
woud. De structuur ervan en de sakrale atmosfeer die erin tot uiting komt, doen nog
denken aan voorbeelden uit de negentiende eeuw. Door een vlies van slaap en tranen
echter is al veel meer op een innerlijke symboliek gebouwd, en in An den knaben
Elis doen zich verschillende realiteitsniveaus voor, die ineen schijnen te zullen smelten
tot een volstrekt autistische wereld.
Een opgehouden onweer kan worden beschouwd als het prototype van de
fantastische novelle à la Hamelink. Dit verhaal bestaat uit vijf hoofdstukken,
waarboven bondige titels staan die op kernachtige wijze deze of gene fase uit de
handeling aangeven: ‘moeras’, ‘ontploffing’, ‘gaan liggen’, ‘een schuimrubberen
pop’, ‘vrede’. Reeds vanaf het eerste hoofdstuk zinspeelt de verteller op de dreigende
nabijheid van een schrikwekkende gebeurtenis: ‘het was dus een wel wat eigenaardige
jongen’ - bedoeld wordt hier de hoofdpersoon René - ‘maar dat zijn afwijking tot
zo'n katastrofale gebeurtenis zou leiden, had niemand kunnen voorzien ...’, en verder:
‘liet zou toch zijn gebeurd, het hing in de lucht, ik heb het heel die middag geweten
...’ (G.V., p. 12). Dit op zichzelf klassieke procédé zou ook in Het wandelende woud
terugkeren in de vorm van vooruitwijzingen naar een op handen zijnde, fantastische
climax. Een typische exponent van de fantastische traditie is, in Onweer, ook al de
hoofdpersoon René: een eenzame en overgevoelige jongen die een geheimzinnige
relatie tot de natuurkrachten onderhoudt, en daardoor op de hoogte is van
verschijnselen waar het doorsneekind van zijn leeftijd geen benul van heeft. René
koestert een abnormale belangstelling voor planten - hij bezit o.a. een herbarium en heeft contact met bepaalde geheimen i.v.m. de moerassen door zijn omgang met
‘een twijfelachtige figuur, een oudere man uit de omstreken van het dorp’ (p. 11),
zeg maar een soort heremiet.
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In dit verhaal over een tocht door moerassen valt de klemtoon op veranderingen die
in het gedrag van René optreden, naarmate de gevaarlijkste plekken van de
spookplaats betreden worden: René wordt ‘ineens agressief’ (p. 16), wat later ‘stoot’
hij ‘een wilde kreet uit’ (p. 18) of staat hij ‘met de armen omhoog naar de lucht te
gillen’ (p. 19). Meteen wordt hij de sterkste uit het groepje, terwijl Marc, de
bendeleider, ‘in (hun) gedachten naar het tweede plan’ (p. 16) verschuift. Tevens
verkrijgt de ruimte een sacraal karakter - de personages gaan ‘in een wijde cirkelvorm’
(p. 20) lopen - alsook een chaotisch aspect: weldra kan de ik-verteller zich ‘niet meer
oriënteren’ (p. 20). Kenschetsend is daarbij dat de handeling stilaan de uiterlijke
kenmerken van een mythe aanneemt; tijd en ruimte bestaan niet meer zoals die
gewoonlijk waargenomen worden, de stemmen van de jongens klinken als een
‘onherkenbaar koor’ (p. 20), en René gaat werktuiglijke bewegingen maken ‘die hij
langgeleden geleerd heeft’ (p. 22, ik cursiveer). Dit alles wijst op herhaling van
archetypische gedragspatronen, en wel onder leiding van een soort tovenaar, René,
die ook nog met een ‘medicijnman’ (p. 19) en ‘een priester in zijn vreemde ritueel’
(p. 22) vergeleken wordt. Op de voorgrond treedt hier dus een heidens ritueel dat op
de schepping van een mythe uit is. Hiervan maken een plotse regressie naar het
rudimentaire en zelfs het opnieuw aanknopen bij de prenatale staat de
hoofdbestanddelen uit. Relevant voor Hamelinks visie op die mythe is o.m. dat
participatie daaraan voor René op innerlijke rust en tevredenheid uitloopt: ‘dan glijdt
het lichaam ook. Het laatst het hoofd: (...) om de mond een mengeling van
tevredenheid en pijn, de tevredenheid schijnt te overheersen echter. Wat aan de
mondhoeken trekt (...), kan wel een glimlach zijn’ (p. 23). Het ‘wezen’ dat hij wordt,
lijkt ‘ondanks alles nog een zekere blijmoedigheid aan de dag (...) te leggen’ en ‘om
de zeeplantenmond zweeft een soort onzichtbaar vegetatief spotlachje’ (p. 25-26).
Hier dient te worden beklemtoond dat dit zelfoffer van René niet de minste
zinspeling op de dood van Christus of op een of ander vergeestelijkingsverschijnsel
inhoudt. Integendeel, bij Hamelink is er, anders dan bij de Vlaamse magisch-realisten,
nergens sprake van een vlucht naar een bovenzinnelijk paradijs. In plaats van naar
geestelijke verheffing te streven, grijpen Hamelinks personages eerder naar de meest
elementaire levensvorm terug om aldus uit de aliënatie te geraken waardoor hun
bestaan tot dusver is gekenmerkt. De eenzame, ziekelijke René reageert op zijn
problematisch bestaan door
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aan zichzelf een ontmenselijkingsproces uit te lokken, waarbij hij juist naar een staat
van niet-denken streeft, gelijk aan het ‘plantaardig’ bestaan van een ‘sponsachtige
knots’ die door het moeraswater wordt gekruid. Achter het zoeken naar symbiose
met de natuur schuilt niets anders dan een poging om de mens in zich te doden, te
elimineren. Hoe paradoxaal het ook moge klinken, dat schijnt bij Hamelinks
verhaalfiguren het enige middel te zijn, om op enige psychische compleetheid als
individu aanspraak te kunnen maken. Verder houdt de regressie van René, naar de
handeling te oordelen, iets als een nederlaag of althans een passieve overgave in: de
mens wordt hier nl. door zijn omgeving opgeslorpt, mens en natuur verkeren in zekere
zijn nog in een conflictsituatie, en het moet opvallen dat bij dat proces een absolute,
verpletterende overmacht aan de natuur en de buitenwereld in het algemeen wordt
verleend.
Enige aandacht verdient verder het feit dat Hamelinks hoofdfiguren niet zelden
kinderen zijn (Onweer, Door een vlies, Elis; vgl. o.a. ook het in G.V. niet meer
opgenomen Brandoffer op zondag uit Het plantaardig bewind). Men merkte terloops
al op dat Hamelink het kind allesbehalve idealiseert. Kinderen zijn bij hem uit dezelfde
stof als de volwassenen gemaakt: in Onweer bijv., maar ook elders, worden de
broosheid en onschuld die de traditie gewoonlijk aan kinderen toeschrijft,
overschaduwd door gewelddadigheid en meedogenloosheid. Wat dat betreft, herinnert
hun optreden aan bepaalde verhalen van o.a. Hermans, Reve en Wolkers. Maar in
het kader van deze problemetiek van het kind staat bij Hamelink, niet anders dan bij
de laatstgenoemden, het motief van de inwijding centraal - een motief dat hier telkens
met de ontdekking van de seksualiteit samenhangt. In Door een vlies en Elis doet
zich een erg geheimzinnige seksualiteit gelden. Zowel Sebastiaan als het jongetje
uit Elis worden door volwassen vrouwen aangetrokken of nieuwsgierig gemaakt,
zonder evenwel goed te beseffen wat die met hen voorhebben of buiten hen om in
het geheim uitvoeren. Sebastiaan (Door een vlies) leeft in een eigen droomwereld
die als compensatie moet dienen voor zijn eenzaamheid en voor zijn onmacht om
enige genegenheid aan zijn pleegouders te ontlokken. Eens wordt hij door een dame,
een ideale moederfiguur - een soort psychomachische gestalte - in een door hem als
toverachtig aangevoelde wereld meegetroond. Hierbij worden, in een licht paradoxale
sfeer, zowel zijn onschuld als zijn vaag incestueuze aantrekking tot het moederimago
treffend uitgebeeld. In de badscène nl. (p. 41 e.v.) blijft de sexuele connotatie van
het
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schijnbaar kuise tafereel niet onopgemerkt. Een situatie die niet willekeurig is
gekozen, want als moederfiguur wordt de vrouw meermalen nadrukkelijk met water
geassocieerd. Vandaar ook de slotscène waarin de dagdromer Sebastiaan in de
glimlach van de opeens verschijnende vrouw, de omtrekken van een een schelp meent
te zien, die zij hem eerder al cadeau had gedaan; hierbij overlappen verbeelding en
werkelijkheid elkaar volkomen. In plaats van opslorping door een plantaardige wereld,
krijgen wij hier te maken met een al minder gefingeerd ‘regressus ad uterum’, dat
ook minder fantastische vormen aanneemt dan elders en de lezer dus op meer directe
manier aanspreekt. Het moet dan ook weer op rekening van Hamelinks zin voor
paradoxale voorkeuren worden geschreven dat deze beoefenaar van meestal erg
nachtmerrieachtige fantastiek Door een vlies van slaap en tranen zelf beschouwt
‘als volmaakt geslaagd’ (G.V., Verantwoording, p. 5) - ook al kan het verhaal op
zichzelf, inderdaad, wel als een meesterwerk van poëtisch-emotioneel intimisme
worden bestempeld.
Ook An den knaben Elis is een symbolisch inwijdingsverhaal. Maar hier geraakt
de lezer minder gauw uit de symboliek wijs. In Door een vlies, bleef de wisselwerking
tussen de droomsfeer en de alledaagse werkelijkheid voor eenvoud en
verstaanbaarheid borgstaan. In Elis echter doet Hamelink blijkbaar al een stap verder,
die wel als een kleine aanloop naar de latere werken kan worden beschouwd. Hier
wordt alle zichtbare samenhang met een realistische basis geheel weggecijferd; is er
sprake van interactie tussen twee ervaringsgebieden, dan berust die eerder op losse
associaties dan op een logisch vatbare montage. Bekend is, in elk geval, dat An den
knaben Elis oorspronkelijk de titel is van een gedicht van Georg Trakl, waarvan het
verhaal van Hamelink als een persoonlijke interpretatie kan worden gelezen - zowel
bij Trakl als bij Hamelink wortelt het gegeven in een geheimzinnige seksualiteit. De
hoofdpersoon, het van zijn ouders gescheiden kind Erwin, woont bij een tante die
veel gemeen heeft met heksfiguren zoals men die ook elders bij Hamelink aantreft.
Deze lijkt bovendien een lesbische vrouw. Allerlei verschijnselen en voorwerpen
die het kind in de voor hem verboden woonkamer van de tante waarneemt, bepalen
de symbolische dieptestructuur van het verhaal. Zo o.a. de diepe stem die Erwin
achter de deur van de tante hoort, alsook een schilderij waarop een slang met in zijn
muil een naakt meisje in een ‘eironde okeren bol’ (G.V. p. 62). Mogelijk kan de naam
‘Elis’ met die van tante ‘Alice’
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worden geassocieerd, en geeft het laatste hoofdstuk, waarin Erwin door de jongen
Elis blijkbaar naar een haven wordt geleid, uiting aan een seksuele inwijding. In welk
geval deze evenmin als in Door een vlies een concreet geslachtelijk aspect krijgt,
maar slechts op symbolisch niveau in vervulling komt.
Voor de inkleding van Het wandelende woud deed Hamelink een beroep op
herinneringen aan zijn legerdienst (vgl. in dit verband ook het verhaal Spons in de
bloedsomloop uit Horror Vacui, 1966). Maar dat het hier niet meer over kinderen
gaat, neemt niet weg dat het regressiethema er weerom als voornaamste inspiratiebron
dienst doet. Wat wel nieuw is, is de ironiserende toon, die al enigszins vooruitwijst
naar Hamelinks latere evolutie, zoals die zich in De huidaandoening en Ranonkel
aftekent. Josias Mure, de hoofdpersoon uit Het wandelende woud, heeft overigens
reeds iets gemeen met Evarist, de postbode die door de buitengewone groei van zijn
ranonkelrankje in de plantenwereld wordt opgenomen. Het is ook midden in de
bossen dat Josias zijn vroegere bestaan de rug toekeert en tenslotte ‘vredig ... de ogen
sluiten’ (p. 110) kan. Maar in tegenstelling met Evarist is Josias de verandering van
zijn wezen niet volkomen de baas. Daarvoor is de overmacht van de natuur hier nog
te onverbiddelijk.
In De huidaandoening en De boom Goliath echter wordt de natuur, zoals die zich
in Het wandelende woud in de vorm van een dreigend ‘plantaardig bewind’
manifesteerde, naar de achtergrond verwezen. De klemtoon valt nu veel meer op de
problematiek van individu's dan op de uitbeelding van fantastische natuurtaferelen.
Met deze verhalen wordt dan de weg gebaand die tot de idee van de ‘rudimentaire
mens’ leidt, een idee die bij Hamelink naar het verlangen verwijst om rond het
regressiethema een mythe te construeren. Hierover verklaarde hij: ‘ik wil uit de
brokstukken van de oude mythen een nieuwe mythe maken. En dit niet omdat ik de
mythe zo mooi vind ... maar vooral om het feit dat in mythen altijd de meest essentiële
dingen geformuleerd zijn en worden’14. Van het ontstaan van zo'n coherente
levensvisie rond de regressie-idee zou Ranonkel (1969), waarin Hamelink deze
nieuwe mythe van de primitieve mens als zodanig voorstelt, het best getuigen. Maar
in De huidaandoening neemt die systematisering al vaste vormen aan. De
bankbediende Hoonappel ondervindt niet de minste ergernis van de
gedaanteverwisseling - hij verandert in kalksteen - die zich tijdens

14

Vgl, Hamelinks interview met W. Enzinck. De Periscoop, november 1970.
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zijn slaap aan hem is begonnen te voltrekken. De huidziekte die zijn lichaam tot steen
doet veranderen, bevrijdt hem nl. definitief van alle verantwoordelijkheid als
psychologisch en sociaal individu. Genezen wil hij hoegenaamd niet, het komt hem
veeleer voor ‘dat hij er naartoe geleefd had als een kind naar de grote vakantie’ (p.
142). Stilaan wordt zijn lichaam bedekt door een centimeterdikke kalkkorst. Het
laatste blijven zijn geslachtsdelen intact, wat hem in staat stelt vóór de algehele
verstening nog een laatste keer de liefde te bedrijven met zijn verloofde Maud - een
seksualiteit waar hier de romantisch-geheimzinnige sluier van afgevallen is,
waarachter ze in verhalen als Door een vlies of Elis nog schuilging. Maar om het
opperste geluk en tegelijk het nulpunt bij zijn ondergang als mens te bereiken, moet
Hoonappel nog de laatste resten van zijn geestesleven kwijtraken. Dat gebeurt dan
ook op het einde van het verhaal: zijn naam, die immers naar zijn bestaan als individu
verwijst, gaat tot ontbinding over. Ironisch wordt de stenen mens achtereenvolgens
‘Hoonappel (of wat zo geheten had)’ genoemd, later ‘het’, en tenslotte is ‘het’ niets
anders dan een stuk steen midden in de kosmos: ‘Hoonappel!, een naam die nooit
iets betekend had ... Hoonappel. Olap. Aol. Al...’ (p. 142-145). Slechts het heelal als
ongedifferentieerd geheel bestaat voortaan nog, het subject Hoonappel waarin het
zich spiegelde, echter niet meer. De negativistische visie op het bestaan, zoals die
zich hier op erg schematische wijze openbaart, treffen we echter niet overal aan. In
De boom Goliath, bijvoorbeeld, is er geen sprake meer van escapisme: binnen de
mensenwereld slagen de personages erin, een zekere eenheid met de natuur tot stand
te brengen. Maar volkomen vrij zijn zij toch niet, want hun enige vrijheid bestaat
erin, dat hun gedragingen aan de wetten van de natuur worden aangepast: slechts
door de natuurlijke machtsverhoudingen in acht te nemen, kan de ‘rudimentaire
mens’ op enige hoop op geluk aanspraak maken. Een betrekkelijke eenheid met de
natuur bereiken loopt dus evenmin als bij Hermans uit op idyllische onschuld of op
totale zielsvrede: alleen de sterksten houden stand in een wereld die bij Hamelink
hoe dan ook steeds een chaotisch milieu blijft.
***

Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving, een soort epos (1969) is in het
verlengde van de verhalen te situeren. Misschien daarom werd het meteen eenstemmig
beschouwd als een hoogtepunt in Hamelinks
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proza. De thematiek uit de verhalen wordt hier verder ontwikkeld, zij doet dienst als
uitgangspunt voor een werk van grotere omvang en diversiteit. De regressie staat er
nl. alleen centraal in het begin, waarna andersoortige situaties in een episch verband
aan bod komen, zodat het geheel inderdaad op een groots ‘epos’ gaat lijken, waardoor
een ruime beschouwing over mens en maatschappij tot haar recht komt.
Ranonkel bestaat uit vier delen die zich als fasen binnen in één grote cyclische
structuur voordoen. In het eerste deel, ‘Melk en slaap’ getiteld15, wordt over de
regressie van Evarist Schouwvagher verteld, een gewezen postbode die na de dood
van zijn tirannieke vrouw (‘de reuzin op de houten troon’) als een bezetene planten
gaat kweken. Een vroeger steeds schamel gebleven ranonkelrankje gaat geweldig
groeien, slorpt Evarist op, en met hem de hele omgeving. In deel II (‘Destructie =
Reorganisatie’) wordt de aldus overwoekerde, in een groot bos gemetamorfoseerde
wereld beschreven, alwaar Evarists vroegere stadsgenoten een nieuw paradijselijk
leven leiden in de boomtakken, de zogeheten ‘hangende tuin der lusten’ - zo luidt
de titel van hoofdstuk 18. Evarist zelf is intussen diep onder de aarde verdwenen,
zijn eigen wederwaardigheden zijn al tot een legende geworden. Na dat ‘plantaardig
bewind’ gaat in deel III, (‘Opborrelende stenen’) het milieu weer in tegenovergestelde
richting evolueren: het bos versteent, de bosbewoners treden letterlijk het stenen
tijdperk binnen, wat ook samenvalt met de bloei van een aantal maatschappelijke
structuren. Een weinig verkwikkelijke maatschappij overigens, aan het hoofd waarvan
een op de godsdienst gebaseerd schrikbewind plaatsneemt. De slotfase van deze allegorisch gereconstrueerde - geschiedenis van de mensheid maken wij tenslotte
mee in het laatste deel (‘1-mei-viering’). Deze revolutionaire 1 mei-viering
kristalliseert rond een in het groteske getrokken passiespel, waarbij de laatste
aanhangers van de Ranonkelmythe op gewelddadige manier worden terechtgesteld.
De gedachte aan de wonderbaarlijke Ranonkel is echter nog niet helemaal dood: zij
overleeft dank zij de legendarische figuur van de kleine trommelslager Ranko (een
verbastering van ‘Ranonkel’), die echter slechts de kinderen zich nog durven
herinneren.
De ondertitel van het epos: de geschiedenis van een verzelving, schijnt te wijzen
op een destructief proces, een ontaarding. Dat

15

Ik verwijs naar de derde druk, Amsterdam, Van Gennep, 1974.
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begrip ‘verzelving’ blijkt echter ook opbouwende aspecten te vertonen. In een aan
De nieuwe linie afgestaan interview verklaarde Hamelink daaromtrent: ‘je kunt het
interpreteren als een jezelf worden; mijn werk is een verzelvingsproces (...). De
oplossing van de persoonlijkheid, van de gedachte, ten bate van een completer deel
hebben aan de werkelijkheid van (het) leven’16. Daarom geeft de door regressie
bewerkstelligde desindividuatie van Evarist, wel verre van naar het niets te voeren,
aanleiding tot het ontstaan van een legende, een nieuwe mythe rond zijn persoon.
Een mythe die de mensen overigens niet ten goede komt, want hij leidt al gauw tot
misverstanden en veten.
De verzelving - een vorm van depersonalisatie die wel een constante blijkt te zijn
in het proza van Hamelink (vgl. straks ook Afdalingen) - manifesteert zich vooral
bij de personages, te beginnen met Evarist. Maar ook op formeel niveau is er sprake
van ‘verzelving’ of ‘metamorfose’. In Ranonkel overschrijdt Hamelink nl. het stadium
van de eenvoudige psychomachie, zoals je die nog aantreft in de verhalen. Hier komt
hij tot een verruimde toepassing daarvan. Niet individuele zielsproblemen worden
hier in de romanwerkelijkheid geprojecteerd, maar eerder een collectief standpunt.
Dit verklaart al een en ander in verband met de structuur, de tijdsvoorstelling en de
ruimteuitbeelding in deze roman.
De tijdsvoorstelling is hier cyclisch: de ranonkelgroei begint op een maandag in mei,
de gevolgen van de ranonkelmythe komen tot een tragische ontknoping tijdens de 1
mei-processie. De 52 hoofdstukken waaruit het ‘epos’ bestaat, zouden wel eens op
de 52 weken van het jaar kunnen wijzen. Maar een aandachtige lectuur van het boek
bewijst dat dit waarschijnlijk niet het geval is: in Ranonkel is er geen sprake van een
nauwkeurig tijdsverloop, de seizoenovergangen bijv., worden nauwelijks of niet
vermeld. Het zou misschien doeltreffender zijn om in verband met Ranonkel van een
spiraalvormige structuur te gewagen, in plaats van een netjes afgeronde cyclus. Eerder
dan dat een grondsituatie zich zou bestendigen of herhalen, wordt er stapsgewijs
afstand genomen van het initiale gegeven. Na de algehele regressie begint de
geschiedenis weliswaar helemaal opnieuw, maar binnen de geschiedenis valt dan
toch de klemtoon op een duidelijke

16

Ben Bos en Harrie van Santvoort. Wanneer je schrift ben je een arend, die drijft in de lucht,
zijn vlerken uitgestrekt. Interview met Hamelink, De nieuwe linie, 01/11/1969.
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ontwikkeling. Die spiraalbeweging tekent zich o.m. af door de manier waarop het
verhaal van Evarist Ranonkel naar gelang van de omstandigheden verdraaid wordt
en aldus tot opposities en bijbehorende veranderingen bij de mensen leidt. Dat verhaal
wordt nl. door verscheidene spreekbuizen naverteld. Kort na de verdwijning van
Evarist predikt diens buurman Mabelis ijverig het voortbestaan van Ranonkel en
kondigt zijn terugkeer aan, terwijl de nuchterder Trevalje van mening is dat Ranonkel
niet meer bestaat, ja dat het probleem van zijn bestaan niet meer aan de orde is. Bij
de voorstanders van Trevalje ontkiemt stilaan felle vijandschap jegens de van
Ranonkelmystiek doordrongen Mabelisten. Alleen reeds omtrent de ranonkelplant
gaan de meningen uiteen: sommigen houden die voor een toverboom, anderen denken
aan een boom die door een Chinees, ‘een agent-provokateur van de gelen’, in Europa
zou zijn ingevoerd. Deze laatste legende van de ‘vuile poepchinees’ wordt later zelfs
zodanig verwrongen dat Mabelis het, aan het einde van de roman, als vermeende
incarnatie van die Chinees zal moeten ontgelden (p. 313). Op den duur schijnt iedereen
er wel een eigen versie van het verhaal van Evarist-Ranonkel op na te houden: een
echt ‘Ranonkelfenomeen’ waarnaar psychicus Tillemsoger, in de laatste twee
onderdelen van het epos, op onderzoek uitgaat. Hij verhoort achtereenvolgens de
lijkentuinier Magus (p. 246-248), de timmerman Scherpende (p. 253-254), de pastoor
Genadevader (p. 256) en de jongen Ranko (p. 324), en telkens boekt hij sterk
uiteenlopende resultaten.
Evenals de tijdsvoorstelling evoceert ook de ruimte een irreële wereld die haar
eigen wetten heeft. De steenstad, die het midden houdt tussen een berg vol grotten,
een middeleeuwse marktstad en een moderne agglomeratie, alsook de wereld om die
stad heen blijken slechts bij de gratie van de Ranonkelmythe te bestaan; ze komen
in elk geval niet met bestaande steden of landen overeen.
De combinatie van auctorieel en personeel vertellen past ook goed bij zo'n
collectieve, mythische problematiek. De verteller onderneemt hier een soort van
algemene kroniek, die regelmatig afgewisseld wordt met passages waarin het
standpunt van typische persoonlijkheden een beurt krijgt. Door die afwisseling wordt
het poëtische beeld dat Hamelink hier van de ontwikkeling van de mens ophangt,
wat opgeluisterd. In de ‘personele’ passages krijgt vooral de humoristische en
karikaturale voorstelling van de gebeurtenissen de bovenhand. In het laatste gedeelte,
tenslotte, waarin verschillende cultuur-
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elementen en tegenstrijdige interpretaties van de Ranonkellegende samenklonteren
tot een negativistisch besluit over de afloop van de hele Ranonkelgeschiedenis, vieren
de groteske spiegel- en vervreemdingseffecten hoogtij. Zo wordt het passiespel
beschreven vanuit het gezichtspunt van Amerikaanse toeristen, die het gebeuren
aanvankelijk als spel opvatten, maar uiteindelijk de echtheid daarvan aan den lijve
moeten ondervinden (p. 318-321).
Bij deze eeuwige cyclus van ‘destructie en reorganisatie’, waarvan Ranonkel de
illustratie is, rijst ook en vooral het probleem van de verhouding tussen natuur en
cultuur. Plant en steen - als symbolen van resp. natuur en cultuur, de laatste zijnde
blijkbaar van een pejoratieve bijbetekenis voorzien - zijn als twee polen van een
dialektiek onafscheidelijk. Zo zegt Magus: ‘Bomen en stenen hebben niks met elkaar
te maken hoor je altijd. Toen ik vijftien was wist ik al dat dat kwats is. Ze zijn dol
op mekaar. Ze vreten mekaar gewoon op. Eigenlijk zijn bomen niks anders as wat
zachtere steen en stenen, hele gebergten, zijn niks as grote hompen boom’ (p. 221).
En even onafscheidelijk zijn mens en natuur: de groei van de ranonkelplant gaat met
veranderingen bij de mensen gepaard, en dit maatschappelijk gebeuren wordt op zijn
beurt voorgesteld als was het een natuurproces; immers, het instinct fluit er het
hoogste lied. Opmerkelijk is, inderdaad, de rol die primitieve of onmaatschappelijke
tendensen bij het oprichten van de nieuwe maatschappij gaan spelen: deze staat in
het teken van geweld, onrecht, religieus fanatisme, onverdraagzaamheid, het nastreven
van het eigenbelang enz. De herinnering aan het vroegere bestaan in de boomtakken
geldt als taboe; de natuur wordt aldus principieel afgeschaft, maar ironisch genoeg
komt de drift, vooral de destructiedrift indirect weer tot uiting en zijn mensen zo
mogelijk nog wilder beesten dan voorheen.
En toch leek het leven in de ‘tuin der lusten’ aanvankelijk niets dan positieve
veranderingen teweeg te zullen brengen: schaamte, zwakheid en ziekten lijken als
bij toverslag verdwenen; ook van sterfelijkheid is er geen sprake meer. Alleen
regeneratieprocessen doen zich voor: zelfs ouden van dagen kunnen opnieuw de
liefde bedrijven. Gevoelens van haat en jaloersheid doen zich niet meer voor, er
wordt alle dagen feest gevierd onder onbevooroordeelde, wellustig parende mensen,
ten overvloede wordt er van de ranonkel-ranken en -blaren gegeten en gedronken.
Maar aan dit idyllische bestaan komt gauw een einde. Eerst wordt het bos a.h.w. bij
wijze van sommatie, aangevallen door een keurkorps van de landsregering
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- het ranonkelbos was dus een geïsoleerd utopisch verschijnsel. Dan begint, subtieler,
het ‘beschavingswerk’ weer zijn gang te gaan d.m.v. een nieuw organisch proces:
stenen worden door de ranonkel-wortels naar de oppervlakte geduwd en gaan een
kolossaal gebergte bovenop de aarde vormen; van boven af worden de verkwijnende
boomdelen met vogeldrek en andere vloeistof besproeid, waardoor die in een witte,
steenachtige substantie verstarren. De takken van de bomen blijken tenslotte niet
eens meer van hout te zijn gemaakt, maar wel van steen: ‘de schuimbrokken gingen
over in harde substantie. Begonnen al meer op steen te lijken’ (p. 152). Geweld heeft
het bos diep aangetast en doen verkwijnen; vooral in de vorm van religieus fanatisme
sluipt het nu de nieuwbakken maatschappij binnen. Daarbij wordt het christendom,
en in de eerste plaats het katholicisme, aansprakelijk gesteld voor ontaarding en
bloedige terreur.
Voor een groot deel bevat het epos Ranonkel een vernietigende parodie op het
christendom. Al van het begin af, vooral met de hele profetenhistorie, kan de lezer
haast niet anders dan aan het verhaal van Christus denken - waarbij hij dadelijk onder
de indruk raakt van de parodiërende toon. Het begint eigenlijk al bij de uitbeelding
van de eerste ranonkelgroei: de plant krijgt gaandeweg de vorm van een kruis, en in
Evarists vertroebelde geest raakt de aanbidding van de plant doorspekt met vage
herinneringen aan christelijke rituelen: ‘achter de kronkelende wilde wandrekken
van takken, daarmee zich vervlechtend, tekende zich een brede groter dan voorheen
lijkende kruisvorm af, een boom, groen, levend (...) Aangedaan door een bijkans
vroom gevoel stond Evarist naar het beeld te kijken, dat niet langer een precieze
rechtlijnige vorm had maar dat scheef en als uit twee kruiselings over elkaar gelegde
plantentakken gevormd was, toevallig, zonder inmenging van mensenhanden, door
de woeste groei die ontstaan was zelf. Langzaam, instemmend, bootste Evarist het
teken van het ruige bebladerde kruis na over zijn borst en hoofd’ (p. 29-30). Maar
in dit eerste deel komt het ironiseren van christelijke elementen nog het best tot
uitdrukking tijdens het bezoek van de pastoor aan Evarist. Deze uitgesproken groteske
figuur, later achtereenvolgens ‘de pastoorsvogel’, ‘genadevader’ en ‘de pinguin’
genoemd, is in Ranonkel de treffendste verpersoonlijking van een vervallen christelijke
cultuur - maar niet de meest onrustbarende, want het verbale terrorisme van de
geestelijke ontleent voor een deel zijn doeltreffendheid aan de diensten van de
sadistische koster, m.n.
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de timmerman Scherpende, die de orde handhaaft door kinderen af te ranselen en te
geselen. Hierin wordt deze door de bloedhondvleeshouwersknecht bijgestaan, die
zich nog het meest voor de handhaving van de openbare orde in Genadevaders
‘Nieuwe Jerusalem’ borg stelt: hij zorgt er nl. voor dat de bevolking regelmatig om
genade komt smeken bij de pastoor, door zichzelf tot haar stichting zweepslagen toe
te dienen, of anders door de kinderen te laten martelen.
Ook de voorstanders van Ranonkel, nl. Mabelis en zijn volgelingen, brengen
sommige rituelen en geloofsbelijdenissen ter sprake. Zo gelooft Mabelis fanatiek in
de wederopstanding van de Ranonkelgod, waarvoor hij onophoudelijk bidt, en uit
identificatiedrang noemt hij zichzelf aan het einde zelfs ‘Mabelis Ranonkel’. Van
haar kant is Mabelis' zwangere vrouw - zijn laatste en trouwste aanhangster - een
evenbeeld van de Heilige Maagd. Haar kind, dat geen verwekker nodig heeft gehad,
wordt bij Mabelis' kruisiging geboren en meteen door de vleeshouwersknecht als
‘duivels jong’ tegen het kruis verbrijzeld. Waarmee het gaafste voorbeeld van parodie
op christelijke rituelen is aangeduid, nl. het ‘passiespel’, tijdens het opvoeren waarvan
dat alles gebeurt. Hier komen de gezagvoerders van het ‘Nieuwe Jerusalem’ letterlijk
als beesten uit de verf: ‘de pinguin’ (de pastoor), ‘het varken’ (de
vleeshouwersknecht), ‘de muis’ (de timmerman) en Zotte Fine, ‘aan de spits van de
processie, hadden de mooiste maskers van allemaal: hun eigen gezicht’ (p. 309).
Geweld en vernietiging overheersen bij deze processie die overigens als doel heeft,
de laatste aanhangers van de Ranonkelgod te likwideren. Toch schrijft de verteller
het feit, dat dit passiespel niet helemaal aan de bijbelse voorstelling van zaken
beantwoordt, vooral aan het katholicisme toe, dat in de Ranonkelstad als enige vorm
van godsdienst wordt toegestaan: ‘men was tenslotte in een katholiek land’ (p. 316).
Men doet evenwel de bedoelingen van Hamelink tekort als men deze scherpe satire
op het katholicisme als hét hoofdthema uit Ranonkel beschouwt. Wanneer Hamelink
in de zojuist vermelde passage van parodie gebruik maakt, dan doet hij dat niet enkel
en alleen om de gewoonten, die met een bepaalde godsverering gepaard gaan, door
een groteske vertekening belachelijk te maken. Door in de kruisigingsscène een
uitgesproken christelijk motief en een reeks van gewelddadige taferelen, die eerder
herinneren aan zgn. heidense of voorchristelijke ceremoniëlen, op elkaar te laten
inwerken - de
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bewuste scène heeft in die zijn veel weg van een primitief mensenoffer - legt Hamelink
de vinger op de wonde in een beschaving die hoe dan ook niet in staat is om de
oerdriften van de mens te beteugelen. De parodie op het christendom loopt hierdoor
uit op een globale afrekening met de cultuur als geheel van verstarde, zuiver
denkbeeldige verschijnselen die aan de harde werkelijkheid van de ‘rudimentaire
mens’ helemaal voorbijgaan. Dit blijkt verder uit de eveneens karikaturale behandeling
van een aantal bekende cultuurpatronen. Zo komen, in de hoofdstukken over de
‘takzitters’, de ecologie en de ‘flower power’ van de hippies aan de beurt - Hamelink
werkte aan Ranonkel in 1968, dus op het ogenblik dat vredesgezinde idealen en een
verlangen naar eenheid met de natuur onder meer door toedoen van de
studentenbeweging uit mei 1968 in de mode waren. Vandaar misschien ook: ‘de
1-mei viering’. Ook de toenmalige actualiteit, nl. de Viëtnamoorlog, komt nog om
de hoek kijken met het verhaal van Papa Boem en zijn tropische strijders.
Elders drijft Hamelink de spot met meer uitgewerkte systemen: ik had het reeds
over het christendom, maar ook marxisme en socialisme moeten het hier ontgelden.
Naar de vervorming van een symbool uit de socialistische wereld is de reeds vermelde
‘1-mei viering’ een voor de hand liggende verwijzing.
Weer op een ander niveau valt er verder ook een allusie op de literaire geschiedenis
te ontdekken: de kleine trommelslager Ranko lijkt nl. te zijn ontsnapt uit Günter
Grass' Die Blechtrommel (1959). Opvallend is dat in dit werk evenals in Ranonkel
een averechtse ‘Bildungs-’ of ‘Entwicklungsgeschichte’ wordt verteld, de
‘geschiedenis van een verzelving’ dus. Maar al is de gelijkstelling van Ranko met
Grass' kleine blikkentrommelslager Oskar Mazerath niet uit de lucht gegrepen, toch
dient te worden weerstaan aan de verleiding om in Ranonkel overal naar verborgen
allusies en symbolen te willen zoeken. Dit laatste deden bijv. Hugo Bousset en Paul
de Wispelaere: de eerste zag in de vier delen waaruit het epos bestaat een getrouwe
kopie van de vier delen uit Oud en Nieuw Testament17; de laatste sprak de ‘vaste
overtuiging (uit) dat de mythe van Mithras (een Persische godsfiguur) een voorname
rol in Ranonkel speelt’18. Onwaarschijnlijk zijn deze interpretaties niet,

17
18

H. Bousset. Schreien, schrijven, schreeuwen, op. cit., p. 129 e.v.
P. de Wispelaere. Paul-Tegenpaul. Den Haag. Nijgh en Van Ditmar, 1970, p. 168-169.
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maar zij dreigen, door hun neiging tot verabsolutering van één bepaald patroon, de
aandacht af te leiden van zowel de diversiteit van de gebruikte bronnen als van het
compositieprincipe waarop de functionering daarvan berust. Inderdaad: relevant is
hier vooral de vraag naar het esthetische beginsel dat aan dat net van zinspelingen
op allerlei cultuurfenomenen ten grondslag ligt. In dit opzicht is Ranonkel niet
toevallig opgedragen aan Jeroen Bosch. Niet alleen dragen bijv. de deelnemers aan
het passiespel maskers, waardoor ze evenals op de schilderijen van Bosch letterlijk
als beesten of monsters uit de verf komen, ook op grotere schaal en vooral op het
niveau van de vormgeving is Ranonkel een metafoor van ongewone afmetingen. Het
is een symbolische roman waarin Hamelink fantastisch-barokke visioenen met een
scherpe, nuchtere kritiek op de onberekenbaarheid van vele menselijke denkpatronen
heeft gecombineerd tot een veelkleurig fresco, waarachter een bijzonder pessimistische
levensfilosofie schuilgaat. Met Ranonkel drijft Hamelink de psychomachie tot het
uiterste, waarbij deze nl. het kader wordt van een nieuwe mytheschepping. Door de
uiteraard collectieve problematiek waarop deze mythe betrekking heeft, valt deze
roman evenwel uit de toon wanneer men hem vergelijkt met het overige werk van
Hamelink dat eerder in de introversie wortel schiet. Maar dat hoeft ons weer niet te
doen vergeten dat het uitgangspunt van het verzelvingsproces in Ranonkel, nl. de
regressie, in de grond een zuiver psychologisch gegeven is en dat het hele fantastische
epos ondanks zijn collectivistische gerichtheid en zijn ideologische uitwassen, een
uitgebreide psychomachie is: formeel sluit deze roman dan ook aan zowel bij de
verhalen als bij het epos van de volstrekte depersonalisatie op individueel niveau:
Afdalingen in de ingewanden.
***

Het prozaboek Afdalingen in de ingewanden (1974) is een moeilijk toegankelijk
boek. De niet op avantgardistische experimenten beluste lezer zal, evenmin als destijds
met Hermans' De God Denkbaar Denkbaar de God (1956) niet weten wat te beginnen
met deze losse aaneenschakeling van absurde of nachtmerrieachtige verhaaltjes, waar
op het eerste gezicht slot noch zijn aan te bekennen valt. En toch biedt het vroegere
werk van Hamelink in dit opzicht al enige oriëntatie, want bij nader onderzoek wijkt
het compositiepatroon waarop Afdalingen is gebouwd, slechts weinig af van dat van
de bij
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Hamelink veelbeproefde ‘psychomachie’. Wat verwarring sticht, is - behalve de
buitensporige onirische sfeer - ook het feit dat hier geen sprake meer is van iedere,
als zodanig herkenbare, wisselwerking tussen een mimetisch realiteitsniveau en een
op de verbeelding afgestemde, fantastische schijnwerkelijkheid. Het verhaal
ontwikkelt zich bijv. niet van realisme naar een fantastisch-psychomachische climax,
en evenmin staan de mimetische weergave van de werkelijkheid en het fantastische
visioen scherp tegenover elkaar, zoals dat vroeger wel eens gebeurde. In Afdalingen
word je van het begin af geconfronteerd met een autonome fantasiewereld die
hoogstens nu en dan nog herinneringen oproept aan de gewone (empirische) wereld.
M.a.w.: hier blijft elk realistisch referentiekader uit. De recurrentie van bepaalde
motieven wijst evenwel op samenhang tussen de tien delen die het verhaal uitmaken:
die herkennen wij als zoveel borduursels op hetzelfde stramien - voor zover wij die
juist uit psychomachisch oogpunt benaderen.
Zowel in de hoofdstukken over de stad ‘Glamorrhee’ of over de fantastische wezens
uit ‘een vreemd land’19, als in de overige delen waarin een ik-figuur aan het woord
komt en zijn wedervaren vertelt, is er telkens sprake van fysiek geweld en moeten
personages vaak gruwelijke amputaties ondergaan: Glamorrhezen lopen zonder hoofd
(p. 3), of worden geamputeerd van een hand (p. 25); ze lijden aan botverweking,
waardoor hun lichaam vormeloos wordt (p. 27) of ineenkrimpt (p. 31) tot een
vormeloze homp vlees (p. 43). De vechtlust die deze wezens drijft, blijkt werkelijk
niet in te tomen: huisgenoten of bewoners van eenzelfde straat gaan zich soms te
buiten aan doelloze moordpartijen, waarbij ze elkaar het hoofd afslaan (p. 29). Ook
in het vreemde land, waarover in deel twee wordt bericht, viert geweld hoogtij: de
Tleptepen beoorlogen elkaar onophoudelijk (p. 53), terwijl de door buien van
neerslachtigheid geteisterde Tloltetlopen de gewoonte hebben om zichzelf
verminkingen toe te dienen (p. 57). Tijdens een jaarlijkse plechtigheid wordt dan de
‘Somberdrager’, een soort kampioen van de neerslachtigheid, onthoofd (p. 58), de
bewoners van ‘Memgyharne’ lopen zelfs permanent met een gat in het hoofd (p. 59)
rond, en te ‘Sardalip’ worden ouden van dagen aan een hekwerk vastgespijkerd (p.
78). Niet zelden voltrekken zich aan die monsterachtige schepselen bovendien allerlei
gedaanteverwisselingen, waarbij dan de nadruk

19

Ik verwijs naar de eerste druk, Amsterdam, De Bezige Bij, 1964.
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wordt gelegd op hun onwezenlijke verschijning: het zijn etherische wezens (p. 53)
die een geur van bedorven geesten verspreiden; de lichamen van de reuzen uit
‘Tlollop’ vermengen zich met hun omgeving of zijn daar althans niet van te
onderscheiden (p. 56). De ‘Ootrootsik (...) zoeken naar het punt waar ze niets meer
bezitten, waar zelfs hun gedachten aan anderen toebehoren. Ze zouden genieten van
de volmaakte onteigening, als hij hen mogelijk was’ (p. 68).
Uit deze opsomming van voorbeelden uit de eerste twee delen valt al op te maken
dat de verbeeldingskracht van de verteller zich voornamelijk op twee types van
fantastische motieven toespitst: enerzijds het verlies van de lichamelijke eenheid en
identiteit als gevolg van verminkingen en folteringen, anderzijds de geestelijke
metamorfose die voortvloeit uit het verlangen om zich in het ongedifferentieerde
heelal op te lossen. De betekenis van die fantastische taferelen komt pas goed aan
het licht wanneer vanaf de hoofddelen ‘In de hersenfabrieken’ en vooral ‘Amputaties’
de aandacht op de lotgevallen van een ik-figuur wordt gevestigd: de behandeling
waaraan deze ik zich in de hersenfabrieken moet onderwerpen, en die hevige pijnen
met zich meebrengt, bestaat er nl. in, van de patiënt ‘een ander wezen te maken’ (p.
99) - vandaar diens gevoel als was hij ‘volkomen leeg’ (p. 108). De ingenieurs die
voor deze behandeling instaan, spreken in dit verband klare taal wanneer zij verklaren
dat ‘om voort te bestaan (men) bereid moet zijn zichzelf in de huidige bestaansvorm
op te heffen’ (p. 111) - een streefstadium dat pas in het vijfde deel ‘Amputaties’
definitief is bereikt; de ik-figuur is nu ‘machteloos, slagveld van pijnen’ (p. 132).
Interessant is hier, met het oog op de romantitel, dat zijn lichaam thans is gereduceerd
tot een buik (p. 133). Maar zelfs het zorgeloze, uiterst primitieve bestaan van een
buik is meer dan hij wil verdragen, want zijn buik is ‘een kerker waaruit (hij) zonder
ophouden ontsnappen wil(de) ...’ (p. 134). Het proces is dus nog niet ten einde, en
inderdaad: ook zijn staart wordt verwijderd (p. 137), hij lijdt aan afschuwelijke
ziekten, wordt voortdurend gemarteld door niet nader geïdentificeerde wezens. Zijn
ogen lopen door elkaar (p. 145), maar ook dit nieuwe, unieke oog weet hij met een
spijker te verbrijzelen: ‘ik ben verlost van dat afschuwelijke cyclopenoog. Nu is het
eind van de verwarring in zicht’ (p. 145). Hier kan een parallel worden getrokken
met vroegere verhaalfiguren bij Hamelink, zo vooral met Hoonappel uit De
huidaandoening, die het naderen of de vorderingen
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van een lichamelijke metamorfose in een blijde stemming gadeslaan. Evenals
Hoonappel is deze ik er tot zijn voldoening in geslaagd, ‘het centrum van de
vernietiging te bereiken’ (p. 146). Maar volkomen bevredigd is hij door deze
allerprimitiefste bestaansvorm nog niet, blijkbaar staat hij a.h.w. zichzelf naar het
leven ‘tout court’, dat leven nl. dat hij zelfs nu nog als een ‘wonde’ ervaart, ‘zonder
kans op genezing’ (p. 147). Deze onbevredigdheid over de geboekte resultaten doet
dan ook zijn cyclopenoog weer groeien, hij doet een stap terug en wordt radeloos:
‘het was als voerde ik een eindeloze verwoestende oorlog, waarin ik al mijn middelen
verkwistte’ (p. 151). Stilaan echter geraakt zijn destructiedrang weer op toeren en
brengt een ‘kompleet vormverlies’ (p. 160), niet echter voordat hij zijn hoofd
onherstelbaar kwijt is geraakt (p. 153). Het toppunt wordt tenslotte bereikt wanneer
de geheimzinnige wezens, die hij zo diep vreesde, hem de huid afstropen (p. 162)
en hem aldus van alle individuerende contouren ontdoen.
Door die opeenvolgende gruwelijke taferelen heen tekent zich symbolisch het
beeld af van een innerlijke evolutie. De gemartelde ik-figuur ondergaat nl. een
regressieve ontwikkeling waarbij zijn psychologische ik de limieten van zijn
voorstellingsvermogen komt te overschrijden, hierbij de individuele identiteit
prijsgevend. Men kan zelfs verder gaan en stellen dat het, behalve de individuele
nuances van één welbepaald bestaan, de ontologische toestand van individuatie
überhaupt is waar hier vaarwel aan wordt gezegd. Het basisgegeven uit Afdalingen
blijkt dus het streven naar individuele leegte te zijn, naar wat Michel Bartosik i.v.m.
Hamelinks poëzie de ‘ontindividualisering’20 noemt, t.w. een vorm van objectiviteit
die wordt bereikt door ontkenning van het subject-zijn en desindividuatie van de
eigen ziel. Men lette er wel op dat deze depersonalisatie een zuiver poëtisch-literaire
aangelegenheid is; slechts als wij uitgaan van de symboliek kunnen we die vatten in
termen van klinische psychologie. Overigens gaat Afdalingen, en wel in tegenstelling
tot de vroegere prozawerken, de psychologie eigenlijk voorbij, want niets meer daarin
refereert aan een als zodanig waarneembare, psychologische situatie. In die zijn
evolueert met Hamelink het psychomachische verhaal naar een vorm die het
fantastisch-surrealistische verhaal à la Bordewijk of Hermans voorbijstreeft, bij wie
psychologische thema's

20

M. Bartosik. Jacques Hamelink en het gamma van de nacht. NVT, jg. 30, nr. 9, november
1977, p. 731.
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nog steeds als genetisch principe voor het ontstaan van fantastische situaties fungeren.
Algemeen beschouwd, kan men in Afdalingen twee vormen van psychomachie
onderscheiden: in de eerste hoofdstukken projecteert een - volledig teruggetrokken
- ik zijn innerlijk conflict naar buiten, zoals dat in de klassieke psychomachie nog
gebeurt: de bloedige taferelen uit de stad ‘Glamorrhee’ en ‘een vreemd land’ moeten
waarschijnlijk niets anders voorstellen dan ‘visioenen’, d.w.z. fantasieën waaraan
de ik esthetische waarneembaarheid buiten zichzelf verleent, en die dan ook een idee
geven van de psychische gesteldheid van degene die ze schept: het zijn als het ware
‘objective correlatives’ daarvan. Tegelijkertijd bevatten de taferelen waarin vreemde
wezens van gedaante verwisselen al indikaties betreffende de metamorfose die verder
in het boek wordt beschreven, en waarin de verteller, die thans onverkapt als ik-figuur
optreedt, op analoge maar meer ik-betrokken wijze zijn weg zoekt naar bevrijding
uit zichzelf. Van hun kant dragen de etherische wezens uit ‘een vreemd land’ er hun
steentje bij om die toestand, waarnaar de ik verlangt, te suggereren: nl. die van het
met onteigening gezegende ‘andere ik’. De ‘onthechtingsoefeningen’ of
‘onteigeningspogingen’21 die de ik-figuur zich door het hele verhaal heen laat
welgevallen, brengen die heilzame zelfverloochening geleidelijk aan tot stand.
Wanneer die dan tenslotte voorhanden is, heeft het verhaal, formeel bekeken, ook
de grens van het psychomachische genre bereikt: binnen - en buitenwereld vallen
samen, er valt geen enkele grens meer te trekken tussen enerzijds een ik, een
scheppend subject en anderzijds subjectieve scheppingsproducten. Het scheppen
vanuit een gedesindividueerd ik kan niets dan autonome psychomachie
teweegbrengen, zonder verwijzing naar een welbepaalde psychologische kern.
Thematisch komt deze grenstoestand overeen met het laatste stadium bij de innerlijke
evolutie van de ik: dat van ‘het andere ik’, d.i. het ‘apsychologische’, geobjectiveerde
ik.
Aan de hang tot objectivering van het subject beantwoordt in Afdalingen dus ook
die tot overschrijding van een formele grens: het verhaal schommelt tussen gangbare,
ergens in een empirisch bestaande eenheid gewortelde psychomachie en een vorm
van autonoom proza die dan vooral in de volgende roman van Hamelink, Een reis
door het demiurgenrijk tot haar recht zal komen - waarover straks.

21

Cyrille Offermans. Ontkoppeling, vertraging: een gelaagde lezing van de nederlandse poézie.
Raster, nr. 15, 1980, p. 10 en 22. Eveneens opgenomen in: De kracht van het ongrijpbare,
Amsterdam, De Bezige Bij, 1983, p. 229 en 254.
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Wel wil ik er de klemtoon op leggen dat ik de esthetische grensstatus van Afdalingen
gemakshalve aanduid alsof het om een logische ontwikkeling ging, maar dat in de
verschillende delen uit het verhaal zelf dit soort schematische logica vaak uitblijft:
in Afdalingen hebben we inderdaad te maken met iets als een ‘vrije’ psychomachie.
De verschillende ‘stadia’ uit de innerlijke evolutie van de ik-figuur overlappen elkaar
voortdurend of boeren wel eens achteruit alvorens in elkaar over te springen, zodat
het niet verwonderlijk is dat bepaalde taferelen elkaar zonder causaal verband
opvolgen en dat herhalingen zich voordoen, zonder dat hiertoe een psychologische
aanleiding zou zijn. Men denke slechts even terug aan een boven reeds aangehaalde
passage uit ‘Amputaties’: een zichtbaar teken voor het vorderen van het
desintegratieproces is het verlies van het cyclopenoog (p. 145); maar wat later groeit
dat oog opnieuw (p. 151). Ook met het hoofd gebeurt dat: ‘dieven’ stelen het (p.
153), maar later blijkt het nog eens te moeten worden afgesneden (p. 253). Deze
onbeheerste vorm van psychomachie, die erg verwarrend aandoet in vergelijking
met de meer gestileerde vorm van de vroegere werken, kan nog het best worden
vergeleken met de esthetica van de surrealistische schilderkunst - maar op
verwantschap met het surrealisme kom ik straks nog terug.
Het komplete vormverlies waarmee het vijfde deel (‘Amputaties’) eindigt - de ik
sluipt a.h.w. uit zijn lichamelijke kerker - betekent echter nog niet dat ‘het andere
ik’ reeds verworven is. De ‘quête’ daarnaar gaat nog door, gruwelijke pijnigingen
staan de ik nog te wachten. Maar belangrijk is nu wel dat hij daartoe hoe langer hoe
meer ‘onbewaakt’ opereert, d.w.z. met eigen fantasieën experimenteert om de door
‘het andere ik’ geboden nieuwe mogelijkheden naar willekeur op de proef te stellen:
bijv. tovert hij evenals de demiurgen een paard uit het niets (p. 287), oefent hij zich
eens duchtig in de gewichtloosheid (deel acht) nadat hij kennis heeft gemaakt met
de Rancofieren, - vormloze zuivere geesten zonder gewicht (p. 205). De beproevingen
die nog op de beruchte ‘Amputaties’ volgen, kunnen worden bestempeld als een
reeks pogingen van de ik om te wennen aan zijn nieuwe hoedanigheid van
gedepersonaliseerd ik: thans is het voor hem zaak, om de fantastische kunsten van
de ‘etherische wezens’, de Hundulluns of de Rancofieren, aan te leren. Daarom dient
het oefenen ‘in de gewichtloosheid’ nog gepaard te gaan met, a.h.w. een steeds weer
herhaalde bevestiging van het afzweren van het subjectieve, psychologische ik;
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vandaar een nieuwe reeks folteringen of althans moeilijkheden (p. 184) waar de toch
al flink gedepersonaliseerde ik nog steeds aan moet geloven: onrust (p. 191),
‘weerstand van de geest’ (p. 276), excessieve slapeloosheid (p. 290-294) spelen hem
nog herhaaldelijk parten. Uiteindelijk slaagt hij er dan toch voorgoed in, ‘het stadium
van de depersonalisatie’ (p. 314) deelachtig te worden. Vooral de rol die de
Rancofieren hierbij vervullen, lijkt van groot belang. Het is merkwaardig dat die
fantastische wezens een naam dragen die aan Ranko, de trommelslager uit Ranonkel
herinnert, waardoor terloops de continuïteit tussen beide hoofdwerken van Hamelink
wordt aangestipt. Verwijzen een heleboel namen in dit boek naar niet veel anders
dan de innerlijke evolutie van de ik - het zijn’ (des) vocables nouveaux traduisant à
vif (...) les mouvements les plus intimes et les plus immédiats de l'affectivité’22 -, met
de ‘Rancofieren’ daarentegen wordt iets bedoeld als ‘volgelingen’ of ‘aanhangers
van Ranko’ de - nu a.h.w. tot mythe geworden - gidsfiguur uit de vorige roman. Daar
was Ranko de enige die, zelfs na de noodlottige ‘1-mei viering’, de oorspronkelijke
Ranonkelcultus zou voortzetten. Hij verscheen dus als een geïdealiseerde figuur, een
soort apostel van de Ranonkelboodschap. Op dezelfde manier zijn ook de Rancofieren
geïdealiseerde gidsfiguren: ze bezitten zelf al eigenschappen die de ik zich pas na
afloop van zijn ‘afdalingen’ eigen zal maken, dus eigenschappen van ‘het andere ik’.
Zo kunnen ze bijv. hun lichaam verlaten (p. 206) of van inhoud verwisselen (‘hun
kiem valt niet te benaderen’, p. 209), verder ‘hechten zij niet aan een leven als
individu’ (p. 210), zij zijn zodanig gedesindividueerd dat zij ‘als twee druppels water
(...) op een luchtspiegeling’ lijken (p. 237). Maar totaal volmaakt zijn die toch ook
weer niet - al scheelt het niet veel:’ ze leggen al die nutteloze schijngestalten een
voor een weer af en zijn alleen, omdat ze, aan de wijdste cirkel genaderd, het
middelpunt van hun onrust bevroeden maar dat niet kunnen vinden, ofschoon ze er
slechts van gescheiden zijn door hun vliesdunne gnostische zelf’ (p. 230). Met dit
‘vliesdunne’ wordt de ultieme grens aangeduid waardoorheen de ik zich nog een
weg moet banen alvorens de macht over ‘het andere ik’ te bezitten. Die wezens horen
thuis in een overgangswereld, het zijn om zo te zeggen gemengde spiegelbeelden
van de ik, zoals men die zowel vóór als na het verzelvingsproces zou zien, en die
over elkaar zouden zijn geschoven.
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René Bertelé. Henri Michaux. Poètes d'Aujourd'hui. Paris, Seghers, 1975, p. 13-14.
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Het uur van de bevrijding is dan ook nabij. De ik, ‘een bepaald type reiziger (...)
bewegingloos op weg (...) naar niets en nergens’ (p. 196) nadert de volstrekte leegte.
Hij is al vormeloos geworden wat zogoed als ‘inhoudloos’ betekent: hij ‘weerspiegelt
niets meer’ (p. 309). Meedogenloos vernietigt hij de laatste manifestaties van zijn
psychische ik (p. 313). Deze toestand herinnert sterk aan die van de versteende
Hoonappel uit De huidaandoening, die wel als het prototype mag gelden van de
hoofdfiguur uit Afdalingen. Alleen was de aanpak van het depersonalisatiethema in
De huidaandoening heel anders: daar ontwikkelde het verhaal zich van uit een
aanvankelijk nog realistisch referentiekader. Hoe dan ook: het verwordingsproces
loopt in beide verhalen op hetzelfde uit: ‘Het ik, dat slechts nog door het bewustzijn
van de wereld om zich heen bepaald werd, heeft nu opgehouden te bestaan en heeft
plaatsgemaakt voor een “iets”’, aldus Michel Dupuis23. Het wezen van dat ‘iets’ wordt
in Afdalingen nader geïllustreerd door middel van het beeld van de kwal (p. 323-324);
dit volstrekt gedestructureerde ‘andere ik’ evoceert evenals de kwal een praktisch
amorfe levensvorm, die voor uiteenvloeiing en vermenging met de omringende
wereld vatbaar is: ‘ik viel uiteen, ik desintegreerde. Ik bezat geen innerlijke samenhang
meer (...), ik was mijn knooppunt kwijt en mijn leven vloeide weg naar de periferie’
(p. 323).
Het stadium van ‘het andere ik’ kan nog het best worden omschreven aan de hand
van een sleutelbegrip uit A. Bretons surrealistisch manifest, nl. ‘le point suprême’:
‘tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le
réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable cessent
d'être percus contradictoirement’24. Op de opheffing van de tegenstellingen tussen
binnen- en buitenwereld, waardoor ook de grens tussen verbeelding en realiteit
helemaal openligt, wordt er in Afdalingen nu en dan gezinspeeld (zo o.m. p. 16, 178
en 276). En aan zijn verlangen naar zo'n ideale (rust-) toestand - ‘en lui (le point
suprême) il n'est plus possible de voir les diverses formes de l'être comme des réalités
essentiellement hétérogènes’25 - geeft de ik-figuur vooral in de volgende passage
uiting: ‘De machine waarmee

23
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M. Dupuis. Jacques Hamelinks ‘Rudimentaire mens’. NVT, jr. 24, nr. 4, april 1971, p. 400.
André Breton. Manifestes du surréalisme. Paris. Le Sagittaire, 1924-1930, p. 92.
Michel Carrouges. André Breton et les données fondamentales du surréalisme. Paris.
Gallimard, 1971, p. 23.
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ja en nee te berekenen zijn in één woord. Ik ging hem zien in het
tentoonstellingsgebouw. Ik had allang behoefte aan iets dat in staat was de weerstand
van de geest, de gespletenheid van het taalmateriaal te doorbreken. Ik hield niet van
die barrières’ (p. 276). Maar ook in de hermetische filosofie neemt de wet van de
opheffing der tegendelen een belangrijke plaats in - bekend is overigens dat de
alchemie grote invloed op de wereldvisie van de surrealisten heeft uitgeoefend. Als
postsurrealistische roman noopt Afdalingen - een op het eerste gezicht erg duister
inwijdingsverhaal - dus ook nog tot vergelijking met esoterische bronnen. Of
Hamelink werkelijk gebruik maakte van de esoterische filosofie moet in het midden
worden gelaten. Maar het staat vast dat vergelijking met het schema van de initiatie
in de esoterische symboliek de dieptestructuur van Afdalingen kan helpen verhelderen.
Verrassend is bijv. de overeenkomst tussen de ontwikkelingsfasen van de ik uit
Afdalingen en die van de traditionele initiatie. De weg naar wijsheid en inzicht in de
zgn. ‘hogere dimensies’ van het leven wordt in de esoterie vaak gevonden langs een
‘réalisation descendante’26, een afdaling dus. De kandidaat-ingewijde moet, wat bij
Hamelinks held uiteraard ook het geval is, een aantal beproevingen doorstaan om
trapsgewijs voorbereid te worden op de uiteindelijke zelfverwezenlijking. Niet zelden
begint zo'n inwijdingsproces met een symbolische dood - het komt er op aan zich
van zijn vroegere identiteit te ontdoen: ‘la première et nécessaire étape de toute
initiation consiste dans une mort virtuelle. Cette mort est représentée dans les contes
de bien des façons. D'abord par une mort corporelle. Dans ce cas le héros est tué et
coupé en morceaux’ (L'ésotérisme, p. 37). Zoiets gebeurt letterlijk in ‘Amputaties’.
Waarna de ik door een overgangswereld heen moet om met ‘het andere ik’ te worden
bekleed, t.w. een bestaansvorm die min of meer overeenkomt met het eindstadium
uit de esoterische inwijding dat, veelzeggend genoeg, ‘le monde informel’ heet: ‘sur
le chemin de sa libération, l'initié n'avait pas jusqu'ici rencontré d'obstacle majeur
(...). Il n'en va pas de même lorsqu'il affronte la zone d'entre-deux, le monde
intermédiaire (...). C'est le domaine des états psychiques (...) de la manifestation
informelle, où se rencontrent les prolongements extra-corporels des individus, les
énergies des entités non humaines, les influences des génies élémentaires’ (p. 39).
Met deze elementaire geesten kunnen de Hundulluns en de Ranco-

26

Luc Benoist. L'ésotérisme. Paris. Presses Universitaires de France. 1970, p. 61.
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fieren stellig worden geassocieerd. Tenslotte wordt, na een laatste reeks beproevingen,
het eindpunt van de initiatie bereikt: ‘l'être (...) doit obligatoirement “traverser” ce
champ de forces’, - bedoeld wordt hier opnieuw een overgangswereld; in Afdalingen
doen ‘de velden van On, gevreesd om de stagnaties van hun luchtlagen’ (p. 61)
hieraan denken - ‘franchir de nombreuses étapes avant d'atteindre la zone des
sommets, celle des états, proprement spirituels ...’ (p. 43). De beschrijving van die
‘zone des états’ vormt het eigenlijke onderwerp van Een reis door het demiurgenrijk.
De demiurgen verschijnen daar als incarnaties van het nu definitief volbrachte
‘identiteitsverlies’, de volmaakte ‘onteigening’ (Een reis, p. 54). Dat Hamelink in
Afdalingen op het schema van de esoterische initiatie zinspeelt, suggereert bijv. de
volgende opmerking aangaande een Rancofier: ‘iedere val is een fase in zijn bestaan,
iedere fase een andere naam, iedere naam een ander snel opbloeiend ik’ (p. 216).
Een mogelijke allusie op de esoterie waarmee Hamelink waarschijnlijk niet veel
anders zal hebben bedoeld dan een middel tot inkleding van de eigen problematiek.
De laatste blijft hoe dan ook hoofdzaak: centraal staat in Afdalingen het scheppen
van een dichterlijk-psychomachisch universum, waarin Hamelink een epische vorm
trachtte te verlenen aan zijn verlangen om aan het subjectivisme te ontsnappen.
Hoogstens kan men deze roman bestempelen als het esoterische pendant van een
meer exoterische, d.w.z. naar de buitenwereld gerichte, romanvorm, zoals die in
Ranonkel en in sommige verhalen werd toegepast. Het best kan Afdalingen nog
worden gesitueerd naast Niemandsgedichten en de essays, vooral dan het filosofisch
gefundeerde Notities over wat er is en wat ontbreekt (opgenomen in In een lege
kamer een garendraadje, 1980). Van dit opstel waarin Hamelink zijn
anti-subjectivisme wel eens op verbeten toon proclameert, is Afdalingen een poëtisch
ekwivalent. Aan samenhang geen gebrek dus: poëzie, proza en theoretischfilosofische
essayistiek verschijnen contrapuntisch als zoveel variaties op eenzelfde grondgedachte,
t.w. de (dichterlijke) depersonalisatie. Dit verklaart ook Hamelinks streven naar
zowel het autonome gedicht - het ‘niemandsgedicht’ - als het autonome proza: een
literatuur die een algemene, onpersoonlijke status zou genieten en aldus volledig zou
ontsnappen aan de sfeer van de individuele psychologie. Evenmin als de demiurg
uit zijn Reis door het demiurgenrijk wil Hamelink zich iets gelegen laten liggen aan
het ikbetrokkene, het particuliere.
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Formeel beschouwd, tenslotte, brengt Afdalingen op vollediger wijze dan het vorige
werk, een afrekening met het oude, op het traditionele realisme gefundeerde proza.
Vroeger immers fungeerde het uitbeelden van individuele psychologie nog steeds
als voedingsbodem voor het scheppen van romansituaties. In Afdalingen en Een reis
door het demiurgenrijk is die in de mimesis geankerde, psychologische kern voorgoed
uit de circulatie verdwenen. Zo resulteert het vervolg op Afdalingen in een volledig
geobjectiveerd proza dat Hamelink aldus omschrijft: ‘Ik had geen standpunten meer,
ik hoefde me dus ook niet langer te identificeren met mezelf. Nog minder met mijn
omgeving. Ik kon gaan en staan waar ik wilde’ (Een reis, p. 7). Wat in Afdalingen
nog overbleef aan sporen van een innerlijke evolutie, in Een reis worden de banden
met een ervarend subject zo mogelijk nog resoluter doorgeknipt - al wordt het motief
van de reis nog gehandhaafd. Het is in Een reis alsof Hamelink sommige hoofdstukken
uit Afdalingen als door een vergrootglas had beschreven: de toverkunsten waar de
demiurgen voortdurend vertoon van maken, lijken als twee druppels water op de
gekke streken die Hundulluns en Rancofieren uithalen. Wat de vorm betreft: het slot
van Afdalingen laat een verdere evolutie doorschemeren: ‘Maar binnenkort, dat
garandeer ik, zal ik het nieuwe bereiken en heel andere, minder door rot vlees
vertroebelde dingen berichten dan deze’ (‘In afwachting’, p. 328). Van Hamelinks
latere evolutie naar een vorm van autonoom proza zouden nog andere, minder
belangrijke teksten getuigen, t.w. Orarok (1975)27, de Appendix bij Afdalingen in de
ingewanden (1980) en de schetsen die onder de titel Scheppend werk (1981)28 werden
gepubliceerd. Daarmee komt hij - maar dan langs een heel andere, persoonlijke weg
- dicht te staan bij sommige avant-gardisten: ‘nouveaux romanciers’ als Ivo Michiels,
Willy Roggeman of Claude Van de Berge ijveren eveneens voor het verdringen van
een psychologisch, ik-gebonden werkelijkheidsbeeld door een autonome wereldvisie.
De depersonalisatieproblematiek neemt bij de Vlamingen evenwel een andere vorm
aan: zij staan het romanpersonage naar het leven - men denke aan Michiels of
Robberechts. Maar bij Hamelink is de prozatekst nog de drager van een verhaal, hij
heeft nog de functie een epische, anecdotische vorm te verlenen aan een problematiek,
hoe onpersoonlijk ook. Daardoor

27
28

Verschenen in: De Gids, 7/8, 1975, p. 542-544.
In: Aan het werk. Amsterdam, De Bezige Bij, 1981, p. 173-181.
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sluit hij dus toch weer aan bij de traditionele opzet van de romanliteratuur. Overigens:
ter wille van zijn gehechtheid aan de traditie als cultuur verwerpt Hamelink eigenlijk
de twintigste-eeuwse avant-gardes, die met het culturele verleden als zodanig schoon
schip wilden maken. Met een slagzin als: ‘Alles kan men over boord zetten. Alleen
niet het schip’29 distantieert hij zich nadrukkelijk van het radicalisme van de meeste
‘nouveaux romanciers’. Verwantschap moet eerder worden gezocht bij buitenlandse
schrijvers uit de surrealistische sfeer, zo vooral bij Henri Michaux, voor wiens Voyage
en grande Garabagne (1935) en Au pays de la Magie (1948) Hamelink stellig moet
hebben gevoeld.
Dorian CUMPS
Aspirant N.F.W.O.

29

Jacques Hamelink. Register. In: In een lege kamer een garendraadje. Amsterdam. De Bezige
Bij, 1980, p. 122.
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In margine
Onconventioneel gebruik van woord- en zintekens bij Gezelle
‘iota unum, aut unus apex non praeteribit’
Matthaeus 5:18
Gezelles Gierzwaluwen (II, 6651) verrast de lezer door zijn uitzonderlijke interpunctie:
‘Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!’
(...)
Wie? wie? wie??
wie???’
(...)
‘Wie??? wie?? wie?
wie...’

De leestekens drukken hier het naderend en zich weer verwijderend geluid van de
vogels uit. Uitroep- en vraagtekens worden gebruikt als dynamische muzikale tekens
(f, ff, fff...), die door hun aantal de relatieve klanksterkte aanduiden. De dichter gebruikt
de typografie op een onconventionele wijze, die lijkt vooruit te lopen op de
experimenten van de expressionisten. Een soortgelijk effect komt bijvoorbeeld voor
in het gedicht The American Eagle (1923) van D.H. Lawrence: ‘Coo! Coo! Coo!
Coo-ark! Coo-ark! Quark!! Quark!! YAWP!!!’ Zulk ongewoon gebruik van woorden zintekens bij Gezelle vormt het onderwerp van deze studie.
Transformaties
Niet altijd is het afwijkend gebruik even spectaculair als in dit voorbeeld. Gezelle
manipuleert de interpunctie vaak door ze meer, minder of anders te

1

Wij verwijzen naar de dundrukeditie van Gezelle door F. Baur.
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gebruiken dan in de normale schrijftaal. Zoals vele stilistische verschijnselen kunnen
we dergelijke afwijkingen beschrijven als transformaties van een norm of nulgraad.
We onderscheiden transformaties van deletie, additie, repetitie en substitutie2.
Bij deletie verdwijnen de verwachte zintekens. Een van de mooiste voorbeelden
hiervan is 't Er viel 'ne keer (II, 609), waar het ontbreken van interpunctie een
formeel-grafische weergave lijkt van het vervloeien van de grenzen dat het thema is
van het gedicht:
't Er viel 'ne keer een bladtjen op
het water
't Er lag 'ne keer een bladtjen op
dat water
En vloeien op het bladtjen dei
het water

Bij additie voegt de dichter leestekens toe. Terwijl de jonge Gezelle graag in één
stroom doorschrijft, vermenigvuldigt de oude de leestekens scrupuleus en meticuleus.
J. Boets3 merkt op dat de dichter zijn leestekens niet zozeer aanbrengt ‘volgens de
regels die in de grammatica van toepassing zijn, maar eerder volgens de criteria die
gelden in een verzorgde partituur’. Nauwkeuriger gezegd: leestekens dienen bij
Gezelle vaak om ritmische effecten te bereiken.
Vangen gaat, en volgen, snel;
terren, dat de turven
speiten! Wilt, in 't jagersspel,
dapper zijn en durven! (Jacht, II, 543)

In dit voorbeeld vertraagt de overvloedige interpunctie de lezing, zodat de
afzonderlijke woorden meer nadruk en gewicht krijgen. De pauzes zijn minder van
grammaticale dan van muzikale aard.
Bij repetitie worden gelijke zintekens toegevoegd. Over het algemeen brengt een
dergelijke herhaling een grotere intensiteit teweeg: méér punten, méér komma's,
méér uitroeptekens, méér vraagtekens betekenen méér spanning, méér remming,
méér expressie, méér emotie.
Hij roert in mij! Hij waagt in mij!
Hij nacht in mij! Hij daagt in mij! (Quis nos separabit, II, 660)

De herhaling van zintekens zorgt hier voor een visueel parallellisme. Ook de repetitie
van woordtekens verhoogt hun effect:
De straten, ze lagen in stukken gereên,
gereên en gesneên van de wagens (De straten, ze lagen, II, 244)

2
3

Vgl. Groupe mu, Rhétorique générale, Paris: Larousse, 1970, p. 35 e.v.
In G. Gezelle, Verzameld dichtwerk 2, Kapellen: De Nederlandsche Boekhandel, p. 267.
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Het driemaal herhaalde samentrekkingsteken vestigt de aandacht op het woordbeeld
en werkt zo voor de lezer als een waarschuwing dat hier iets speciaals aan de hand
is. Wat, zullen wij verder zien.
Bij substitutie wordt het verwachte zinteken door een ander vervangen. Zo heeft
Gezelle zelf het vraagteken dat hij oorspronkelijk in de titel Quid est Veritas?
geschreven had, vervangen door een uitroepteken. Daardoor bracht hij de wat
aarzelende titel meer in overeenstemming met de affirmatieve inhoud van het gedicht
(aldus een suggestie van J. Boets).
Functies
De transformaties van de typografische tekens dienen vaak als een signaal dat zij
een andere dan hun conventionele functie hebben. De conventionele functie is
grammaticaal gegeven: wij schrijven een punt aan het eind van een zin, of een
afkappingsteken waar een letter is weggevallen. De poëzie, die alle mogelijkheden
van de taal probeert te exploiteren, zal ook die schrijfconventies trachten te verrutmen.
Een eerste middel daartoe is ze in plaats van hun eigenlijke functie een afgeleide
functie te geven. Zo dienen de vraagtekens in Gierzwaluwen nog nauwelijks om een
vragende zijn aan te geven: zij suggereren veeleer het onduidelijk worden van de
verstervende klank. Het vraagteken wordt zo een vervagingsteken. Een ander middel
om de conventie te verruimen is de tekens als tekeningen te behandelen. Zo kan je
een samentrekkingsteken gebruiken omdat de vorm ervan aan een dak herinnert. In
dit geval spreken we over iconische functie: de vorm van het teken vertoont dan
analogie met een reële vorm.
Woordtekens
De belangrijkste woordtekens zijn het koppelteken, het afkappingsteken en het
samentrekkingsteken. De normale functie van deze woordtekens is aan te duiden dat
de klank van een woord een verandering heeft ondergaan, zij zijn m.a.w. grafische
tekens van een fonische transformatie. Bij afkapping en samentrekking gaat het om
een deletie: er vallen bepaalde klanken weg; bij koppeling gaat het om een additie:
er komen twee klankgroepen bij elkaar. De fonische transformatie kan zelf ook een
functie hebben. De behandeling daarvan valt buiten het onderwerp van deze studie,
al zullen we er in wat volgt enkele keren naar verwijzen. Wat ons hier interesseert
is de gewone en vooral de ongewone functie van het teken op zichzelf.
(a) Het koppelteken
Het streepje (-) heeft drie hoofdfuncties:
- in zijn koppelende functie verbindt het de leden van een samenstelling (het
eigenlijke koppelteken), bv.: West-Vlaanderen;
- in zijn afbrekingsfunctie splitst het de lettergrepen op het einde van de regel
(het splitsingsteken), bv. ver-/ delen;
- in zijn vervangingsfunctie laat het zien waar een woorddeel is weggelaten bij
samentrekking (het weglatingsteken), bv.: op- en neerwandelen.
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Gezelle gebruikt het koppelteken in zijn drie functies, maar vaak op een ongewone
wijze.
Kom-bin, kom-bin, kom-bin ('t Beggijnhofklokske, II, 599)

De koppelende functie is hier vreemd, omdat ze geen eigenlijke samenstelling oplevert,
maar een onomatopee (vgl. ablautvormen als bimbom), waarvan ze het ritme
weergeeft. Het effect wordt langs zuiver grafische weg bereikt, al zal bij het lezen
waarschijnlijk wel een zekere toonverandering optreden.
Eveneens ritmisch geledend is het koppelteken in zulke typisch Gezelliaanse
samenstellingen als:
wentel-winkelwentelen ('t Er viel 'ne keer, II, 609)
rimpel-dimpel-donkel-dansend
hobbel-dobbel-drets-en-drevelend (Hoort, 399)

In dit laatste gedicht kan het herhaalde koppelteken ook iconisch geïnterpreteerd
worden: als een beeld namelijk van het verschijnen en weer verdwijnen van de twee
waterloopjes, De koppeltekens vormen een soort stippellijn.
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om (Het meezennestje, 396)

Ook hier bewerkt de herhaling van het koppelteken een deel van het effect. Gezelle
had ook tak op, tak af, enz. kunnen schrijven, maar het herhaald streepje geeft iets
weer van het heen en weer schieten van de vogel naar de tak. De iconische functie
van het streepje lijkt wat op de lijntjes die in tekeningen snelheid suggereren.
Wee- nu mensch en dieren klagen ('t Vriest, II, 343)

Het koppelteken wordt hier gebruikt na het eerste deel van een samenstelling, die
echter gesplitst is (tmesis) en waarvan het tweede deel verder is geplaatst (hyperbaton).
Daardoor krijgt het naast zijn koppelende functie al iets van de afbrekende functie.
De splitsing zelf geeft een effect van spanning.
Ook de afbrekingsfunctie van het koppelteken wordt door Gezelle op een
eigengereide manier gehanteerd.
In het gedicht dat de volstrektste fusie van het bladje met het water aanduidt,
vinden we de afbreking met het erbij horend enjambement tweemaal net achter elkaar:
't En was niet 't een een bladtje en 't ander water
Maar water was het bladtje en 't bladtje water ('t Er viel 'ne keer, II, 609)

Paradoxalerwijze werkt de afbrekingsfunctie hier ook als koppelende
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functie: door het enjambement voegt de lezer het afgesneden deeltje mentaal weer
bij het geheel. Het lijkt alsof het bladje koste wat kost met het water wil versmelten.
Het effect is totaal tegengesteld in De zaaidhede (II, 523). Daar komt in plaats van
fusie snijding:
Aarde, laat uw lenden open-,
onder scharre en riester, gaan;
(...)
vast en veilig, als gij henen-,
eenmaal, uit der molden boort?

In beide gevallen verwacht de lezer de aanvulling van het afgebroken woord aan het
begin van de volgende regel, in beide gevallen wordt hij in zijn verwachting bedrogen,
omdat het tweede deel van de samenstelling pas volgt aan het einde van de regel:
open-/...gaan; henen-/...boort. Het woord zelf wordt door zijn tmesis opengesneden,
analoog aan de aarde die door de ploegschaar wordt opengereten (eventueel kan het
teken - dan ook iconisch als een snede worden ‘gelezen’). De snede blijft ongeheeld,
omdat woorden tussen de leden van de samenstelling worden geplaatst (bij wijze
van hyperbaton). De komma's, die aanduiden waar het hyperbaton begint, versterken
het effect nog.
Vaak treedt de vervangingsfunctie van het koppelteken op.
In ternaire constructies wekt de repetitie een indruk van overvloed:
appel- pere- en kriekelaar (Boomen, II, 372)
els- eek- en sperrelaar (Mevrouwe van Houthulst, 602)
het orgel, 't harpeen 't trommelslaan (De meiboom, II, 424)

In het laatste geval is de vervangings- met de afbrekingsfunctie gecombineerd.
Opmerkelijk is het gedurfde gebruik van het hyperbaton in dergelijke samengetrokken
constructies:
sneeuw-, weêrom, en vlokkenjagen ('t Vriest, II, 343)
af- en al dat boom is ommebuischen (Serenum erit, II, 673)

Om metrische redenen gebruikt Gezelle de samentrekking ook in gevallen waar dat
gewoonlijk niet gedaan wordt, zoals bij de uitgangen van verbogen woorden en
trappen van vergelijking4:

4

Iets dergelijks ook bij Goethe, Faust II, 2, 6953 ‘in still- und feuchten Buchten’; 7011 ‘sorgund grauenvollsten Nacht’. Guido Gezelles gewoonte zou geïmiteerd worden door Caesar
Gezelle. Omdat deze eens had gedicht ‘'k Zie rid- en runders draven’, schreef Charivarius
een lange parodie, die als volgt eindigt: ‘'k Wil nat- en morgenuur / Met vul- en lippen loven!’
(gecit. C. Buddingh, Het gevleugelde hobbelpaard, Utrecht/Antwerpen: Prismaboeken, 1961,
pp. 186-187).
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gekruist-, gekroonde Jesu zoet (Gekruiste God, II, 607)
om edel- blijd- en meerder mensch (Eerweerdig hoofd, II, 216)

Zulke voorbeelden maken duidelijk dat ‘blom- en plantenwereld’ in het gedicht Blijde
kinderen niet, zoals we geneigd zouden zijn te denken, een afkorting is van
‘blomwereld en plantenwereld’, maar van ‘blommenwereld en plantenwereld’.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor ‘vil- en slacht-huisvee’ in Serenum erit (=
‘vilhuisvee’, niet ‘vilvee’, zoals Baur in zijn commentaar zegt en zoals het WNT het
hem nazegt). In datzelfde gedicht staat:
van omgehouwen stieren huidlooze ossenleden

waar ‘stier-’ de verkorting is van ‘stierenleden’. Het weglatingsteken is hier tegelijk
een afbrekingsteken. In dit castratiegedicht, waarin de zonsondergang met het slachten
van ossen en stieren wordt vergeleken, heeft het teken een sterk expressieve,
‘snijdende’, betekenis.
(b) Het afkappingsteken
De apostrof of het afkappingsteken heeft als functie aan te duiden dat er in een
woord letters zijn weggevallen. Zoals gezegd is het een grafisch teken voor een
fonisch verschijnsel: de afkapping. Die afkapping zelf is meestal prosodisch
gemotiveerd. Wanneer Gezelle een rijm nodig heeft op ‘mimosa’, schrikt hij er niet
voor terug te schrijven: ‘nen lichten bloos ha’ (Mimosa, II, 558). Om metrische
redenen laat hij vaak de uitgang van voornaamwoorden en adjectieven wegvallen:
‘Heur’ trompe' (De avondtrompe II, 447), uw ‘leden’ (De reuze, II, 391). Dit is niet
ongewoon in de poëzie van zijn tijd. Het is wel ongewoon dat hij de dialectische
uitspraak met afkapping imiteert: ‘da’ 'k peize’ (Hoe vaart gij, 429), ‘Aanschouwt
uw licht en hev'et’ (Alleen, II, 29. ‘En m'ha gezeid het bladtje’ ('t Er viel 'ne keer, II,
609). Eufonie speelt daarbij zeker een rol; in het laatste voorbeeld kan ook een
fusie-effect beoogd zijn. De verkorting van het onbepaald lidwoord vinden we in
gevallen als: 'en spinne, 'en bie, 'en lapken zwart, 'en kruisken. Telkens gaat het om
kleine dingen waarover de dichter met volkse vertedering spreekt. Je kan dit verkorten
ook iconisch verklaren het kleinere wordt met minder letters geschreven.
De iconische functie is duidelijker in twee gedichten uit Gedichten, gezangen en
gebeden, waarin een wegfladderend vlindertje en een vliegend vliegje plastisch
voorgesteld worden met her en der geplaatste apostrofs:
‘Kom e' keer hier, fliefflodderke,
'k hebbe u, 'k hebbe u zoo lief!’
Maar 't wipte, 't wupte, 't en wachtte niet,
en 't liet mij alleen zijn. (Kom e' keer hier, 473)
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't vluchtig vliegske, 'k binde 't, ik zende 't u, 't Is een,
't vlucht, 't vliegt, Schoone is 't, 't riekt, 't ronkt en 't
rinkt, 't rinkt, al dikmaals is 't, schoon gij 't, 'k hebbe,
't vliegske (20 ×)5 (Pas op Mon, 465)

De afkapping zelf zorgt voor het verkleinen van het woord (iconisch) en het versnellen
van de zijn (ritmisch). Het afkappingsteken kan met enige verbeelding gezien worden
als een beeld van het telkens verspringende diertje.
(c) Het samentrekkingsteken
De circonflex of het samentrekkingsteken wijst er op dat twee klinkers met elkaar
versmolten zijn (na wegvallen van de ertussen staande medeklinker). Doorgaans is
de samentrekking zelf prosodisch gemotiveerd. In ‘Zoo welkom als de bie’ bijv.
rijmt ‘scheên’ op ‘vaneen’.
Het samentrekkingsteken wordt wel eens ‘dakje’ genoemd, omdat zijn vorm
daaraan herinnert. Omdat het boven een letter staat, kan het bescherming of
verdrukking verbeelden. Die iconische functie is duidelijk in:
o Pereboom, belaên
met al goudgeelwe blaên (o Pereboom, II, 251)
't zij hier, beneên mij, neêrgekropen (Ware beke, II, 363)

Woorden als beneên, omneêr, belaên, gelaên zijn bij uitstek geschikt om die functie
te vertegenwoordigen.
Een zadeldak vormt het teken in:
zaâlrugde 't dak van
de schure (Terug, II, 471)

en een juk in:
de vrome twee horsen te gaâr (Twee horsen, II, 451)

In de volgende gevallen is het de ‘weggesneden’ letter die voor het iconisch effect
zorgt:
De straten, ze lagen in stukken gereên,
gereên en gesneên van de wagens (De straten, ze lagen, II, 244)
in een snijberd afgesneên (Wilt gij een vertelsel weten, II, 166)

Zintekens
De belangrijkste zintekens (ook leestekens genoemd) zijn de punt, de komma, de
kommapunt, het uitroepingsteken, het vraagteken, het beletselteken en de
gedachtenstreep. De normale functie van deze zintekens is syntactisch, ritmisch en
melodisch. Zij duiden een zinsgeleding of een zinstype, een

5

Vgl. Goethe, Faust II, 1, 5633: ‘Ein Flämmchen, das ich angesprüht, / Von einem zu dem
andern hüpft's, / An diesem hält sich's, dem entschlüpft's’.
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pauze en een toon aan. Wij zullen het niet over de eerste drie zintekens hebben, omdat
de manipulaties van Gezelle daarmee niet zo opvallend zijn.
(a) Uitroepteken
Gezelle maakt overvloedig gebruik van uitroeptekens. Nemen wij bijvoorbeeld
de bundel Tijdkrans, dan blijkt dat van de 264 gedichten er maar een 60-tal niet (!)
op een uitroepteken eindigen. Dit zou bij de hedendaagse lezer een wat overspannen
indruk kunnen wekken, als hij niet inziet dat al die slottekens zowat de functie hebben
van een orgelpunt achter een muziekstuk. De uitroeptekens dienen veelal niet zozeer
om een exclamatieve zijn aan te geven als wel om een zekere nadrukkelijkheid (in
de voordracht gepaard gaande met een stemverheffing) te suggereren: zij exploiteren
veeleer het muzikale dan het grammaticale aspect van het leesteken.
Soms gebruikt Gezelle het uitroepteken grafisch-esthetisch (zoals in het al
geciteerde Quis nos separabit). Een ritmische functie krijgt het afwisselen van uitroepen beletseltekens in:
Ach! en ... ach! en ... ach! en ... ach! en
Hij en klaagde niet! (Zoo ellendig zijn, II, 127)

Het beletselteken lijkt het inademen uit te drukken, het uitroepteken het met grote
kracht uitstoten van de uitroep. Bovendien roept het uitroepteken door zijn grafische
analogie met t een associatie met woorden als ‘zuchten’ en ‘klachten’ op.
In tegenstelling met het hedendaagse Nederlandse gebruik en in overeenstemming
met het Franse gebruik schrijft Gezelle het uitroepteken vaak onmiddellijk na het
tussenwerpsel:
O! 't ruischen van het ranke riet! (Id., 72)
Ha! beklaagt hem, die gevangen (uit: Kerkhofblommen, 186)

Zo is het te begrijpen dat de dichter sterk beklemtoonde woorden, ook als die
grammaticaal geen echte uitroep vormen, wel eens door een uitroepteken laat volgen:
Uw leven! schaars is 't, op nen zomerdag, geboren (o Brooze levendheid, II, 161)

(b) Beletselteken
Normaal duidt het beletselteken een langere pauze aan. Het kan ook aangeven
waar in een tekstfragment woorden zijn weggevallen. In de titel ... den ouden brevier
staat het beletselteken voor het gehele gedicht dat aan de gelijkluidende slotwoorden
voorafgaat. Het benadrukt zo de overgang van het niet-talige (mijmeren, verlangen)
naar het talige (de woorden van de brevier). Ook in het volgende fragment speelt de
relatie talig/niet-talig. De stippen kunnen er iconisch begrepen worden als onleesbaar
geworden letters:
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... lijk letteren op
nen zerk gekapt
en langzaam uitgetreden ... (uit: Rijmreken, 520)

(c) Gedachtenstreep
Ook de gedachtenstreep duidt normaal een langere pauze aan. Gezelle gebruikt
ze vaak in de laatste regel als aanloop voor de pointe:
ik ga, - zij blijven staan! (Ik ga, II, 499)
(in) één zonnelicht - in God. (De ramen, II, 431)

Soms staat de gedachtenstreep een eind voor het slot van de strofe en kondigt dan
een teruggrijpen naar de eerste strofe aan (cyclisch effect): zo in Terug (II, 471), Van
den ouden boom (II, 549), Het winterspook (II, 570). Merkwaardig is het herhalen
van de gedachtenstreep in:
en 't eeuwig - leven - erven! (Irrequietum, II, 354)

De lange strepen kunnen hier min of meer iconisch een lange tijdspanne (een
eeuwigheid) aanduiden. Anderzijds kan men in dit hortende slot ook een doodsgehijg
herkennen, dat een paradoxale, hoewel typisch Christelijke, tegenstelling vormt met
het woord ‘leven’.
Interpretatie
Een deel van de bekoring van Gezelles verzen ligt misschien hierin: hij voldoet
onze onbewuste verlangens door het taalsysteem subversief, pervers te manipuleren;
hij geeft ons tekens die voorzover ze niet als symbolen ontcijferd worden, als beelden
werken; hij voegt een verleidelijk geheimschrift aan de conventionele communicatie
toe.
De gangbare betekenissen van de tekens worden uitgebreid: woorden worden
inniger verbonden of vaneengereten, letters dragen sporen van verminking en
‘onderdrukking’, taalfragmenten worden gerecupereerd en gevaloriseerd. In dit alles
kunnen wij resten lezen van pulsies: van sadomasochisme, castratievrees, imaginaire
fusie. Soms worden tekens tekeningen, die door hun beeld het symbolisch betekende
oproepen, zodat woorden en dingen lijken samen te vallen. Het niet-talige ondergraaft
de taal, de taal tracht haar wonde met de werkelijkheid te helen.
En dit alles met de discrete onopvallendheid, die de werking verzekert.
PAUL CLAES
CHRISTINE D'HAEN
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‘De verzoeking’ van H. Claus
Een analyse à la R. Barthes
Iedereen kent allicht Roland Barthes' analyse van Sarrasine in S/Z (1970), waarin
hij een interessante poging ondernam om de totaalbetekenis van dit verhaal van
Balzac bloot te leggen. Zijn methode bestond erin het verhaal onder te verdelen in
561 ‘lexies’ (leeseenheden) en deze te analyseren in vijf codes, m.n. de
hermeneutische code, de connotatieve (sememische) code, de symbolische, de
proairetische en de culturele (referentiële) code1. Samen vormen ze ‘une espèce de
réseau, de topique à travers quoi tout le texte passe (ou plutôt: en y passant, il se fait
texte).’2
Aangezien De verzoeking van Hugo Claus eveneens zo'n magistraal vlechtwerk
is, lijkt ons dan ook een analyse van deze briljante novelle in het spoor van R. Barthes
aangewezen. Het is evenwel niet onze bedoeling deze tekst zijn per zijn te ontleden
(wat Barthes wel doet). Dat zou ons immers te ver brengen, maar toch willen we de
vijf codes wat nader bekijken in verband met het verhaal van Claus.

1. De hermeneutische code
Onder hermeneutische code verstaat Barthes de code van het verhaal, m.a.w. waardoor
wordt het verhaal op gang gebracht? De titel kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Vaak vormt deze immers hét vertrekpunt waarrond ‘une enigme se centre, se pose,
se formule, puis se retarde et enfin se dévoile’3. Ook met De verzoeking is dit het
geval. Het woord ‘verzoeking’ wijst op een bekoring, waardoor bij de lezer
onmiddellijk de vragen rijzen: welke bekoring? zal het personage eraan kunnen
weerstaan?
De verzoeking is het verhaal (innerlijke monoloog) van de non Mechtild, van wie
men de feestdag viert. Omdat zuster Mechtild een lichtend voorbeeld is voor al haar
medezusters, wil men haar eens extra in de bloemetjes zetten en komt zelfs de
bisschop haar op het gemeentehuis feliciteren. De bekoring voor Mechtild is dus
zeer groot: wie zou zich niet gestreeld voelen? Maar Mechtild weerstaat: geen woord
van vreugde komt over haar lippen, aan niet één daad van blijdschap bezondigt ze
zich.

1

2
3

Onder code wordt hier verstaan de verschillende lagen (‘voix’) die in het werk onderscheiden
kunnen worden en dus niet in de zijn van Lévi-Strauss bij wie code vrijwel het synoniem is
van het Greimasiaanse begrip ‘isotopie’.
R. Barthes, S/Z. Essai. Paris, Du Seuil, (1970), p. 27.
Idem, p. 26.
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Terwijl de andere zusters 's morgens al druk in de weer zijn om het ontbijt klaar te
zetten, ziet zij er tegen op om op te staan. De zusters zingen voor haar, omdat het
haar feestdag is, maar Mechtild maakt zichzelf wijs dat het alleen Zijn feestdag is:
‘Die feestdag, dat is vandaag. Straks. Nu al eigenlijk, want zij zingen voor
mij. Ik moet niet blijven roeren in mijn eigen zelf. Hij begint de dag, het
feest is voor hem, al wil hij het niet, want hij is zelf het enig feestelijke,
koralen, koren. Bekoring. bekoring.’ (21)4
De lelies die ze krijgt van zuster Bertken (die haar zelfs uit haar bed moet halen),
doen haar alleen maar denken aan ‘Zijn lichaam, een heuvel wit van lelies’(23). Voor
de grote dag weigert ze zich ook op te maken: géén nieuwe kap voor haar, geen
nieuwe kleren; ze wil zich zelfs niet eens wassen (dan zouden haar zonden weg
gewassen worden!), ook al stinkt ze verschrikkelijk. Ze wil immers de Heer niet
behagen:
‘Dat hij zich van mij afwende, zijn neus dichtknijpe, dat hij erkenne: zij
is drek!’ (24)
Met veel tegenzin begeeft ze zich aan tafel waar ze niet wenst te eten en te drinken.
Ook het lammetje dat speciaal voor haar geslacht werd, interesseert haar weinig.
Herhaaldelijk vraagt ze aan moeder-overste om naar haar kamer terug te keren, want
ze wil de bisschop niet onder de ogen komen. De hele ceremonie met zijn Eminentie
en de gelukwensen van de overheid steken haar geweldig tegen. Wanneer ze zelfs
urineert, zien de zusters vol schaamte en excuses zich verplicht haar weg te brengen
naar het toilet. Daar blijft ze dan maar zitten tot ze er uiteindelijk sterft.
De grote verzoeking van haar feest is dus voor haar geen verzoeking, maar eerder
een noodzakelijk kwaad waar zij doorheen moet. De titel verwijst echter niet alleen
naar de hermeneutische code, maar nog veel meer naar de symbolische code.

2. De symbolische code
Deze code is, volgens Barthes,
‘le lieu propre de la multivalence et de la réversibilité; la tâche principale
reste donc toujours de montrer qu'on accède à ce champ par plusieurs
entrées égales, ce qui en rend problématiques la profondeur et le secret.’5
Zo ook is de verzoeking het grote symbool van de tekst, dat op

4
5

We maakten gebruik van: H. Claus, De verzoeking. Antwerpen, Pink Editions &
Productions, 1980.
R. Barthes, o.c., p. 26.
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verschillende manieren (‘plusieurs entrées’) gerealiseerd wordt en zeker niet alleen
in de titel.
Naast de verzoeking van het feest moet Mechtild immers nog aan heel wat meer
bekoringen weerstaan. Ze wil dat haar feest alleen Zijn feest is, maar ook Zijn feest
mag voor haar geen aanleiding tot vreugde zijn. Zij verbiedt zichzelf zelfs enkel maar
aan Hem te denken of Hem (innerlijk) te zien:
‘Ik mag u niet zien. Ik mag niet aan u denken. Het is mijn hovaardij. (...)
Het is de hovaardij van het genot, en dat genot moet vermorzeld worden,
anders is er geen boete en alleen boete kan u behagen.’
(17)
Ze verlangt ook geen antwoord van Hem, want dan zou haar hunker naar Hem kunnen
verdwijnen: zij wil geen vervulling van haar liefde. Daarom wil ze zich ook niet
aantrekkelijk maken voor Hem, want dan zou zij haar ‘ontrouwe, wrede verloofde’
(43) wel eens te veel kunnen behagen. In tegenstelling tot de andere nonnen die over
Hem praten als over ‘een slagroomtaart’ (37) en ‘een bron van roze behaaglijke lichte
warmte’ (20), stelt zij zich haar hemelse bruidegom zo koud en zo afstotelijk mogelijk
voor, zodat ook het verlangen naar hem geen reden tot vreugde zou zijn:
‘hij schatert, zo blij is hij met doodgeborenen, hij heeft geen ziel, hij kent
het woord ziel niet eens, mijn bruidegom, als mijn ziel verrast wordt in de
geest en alle zintuigelijke waarnemingen vergeet, proest hij het uit, mijn
Zoet Hert, als ik wentel als een wiel, steekt hij een stok in de spaken, hij
speelt met mij als met een bal, ...’ (64)
Ze heeft verzaakt aan haar man Jozef om Zijn bruid te zijn, maar hij heeft haar
(gelukkig!) niet veel gebracht:
‘Toen heb ik aan genegenheid verzaakt.
Om jou. Die ik niet ken. Zoet Hert. Jij die beloofde.
Toen wou je mij niet meer. Ook toen niet. Je bleef mij straffen. Je liet mij
liggen als een vaatdoek in een hoek van de refter, bij de borstels en de
bezems.
Nog altijd.’ (41)
Mechtild weigert zelfs te communiceren tot ergernis van deken Nachtergaele en haar
medezusters, want dan zou zij één zijn met Hem en zou er geen onderscheid meer
bestaan, ‘eenheid zonder differentie’ (33). Zij wil niet dat hij in haar is, omdat hij
dan haar kind is en moeder zijn is haar te klein (33). Ook hoopt ze niet op een leven
na de dood. Op de vraag van de kannunik of zij visioenen heeft zoals elke waardige
mystica, antwoordt ze alleen: ‘wij mogen niet over Hem spreken, wij mogen niet
aan Hem denken’ (44).
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Visioenen vormen namelijk nog een van de verzoekingen voor religieuzen, en zeker
voor mystici. Van de drie trappen van de mystiek houdt zij het alleen bij de eerste
en minst aangename, de via purgativa, die ze bewandelt door strenge boetedoening
en door zo nederig mogelijk te zijn. Van de via illuminativa, waarbij bovennatuurlijke
gunsten haar te beurt zouden moeten vallen en nog minder van de derde trap, de via
unitiva, de eenwording met Christus, wil ze niets weten. Mystiek dus zonder mystieke
verrukkingen. Alleen boete voor Mechtild, alleen kwellingen. Geen eenwording met
het Zoet Hert, ook geen eenwording met een aardse man.
Aan de bekoring van een aardse liefde en geluk heeft ze natuurlijk ook weerstaan.
Van Jozef, haar vroegere geliefde (die ze de broer van Christus noemt), heeft ze een
doodgeboren kind gekregen. In dit miskraam zag ze een straf van God en daarom
heeft ze Hem vaarwel gezegd en gekozen voor het Zoet Hert, ofschoon dit kind haar
nog altijd niet loslaat. Meer dan eens vormen dingen uit het heden een aanleiding
om dit miskraam (in de auto) opnieuw voor de geest te halen (6, 28, 38, ...). Jozef is
ze evenmin volkomen vergeten. Ze is bang dat de bisschop, die ze met hem verwart,
haar (opnieuw) zal aanraken. Verschillende keren denkt ze aan hem.
Zuster Mechtild weerstaat tevens aan de ‘verzoeking’ van het tweede Vaticaans
Concilie, waarbij de kerk heel wat toegevingen deed aan de wereld en de levenswijze
van de geestelijken veel minder streng werd. Mechtild doet aan dat alles niet mee.
Als de bisschop het heeft over de verzoening van het geestelijke met de wereld, het
redelijke met het geloof, twijfelt ze of ze niet ‘verzoeking’ heeft gehoord. Ze ergert
zich aan de moderne levenswijze van haar medezusters. Zij lopen er nu bij in korte
kleren, mogen praten met elkaar en zelfs lachen:
‘De zusters lachen. Dat is het ergste. Satan lacht.
Het lam lacht niet. Het mekkert, het huilt.’ (15)
Ze rijden nu al in een auto, eten spaghetti en vlees (wat vroeger nóóit het geval was);
een enkele rookt zelfs een sigaret. Tijdens het eten staat de radio aan. Ze spelen
pingpong of kaart, lezen de krant en lang niet alleen de knipsels over godsdienstige
zaken. De zusters kunnen nu ook af en toe naar huis, terwijl Mechtild destijds nog
niet eens naar huis mocht toen haar moeder stierf. Ze wonen nu niet meer in ‘cellen’,
maar in kamers ‘met bloemetjesbehangpapier, met poppen, kralen’ (32), zonder
tralies en waar het daglicht gemakkelijk kan binnenvallen. Daar waar men vroeger
nog ‘eerwaarde moeder’ moest zeggen, is ‘zuster’ nu voldoende. De hosties worden
niet meer ter plaatse gebakken en de bekende missienaaikring behoort eveneens tot
de verleden tijd.
Mechtild is het niet eens met deze versoepeling. Meer nog: zij zelf volhardt in een
ijzeren levenshouding waarbij ze zichzelf niets gunt, zelfs het leven is haar te veel.
Haar biechtvader verplicht haar onder de dekens te
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blijven als het koud is, maar onder de dekens blijven is prettig en dus ... niet goed;
liever een longontsteking (7). Haar lichaam laat ze uitputten tot het uiterste: ze eet
vrijwel niet, drinkt bijna niet, wast zich niet. Aan haar suikerziekte doet ze niets,
zodat haar voeten nu al zwart zijn. Haar huid zit vol zweet, wratten, puisten en zweren.
Haar ogen zijn sterk achteruit gegaan. Ze kan amper nog het licht van de duisternis
onderscheiden. Ruiken gaat haar eveneens moeilijk af en haar neus is ‘als een steen.
Een steen van watte’ (13). Haar haar valt uit, haar ellebogen zijn stuk en haar dijen
gebarsten. Van een genezing wil ze niet weten:
‘Minderwaardig en stuitend zou het zijn u te vragen mij gezond te willen
maken. Ik mag u niet bidden om zoiets onbeduidends.’ (25)
De eerste trap voor de mysticus wordt dus door Mechtild tot in het absurde
doorgedreven. De boetedoening leidt bij haar tot een meedogenloze zelfkastijding.
Zelfs haar biechtvader vindt dat haar boete te groot is (19) en weigert haar de absolutie
te geven.
Maar zuster Mechtild is niet verontrust:
‘Ik ben stekezot van hem en het kan mij niet schelen dat je mij de absolutie
niet gegeven hebt (vergeten hebt) want hij waarvan ik stekezot ben als een
achterlijke boerenmeid geeft nooit absolutie, hij ook niet.’ (19)
Dit overdreven verlangen naar een geestelijk leven wordt nog onderstreept door de
code van de semen.

3. De semische code
Deze semische code kan men ook de code van de connotaties noemen. Het is evenwel
niet de bedoeling van Barthes deze semen tot een welbepaald thematisch veld te
ordenen. Hij wil ze naast elkaar laten bestaan, ‘on leur laissera leur instabilité, leur
dispersion, ce qui fait d'eux les particules d'une poussière, d'un miroitement du sens’6.
Tot deze code van de semen kunnen zeker de flashbacks naar Mechtilds kindertijd
en de tijd van Jozef en haar doodgeboren kind gerekend worden, waardoor het heden
verbonden wordt met en tegelijkertijd naast het verleden geplaatst wordt. Deze
flashbacks laten zien dat Mechtild een zeer religieuze opvoeding heeft gehad, wat
haar huidige grenzeloze boetedoening verklaart. Als meisje van het platteland
herinnert ze zich nog goed de vogels: roodborstjes, duiven en eksters. Het kind van
haar zuster is aan de duivenziekte gestorven. Met de herhaling van de woorden ‘de
ziekte van de duiven’ (8) wil Claus waarschijnlijk suggereren dat ook Mechtild zelf,
die al even mager is als dit kind was, aan de duivenziekte lijdt. Duiven7, en

6
7

Ibidem.
Voor de symbolische interpretatie van al deze vogelnamen hebben we een beroep gedaan
op: A. de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery. Amsterdam/London, North-Holland
Publishing Company, 1974.
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trouwens vogels in het algemeen, symboliseren namelijk vaak de ziel of het geestelijke
leven. De vergeestelijkende invloed (vogels) moet in haar jeugd erg groot zijn geweest.
De duivenziekte kan dan ook staan voor de ziekte van God: het zo sterk bezeten zijn
van God dat men zelfs niet meer wil eten. Het roodborstje is volgens de legende dat
vogeltje dat de doornen van de gekruisigde Christus uit zijn hoofd probeerde te
rukken. Net als de duif heeft het dus te maken met het godsdienstige, vergeestelijking.
De ekster daarentegen is van oudsher een vogel die geassocieerd wordt met de Duivel.
Typerend is dan ook dat bij de flashback van Mechtild over de vogels uit haar
kinderjaren de ekster neergeschoten wordt: de Duivel wordt verbannen.
Een ander ‘seem’ is de traumatiserende ervaring van haar doodgeboren kind. Dit
seem wordt trouwens met dat van de vogels verbonden in de passage:
‘Een roodborstje in een kooi
brengt de hemel tot razernij.
Het had geen rood borstje, mijn kind, het was geen kind, het was een
bloedvlek, ...’ (6)
De eerste twee regels wijzen hier vermoedelijk op Mechtilds overtuiging dat het
geestelijke niet aan banden mag worden gelegd, maar zijn volle vlucht moet kunnen
nemen. Haar kind, dat dood ter wereld kwam omdat God haar wou straffen (zo
interpreteert Mechtild dat toch) heeft geen rood borstje, was niet religieus maar het
‘resultaat’ van lust en dus niet gewenst door God en door haar (Mechtild gehoorzaamt
immers aan God). Als haar man Jozef durft opperen dat dit miskraam geen reden
voor haar moet zijn om hem te laten staan en in het klooster te treden - veel vrouwen
hebben als eens een miskraam -, antwoordt Mechtild:
‘Ja. Maar niet omdat zij gestraft werden, niet omdat hij jaloers was zoals
het zijn recht is. Terecht heeft hij dat kind uit mij losgescheurd, mijn liezen
bespat.’ (40)
Tien bladzijden verder is Mechtild zelfs al blij dat haar kind doodgeboren werd, want
het werd daardoor gered ‘van de hel van deze wereld.’ (51)
Deze semische code kan men hier beschouwen als een aanvullende code, naast de
eigenlijke handelingscode, die Barthes de proairetische code noemt, afgeleid van het
Griekse proairesis = vrije beslissing, streven.

4. De proairetische code
Hier gaat het louter om de handeling, de opeenvolgende gebeurtenissen die zich in
het verhaal afspelen. Het handelingsverloop in De verzoeking is beperkt in ruimte
en tijd. We krijgen alleen de beschrijving van één dag (de feestdag van Mechtild);
ruimtelijk strekt het verhaal niet verder dan van de slaapkamer van Mechtild in het
klooster tot aan het gemeentehuis in haar dorp. Er gebeurt ook niet erg veel in deze
novelle: Mechtild staat op,
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weigert te ontbijten, wordt dan met de auto naar het gemeentehuis gebracht waar de
bisschop en andere prominenten haar huldigen en sterft tenslotte op een toilet (ironisch
einde voor een non!). Belangrijk is niet zozeer wat er gebeurt, dan wel hoe Mechtild
dit alles beleeft. Het geheel is trouwens opgevat als een monologue intérieur. Het
mag derhalve de lezer niet verwonderen dat het verhaal niet streng logisch opgebouwd
is volgens het principe van een causaal handelingsverloop (wat bij het traditionele
verhaal wel het geval is). Ook de tijdschronologie wordt niet steeds gerespecteerd.
Veeleer moet gedacht worden aan een opeenvolging in de ruimte als
structureringsprincipe. Dit is overigens niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat
het gaat om de onbewuste gedachten van Mechtild.
Schreef Freud niet dat de logica van het onbewuste (en de droom) niet logisch
causaal is, maar eerder ruimtelijk: ‘juxtapositie, opeenvolging en simultaneïteit’8?
Ook in De verzoeking krijgt de lezer niet één verhaal, maar verschillende fragmenten
(ook typografisch aangeduid) die als het ware snapshots, flitsen van de gedachten
van Mechtild zijn. We wezen eerder al op het naast mekaar plaatsen van heden en
verleden. Op een bepaald moment haalt Mechtild deze zelfs volledig door elkaar
door in de bisschop haar vroegere man Jozef te zien. Diverse kleine dingen uit het
heden brengen haar iets gelijkaardigs uit haar verleden in herinnering. Zo brengt het
ontbijt, waarin ze geen trek heeft, de grote eetlust van haar vader voor de geest (31).
Ook heeft ze last om het lijden van Christus niet als het heden te zien. Dit laatste
brengt ons meteen tot de laatste code die Barthes onderscheidt, m.n. de code van de
cultuur.

5. De culturele code
Onder deze code verstaat Barthes ‘les citations d'une science ou d'une sagesse.’9 Bij
hem is ze evenwel de minst duidelijke van de codes, maar wij zullen ze opvatten als
het geheel van verwijzingen in een tekst naar andere teksten of naar gebeurtenissen
in het algemeen. In sommige werken is deze code bijna niet aanwezig, in andere zijn
de verwijzingen legio. Zoals we wel meer van hem gewend zijn, heeft Claus tal van
allusies in zijn verhaal verwerkt10.
Om te beginnen is het geheel opgevat als een kruisweg. Wat anderen de

8

9
10

M. Adriaens, Literatuurwetenschap en linguistiek. Verslagen van de colloquia 1972-73. K.U.
Leuven, Dep. Literatuurwetenschap, (1973), p.71. Freud in Die Traumdeutung (Frankfurt,
Fischer, 1971), p. 264: ‘in beiden Fällen wird die Verursachung dargestelit durch ein
Nacheinander, einmal durch das Aufeinanderfolgen der Träume, das andere Mal durch die
unmittelbare Verwandlung eines Bildes in ein Anderes. In den allermeisten Fällen freilich
wird die Kausalrelation überhaupt nicht dargestellt, sondern fällt unter das auch im
Traumvorgang unvermeidliche Nacheinander der Elemente’.
R. Barthes, o.c., p. 26.
We zijn er ons dan ook van bewust dat er vermoedelijk nog verwijzingen zijn die ons niet
zijn opgevallen.
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feestdag van Mechtild noemen, is voor Mechtild zelf een lijdensweg, die veel weg
heeft van de lijdensweg van Christus. De allusies naar het passieverhaal zijn dan ook
niet ver te zoeken. We vinden Mechtild voor het eerst terug 's morgens bij het
ontwaken voor de ‘grote dag’. Ze hoort de andere zusters zingen en denkt daarbij
aan Christus in de hof van Olijven, die opziet tegen zijn zware taak:
‘De zusters zingen. Zuster Paula zei: “het is het aller-allerschoonste op de
wereld als mijn zusters zingen.” (...)
Er is maar één schoonste.
Als hij op handen en voeten ligt te zingen, klam van angst en verdriet om
ons, in de Tuin, die nacht dat de soldaten hem zullen komen halen.
(...)
In de Tuin, de dageraad, zoals nu. Goud in de mond?
Zuur, brak, gal in de mond. Hij ligt te snikken.’ (9)
Met de Mercedes van de kanunnik wordt ze tot aan het gemeentehuis gebracht, waar
de bisschop haar huldigt. Maar ofschoon ze hierbij heel wat meer comfort heeft dan
Christus die zijn kruis naar de Calvarieberg moest torsen, toch verloopt ook voor
haar de tocht niet zonder moeilijkheden. Zelfs het gewone gaan gaat haar, die al zo
lang niet meer te been is geweest, bijzonder moeilijk. Ze hijgt erbij en de zusters
moeten oppassen haar niet te duwen, anders valt ze. De ‘barsten’ en ‘open kloven’
(29) op haar rug herinneren aan de wonden van Christus na de geseling. Een enkele
keer moet moeder overste Mechtild recht trekken en ondersteunen (viel ook Jezus
niet driemaal onder het kruis?). Het is alsof Veronica die Zijn gelaat verfriste, herrezen
is wanneer Zuster Cecilia een klam doekje over het voorhoofd van Mechtild wrijft
(33). In de auto is de lijdensweg nog niet voorbij. Het is voor haar ondraaglijk warm
en de kussens in de auto zijn doorweekt ‘van het vruchtwater, de drek, het bloed.’
(43) Ook bij de bisschop duwt men haar, maar ze kan zich toch nog recht houden.
Ditmaal veegt zuster Carmen haar gezicht af met een doek (54). Aan de bisschop
stelt ze de betekenisvolle vraag (de verwijzing is overduidelijk):
‘Weet je nog dat ik gaten kerfde in mijn handen en voeten en hartstreek
met een aardappelmesje?’ (55)
Wanneer ze haar water niet meer kan ophouden en maar laat lopen, brengen ‘twee
engelen van zusters’ (68) haar naar het toilet. Ze blijft daar echter hardnekkig zitten,
zodat de zusters tenslotte willen binnenbreken. Ook:
‘Mannen bemoeien zich ermee. Zij willen schroevendraaiers halen,
hakbijlen.’ (71)
De scène op de Calvarieberg waar Christus aan het kruis genageld wordt,
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lijkt niet veraf. De volgende zin luidt dan ook ‘Monte Calvario’ (71). Een jongetje
van de KSA (!), Jan Verschoor, komt kijken of ze nog leeft en vraagt aan Mechtild
of het waar is dat ze daar net de heilige Jozef heeft gezien. Mechtild denkt hierbij
niet meer aan haar man, noch aan de bisschop, maar aan Jozef de Timmerman en
dan zelfs aan diegene die Jezus aan het kruis slaat (ingegeven door haar eigen situatie):
‘Jozef duwt een spijker in elke hand en slaat ze met zijn hamer dwars door
de palmen. De soldaten trekken de galg overeind en hij, hij zakt, want wat
weegt hij? Zestig kilo, vijf en vijftig kilo? Zijn handen scheuren. Zij moeten
herbeginnen, Jozef slaat de spijkers nu door de polsen en onder zijn voeten
timmert hij een bankje.
Zijn buik is gezwollen als vijf voetballen. Zij duwen een spons met azijn
recht in zijn ogen.’ (74)
De gezwollen buik die niet in het passieverhaal te vinden is, wijst er duidelijk op dat
Mechtild zichzelf als een Christusfiguur ziet: haar buik is wèl gezwollen van het
water. Jan Verschoor zegt aan de zusters dat ze sterk is als een paard en men haar
zal moeten ‘doodslaan’ (25). Maar tenslotte begeeft ze toch:
‘De voorhang van de Tempel scheurt. De nonnen janken, trommelen op
het hout. Gaudete.’ (76)
Het scheuren van de voorhang is een letterlijke allusie naar het gelijkaardige gebeuren
bij de dood van Christus11. De voorhang van de tempel scheidde in die tijd het voorhof
van het heilige of het heilige van het allerheiligste. Het scheuren van de voorhang
symboliseert dus het toetreden van de mens (Christus, Mechtild) tot het heilige.
Naast deze allusies naar het passieverhaal komen nog heel wat andere culturele
referenties aan bod. Meerdere heiligen vinden ergens in het verhaal hun plaats.
Mechtild hield van een zekere Jozef, die hun kind Anna wilde noemen. Mechtild
denkt hierbij aan de voorstelling van de H. Anna in het glasraam van de kathedraal
te Chartres, waar ze in haar rechterhand een bloeiende tak draagt en op de linkerarm
Maria:
‘Mijn man wilde het Anna noemen.
De heilige Anna draagt een bloeiende tak in haar hand en reikt die, als een
offerande, naar al wie het wil aanvaarden.
Op haar schoot zit een klein meisje.’ (28)
Jozef associeert ze met de man van Maria, de timmerman, beschermer van België,
patroon van een goede dood en diegene die men in de zestiende eeuw met een
legendarische bloeiende staf als attribuut voorstelde. Tevens ziet ze in hem echter
de man die Christus aan het kruis slaat (cf. supra).

11

Cf. Lucas, 23, 45; Marcus, 15, 38; Matteus, 27; 51.
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Hoewel de stap van de goede timmerman naar diegene die Christus kruisigt erg groot
lijkt, toch kan Mechtild deze twee gemakkelijk met elkaar verbinden:
‘Jozef heeft een bloeiende staf in zijn hand. Hij is bezorgd om onze goede
dood. Aan zijn voeten liggen een hamer, een zaag en een schaaf. Hij is
heel sterk. Hij buigt zich voorover, raapt de hamer op, zoekt spijkers, vindt
ze en gaat. En gaat naar hem toe die daar in het stof ligt op de gekruiste
balken.’ (74)
Verder refereert de naam Mechtild naar de H. Mechtildis van Hackeborn, de Latijnse
mystieke schrijfster uit de veertiende eeuw, die de beste vriendin was van Gertrudis
van Helfta. Beiden koesterden een grote verering voor het Heilig Hart. Naar beide
heiligen wordt trouwens expliciet verwezen op p. 15. Ook de H. Lutgardis, bekend
bij ons door Het leven van sinte Lutgart en zuster Bertken, de Nederlandse schrijfster
van religieus werk uit de vijftiende eeuw, vinden in De verzoeking onderdak. Bij het
ontwaken hoort Mechtild de zusters zingen in de mis voor de H. Clara (11). Bedoeld
wordt hier de H. Clara van Assisi, die zich onder invloed van Franciscus bekeerde
en bovenmenselijk veel boete deed, waardoor ze 28 jaar lang ziek is geweest (cf.
Mechtild).
Het geheel wordt voorafgegaan door een motto, ontleend aan Catharina van Siëna
‘senza perché’ (zonder waarom). Deze Italiaanse mystica12 uit de veertiende eeuw
staat bekend om haar bruidsmystiek en haar kritiek op de kerk. In haar brieven pleit
ze meer dan eens voor een gaver christelijk leven, meer plichtsbesef bij de priesters
en een terugkeer van de kloosterorden. De drang naar een gaver christelijk leven en
haar visie op Christus als de Bruidegom vinden we ook bij Mechtild terug. Overigens
deed ook Catharina van Siëna zoveel boete dat ze er uitslag van kreeg op haar huid
en er ziek van werd; ze nam ook bijna geen voedsel tot zich.
‘Zonder waarom’, d.w.z. zonder zich vragen te stellen en ‘zonder middelen’, d.w.z.
zonder de gratie Gods, de sacramenten der Kerk en zonder de christelijke deugden
van hoop, liefde en geloof wil Mechtild zich geven aan Christus. Ook rekent ze niet
eens op een leven in het hiernamaals als beloning:
‘En je giften wil ik niet. Dankbaarheid verstrooit.
Ik kan niet bezig zijn met zoiets platvloers als deugden.
Geen personen, geen modes, geen namen. Tenzij namen als schurft, zuster
snot, zuster drek.
Maar welke middelen? Zonder middelen.
Waarom? Zonder waarom.

12

Informatie over het leven van Catharina van Siëna haalden we uit: R. of Capua, The Life of
Catharina of Siena. Transl., Introd. and Annotated by Conleth Keats, O.P. Dublin, Dominican,
(1980).
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Wil je eeuwig leven, broertje? Een Grieks idee.
O, je wou verrijzen, en eeuwig naar Paaseieren zoeken?
Doe dat. Geloof in iets zo schraals als de zaligmaking, een triomf van je
aardse vel.’ (63-64)13
Mechtild wil boete doen zonder waarom, zonder middelen en ook zonder differentie,
d.w.z. ze wil niet boven de anderen uitstijgen, dus geen verrukkingen die alleen de
mystici kennen. Ze wil alle pijn van de mystiek, maar geen enkele vreugde: alleen
de eerste trap zonder de tweede en de derde. De vijf codes moeten dit verlangen (en
zelfs dit woord past al niet voor Mechtild), elk vanuit hun invalshoek14, illustreren.
Tevens vormen ze wellicht de beste illustratie van de visie van Claus op de godsdienst,
want komt het geheel niet (weer eens) grandioos ironisch over? Maar het blijft een
feit dat De verzoeking een ware verzoeking is voor de lezer om het niet ongelezen
te laten.
ANNIE VERHAEGHE

13

14

De woorden ‘Wil je eeuwig leven, broertje’ zouden van Frederik II zijn volgens P.
Claes, De mot zit in de mythe. Antieke intertextualiteit in het werk van Hugo Claus.
Ongepubl. doct. diss., Leuven, 1981, p.46.
Barthes wou trouwens met zijn analyse van Sarrasine in vijf codes reageren tegen de
(Westerse) conventie dat er een eenduidige relatie bestaat tussen signifiant en signifié. Hij
ziet de taak van de criticus om aan de signifiant (de tekst) meerdere signifiés (codes,
interpretaties) toe te kennen.
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Boekbesprekingen
Karel ende Elegast, uitgegeven door A.M. DUINHOVEN, 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1982 (Nijhoffs Nederlandse Klassieken). ISBN 90 247
9074 3. 138 blz. Prijs: BF 355
Duinhovens nieuwste editie van de Karel ende Elegast is op zijn Bijdragen tot
reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’1 gevestigd. In de eerste drie paragrafen
van de inleiding geeft hij om te beginnen een vlot leesbare parafrase van het verhaal,
zoals het in de ons beschikbare bronnen is opgetekend; daarna brengt hij in een korte
toelichting de stereotiepe elementen ter sprake die kenmerkend zijn voor de
Frankische, voorhoofse epiek, alsmede enige individuele aspecten van de Karel ende
Elegast die om opheldering vragen, o.m. problemen in verband met de naamgeving
(p. 11), dikwijls zo belangrijk voor een goed begrip van een middeleeuwse tekst.2
Vervolgens bespreekt hij de belangrijkste onduidelijkheden, tegenspraken en
inconsequenties, storende herhalingen, inconsistenties en onwaarschijnlijkheden die
hij in het verhaal heeft menen te ontdekken. Hij denkt niet, dat ze aan de auteur ervan
moeten worden toegeschreven; ze zullen wel hoofdzakelijk het gevolg zijn van het
lange overleveringsproces van de tekst, dat ruim anderhalve eeuw beslaat, als men
tenminste aanneemt dat de oorspronkelijke Karel ende Elegast ca. 1200 werd
geschreven (een consensus hieromtrent is bij de deskundigen aanwezig). Beknopt
deelt S. dan mede in welke redacties de mnl. versie van het gedicht is overgeleverd:
vijf handschriftenfragmenten daterend uit de tweede helft van de 14de eeuw, vijf
min of meer volledige drukken en ‘fragmenten’ van een incunabel. Het
incunabelfragment (het telt maar één enkel blad; cfr. Kronenberg, Contributions I
970a) is gedrukt tussen 1484 en 1488. De drukken A, B en C zijn vervaardigd tussen
ca. 1485 en 1499; D is rond 1530 gedrukt en E tussen ca. 1550 en 1608. De
incunabelen B en C, en vooral de jongere drukken D en E zijn sterk gewijzigd: er is
gecorrigeerd en gemoderniseerd. De tekst van de Karlmeinet-compilatie K is de
getrouwe vertaling van een mnl. voorbeeld in het Ripuarisch, zodat hij ook tot de

1
2

Dl. I, Assen, Van Gorcum, 1975 (diss. R.U. Utrecht); dl. II, Groningen, Wolters-Noordhoff,
1981.
Cfr. W. Gs Hellinga, Naamgevingsproblemen in de Reynaert, Bijdragen en mededelingen
der Naamkunde-commissie van de Kon. Nederl. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam
III, Amsterdam, Noord-Hollandsche U.M., 1952.
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mnl. traditie mag gerekend worden. Ondanks allerlei verschillen is de overeenkomst
tussen deze twaalf bronnen zo groot, dat door vergelijking ervan een archetype kan
worden gereconstrueerd, dat vermoedelijk ten laatste ca. 1350 is geschreven. Maar
dit archetype kan niet worden gelijkgesteld met de oudste versie van het gedicht: dat
bewijzen de onregelmatigheden in het verhaal en de vreemdtalige versies, die een
voor een door S. onder de loep worden genomen. Dit alles resulteert in een stemma
(p. 28), waaruit blijkt wat voor een belangrijke positie Duinhoven aan K toekent. Ik
vereenvoudig en resumeer:

Wat mij in het stemma een beetje dwars zit, is de plaats waar S. op de lijn O - x de
sprookjes afsplitst: zijn redenering pp. 52-54 met betrekking tot de eigennamen lijkt
mij een artefact. Is het niet eerder zo, dat de (oorspronkelijke) Karel ende Elegast
op het stramien van het ‘meesterdief’-sprookje is geborduurd, vooral als we rekening
houden met de ruime geografische verspreiding van het thema?3 In de derde paragraaf
van zijn inleiding, die men kan beschouwen als een samenvatting van Bijdragen I,
zet Duinhoven heel bevattelijk zijn reconstructietechniek uiteen. Als ik hem goed
begrijp, gebeurt die reconstructie in drie fasen. In de eerste fase wordt door
vergelijking van de bewaard gebleven redacties het archetype vastgesteld (‘regressieve
tekstkritiek’), vervolgens wordt het gereconstrueerde verhaal vergeleken met de
vreemdtalige versies en wordt vanuit dat gereconstrueerde verhaal geprobeerd te
achterhalen welke ontwikkelingen in de mnl. versie hebben plaatsgevonden (tweede
fase), tenslotte wordt de gereconstrueerde versie getoetst aan de bronnen (derde fase).
Die bronnen, het bericht over Hardradus' opstand tegen Karel de Grote en de tragische
ondergang van Tassilo van Beieren, vermeld in de Rijksannalen (Annales Regni
Francorum) en in de bovenvermelde kroniek van Sigebertus, worden in de vierde
paragraaf onderzocht, waarbij wordt gepoogd waarheid en fictie te onderscheiden
(= Bijdragen II). Na een korte beschouwing over de taal waarin de oorspronkelijke
Karel ende Elegast is geschreven (hoogstwaarschijnlijk Middelnederlands, zegt
Duinhoven), alsmede een toelichting bij de uitgave en een beknopte bibliografie,
volgt dan de eigenlijke editie.

3

Aarne-Thompson, The Types of the folktale, Helsinki 19642, (FF Communications, 3), nrs.
951 ABC.
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Deze editie, die in de plaats is gekomen van die van prof. Rombauts (19768), wijkt
op talrijke plaatsen van deze laatste af, maar verschilt er essentieel niet zoveel van.
Om te beginnen telt ze maar vijf verzen minder, ofschoon men had kunnen verwachten
een enigszins beknopte Karel ende Elegast aan te treffen, indien men althans rekening
houdt met Duinhovens herhaalde opmerkingen over interpolaties en latere
uitbreidingen die het verhaal zou hebben ondergaan. De editeur was het echter niet
te doen om de reconstructie van het origineel O, een welhaast onuitvoerbare opgave.
Evenals zijn voorgangers, E.T. Kuiper (1890), J. Bergsma (1893, 19608) en in hun
spoor E. Rombauts, heeft hij zich tevredengesteld (moeten tevredenstellen?) met een
zo getrouw mogelijke benadering van het archetype x van ca. 1350. Waar zijn tekst
van de hunne afwijkt, is dat een gevolg van het feit, dat er 1o. sindsdien twee nieuwe
bronnen zijn ontdekt: G en BR, en dat er 2o. nieuwe inzichten zijn gegroeid i.v.m.
de tekstoverlevering, vooral met betrekking tot de positie die de Rijnlandse bron in
het stemma inneemt. Dat betekent onder meer, dat een gemeenschappelijke lezing
van K en één (of meer) der mnl. redacties ook in x moet worden aangenomen, terwijl
daarentegen het stemma geen uitsluitsel geeft wanneer K afwijkt van de mnl. bronnen,
ook al stemmen die alle overeen (p. 55). Vaak heeft de uitgever gemeend in dat geval
een beroep te mogen doen op zijn gereconstrueerde lezing van een aan x voorafgaande
redactie om een oplossing te vinden. En dan blijven er natuurlijk nog de arbitraire
varianten, dat zijn die waarvan de prioriteit niet d.m.v. het stemma of op een andere
wijze kan worden vastgesteld: hier wordt iedere keuze tot op zekere hoogte een gok.
Ik heb Duinhovens tekst niet systematisch vergeleken met de uitgaven die eraan
zijn voorafgegaan. Wel heb ik hem met zeer veel aandacht gelezen en passages die
mij op een of andere manier opvielen, heb ik getoetst aan zijn synoptische editie van
1969. Daarbij is gebleken, dat hij meer dan eens de voorkeur geeft aan de lezing van
K, ook waar de mnl. versies verstek laten gaan. Aldus heb ik een lijstje kunnen
aanleggen van zo'n veertigtal items. Ik citeer hier alleen die plaatsen, die mij het
belangrijkst voorkomen: vss. 120-21, 201, 419 (met BR), 473 (met BR), 583 (waar
‘clerken’ teruggaat op een reconstructie: K Ich stelen monchen ind paffen), 768 (met
G en H), 824 (K verkunden, G verorcuenden), 874 (de lezing van K ‘mijn cruyt’ is
hier wel de meest plausibele, want Elegast is niet alleen een meesterdief, maar
bovendien ook nog een tovenaar, die door zwarte kunst erin slaagt het toverkruid op
steelse wijze uit Karels mond te recupereren), 1052, 1123, 1307-08 (cfr. de annotatie,
p. 134), 1413-18 (op grond van K ‘guet nach bede’). Soms is het niet zeer duidelijk,
waarom de editeur de voorkeur geeft aan een bepaalde lezing; dit is bijv. het geval
VS. 204 ‘Deus, peinsde die coninc ...’ (A heeft DVs ...), waar ik vermoed dat de
emendatie gebeurde
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naar K Got sprach der konynck.4 Evenmin vanzelfsprekend is de lezing vs. 961 tbedde
boort (: treckede voort), vermits in het MnlW. 5, 2008 e.v. ort, oort ‘kant, rand, hoek’
is geattesteerd en het woord ook in K voorkomt (des beddes ort).5. Wat mij eveneens
heeft verwonderd, is dat de uitgever in zijn (toch wel kritische) editie een aantal
verzen heeft gehonoreerd, die m.i. verdacht zijn en als klaarblijkelijke interpolaties
kunnen worden beschouwd, ik bedoel de verzen 246-258 (= 510-515, vrijwel
woordelijk!) en vss. 832-835. En wat vs. 1448 in de tekst komt doen, is voor mij
onbegrijpelijk, want dit vers is niet alleen nietszeggend, het komt daarenboven enkel
voor in B en C, en door het op te nemen is er een drierijm ontstaan! Nu en dan
veroorlooft Duinhoven zich nochtans ingrepen in de tekst, die verrassend en
verfrissend zijn. Zo wordt vs. 797 En dochte niet een onbehende dief (vroegere
editeurs, incl. Rombauts: Hi en dochtem geen behendig dief), op grond van zijn
reconstructie En doget niet een onbekende dief d.w.z. ‘een dief die niet bekend is
(met het kasteel van Eggeric) deugt niet, is van geen nut.’ Hiervan wordt rekenschap
gegeven in de ‘Annotaties’ (pp. 103-138), die naast taalkundige en exegetische, ook
tekstkritische aantekeningen bevatten, zodat het geheel wel een beetje rommelig
aandoet. Wat de lectuur ervan extra bemoeilijkt, is het feit dat de gereconstrueerde
lezingen vaak zo abrupt worden gepresenteerd, dat ze moeilijk te begrijpen zijn voor
wie de Bijdragen niet heeft bestudeerd.
Wat de tekst zelf betreft, die is voor de moderne lezer zo leesbaar mogelijk
gemaakt: sobere, maar functionele interpunctie en kapitalen naar hedendaags gebruik.
De spelling is ‘genormaliseerd’, hetgeen betekent dat het daarbij niet de bedoeling
is geweest voor een bepaald dialect te kiezen (p. 58), zodat zij nauw aanleunt bij die
van het MnlW. Voor een gereconstrueerde tekst lijkt mij dat geen bezwaar,
integendeel. De versnummering correspondeert met de regelnummers in de
synoptische editie van 1969. Daar vindt men dl. 1, 73-80 een concordantie met de
oudere tekstuitgaven en de daarop gebaseerde secundaire literatuur. Voorts zijn naast
de tekst de woordverklaringen opgenomen ‘voor wie ongehinderd door de
commentaar, met de Karel ende Elegast wil kennis maken’ (p. 57). Met die
woordverklaringen is Duinhoven heus niet karig geweest. Als men echter in
aanmerking neemt dat degenen die deze roman lezen om vertrouwd te raken met de
middeleeuwse taal, vrijwel altijd beginners zijn die heel weinig ervaring hebben met
het mnl., dan kunnen die verklaringen, naar mijn bescheiden mening, nooit
overvloedig en precies genoeg zijn. Ook al is dan de ruimte niet onbeperkt, toch zou
ik heel wat aanvullingen

4
5

De latere volksboeken BCDE hebben een gemeenschappelijke lezing: Eens so pey(n)sde die
coninc(k).
MnlW. t.a.p. worden er weliswaar geen bewijsplaatsen gegeven voor de betekenis ‘kant,
boord, hoek van een bed’. ABCDN hebben beddeboom ‘rand van het bed, beddeplank’ (:
nams, naems goem).
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durven voorstellen. Vs. 1 had er kunnen op gewezen worden, dat vraie naast ‘ware’,
ook ‘schone, voortreffelijke’ kan betekenen, desnoods met een verwijzing naar NTg.
65 (1972), 3-9 en de facsimile-uitgave van A (1977), pp. 10-11. Verder tekende ik
aan: 12 waende ‘was van plan’, 35 verhoorde ‘hoorde’, 47 ontbiedet ‘gebiedt’ (cfr.
79, 81), 164 ontdoet ‘ontsluit, opent’, 209 geloven ‘verschonend behandelen,
verschonend beoordelen’ (MnlW. 2, 1289 - weliswaar de enige bewijsplaats), 217
door cleinen scat ‘om een kleinigheid’, 248 bi siere pinen ‘van zijn moeizame arbeid’,
250 laet hi hem gebruken wel ‘daarover laat hij hen (zijn gezellen) de vrije
beschikking’, 251 versekert ‘staat in voor de veiligheid van’, 269-70 ‘nochtans heeft
menigeen er zijn krachten voor ingespannen’, 275 verhoort ‘bemerkt’ (cfr. 313, waar
het woord wèl is verklaard), 285 sonderlingen ‘afgelegen, eenzaam’ (niet
‘afzonderlijk, eigen’), 317 verlichten ‘schitteren’, 389 gereden wel ‘op een goed
paard zittende’ (lezing van K, var. gewapent; MnlW. 2, 1512), 426 hilt ‘stand hield’,
443 ‘ik geef geen cent voor mijn leven’ (cfr. vs. 606 en zie MnlW. 6, 277), 563 door
den noot ‘noodgedwongen’, 664 ‘ik zal hem vannacht geen kwaad berokkenen’, 833
sagen ‘leugens’, 1043 sciere genesen ‘vlug te boven komen’, 1044 door behendichede
‘uit list’, 1067 ‘hoe gij er hem kunt laten inlopen’, 1243 te winde hangen ‘opknopen,
ophangen’ (MnlW. 9, 2654), 1270 ‘omdat zij haar ergernis liet blijken’ (MnlW. 1,
407), 1328 ‘tweekamp, duel’ (MnlW. 7, 1681), 1356 verhoget ‘gelukkig maakt’
(door mij te beschermen), 1360 scaecman ‘struikrover’ (MnlW. 722). Vs. 206 vertaalt
Duinhoven haten terecht als ‘vervolgen’; die vertaling heeft een goede zin, al vermeldt
het MnlW. 3, 178 er maar twee bewijsplaatsen voor. Minder geslaagd schijnt mij de
verklaring van vss. 1256-57 (met een?). De omschrijving die in het MnlW. 6, 439
gegeven wordt (‘die na een zondig leven zich tot de dienst van God hebben gewend’)
lijkt mij correcter, al blijft de plaats duister. Hier zou ik zeker de voorkeur hebben
gegeven aan de lezing van K (‘Ic mane u bi Gode Ende bi sinen heiligen gebode’),
die zoveel duidelijker is.
Men mene niet, dat ik met bovenstaande detailkritiek spijkers op laag water heb
willen zoeken. Ik kan echt veel bewondering opbrengen voor het werkstuk dat
Duinhoven heeft afgeleverd en ik heb zo het vermoeden, dat deze editie nog vele
keren zal worden herdrukt en als basis zal dienen voor toekomstige schooluitgaven.
Daarom was ze een grondige bespreking waard.
Laat ik tenslotte nog vermelden, dat het boekje in een passende omslag is gestoken:
een reproduktie van een fragment van kaart 13 (Germania) uit Abraham Ortelius'
Theatrum orbis terrarum, Antwerpen 1570 (herdruk Amsterdam 1964).
Contern, augustus 1983
W.E. HEGMAN
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BESAMUSCA B., Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek. Een
beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering.
H.E.S. Uitgevers, Utrecht, 1983. Prijs f. 45.
Dit repertorium is bedoeld als naslagwerk voor filologen; het wil een overzicht
brengen en tevens een bruikbare beschrijving geven van de overgeleverde bronnen
van de Middelnederlandse Karelepiek. Als zodanig beschouwt de auteur - in
traditionele zin - een aantal min of meer samenhangende verhalen, waarin de figuur
van Karel de Grote het bindend element vormt.
Bedoelde geschriften, die hier in alfabetische orde worden behandeld, behoren zoals bekend - tot de oudste vormen van de Middelnederlandse verhaalkunst. Meestal
gaat het om vertalingen of bewerkingen naar het Frans. Deze teksten zijn bewaard
gebleven in vorm van handschrift - (meestal uitsluitend fragmenten), van vroege
drukken (incunabelen of postincunabelen) en latere uitgaven, veelal bekend als
‘volksboeken’. De laatste zijn veelal navertellingen in proza en in volkse trant van
vroegere epische gedichten. De handschriftfragmenten worden geordend naar
tekstvolgorde, de drukken zijn gerangschikt in chronologische volgorde.
De bewaarde handschriftfragmenten stammen vrijwel alle uit de 14de eeuw: een
meer nauwkeurige datering binnen die eeuw is voor de meeste moeilijk te geven.
Ook voor de localisering ervan zijn doorgaans weinig preciese gegevens beschikbaar.
Van de Karelepiek zijn 6 teksten in gedrukte vorm - sommige met veel heruitgaven
- tot ons gekomen. Enkele daarvan dagtekenen nog uit de incunabeltijd en de Karel
ende Elegast neemt hier een vooraanstaande plaats in. Een paar van die werken
hebben door de eeuwen heen een uitzonderlijk succes gekend. In vorm van
‘volksboek’ beleefde Die Historie van Malegijs 12 uitgaven, Die Historie van de
vier Heemskinderen 23. Opmerkelijk is dat beide boekjes, al of niet met aanpassingen,
zowel in de Zuidelijke als in de Noordelijke Nederlanden tot aan het einde van de
19de eeuw herdrukt werden.
Ook de ongeïdentificeerde Karel-fragmenten worden opgenomen en beschreven.
In een ‘Bijlage’ brengt de auteur de beschrijvingen onder van de Nederrijnse of
Middelhoogduitse vertalingen of bewerkingen van de Middelnederlandse
Karelromans. Volgen nog een aantal registers: een van de bewaarplaatsen van de
besproken werken, een van de bezitters (personen!), een van de drukkers en een van
de editeurs. Ten slotte komen nog als illustratie een aantal platen voor, die een goed
beeld geven van geschrift, druk, titelblad en illustratie van de behandelde geschriften.
Dit Repertorium is een werkelijke aanwinst voor de studie van onze vroegste
Middelnederlandse verhaalkunst. Het legt een basis voor verdere studie van het genre.
Laten we hopen dat die er komt, want de aandacht van de
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mediëvisten ging de laatste dertig jaar, in zover het de Middelnederlandse epiek
betreft, te eenzijdig uit naar de hoofse verhaalkunst.
E. ROMBAUTS
VAN OOSTROM F.P., Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en
de oorspronkelijke functie van ‘Van den Vos Reinaerde’. H.E.S. Publishers
B.V., Utrecht, 1983. Prijs f. 19.50.
Dit is de uitgebreide tekst van een lezing, die de auteur op 8 april 1982 gehouden
heeft op het 37ste Filologencongres te Utrecht. De ondertitel verduidelijkt de enigszins
geheimzinnige titel en geeft tevens het eigenlijke onderwerp van de lezing aan. Het
is de bedoeling van de auteur om, in het kader van de receptie-esthetiek, waarmee
hij de Middelnederlandse literatuurstudie wil verrijken, na te gaan voor welk publiek
de Reinaert I geschreven werd en hoe dit primaire publiek in de Middeleeuwse Lage
Landen tegen dat episch werk aankeek.
In het eerste deel van zijn betoog bestrijdt Van Oostrom de gangbare meningen,
die omtrent dat publiek de laatste jaren in omloop waren, nl. dat de Reinaert I het
werk zou zijn van een dichter, die de kritische visie van het gewone volk ofwel die
van de opkomende burgerij op de adel in het algemeen en de hofkringen in het
bijzonder zou weergeven. Het publiek, die de Reinaert-dichter op het oog heeft, zo
meent hij, is geen ander dan dat van het Chanson de geste of van de hoofse roman,
d.i. de aristocratie en de adel. Om dit te bewijzen - en hier komt dan de
receptie-methode op gang! - citeert hij, vooral in de toegevoegde ‘Appendix III’, een
aantal toespelingen op het Reinaert-verhaal en de Reinaert-figuur in andere
Middelnederlandse teksten, die hij met een nogal hoogdravende en zeker te zwaar
beladen term: ‘intertekstuele Reinaert-referenties’ noemt. M.i. heeft Van Oostrom
het hier bij het juiste eind, al zijn de aangehaalde toespelingen niet alle even
overtuigend of toepasselijk, wat hij trouwens zelf eerlijk erkent.
In het tweede deel gaat de auteur, zoals gezegd, na hoe de adel, voor wie het epos
in eerste instantie bedoeld was, tegen dat werk aankeek. Op grond van zijn
receptie-gegevens gaat hij in tegen een andere gangbare mening als zou er een
fundamenteel onderscheid zijn tussen de Reinaert II en de Reinaert I. Volgens die
opvatting zou er ‘een interpretatief contrast’ zijn in de visie van elk der beide auteurs
op hun hoofdfiguur. Willem, de auteur van Reinaert I, zou zich (net als wij) met de
Reinaert hebben geïdentificeerd, terwijl de anonymus van Reinaert II zijn held zou
hebben uitgebeeld als ‘de belichaming van het kwaad’ (18). De bewaarde
receptie-gegevens zijn hiermee in strijd. Deze tonen ons - reeds in de tijd van Reinaert
I - de vos als een ‘scalc’, d.i. ‘als de onbetrouwbare raadgever van het hof’ (20). En
die visie overheerst nog veel sterker in de tijd van de
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Reinaert II. Het primair Reinaert-publiek zag de hoofdfiguur veel negatiever dan
wij, wat niet betekent dat de tegenstanders daardoor in een gunstiger daglicht komen
te staan: ‘de hele hofkliek wordt onbarmhartig te kijk gezet’ (21). Er was, zo meent
Van Oostrom, in die adellijke kringen ruimte voor zelfspot en zelfkritiek; zo kon de
Reinaert-dichter ‘de interne onlustgevoelens binnen de middeleeuwse
hofgemeenschap’ (25) tot uiting brengen. De eigenheid van de Reinaert komt het
best uit tegen de achtergrond van de andere epische literatuur, die insgelijks voor het
hof bestemd was, nl. de Arthur-roman en de Karel-epiek. De Reinaert vormt er als
het ware de keerzijde van, doordat hij tegenover de hofcultuur van de hoofse roman
van datzelfde hof een maatschappij-kritisch beeld ophangt van de dieren uit gezien.
Al ben ik geneigd Van Oostrom ook hier in enkele onderdelen van zijn betoog
gelijk te geven, tegen het geheel van zijn gedachtengang moet ik toch bezwaren laten
gelden. Voor een deel komen die tot hun recht in de volgende bedenkingen:
1. In welke mate hebben de toespelingen, die de auteur aan de basis legt van zijn
receptie-onderzoek, betrekking op het Reinaert-beeld, dat Willem ontwierp? Gaan
sommige ervan niet terug op andere Reinaert-teksten, die in adellijke of geleerde
kringen niet onbekend waren, zoals bv. de Ysengrinus of de alom verspreide
fabelliteratuur? Gaat het in bepaalde gevallen niet om topoi, die door een aantal
dichters van voorgangers overgenomen werden en vooral in de 14de en de beginnende
15 de eeuw een sterk moraliserend karakter kregen?
2. De adellijke maatschappij was in de tijd van het ontstaan van de Reinaert I dus in de 13de eeuw - wel sterker gedifferiënteerd dan Van Oostrom schijnt aan te
nemen. Er was het koninklijk hof, in de Arthurroman het centrum van de hoofse
cultus; de hogere adel, die daarin grotendeels thuis hoorde; daarnaast of daaronder
de lagere adel, die niet altijd in goede verstandhouding leefde met hofkring en hogere
adel. In de 13de eeuw bestonden nog toestanden en tegenstellingen, die herinneren
aan de sfeer van het Chanson de geste, maar dan meer bepaald aan een onderdeel
daarvan: de Chanson des barons révoltés, waarin de rebellerende vazal verheerlijkt
wordt.
3. Van Oostrom brengt de Reinaert I ook in verband met de Karel ende Elegast,
wat m.i. volkomen juist is. Maar dan zou dit gedicht in de eerste plaats gesitueerd
dienen te worden tegen de achtergrond van de adellijke wereld, zoals die in de
chansons des barons révoltés getekend wordt. Het hof en de hofhouding rondom
Karel de Grote zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met de wereld van de hoofse
roman. M.i. geeft Willem in de Reinaert I de kritische visie weer van de lagere adel
op de hogere adel en de hofkringen, waarvan hij zich distancieert. In het oude
graafschap Vlaanderen, dat leenrechterlijk afhankelijk was van de Franse koning,
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waartegen het meermaals rebelleerde, zou zulk een houding zeer begrijpelijk zijn.
E. ROMBAUTS
ARMAND BERTELOOT UND HEINZ LOTHAR WORM. Van den vos Reynaerde.
Reinart Fuchs. Mittelniederländischer Text und deutsche Übertragung
[Marburger Studien zur Germanistik, Band 2]. N.G. Elwert Verlag,
Marburg 1982. Prijs: brosch. DM 30.
Duitse geleerden, die zich met de Middeleeuwse dierenepiek bezig hielden, hebben
altijd grote belangstelling aan de dag gelegd voor het Middelnederlandse
Reinaert-epos. Tot nog toe moesten ze zich, als ze niet voldoende vertrouwd waren
met het Middelnederlands, behelpen met de vertaling van A. Fr. H. Geyder uit 1844,
die reeds lang niet meer voldeed en bovendien steunde op de Reinaert II, dus niet op
de oudste vorm van het Middelnederlandse dierenepos. A. Berteloot en H.L. Worm
hebben dus werkelijk in een leemte voorzien door een vertaling in het Duits van de
Reinaert I te bezorgen en tevens de voornaamste uitkomsten van het Nederlandse
Reinaert-onderzoek van de laatste tijd voor een niet-Nederlands lezerspubliek
toegankelijk te maken.
Hun bedoeling en werkwijze hebben de bewerkers uiteengezet in een inleiding,
waarin ze achtereenvolgens handelen over het werk zelf, over de keuze van het
handschrift, over de uitgave en over hun vertaling.
Het lag voor de hand dat zij als basistekst handschrift A zouden kiezen, die thans
zo gemakkelijk bereikbaar is in de diplomatische paralleluitgave van alle bekende
Reinaert-teksten vóór 1500, die W. Gs Hellinga in 1952 bezorgde. Die wordt dan
ook in zijn geheel tegenover de Duitse vertaling afgedrukt, zodat vergelijking tussen
beide altijd direct mogelijk is. Hier en daar zijn ze evenwel - op een gering aantal
plaatsen! - afgeweken van de tekst van A om de betere lezing van F te volgen. Dit
achtten zij nodig om kopiistenfouten te verbeteren; soms gebeurde dit ook omdat
toevoegingen, schrappingen of andere wijzigingen in A hen soms verplichtten de
voorkeur te geven aan de lezing van F. Waar in dergelijke gevallen parallelteksten
in F ontbraken, werden ook uitgaven van moderne tekstediteurs benut, wat geregeld
in een kritische noot onderaan de bladzijde met de Middelnederlandse tekst wordt
vermeld. Ook de namen van de tekstuitgevers, aan wie de verbetering te danken is.
Meestal zijn dat namen, die in de wereld van de Reinaert-filologie in het verleden
een goede klank hadden: Jonckbloet, Muller, Tinbergen, Van Dis, Buitenrust Hettema
e.a. In bepaalde gevallen was het m.i. niet altijd nodig van de tekst van A af te wijken:
behoudens in enkele uitzonderingsgevallen is de lezing van A wel te verdedigen en
in de context goed te verklaren.
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Voor hun vertaling hebben Berteloot en Worm het proza verkozen boven de versvorm,
omdat zij de oorspronkelijke Middelnederlandse tekst zo getrouw mogelijk in modern
Duits wilden omzetten.
Op de inleiding volgt een uitvoerige bibliografie, die zowel de handschriften en
drukken als de tekstuitgaven en vertalingen omvat, alsmede een keuze uit de
voornaamste secundaire literatuur. Een kaart van Noord-Oostvlaanderen van
omstreeks 1300 vermeldt de voornaamste plaatsen, die in de Reinaert I ter sprake
komen.
Over 't algemeen is deze vertaling, afgezien van enkele kleine fouten en
vergissingen, voortreffelijk te noemen. Bij een paar van die fouten en vergissingen
wil ik even blijven stilstaan, niet om een hyperkritisch oordeel uit te spreken, maar
om te wijzen op mogelijke verbeteringen, die in een eventueel later te verschijnen
tweede editie, kunnen worden aangebracht.
Op een paar bladzijden zijn verzen onvertaald gebleven, zo bv. op blz. 33, de vv.
581-584, die nochtans in beide handschriften A en F voorkomen en ook door de
vertalers in hun eigen Middelnederlandse tekst zijn afgedrukt. Werden ze misschien
uitgelaten wegens de herhaling van v. 580 in v. 584? Hetzelfde gebeurt op blz. 41
met de vv. 756-757, die insgelijks in A en F en in hun eigen tekst te vinden zijn.
Enkele keren drukken de vertalers de lezing af naar hs. A, maar vertalen zij naar
de tekst van F, zonder dat zulks in een kritische nota onderaan de bladzijde
verantwoord wordt.
Een typisch voorbeeld van dit geval treffen we aan op blz. 30, v. 502:
‘Dor den keer van eenen woude’,

wat in vertaling luidt: ‘Nachdem er einen finsteren Wald durchquert hatte ...’, blijkbaar
naar F ‘Durt donkerste vanden woude’ (ongeveer dezelfde tekst in B ‘Door dat
doncker vanden woude’), aan welke lezing ook de meeste moderne tekstuitgevers
de voorkeur hebben gegeven. Dit voorbeeld levert het bewijs dat de lezing van A
niet noodzakelijk vervangen dient te worden ten voordele van die van F of B. Zie de
verklaring die Verdam daarvan geeft in het M.W., III, 1258: ‘keer’: ‘door de
slingerpaden van een bosch’.
Een gelijkaardig geval komt voor op blz. 29, de vv. 448-449. In de lezing van A
luiden deze verzen als volgt:
‘Wie daer der zielen vers zanc
Ende wie die zielen lesse las...’

Vs. 449 heeft een belangrijke variante in F:
‘Ende wie die zielemisse las...’

Hier weer drukken de vertalers de lezing af van hs. A, maar de omzetting gebeurt
naar de tekst van F, zonder dat zulks door een noot onderaan de
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bladzijde wordt gesignaleerd. In de Duitse tekst worden beide verzen omgezet als
volgt: ‘... wer dort das Requiem sang und wer die Totenmesse las’. Of ‘der Zielen
vers’ hier mag weergegeven worden door das Requiem valt te betwijfelen. Natuurlijk
is het, net zoals ‘die zielen lesse’ van v. 449 een onderdeel van het officie der
overledenen, zoals dit bij plechtige gelegenheden - zoals o.a. begrafenissen van hoge
personages - placht gezongen te worden. Ook hier is de lezing van A te verdedigen
en kan er, in weerwil van het feit dat de kopiist van F gemeend heeft de tekst van A
te moeten verbeteren, een aanvaardbare verklaring voor worden gegeven. Met ‘die
zielen lesse’ (cfr. de Latijnse term: lectio) wordt blijkbaar een der lezingen bedoeld,
alle ontleend aan het boek Job, die in de drie nocturnen van het dodenofficie
voorkomen. Elk van deze ‘lectiones’ werd in het officie door een andere priester
gelezen, wat voor de Reinaert-auteur wel de aanleiding zal geweest zijn om de namen
van die geestelijken niet alle te noemen: het zou immers te lang geworden zijn.
Het tegenovergestelde - waar de lezing van A ten onrechte behouden wordt - doet
zich insgelijks voor. Een voorbeeld om dit te bewijzen is te vinden op blz. 42, v. 812:
ghestichte (A) - ghedichte (F):
‘Die pape liet den cruus staf
Ghestichte slaen slach in slach...’

wat in de vertaling weergegeven wordt als volgt: ‘Der Pfarrer liesz das Vortragekreuz
zur Erbauung in dichten Schlägen niedergehen...’. Ghestichte kan m.i. hier niet anders
dan als bijwoord opgevat worden en rechtvaardigt geenszins het satirisch trekje dat
in de omzetting voorkomt. De lezing van F: ghedichte, overigens bevestigd door B
dicke, verdient hier de voorkeur en betekent niets anders dan: dicht opeen,
aanhoudelijk, in een stuk door.
Het valt wel te betreuren dat de vertalers in hun commentaar zoveel belang gehecht
hebben aan een aantal gezochte of niet verantwoorde verklaringen of toespelingen
van prof. Hellinga. Met zijn paralleleditie heeft deze hoogleraar grote diensten
bewezen aan de wetenschap en aan de beoefenaars van de Reinaert-filologie. Hetzelfde
kan jammer genoeg niet gezegd worden van zijn Naamgevingsproblemen, waarin
hij in vele gevallen systematisch gezocht heeft naar dubbelzinnigheden, satirische
bedoelingen en dubbele bodems, die niet altijd in de Middelnederlandse tekst te
vinden zijn.
Laten we hopen dat deze vertaling, waarvan we door onze enkele kritische
kanttekeningen geenszins de waarde willen verminderen, haar weg moge vinden
naar de Reinaert-kenners in het buitenland. En dat ze tevens daar haar doel moge
bereiken, nl. duidelijk maken dat de Middelnederlandse Reinaert I werkelijk een
sleutelpositie inneemt in de middeleeuwse Westeuropese dierenepiek.
E. ROMBAUTS
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KEES DE GRAAF, Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een
onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant. Alfa,
Nijmegen, 1983 (Tekst en Tijd 6/7). Prijs: NFl. 33, 50.
Van de ons te vroeg ontvallen Kees de Graaf heeft de Nijmeegse uitgeverij Alfa
(postbus 1116, 6501 BC Nijmegen) een studie over Alexander de Grote in de Spiegel
Historiael laten verschijnen, die in de ondertitel omschreven wordt als een ‘onderzoek
naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant.’ Deze postume publikatie, met de
nodige piëteit voor de druk gereedgemaakt door Marie-Christine van der Sman, Edmé
Smits en Hans Voorbij, die er alles aan hebben gedaan recht te doen aan de
voorzichtigheid en de acribie waarmee De Graaf te werk is gegaan, laat duidelijk
zien wat voor een degelijk en schrander filoloog we met hem hebben verloren.
Lag het aanvankelijk in de bedoeling een antwoord te vinden op de vraag hoe
Maerlant in zijn Spiegel Historiael de figuur van Alexander de Grote heeft beschreven,
of juister, hoe hij Vincentius' portrettering van Alexander in het Speculum historiale
heeft bewerkt, al gauw heeft De Graaf de noodzaak ingezien niet alleen die
tekstgedeelten waarin Maerlant expliciet over Alexander spreekt, te vergelijken met
de Latijnse bron, maar ook alle afwijkingen, zelfs de geringste, ten opzichte van
Vincentius' tekst te moeten signaleren, omdat zij mede het Alexanderbeeld helpen
bepalen. Eerst op die manier werd het mogelijk een precieze indruk te geven hoe
Maerlant vertaalde en die vertaling als vertaling te beschrijven. Dat zijn werkstuk
daarbij aan leesbaarheid zou inboeten, moest de geleerde auteur er wel bijnemen,
maar ik meen dat hij dat bezwaar aardig heeft weten te ondervangen. Wel is zijn
studie voor een groot gedeelte een gecommentarieerde materiaalverzameling gebleven,
maar ergens biedt ze toch aantrekkelijke lectuur.
Na een eerste oriënterende vergelijking van de beide Alexanderpassages, die bij
Vincentius en die bij Maerlant, met een overzicht van de hoofdstukken die deze
laatste als irrelevant beschouwde en derhalve onvertaald heeft gelaten (inzonderheid
cap. VI-X en LXI over de filosofen, van wie vooral morele en theologische uitspraken
geciteerd worden, en cap. XXI, dat twee nogal libertijnse verhaaltjes bevat, afkomstig
uit Orosius), volgt op p. 11-14 een getailleerde vergelijking van de tekst van de capita
LVI (gedeeltelijk) en LVII met de middelnederlandse vertaling Sp. Hist. I4, 48
eronder, aan de hand waarvan een aantal methodologische problemen worden
besproken die voor het vervolg van belang zijn. Daarna geeft Schr. een inventarisatie
van al Maerlants ingrepen (weglatingen, toevoegingen en veranderingen) in de
hoofdstukken 1 tot en met 9, 39, 40, 41 (tot en met vs. 26), 44, 45 en 58, bij elkaar
746 verzen op de 3064 die de hele Alexanderpassage uitmaken, dus ongeveer een
vierde van het verhaal. Daarbij dient opgemerkt, dat tot de afwijkende vertalingen
ook die plaatsen zijn gerekend ‘waar Maerlant iets heeft geëxpliciteerd wat door
Vincent hoogstwaarschijnlijk
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geïmpliceerd is, en omgekeerd waar Maerlant iets heeft weggelaten maar zonder
twijfel geïmpliceerd heeft wat bij Vincent expliciet vermeld wordt’ (p. 15). Men kan
dus stellen, dat de teksten op het oppervlakte-niveau vergeleken zijn en dat er een
reeks gevallen zijn genoteerd waar de ‘oppervlakte’ van de mededeling bij de beide
auteurs verschilt, terwijl de referenten dezelfde zijn. Bij het gebruik van De Graafs
boek moet men daarmee rekening houden. Een andere moeilijkheid betreft de
subcategorieën waarin de drie hoofdcategorieën (weglatingen, toevoegingen,
veranderingen) op grond van inhoudelijke criteria zijn ingedeeld: op het eerste gezicht
weet men niet altijd waar men een en ander moet gaan zoeken. Schr. is zich van dat
mankement bewust en het pleit voor zijn wetenschappelijke eerlijkheid, dat hij dat
ruiterlijk toegeeft (p. 24). Hij besluit zijn boek met een onderzoek naar de eventuele
legger die Maerlant kan hebben gebruikt en met de vermelding van de weinige
gevallen waar hij als vertaler misschien tekort is geschoten. Men kan er alleen uit
concluderen, dat Maerlant een bijzonder gedegen kennis van het Latijn heeft gehad.
Registers van vermelde plaatsen, zowel uit de Spiegel Historiael als uit het Speculum
historiale, vervolledigen het geheel, samen met een vijftal afbeeldingen, reprodukties
in zwart-wit van miniaturen uit de handschriften K.B. Den Haag, Kon. Ac. XX en
K.B. Den Haag 78 D 38. Vooraan in het boek is tenslotte nog een lijst opgenomen
van publikaties van Kees de Graaf.
Ik mag deze recensie niet beëindigen zonder de lezer ervan de conclusies mede te
delen die Schr. uit zijn materiaalverzameling heeft menen te mogen trekken. Die
conclusies zijn niet altijd nieuw en ophefmakend. Een groot winstpunt is evenwel,
dat alles nu keurig is gecatalogiseerd en voor verder onderzoek gemakkelijk
toegankelijk is geworden. Hierin ligt m.i. de verdienste van De Graaf.
Dat Maerlant een uitstekend vertaler is geweest, wist Matthijs de Vries al, toen
hij in de door hem samen met Verwijs bezorgde editie van de Spiegel Historiael
schreef dat ‘zijne vertaling is niet alleen vloeijend en gemakkelijk, maar ook juist
en nauwkeurig, en getuigt van een grondige kennis der Latijnsche taal’ (Leiden 1863,
ongew. herdr. Utrecht 1982, dl. I, p. XLIV). Dat men hier wel degelijk van een
vertaling mag spreken, kan niet betwijfeld worden: daarvoor houdt Maerlant zich te
zeer aan zijn voorbeeld, biedt hij hetzelfde handelingsverloop, dikwijls met dezelfde
bijzonderheden, al moet worden toegegeven dat hij zich bij de vertaling nogal wat
vrijheden heeft veroorloofd. Toch kan men zijn verhaal moeilijk een bewerking
noemen, althans in de betekenis waarin W.P. Gerritsen de term ‘remaniement’ gebruikt
(Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age, in: Actes
du septième congrès national de la Société Française de Littérature Comparée, Paris
1967, p. 34).
In de zestien hoofdstukken die De Graaf nauwkeurig met het origineel heeft
vergeleken, heeft hij 140 weglatingen genoteerd. Van die 140 zijn er

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

292
56 die uit een of twee woorden bestaan: iets minder dan de helft van de weglatingen
is dus bijzonder klein. Langere weglatingen, variërend van 10 tot 23 woorden, zijn
eerder zeldzaam. Schr. kon er maar 26 opsporen. Bij elkaar is toch nogal wat
informatie onvertaald gebleven. Voor een deel kan dat veroorzaakt zijn door de
specifieke eisen die de middelnederlandse versbouw aan Maerlant stelde (aantal
heffingen, rijm). Maar men kan toch duidelijk constateren, dat hij sterk de neiging
vertoont beschrijvende elementen uit te dunnen en zich meer te concentreren op het
handelingsverloop, al valt ook hier een versobering te bemerken, met als gevolg een
verstrakking van de hoofdlijn van het verhaal, dat meer op Alexander geconcentreerd
is dan bij Vincentius, maar dan een Alexander die minder nadrukkelijk als de
koninklijke leider wordt getekend, die ‘vriendelijker’, ‘menselijker’ is. Voorts valt
er een tendens aan te wijzen naar een zekere rationalisatie door het schrappen van
bovennatuurlijke, niet-christelijke elementen. Illustratief hiervoor is een huiver voor
het woord fatum, die De Graaf in een vroegere publikatie ook in Alexanders Geesten
heeft menen te bespeuren (zie mijn recensie van Alexander the Great in the Middle
Ages in SpL. 24, 1982, p. 66).
Tegenover 140 weglatingen staan er 124 toevoegingen, bescheiden van omvang,
want op een enkele na zijn ze één woord, enkele woorden, één of twee verzen lang.
Het feit dat vele ervan in rijmpositie voorkomen wijst erop dat het Maerlant niet om
informatie was te doen, maar dat de technische eisen van het rijm hem tot de
toevoeging hebben gebracht. Het grootste deel van die toevoegingen zijn
beschrijvende elementen. Uitbreiding van de handeling komt minder vaak voor.
Sommige toevoegingen tenslotte zijn bedoeld als vereenvoudiging of verduidelijking
van het zinsverband; zulke expliciteringen maken een ietwat schoolmeesterachtige
indruk, omdat zij in feite overbodig zijn.
Opvallend is het relatief groot aantal veranderingen van stilistische aard die
Maerlant in de tekst heeft aangebracht en die kunnen gekarakteriseerd worden als
abbrevatio, amplificatio, explicatio etc. Verder zijn er de gebruikelijke
getalswijzigingen die wij in zoveel middelnederlandse teksten aantreffen en die
meestal op een kopiistenfout berusten. Typisch zijn ook de mediëvismen, vertalingen
van klassieke termen naar het middeleeuws taalgebruik toe: quadrigis certandi ‘spel
van wapinen’, stadia ‘milen’, oraculi ‘bedehusen’, militibus ‘ridderen’ enz.
Het valt moeilijk na te gaan in hoever Maerlant bij zijn vertaalarbeid is
geconditioneerd geweest door zijn eigen normensysteem en door dat van zijn
opdrachtgever en/of zijn geïntendeerd publiek. Men kan van elke verandering die
Maerlant heeft aangebracht beweren dat niet zijn eigen waardeoordeel, maar de
opvattingen van zijn opdrachtgever, Floris V, tot de verandering aanleiding hebben
gegeven. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen te vinden dat hij bij zijn werkzaamheden
rekening heeft gehouden
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met zijn publiek, de leken uit Sp. Hist. I1, proloog, vs. 79: allerlei geleerde
bijzonderheden zijn genadeloos geschrapt en over het algemeen is er een streven
naar vereenvoudiging. Of dit ook samenhangt met het feit of Maerlant een ander
soort tekst zou hebben willen schrijven als Vincentius, waardoor het
Alexandergedeelte in de Spiegel Historiael minder kroniekachtig is en misschien
meer op een Alexanderroman lijkt dan dat in het Speculum, durft Schr. niet met
zekerheid zeggen.
Men kan van mening verschillen over het nut van minutieus detailonderzoek, zoals
De Graaf heeft verricht. Wij weten echter dat hij van plan was Maerlants beeld van
Alexander in Alexanders Geesten te vergelijken met dat in de Spiegel Historiael.
Wij kunnen alleen maar betreuren, dat het hem niet vergund is geweest dat plan te
verwezenlijken ‘quoniam fata de capite (suo) ita statuerunt’ (Spec. hist. IV, LVII,
132B, 57-58). Het boek dat hij had kunnen schrijven, zou zeker nieuw licht hebben
geworpen op de ontwikkeling van Maerlant als kunstenaar.
Contern, aug. 1984
W.E. HEGMAN
W. WATERSCHOOT (ed.) Ter liefde der Const. Uit het Schilder-boeck
(1604) van Karel van Mander. Uitgegeven met een inleiding, aantekeningen
en commentaar. Leiden, M. Nijhoff, 1983; VI + 233 blz.; f 51,75.
Carel van Mander behoort tot de auteurs die lange tijd meer geciteerd dan gelezen
werden. Na de eerste druk van zijn Schilder-Boeck in 1604 en de tweede in 1618,
werd een deel daarvan, de mythologie (Wtlegghingh) als praktisch handboek dat
bovendien een beknopte ikonologie bevatte, tot aan het eind van de eeuw herhaaldelijk
herdrukt en - door Van Manders Duitse evenknie Joachim Sandrart - ook vertaald.
Van de twee andere delen van het Schilder-Boeck raakte het ‘leerdicht’ bijna vergeten
en werden de ‘Levens’ van de Nederlandse schilders waar dat uitkwam door latere
biografen en historici geplunderd.
Pas in 1764 verscheen opnieuw een uitgave van Het leven der doorluchtige
Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, voormaals byeen-vergaderd en
beschreeven door Karel van Mander kunst-schilder, en nu volgends het oorspronglyke
van den schryver, in hedendaagsch Nederduitsche spraake en styl overgebragt, met
verscheiden bygevoegde aanmerkingen, ophelderingen, en verdere levens- en kunst
byzonderheden vermeerderd, en vollediger gemaakt.
De schrijver, Jacobus de Jongh, in 1764 al overleden, zodat zijn werk ‘door een
bekwaame hand’ werd voortgezet, had als basistekst ‘den besten druk’ van 1618
gekozen, die hij met portretjes van de schilders illustreerde - dit hadden Vasari en
Lampsonius vóór Meyens, De Bie, Houbraken, Van Gool en Weyerman ná van
Mander tot iets vanzelfsprekends gemaakt. Bovendien nam De Jongh het levensbericht
van Van Mander zelf op, dat in de uitgave van 1604 nog niet voorkwam.
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De Jongh wou met zijn editie de kunstvrienden gerieven, die de later verschenen
schildersbiografieën van Houbraken en Van Gool bezaten, en Van Manders werk,
dat kennelijk niet makkelijk te krijgen was, nu in hetzelfde formaat in de kast konden
zetten. Dat hij de tekst aanvult en taalkundig moderniseert om ‘zulck oud Duitsch’
voor iedereen begrijpelijk te maken, verrraadt niet alleen de - pas zo'n vijftig jaar
later volop geuite - trots op de nationale kunstschool, maar wijst tevens op
belangstelling in bredere kringen voor dit boek.
‘Vertaling’ en annotatie blijven de centrale problemen van de volgende uitgaves,
alle naar de (in de drukfouten gekorrigeerde) editie van 1618. Vermoedelijk voor
kunsthistorici bedoeld zijn de - mooi bekommentarieerde - Franse vertaling van Henri
Hymans (Parijs 1884-85), de Duitse van H. Floerke (München etc. 1906) en een
slechte Engelse door Constant van de Wall (New York 1936, ook in reprint
beschikbaar), die zich alle tot die levens beperken waarvoor Van Mander de meest
oorspronkelijke informatie levert: die van de Nederlandse en Duitse schilders.
Dezelfde groep levens, ook weer met het eigen levensbericht van Van Mander, bevat
de - afgezien van een moderne reprint van de editie van 1604 (Utrecht 1969) - tot nu
toe makkelijkst beschikbare uitgave, die van Overdiep en Mirande. Vanaf 1936 tot
1950 werd deze vier keer gedrukt, in een tijd ‘waarin de belangstelling voor de oude
Dietsche schilderkunst steeds toeneemt’. De oorspronkelijke opzet van de bezorgers
om Van Manders tekst en een moderne vertaling naast elkaar te geven, bleek niet
uitvoerbaar; de vertaling alleen is afgedrukt, waar nodig door korte noten onderaan
de bladzijden toegelicht, en ruim geillustreerd.
Sedert een vijftien jaren heeft de Van Manderstudie door het werk van Hessel
Miedema een volledig nieuwe impuls gekregen. Naast bibliografieën, begrippenlijsten
en andere bekommentarieerde uitgaves is het vooral de in 1973 uitgegeven editie
van Van Manders Leerdicht, die nieuwe maatstaven heeft gezet voor de uitgave van
kunsthistorische bronnen. Miedema's werk zal naar we hopen nog eens in de uitgave
van een geheel bekommentarieerde Van Mander uitmonden - maar deze onderneming
vraagt zoveel werk dat een tussentijds beschikbare tekst geen overbodige luxe is.
Deze tekst, een bloemlezing uit de editie van 1604 is nu verzorgd door Werner
Waterschoot, die door zijn bewerkingen van D'Heere en Van der Noot zijn kwalifikatie
voor zo'n taak bewezen heeft. Wat hij op ca 250 bladzijden presenteert, zijn de
‘voorrede’ en de levens van de gebroeders Van Eyck, Dürer, Bosch, Holbein,
Breughel, Floris, D'Heere en Goltzius uit de editie van 1604 in diplomatische afdruk
(met aanpassing van i/j en u/v). De tekst is in het nieuwe zetsel per regel
doorgenummerd en aan de voet van de bladzijden zijn - niet nader verklaarde korrekties van drukfouten aangebracht (maar in één geval identiek met de ‘Errata’
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achterin de ‘Levens’ in de editie van 1604). Voorafgegaan wordt deze tekstuitgave
door een verantwoording en hoofdstukken over het leven van Van Mander en over
het Schilder-Boeck, die een goede en heldere inleiding geven. Historische,
historiografische en kunsttheoretische aspekten zijn omzichtig toegelicht.
Wel komt mij de verdediging van Goltzius' mogelijke ‘ongevoeligheid of ijskoud
egoïsme’ (blz. 24) als die van de ware kunstenaar die totaal in beslag wordt genomen
door de kunst, wat onhistorisch voor: dwangarbeid of pestepidemieën waren in de
16de en 17de eeuw aan de orde van de dag, en riepen nog geen moderne
gevoeligheden op - evenmin als dit bijvoorbeeld in de observaties van alledaagse
ellende in het dagboek van Constantijn Huygens het geval is.
Met het citeren van het verhaal over Michelangelo's Slapende Cupido, die de
kardinaal van San Giorgio maar al te gretig als antiek werk kocht, onder de rubriek
‘practical jokes’ (blz. 24) wordt tekort gedaan aan deze en andere
kunstenaarsanekdotes. Op zijn minst sinds Die Legende vom Künstler van Kris en
Kurz, Wien 1934 (door Waterschoot in de Engelse editie herhaaldelijk aangehaald),
moeten we dit soort grappen als praktische formuleringen van de kunsttheorie lezen.
De Cupido opende namelijk niet alleen voor Michelangelo de weg naar Rome, maar
liet iedereen duidelijk zien, dat de moderne kunst niet achterbleef bij de antieke; hij
is een voorbeeld van een geslaagde aemulatio.
Net zoals dit - in de kunsttheorie overgenomen - begrip naar de retoriek verwijst,
past Van Mander, evenals zijn tijdgenoten, de regels van de rhetorica toe: zowel wat
zijn denken over kunst als wat de formuleringen in zijn boek betreft. Hij doet dat
zelfs op een bijzonder rijke en afwisselende manier, zoals Waterschoot uitvoerig
aantoont. Maar diens opsomming van retorische figuren en hun toepassing door de
‘Levens’ heen, werkt eerder vermoeiend op de lezer. Hier wordt, zo lijkt mij, voor
de filoloog en daarmee voor een ander publiek geschreven dan in de rest van het
boek, dat - al wordt het nergens expliciet gezegd - waarschijnlijk voor de
alomtegenwoordige geïnteresseerde leek bestemd is, dat zullen met name jongere-jaars
studenten zijn.
Het eigenlijke corpus van Waterschoots boek is natuurlijk de uitgave van de door
hem gekozen ‘Levens’. Zij zijn alle nauwkeurig geannoteerd, al had men tekst en
noten misschien makkelijker op naast elkaar openslaande bladzijden kunnen
afdrukken. Verder is bij elk van de Vite een illustratie en een - begrijpelijk en juist
- kort gehouden kommentaar gevoegd, dat op bronnen en bijzonderheden van de
tekst ingaat en met een (moderne) biografische beschouwing over het leven van de
schilder en met een literatuurlijst afsluit.
Voordat ik aan de hand van een van deze ‘Levens’ nader op deze aspekten inga,
eerst een opmerking bij Waterschoots keuze van de opgenomen schildersbiografieën.
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Van Manders Vite zijn, zoals dat voor de oudere historiografie vanzelfsprekend is,
geen relaas van toevallige historische feitelijkheden, maar de geordende weergave
van voorbeeldige levens, voorbeelden voor de kunsttheorie van de Grondt. Ze zijn
geordend volgens het principe van de vooruitgang, een schema dat Plinius met de
diverse ‘uitvinders’ in de schilderslevens van zijn historia naturalis (dè klassieke
bron voor schilderstopoi) aangeeft - Van Mander spreekt van de ‘const verbeterende
geesten’ (198 vo). Bij Vasari wordt dit, in navolging van Ghiberti gesystematiseerd.
De eerste stappen in de richting van de vooruitgang worden, na de donkere
middeleeuwen, door Giotto gezet; Masaccio markeert het begin van ‘de schoon
maniere van dezen tijd’, zoals Van Mander (102 vo) Vasari naschrijft, en Michelangelo
het doel en het nieuwe ideaal van de kunsten, de grote manier die de klassieken
overtreft. Dit schema past Van Mander op Nederland toe: Van Eyck als uitvinder
van de olieverf, een nieuwe Apelles, grondlegger van de nationale schilderschool,
en degene die met zijn vondst erin geslaagd is ‘om de Natuere in gedaenten nader te
comen, oft ghelijcker te worden’ (meer zelfs dan de Grieken vermochten).
Een hoogtepunt van de oudere kunst vormt het werk van Lucas van Leyden; hij
‘heeft die dinghen ghedaen met sulcken opmercken, en soo soet ghedommelt, datment
met de verwe niet anders en soude gedoen: welcke waerneminghen hebben veel
Schilders den ooghen opgedaen.’ Deze verworvenheden maken Lucas tot de
Nederlandse evenknie van zijn vermaarde tijdgenoot Dürer, lof die Van Mander, met
een beroep op de autoriteit van Vasari, hem toezwaait. Maar de Italiaan moet even
later worden tegengesproken om de eer van de nationale schilderschool te versterken,
Lucas namelijk ‘is noyt buytens landts getrocken om de Const te leeren, alhoewel
Vasarius anders schrijft, en meent dat alle vermaerde onser Nederlanden hebben de
Const uyt Italien moeten halen, en den Italianen afleeren, maer hy dwaelt, ghelijck
hy in meer dinghen qualijck bericht wesende doet.’ (fol 212 ro-vo).
Dat Van Mander zich niet blind staart op de nationale kunstroem, bewijst de
argumentatie waarmee hij Jan van Scorel als ‘den lanteerndrager en Straet-maker
onser Consten in de Nederlanden’ (fol. 234 vo) aan het begin van de moderne kunst
plaatst. Zijn leven volgt de weg van donker naar licht, als het ware verzinnebeeld
door de opgraving van antieke beelden in Rome, die de Utrechtenaar zelf meemaakte.
‘So dat d'Italianen dus verlicht wesende, hebben vroegher ghetroffen den rechten
aerdt en welstandt der beelden, als wel ons Nederlanders, die soo op een seker
aenghewende wijse van wercken, met onvolcomen kennis, tot beter en beter doen
staedigh en vlijtigh hebben ghetracht, hun selven veel met 't gemeen leven te volghen
vernoegende, saten (ghelijck of men segghen soude) ghenoech doncker, of met
weynigh lichts, tot dat Ioan van Schoorel hun uyt Italien het wesen van de beste wyse
of ghestalt onser Consten bracht, en voor ooghen stelde’.
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‘Ghelyckende den uytnemenden (fol 207 ro) Michael Angelo’ is Hendrik Goltzius
tenslotte een hoogtepunt in de Nederlandse kunstontwikkeling, hij verheft zich doordat
hij de verworvenheden van de Italiaanse schilders samenvat, ver boven de tot nu toe
gebruikelijke ‘inlandsche dinghen’.
Daarmee zijn voor Waterschoot selektiekriteria gegeven - helaas neemt hij noch
de biografie van Lucas van Leyden (omdat die in het Kunsthistorisch Jaarboek van
1978 toch - maar voor een heel ander publiek - is uitgegeven), noch die van Jan van
Scorel op. Wat de andere kunstenaars betreft: Bosch en Brueghel horen zeker in zo'n
bloemlezing thuis, evenals Van Manders leermeester D'Heere, en Frans Floris als
tegenvoorbeeld. Daar komen de levens van Dürer en Holbein bij - de eerste interessant
om de rol die de Nürnberger ook in de Nederlandse kunstgeschiedenis speelt, maar
zonder al teveel direkte informatie; de tweede mijns inziens overbodig, omdat Van
Mander wel allerlei over zijn Engelse tijd bericht, maar voor de vroege Zwitserse
periode juist moet konstateren, dat mogelijke informanten òf overleden zijn, òf hun
wetenschap alleen ‘voor een goed salarium’ willen verkopen - iets dat de biograaf
niet met kunst- en eerliefde te verenigen lijkt en hem wat algemene
onaangenaamheden over ‘der Switser landt’ in de pen geeft, waaraan hij naar het
schijnt al sinds zijn Italië-reis niet de beste herinneringen heeft.
Ik zei het al, de annotaties bij de diverse levens zijn voldoende en helder. Toch
sluipen er (schoonheids)fouten in, die aan de hand van een voorbeeld besproken
zullen worden, namelijk de levensbeschrijving van Dürer, met Holbein de enige
‘hoogduitse’ schilder die Waterschoot heeft opgenomen. De tekst is belangrijk omdat
de exakte beschrijvingen van Van Mander tot in de moderne literatuur als bronnen
voor verblijf en pedigree van Dürers schilderijen gebruikt worden. Deze schilderijen
vormen dan ook de hoofdmoot in de vita van de duidelijk als vernieuwer en
‘al-behertende’ (r. 9) universele kunstenaar (‘uytnemende schilder, plaet-snyder en
bouwmeester’) beschreven Nürnberger. Hij is het voorbeeld van de vrije kunstenaar:
ervaren in de ‘letter-const, en gheleertheyt en veelderley consten en wetenschappen’,
en hij vindt de waardering die een vrije kunstenaar toekomt (verheffing in de adelstand
door keizer Maximilian).
Gezien zowel Dürers werk als Van Manders tekst is het verwonderlijk dat bij dit
hoofdstuk juist een gravure wordt afgebeeld, namelijk De vier heksen, het eerste
werk van Dürer dat Van Mander kent. Zou de moeilijkheid die het reproduceren van
schilderijen vormt, tot de keuze van een grafisch werk geleid hebben, dan had men
toch eerder ‘de uytnemende Adam en Eva’ kunnen kiezen, waarop Van Mander later
in de tekst, als voorbeeld van proportie, nog terugkomt - maar in elk geval had men
een betere reproduktie moeten kiezen en niet uit de tweede hand mogen
rereproduceren. En zoals hier het visuele en kunsthistorische aspekt op de achtergrond
raakt, zo heeft ook de filologisch en historisch zo goed
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geannoteerde en bekommentarieerde tekst hiaten wanneer het meer specifiek om de
kunstenaars en hun werken gaat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de literatuurkeuze belangrijk juist als eerste introduktie voor de leek die hier een gids op onbekend
terrein verwacht. De kritische katalogus Fedja Anzelewsky, Albrecht Dürer: das
malerische Werk, Berlin 1971 moet zeker vóór de populaire uitgave van Tout l'oeuvre
peint, ed. A. Ottrina della Chiesa, Paris 1969 genoemd worden, evenals men Stanges
artikel uit 1957 over de keizersportretten door H. Th. Muspers, Dürers
Kaiserbildnisse, Köln 1969 dient te vervangen. Waar dan toch oudere literatuur
genoemd wordt, zou een vermelding van Julius Held, Dürers Wirkung auf die
niederländische Kunst seiner Zeit, Den Haag 1931 op zijn plaats zijn geweest en ook
van Heinz Lüdecke en Susanne Heiland, Dürer und die Nachwelt: Urkunden, Briefe,
Dichtungen und wissenschaftliche Betrachtungen aus vier Jahrhunderten, Berlin
1955. Hier immers wordt (blz. 83-89) een Duitse vertaling van fragmenten van Van
Mander (uit de editie van 1618) gegeven en ingepast in zowel het werk van Van
Mander (blz. 298-) als in de kunsthistoriografie.
Waterschoots vermoeden dat ‘een seer wel ghedaen en suyver Roomsche Lucretia
... by den const liefdadighen Heer Melchior Wijntgis tot Middelburgh' (74 r. 174)
identiek zou zijn met het nu in München (Alte Pinakothek) bewaarde schilderij, had
nader toegelicht moeten worden. De gezaghebbende oeuvrekatalogus van Anzelewsky
(zie boven, blz. 247) diskwalificeert Wijntgens stuk als ‘niet meer te achterhalen
kopie’. Misschien heeft Waterschoot gelijk - maar zonder dat hij het aantoont. Van
het Münchense schilderij horen we namelijk voor het eerst in Jean Baptist Ficklerns
Inventarium ... van de Kunstkamer van de hertog van Beieren, die al in 1598 ‘Ein
Lucretia Romana nackendt und stehendt von Albrecht Dürrern gemahlt’ vermeldt.
De inventaris van Wijntgens uit 1618 - hij is ondertussen in financiële moeilijkheden
geraakt - vermeldt wel allerlei dubieuze (zelfs plastische) werkstukken à la Dürer,
maar rept niet over een Lucretia: die zou dus vóór 1598 door Van Mander gezien
kunnen zijn, en heeft ondertussen best de weg naar Beieren kunnen vinden.1
Tenslotte wordt nergens de toelichting op de Maximilian-anekdote vermeld, die
Van Mander in ‘Appendix’ (fol. [301] ro) opneemt - merkwaardig genoeg is de
Appendix ook in de editie van 1618 niet in de tekst verwerkt, maar blijft hij achter
de levens gedrukt.
Het kennelijk voor de niet-ingewijden samengestelde lijstje van ‘voorname werken’
(87) is bij voorbaat een voor aanvullingen en wijzigingen vatbare poging, die niet
geslaagd mag heten als de lezer nergens kan vinden dat de voor het grafisch werk
geciteerde B-nummers naar Adam Bartsch, Le peintre graveur ... nouv. ed. Leipzig
1843-1876 (nu in een geïllustreerde heruitgave door Strauss) verwijzen. Eveneens
blijft onduidelijk waarom

1

Vgl. H. Hymans, ‘Melchior Wyntgis’, Dietsche Warande NR2 (1889) 152-58 en 268-77.
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van het Jabach altaar alleen de in Frankfurt (Städel) bewaarde helft met Job en zijn
vrouw, maar niet de nu in Keulen (Wallraf-Richartz Museum) tentoongestelde helft
van trommelaar en fluitspeler genoemd zijn.
Samenvattend: Waterschoots uitgave is een goed en nuttig boek, bijvoorbeeld voor
studenten - als men er niet de voorkeur aan geeft hen aan de hand van een fotokopie
zelf de problemen te laten oplossen die de uitgever hier uit de weg heeft geruimd.
Wel blijft naast hetgeen over de keuzekriteria is gezegd, aan te merken, dat het boek
soms te zeer de indruk maakt de uitgave van een filoloog te zijn, zoals Waterschoot
zelf al enigszins aankondigt. Zichtbaar is dat direkt - en hiervoor moet men de fout
eerder bij de uitgeverij dan bij de tekstbezorger zoeken - in de miserabele illustraties,
die liefdeloos naar reeds gerasterde voorbeelden, en niet naar goede foto's zijn gemaakt
Waarom niet in de traditie van de schilderslevens voor goed reproduceerbare grafische
portretten van de schilders gekozen? (Al doet de reproduktie van Brueghels portret
uit Lampsonius Effigies [blz. 1281 ook hier nog het ergste vrezen). Wat verder de in
het kommentaar opgenomen levensschetsen en vooral de lijst van ‘verdere werken’
betreft, had men die beter weggelaten, evenals de literatuurlijstjes een kritischer
aanpak hadden verdiend - waarbij ik uitdrukkelijk een uitzondering wil maken voor
de Van Eycks en vooral D'Heere.
Ondanks deze - zeker ook weer door vakspecialisme ingegeven - opmerkingen is
Waterschoots boek een voorbeeld van een moderne tekstuitgave van kunsthistorische
bronnen. Het wachten blijft op de geannoteerde editie van het komplete
Schilder-Boeck, die beslist met deze uitgave haar voordeel kan doen.
J. BECKER
A. RITTER, R. HANNEN, H. KOOP, H.-P. WIRTZ, P.C. Hooft. Tekstuitgaven
en studiën sinds 1931. Een bibliografie. Lukassen Verlag, Erfstadt. 101
blz. (Veröffentlichungen des Instituts für Niederländische Philologie der
Universität zu Köln 4).
Goede bedoelingen alleen maken een literatuurlijst niet meteen geslaagd. Deze
bibliografie maakt meer dan vijfhonderd boeken en bijdragen bekend. Bedoeld werd
publicaties op te geven die sedert 1931 het licht zagen, aldus aansluitend op de
andersoortige lijst die P. Leeneertz jr. in dat jaar liet verschijnen. De publicaties zijn
per jaar gerangschikt, binnen het jaar alfabetisch per auteur. Waar deze onbekend
zijn worden tijdschriften of uitgeverijen vermeld. Aan het slot van de bibliografie
vindt men registers op auteurs en recensenten, een trefwoordenregister en een lijst
van afkortingen en periodieken. De auteurs noemen hun nieuwe bibliografie niet
volledig. Dat valt ook onmiddellijk op, zoals het duidelijk is dat de samenstellers
niet alle
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belangrijke bijdragen zelf ingekeken hebben. Zo noteert men dat de bijdrage van W.
Gs Hellinga, De bereikbaarheid van Hoofts poëzie, in Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse letterkunde te Leiden 1946-1947, blz. 3-17 niet is opgenomen,
hoewel Hellinga er in een ander artikel dat wel vermeld wordt er zelf naar verwijst.
Verder missen wij o.m. D.A.M. Binnendijk, Tekst en uitleg, 1950, blz. 14-23, A. van
Duinkerken, Beeldenspel van Nederlandse dichters, 1957, blz. 86-95, J.C.
Kannemeyer, Nederduitse digkuns, Pretoria en Kaapstad, 1973, blz. 15-45, R. Lievens,
Lezenderwijs, in: Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor taal,
letterkunde en geschiedenis, 1979, blz. 232-238 en K. Porteman, La commémoration
de P.C. Hooft, in Septentrion, 1981, blz. 16-21. Het trefwoordenregister is zeer
uitgebreid maar functioneert niet. Wie b.v. wil weten wat over het sonnet ‘Mijn lief,
mijn lief, mijn lief ...’ geschreven is, vindt hier slechts één verwijzing (naar Dambre)
terwijl dit gedicht ook behandeld wordt in de opstellen van Oversteegen en Zwaan
in Merlijn, waaraan gerefereerd wordt onder de lemmata ‘onhoofts’ en ‘wendingen,
Hooftse’, terwijl men de bespreking van hetzelfde gedicht door S. dezes moet zoeken
onder ‘liefdesdroom’. Allemaal gevolgen van overhaastig willen publiceren?
L. ROOSE
E.K. GROOTES, Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Leiden, M.
Nijhoff, 1984; VII + 86 blz.; prijs f 13,50.
Deze inleiding tot de Nederlandse letterkunde van de zeventiende eeuw richt zich
tot beginners en verdient een zeer sterke aanbeveling. De uiteenzettingen zijn
bijzonder helder en didactisch geformuleerd en kunnen zelfs nog de vakman boeien
in zover zij de nieuwe inzichten die de laatste jaren in dit belangrijk onderdeel van
onze historische letterkunde zijn gegroeid naar de praktijk van de studie en het
onderricht toe vertalen en concretiseren. Zo wordt afgestapt van een auteursgerichte
benadering die bij voorkeur en traditioneel op de z.g. groten is gericht en fungeren
ingewikkelde cultuurhistorische begrippen als renaissance en barok niet langer als
uitgangspunt. Het onderwerp is het literaire leven in al zijn aspecten en functies. Op
deze wijze komen achtereenvolgens aan bod: de schrijvers met hun opleiding, hun
groepsvorming en sociale positie, het materiaal van de auteur (de taal, de literaire
conventies), de taken en technieken van de letterkunde (met een bespreking van de
polen lering en vermaak en de functie van de retorica), de thema's van de literatuur
(o.a. politiek, de godsdienst, de maatschappij, de Stoa, de liefde, de orde, etc.), de
verspreiding van de letteren en hun publiek (met o.m. informatie over de distributie,
het lees- en theaterpubliek, het niveauverschil) en ten slotte de literaire genres. Een
beknopte literatuuropgave wijst de weg naar materiaal voor verdere studie, terwijl
een overzicht van de voornaamste auteurs en
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een tabel met historische en literairhistorische feiten een chronologisch kader
verschaffen.
Ik heb slechts enkele bedenkingen die de fundamentele waarde van deze uitstekende
introductie nergens aanvechten. Als een goed pedagoog weet Grootes zijn waar zeer
handig en overtuigend aan de man te brengen. Een methode die alle docenten daarbij
graag toepassen bestaat erin de stof te actualiseren. Zo brengt schr. passages uit de
Spaanse Brabander in verband met de huidige mentaliteit ten opzichte van
buitenlandse arbeiders of verduidelijkt hij de praktijk van de intertextualiteit, die in
de 17e eeuw vooral de literaire fijnproevers op het oog had, met het citaat uit
beroemde oudere prenten in de hedendaagse film. Ik heb daar geen principiële
bezwaren tegen, maar glimlach toch even als ik lees dat de huidige (Nederlandse)
Belgenmoppen uit dezelfde mentaliteit voortkomen als de spot met de Brabander in
het stuk van Bredero. A. Keersmaekers heeft destijds aangetoond dat daar wel enkele
meer ingewikkelde mechanismen van de menselijke psychologie en maatschappij
aan het werk zijn (Cf. Rondom Bredero, Culemborg 1970, 41-69): de Sp. Brabander
zou mede de vertolking zijn van een Hollands minderwaardigheidscomplex, gegeven
dat ik niet op de plaag van de Noordnederlandse Belgenmoppen zou durven toepassen.
Iets minder prettig is ten slotte de vaststelling dat het Zuiden in dit boekje helemaal
buiten beschouwing wordt gelaten. Terloopse vermeldingen van Van der Noot, De
Harduwijn en De Swaen kunnen dat nauwelijks goedmaken. Of is schr. hierbij,
helemaal in tegenstelling tot zijn principieel historische benadering, hier dan toch
esthetisch-evaluerend te werk gegaan? Een hoofdstukje over het literair circuit in
het Zuiden - dat hoofdzakelijk een clericaal en dus totaal ander circuit was - had niet
mogen ontbreken, evenmin een signalement van de eigengeaarde jezuïetenliteratuur,
van het reveil van de middeleeuwse mystiek en van de rol die de Vlaamse en
Brabantse kamers hebben gespeeld voor het behoud van de Nederlandse taal in het
Zuiden. Mocht dat in de toekomst niet kunnen, dan wordt beter de titel aangepast.
K. PORTEMAN
Academie en Schouwburg; Amsterdams toneelrepertoire 1617-1665. Naar
de bronnen bewerkt en ingeleid door E. OEY-DE VITA en M. GEESINK met
medewerking van B. ALBACH en R. BEUSE. Amsterdam, Huis aan de drie
grachten, 1983. 296 blz. Prijs: f 35.
Meer dan zestig jaar na het overlijden van J.A. Worp is een werk dat hijzelf reeds
had gepland eindelijk verschenen. De nood aan een degelijke uitgave van de archieven
van de Academie en de Schouwburg van Amsterdam, heeft zich de laatste jaren
vooral bij het receptieonderzoek laten voelen. Dit werk dat W. Hellinga in 1964 heeft
opgezet, en door M.
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Geesink en E. Oey-de Vita tot een goed einde is gebracht, vult een grote lacune in
de toneelgeschiedenis van de eerste helft van de zeventiende eeuw.
De Archieven van de Academie zijn bewerkt door M. Geesink. Na een korte schets
van de geschiedenis van de Academie, geeft zij een overzicht van de gebruikte
bronnen, nl. het archief van het Burgerweeshuis en een aantal stukken uit het
familiearchief Huydecoper. Uit deze bronnen, die geen van beide volledig zijn, is
een chronologische lijst van de opvoeringen met de inkomsten gereconstrueerd. M.
Geesink heeft bevredigende steekproeven en controles op de betrouwbaarheid van
het Huydecoperarchief uitgevoerd (blz. 16), toch moet de gebruiker ermee rekening
houden dat een aantal gegevens aan afschriften zijn ontleend, waardoor de kans op
vergissingen groter wordt. De gegevens uit de chronologische lijst zijn verwerkt in
een alfabetisch register op de titels van de spelen, waarbij verwezen wordt naar de
auteur, de variante titels, de boektitel, de vermelding bij Worp en soms naar het jaar
van de eerste druk. De chronologische lijst is niet exhaustief, zo is bv. Claes Cloet
van N. Biestkens volgens Worp, Geschiedenis van de Amsterdamschen Schouwburg
(1920) blz. 58 reeds in 1617 opgevoerd. Noch in het chronologisch, noch in het
alfabetisch register wordt dit vermeld. Ook de opvoering van Questiers Griecxen
Amadis, volgens het titelblad op 12 september 1633 (afb. 6), ontbreekt in beide
registers. Aangezien het chronologisch register een reconstructie is, ware het voor
de volledigheid en de overzichtelijkheid nuttig geweest de gegevens op de titelbladen
niet alleen in het alfabetisch maar ook in het chronologisch register te verwerken.
De datum van de eerste druk wordt vermeld wanneer deze voor 1617 valt, waardoor
de gebruiker een idee krijgt van de tijd van ontstaan. Maar het zou zeker even
interessant zijn om naar de bekende vroegere opvoeringsdatum te verwijzen. Het
Truer-spel van de Moordt (54) bv. is opgevoerd op 4 december 1616 en Daraide
(43) op 21 september 1618. Om een verkeerde interpretatie van de inkomsten te
vermijden, diende in het chronologisch register nog eens grafisch duidelijk herhaald
te worden bij welke bedragen het laatste derde deel moet worden opgeteld, en welke
met drie dienen vermenigvuldigd te worden.
Het is niet altijd duidelijk waarom de editeurs gegevens al of niet in de registers
opnemen. Soms ontbreekt de verwijzing naar de boektitels zoals bij Pluto (52) naar
Ontschaking van Proserpina (52), bij Theagenes en Chariclea (54) naar Calasires
Sterfdagh (42). De titels Rodemont (32) en Efeginia (36) uit het chronologisch register
ontbreken in het alfabetisch register. Een woordje uitleg in de aantekeningen hoe
men ertoe komt Sondaar / Soliman (53) als Griecxen Amadis te bestempelen, zou
welkom zijn. Bij Lucidamor (50) ontbreekt het jaar 1634 als jaar van opvoering.
Victerienus (29, 55) was zeer waarschijnlijk een versie van Victorinus Goliath, die
in 1629 opnieuw is opgevoerd naar aanleiding van het veroveren van
's-Hertogenbosch. Het
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spel zelf heeft met dit laatste weinig of niets te maken en is waarschijnlijk reeds voor
1629 geschreven. (Zie ook Minderaa 1963, blz. 4).
Omdat er van de Schouwburg heelwat meer bronnen bewaard zijn, heeft E. Oey-de
Vita zich moeten beperken tot de ontvangsten. Ook zij heeft gebruik gemaakt van
het familiearchief Huydecoper. Dat daarbij helaas belangrijke informatie over het
hoofd werd gezien, is aangetoond door Marieke van Oostrom. (De Nieuwe Taalgids
77 (1984), 367-368).
Voor de Schouwburg wordt er een agenda (chronologisch register) en een
alfabetisch register op de titels gegeven; daarnaast is er een afzonderlijke lijst van
balletten. Om het zoeken te vergemakkelijken zijn net als voor de Academie in het
alfabetisch register ook de afwijkende boektitels opgenomen. In bijlagen volgen nog
de lijsten van bijzondere voorstellingen en van in het Latijn gespeelde stukken. De
lijst van bewerkingen en vertalingen bevat zowel de stukken van de Academie als
van de Schouwburg. Het auteursregister geeft bij elke auteur de titels van de spelen
die vermeld worden in de alfabetische registers van Academie en Schouwburg. Wie
wil weten of een spel ook in de bijlagen of in een ander gedeelte van het boek
voorkomt, ziet zich genoodzaakt zelf alles door te nemen.
Op een eeuwigdurende kalender volgens de tijdrekening Nieuwe Stijl zijn de
speeldagen in het rood aangeduid. Hierin is de periode juni 1630 - december 1637
niet opgenomen, hoewel er toch enkele gegevens uit deze periode bekend zijn en
ook de titelbladen een aantal opvoeringen geven. Wie deze periode wil aanvullen
kan behalve in Walt Disney's Handboek voor jongens ook terecht in het volwassener
werk van E. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne
Tijden in de Nederlanden. (Antwerpen - Amsterdam, 1960).
Net als voor de Academie behoorde ook voor de Schouwburg de eerste druk
vermeld te worden wanneer deze niet samenvalt met het jaar van première (ter attentie
van de drukker: première moet met accent) en dit vooral voor de stukken die nooit
op de Academie zijn opgevoerd. Batavierse Vryagie is reeds gedrukt in 1616, Celia
en Prospero in 1617, Diana en Florentius in 1627, Granida en Daifilo in 1615,
Grooten Sigismundus in 1647, Jalourse Studenten in 1617, Ontset van Leiden in
1645, Palamedes in 1625, TQuaet zijn meester loont in 1618, Raniklis in 1632,
Rodemond en Isabella in 1618, Sint Ursel met al haar maagden in 1639, Sultan
Osman in 1623, Tijsje vander Schilden in 1613. Enkele spelen zijn reeds vroeger
opgevoerd maar niet op de Academie: Diana en Florentius op 7 februari 1623,
Groeten Sigismundus in 1645, Prixus op 19 januari 1631, Sultan Osman op 20 mei
1623.
Karel en Kassandra is ook op de Academie opgevoerd, maar op blz. 177 ontbreekt
de asterisk die naar de titel Carel en Cassandra op blz. 42 moet verwijzen. Bij
Antigone (154) dient er op zijn minst op gewezen dat dit spel reeds in 1618 is gedrukt,
waarbij dan nog de vraag rijst of het spel van W.
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de Baudous nooit voordien is opgevoerd en of het hier inderdaad om het stuk van
De Baudous gaat. Misschien is het wel een vertaling van Rotrou's Antigone (1638)
(Vgl. Worp 1904, II, 125).
De wijze van uitgeven kan gemakkelijk getoetst worden aan de hand van de
afbeeldingen 15, 16 en 17. Op afbeelding 15 kan men zien dat op 17 augustus 1645
een opvoering van de ontrouwe Dienstmaecht is opgetekend. In het chronologisch
register (blz. 103) is dit weergegeven als Dienstmaegd; nochtans is volgens blz. 78
Ontrouwe dienstmaegd het hoofdlemma. In dit geval creëert de editeur een variant.
Ook wordt bij het transcriberen op 20 juli 1645 geveynsden en op 2 oktober 1645
van Vondelen weggelaten, hoewel deze informatie bepaalde toeschrijvingen toch
minder twijfelachtig zou maken.
De registers op de schouwburg zijn niet altijd consequent. Soms ontbreekt de
boektitel of wordt hij verkeerd vermeld bv. Ontset van Leiden (186) moet zijn
Belegering ende het Ontset der Stad Leiden (186); Blinde van Smirne (158)
Blinden-Minnaer van Smirne en bij Paris en Helena (187) ontbreekt de boektitel 'T
Vonnis van Paris en de Ontschakingh van Helena. Door bij Carel de Negende (159)
naar Parijsche Bruiloft te verwijzen en daar de keuze te laten tussen de auteurs Van
den Bosch of Anslo sticht men verwarring, aangezien de titel Carel de Negende
alleen bij Van den Bosch voorkomt.
Eenzelfde titel krijgt verschillende spellingen bv. Doodt van Julius Ceser (164)
Doodt van Julius Caesar (177), wat telkens verschilt van de echte titel De doodt van
Julius Caesar. Bij Volstandige Minnaar (202) ontbreekt de variante titel Minnaar
van Dienen; bij Parijsche Bruiloft (187) Bruiloft van Parijs en bij Robert Leverworst
(190) Hans Lebberworst.
Het principe dat de eerst voorkomende titel hoofdlemma is wordt niet gevolgd bij
Darius (161). Soms wordt er bij de verwijzing van de variante titel naar het
hoofdlemma een overbodige tussenstap gezet bv. bij Eerste deel van de ton (162)
wordt eerst verwezen naar Ton (196) en daarna naar Sytje Fobers (194); bij Hans
Lebberworst (170) eerst naar Hans Leverworst (170) en pas dan naar Robbert
Leverworst (190). Schipio en Olinde (192) en Schipio in Karthago zijn twee variante
titels voor hetzelfde spel van J. Lemmers, alleen is de tweede druk in 1657 verschenen
onder de titel Scipio en Olinde. Ook Wybrands maakt ten onrechte dit onderscheid.
Het probleem van de Roomsche Schipio (190) wordt hierdoor automatisch opgelost.
Wybrands (259) geeft 14 oktober 1650 als premièredatum voor Parijsse Bruiloft,
dit wordt in de aantekeningen niet als afwijkend aangeduid. Worp bespreekt Saus
(191) wel op blz. 456 en 458 maar niet op blz. 48. Volgens het titelblad van de
Gelukkige Bedriegerij was de première op 31 mei 1649. Dit is aannemelijker dan 30
mei (167), aangezien dat een zondag was, en er blijkens de eeuwigdurende kalender
in de periode 1638-1665 nooit op een zondag in mei een spel is opgevoerd. Bovendien
wordt van januari tot juni 1649 systematisch elke maandag gespeeld, behalve op 5
april
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(Paasmaandag) en 24 mei (Pinkstermaandag). Waarschijnlijk is er in de rekeningen
een schrijffout geslopen, die in dit geval kan gecorrigeerd worden met behulp van
het titelblad. De première van Joanna of Trotsen Dwinger (176) had plaats op 17
januari 1664 en niet 1644. Judith en Holofernes (177) ging in première op 27 juli
1645 en niet op 21 september 1645. (vgl. ook Wybrands 258), en in het totaal is het
stuk driemaal opgevoerd, nl. op 27 en 31 juli en 21 september 1645. Volgens het
titelblad zou Ariane (154) reeds in 1644 opgevoerd zijn.
Wybrands vermeldt de première van Spaense Heydinne (193) niet. Volgens het
titelblad van C. Verwers Dusart Spaense Heydin (1644) is het stuk Gespeelt op
d'Amsterdamsche Schouwburg Den 12 juni 1644. Waarschijnlijk is dit een foutieve
verwijzing naar 14 juni. Blijkens het chronologisch register is er immers geen
opvoering op zondag 12 juni 1644. Opvallend is ook dat bij de opvoering van 5
september 1644 de auteursnaam Tengnagel bij de titel is gevoegd, wat in het
chronologisch register zeer uitzonderlijk voorkomt. Een logische verklaring hiervoor
zou te vinden zijn in het feit dat degene die de boekhouding bijhield, het nodig vond
een onderscheid te maken tussen Spaense Heydin van C. Verwers Dusart en die van
Tengnagel. Zo wordt ook op 9 oktober 1645 expliciet Juff. Verwers toegevoegd,
omdat tijdens dat jaar reeds driemaal Tengnagels versie was gespeeld. Het werk van
C. Verwers Dusart is waarschijnlijk gedrukt naar aanleiding van de première in 1644,
waar dat van Tengnagel reeds in 1643 was verschenen. In 1657 verscheen een tweede
editie van Tengnagels werk, waarschijnlijk zijn de opvoeringen in 1657 en 1658 dan
ook van zijn spel.
Samengevat geeft dit de volgende verdeling van de opvoeringen: Spaense Heydin
van C. Verwers Dusart gaat in première op 14 juni 1644; andere opvoeringsdata zijn:
16, 20, 24 juni en 4 juli 1644; 9 oktober 1645; 13, 22 september en 14 oktober 1649.
De première van Tengnagels versie had plaats op 5 september 1644 en is daarna
opgevoerd op 8, 12, 29 september en 24 oktober 1644; 23 januari, 22 mei, 17 augustus
1645; 7 juni en 9 augustus 1646; 4, 7, 11 juni en 6 augustus 1657 en 12 september
1658.
Gezien de vermelding op het titelblad van Soets Olimpia (1640) Gespeelt op de
Amsterdamsche Schouwburg, op kermis Anno 1640 is met Olimpia (185) bijna zeker
het spel van Soet en niet de Olimphia van Moor bedoeld. Het sterretje kan hier beter
weg. De Volstandige Minnaar (202) is waarschijnlijk het spel van A. van Steyn
(253). De auteur van Julius Cesar (177) is niet C. maar wel H. Verbiest. Het
onderscheid in het auteursregister (291) is overbodig. Bij J. Noseman (289) dient
daarentegen wel onderscheid gemaakt te worden tussen Jan Noseman, de auteur van
Gelukkige Bedriegerij en Hobbollighe Rombout, en Jelis Noseman, die de andere
spelen op zijn actief heeft.
In de lijst van bewerkingen en vertalingen ontbreekt: Alfreda van Codde als
vertaling van Lope de Vega, La hermosa Alfreda of van La Belle Alfrède
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van J. Rotrou; Eersugtige Wraek mogelijk een vertaling van G. de Aguilar, Venganza
honrosa; Julius Cesar een vertaling van G. de Scudéry, La Mort de César (Worp II,
126) en Tirannige Liefde een vertaling van G. de Scudéry L'Amour Tyrannique (Worp
II, 126). Iemant en Niemant is een vertaling van Iemand und Niemand dat op zijn
beurt een vertaling is van Nobody and Somebody. Het Engelse origineel van Tong
is niet van Anth. Brewer maar wel van Thomas Tomkis; El Palacio Confuso het
origineel van Verwarde Hof is niet van Lope de Vega maar wel van Ant. Mira de
Amuescua.
Over de Latijnse opvoeringen op de Schouwburg handelt ook J.V. Meininger en
G. van Suchtelen, Liever met wercken als met woorden. De levensreis van Doctor
Franciscus van den Enden. (Weesp 1980).
Hoewel soms enige voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van dit werk, is het
toch een onmisbare studie voor het toneelonderzoek van de 17de eeuw. De 47
afbeeldingen in verband met Academie en Schouwburg geven het boek bovendien
een aantrekkelijk uiterlijk. Met dit werk hebben M. Geesink en E. Oey-de Vita de
grondslag gelegd voor een nieuw hoofdstuk over het zeventiende-eeuwse toneel.
Eindelijk zal men een eerste gefundeerde stap kunnen zetten in het receptieonderzoek,
met een antwoord op de vragen naar het aantal opvoeringen en het tijdstip ervan, de
kombinatie van bepaalde spelen, de keuze van de spelen voor bijzondere
voorstellingen of voor de kermisperiode, de opbrengst van elk stuk, ... Hopelijk laat
de volgende stap in het onderzoek nl. de editie van de Schouwburguitgaven (71) en
van het repertoire van de periode na 1665 geen zestig jaar op zich wachten.
Hubert MEEUS (F.K.F.O.)
Centrum Renaissancedrama, UFSIA
E.K. GROOTES e.a., Wonderlicke Avontuer van twee goelieven. Een verhaal
uit 1624, uitgegeven door een werkgroep van Amsterdamse neerlandici
onder leiding van E.K. Grootes. Muiderberg, D. Coutinho, 1984 (Literatuur
en Maatschappij in de zeventiende eeuw, nr. 3) 120 blz.; prijs: f 19,50.
B. POL (ed.), De Amsterdamsche Lichtmis, of zoldaat van Fortuin. Opnieuw
uitgegeven en van inleiding en commentaar voorzien. Muiderberg, D.
Coutinho, 1983 (Populaire teksten uit de late Republiek, nr. 1), 128 blz.;
prijs: f 19,50).
De benaming ‘lichtmis’ is de meeste lezers wellicht enkel nog bekend als aanduiding
van een kerkelijk feest (2 feb.). In een tweede, zij het verouderde, betekenis, verwijst
ze naar ‘een losbol’, ‘iemand die zich aan uitspattingen overgeeft’. Sommigen
herinneren zich misschien nog het optreden van een paar lichtmissen in de Sara
Burgerhart. Over een dergelijke losbol gaat het 18de-eeuwse verhaal De
Amsterdamsche Lichtmis of Zoldaat
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van Fortuin (ca. 1730), dat vorig jaar opnieuw - en mooi - werd uitgegeven en van
inleiding en commentaar voorzien door Bert Pol, als eerste deeltje van een reeks
‘Populaire teksten uit de late Republiek’ (Coutinho, 1983; 128 blz., f. 19.50).
Het editeren van populaire teksten uit vroeger tijden is in de mode. Men zou deze
‘democratiserende’ en lezergerichte trend kunnen toejuichen. Immers, een aantal
oudere teksten en tekstsoorten is vaak heel toevallig uit de boot gevallen en verdient
terecht opnieuw te worden ‘opgehaald’. Of dit voor De Amsterdamsche Lichtmis
ook het geval is zou ik niet direct durven beamen. De literatuurgeschiedschrijving
is nl. niet zo maar een zaak van enkelingen geweest, die willekeurig zouden hebben
bepaald of een werk de moeite waard was om te worden doorgegeven. Men moet
dan ook niet in het andere uiterste vervallen en dingen opnieuw gaan uitgeven omdat
ze nu eenmaal in het vergeetboek zijn geraakt. Ik weet wel, Bert Pol had zeker niet
de pretentie een ‘vergeten meesterwerk het licht te doen zien’; maar de reden tot
heruitgave die hij opgeeft, lijkt me toch wat magertjes: ‘(Het) is een roman die voor
een belangrijk deel nog begrepen kan worden door een 20e-eeuws publiek. Het
taalgebruik en de thematiek zijn daar levend en beeldend genoeg voor’ (blz. 10). Als
wij alles opnieuw zouden moeten uitgeven wat aan deze ‘vereisten’ voldoet, is er
nog werk aan de winkel! Wel vind ik, bij wijze van voorbeeld, dergelijke uitgaven
zeer zinvol, omdat, zoals Pol in tweede instantie vermeldt, ze de gelegenheid bieden
‘een klein deel van de 17de- en 18de-eeuwse romantraditie-inbeweging toe te lichten’.
Uit een korte voorstelling van de roman mag zulks blijken.
Waar gaat het verhaal eigenlijk over? Ik kan het moeilijk beter formuleren dan
met de woorden van de uitgever zelf: ‘Het is het verhaal van een jonge man die niet
wil deugen. Al in zijn vroege jeugd voelt hij zich sterk aangetrokken tot de andere
sexe en als hij de ouderlijke woning eenmaal verlaten heeft, gaat het snel van kwaad
tot erger. Drie plaatsen keren steeds terug in zijn verhaal: het bed, de kroeg en de
kaarttafel waaraan hij met valsspelen de kost verdient. Maar uiteindelijk krijgt hij
zijn trekken thuis. Moe en ouder geworden, trouwt hij een vrouw die hem tegelijkertijd
temt en bedriegt’.
Deze summiere samenvatting van het handelingsverloop zet de geïnteresseerde
lezer reeds op het spoor van een populaire verhaaltraditie met picareske, libertijnse
en satirische inslag. In de inleiding wordt hier uitvoerig en kritisch op ingegaan, wat
leidt tot de conclusie dat de tekst in kwestie diverse functies kan hebben gehad:
realistische weerspiegeling van de zeden, moralisering, loutering en, meest voor de
hand liggend, vermaak en ontspanning. De lezer van nu zal er ook wel iets naar zijn
gading in vinden. Il vrees echter dat hij bij de lectuur dermate ‘gestoord’ zal worden
door de stuntelige verhaalopbouw en slordige taal, dat hij zich deze roman
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na een tijdje louter nog als een curiosum zal herinneren. Echt leesplezier kan men
er m.i. niet aan beleven. Misschien heeft de geschiedenis toch haar werk gedaan. Dit
alles belet niet dat ik volledig achter deze uitgave sta. Primo is het een verzorgde en
goed gedocumenteerde editie geworden, geïllustreerd met mooie contemporaine
gravures van Hogarth. Bovendien is de tekst, zoals gezegd, erg interessant als schakel
in een 18de-eeuwse traditie van populaire literatuur.
Die traditie gaat terug op 16de- en 17de-eeuwse avonturenromans waarvan bij
dezelfde uitgever een specimen is verschenen uit 1624. Het betreft een Wonderlicke
avontuer van twee goelieven. De uitgave is bezorgd door een werkgroep van
Amsterdamse neerlandici onder leiding van E.K. Grootes. Het is niet zo'n
picaresk-satirisch verhaal als het vorige, veeleer een avontuurlijk-pastorale
tegenhanger die, tegen het eind aan, utopische trekjes krijgt in de voorstelling van
de ‘Indies’ als een Aards Paradijs. Toch zijn de realistische kenmerken niet geheel
afwezig. Integendeel, het verhaal speelt zich af tussen ‘gewone’ mensen tegen de
realistisch getekende achtergrond van het oorlogsgebeuren in de jaren 1622-23.
De plaats van deze korte roman in het ‘systeem’ van het verhalend proza uit de
periode 1580-1630 (dat was het eigenlijke onderzoeksobject van de werkgroep) is
door zijn combinatie van particuliere personen, actuele gebeurtenissen en het
ontbreken van moraliserende commentaar veeleer bijzonder te noemen. De
vergelijking met buitenlandse modellen, o.m. The Unfortunate Traveller van Thomas
Nashe (1594), lijkt me echter wat overtrokken terwille van het avontuurlijk, bij pozen
zelfs sentimenteel karakter van het Nederlandse verhaal. De verwantschap met de
Franse sentimentele roman uit het begin van de 17de eeuw komt daarentegen meer
gerechtvaardigd over. Een samenvatting van het nogal stereotiep handelingsverloop
mag dit illustreren. Waarover gaat het?
Een jong meisje, juffrouw Wintergroen, verkleed als jongeman (zulke travestie
was toen een must voor ondernemende dames!) gaat op zoek naar haar minnaar, Sr.
Waterbrandt, die in het leger heeft dienstgenomen. Na de gebruikelijke omzwervingen
temidden van de gevaren van de oorlog die op dat moment in de Duitse landen woedt,
vallen de ‘twee goelieven’ elkaar tenslotte in de armen...
De uitgave van dit pretentieloze verhaaltje in de reeks ‘Literatuur en Maatschappij
in de zeventiende eeuw’ (onder redactie van A.J. Gelderblom en M. Spies) is
onberispelijk. De ervaring van E.K. Grootes met deze periode en met het historisch
onderzoek van populaire literatuur zal hieraan niet vreemd zijn. Van de 120 blz. die
het boekje telt is overigens de helft gewijd aan de literair-historische en
maatschappelijke situering en aan zakencommentaar. Aan de toenmalige spelling en
grammatica is bewust niet geraakt, omdat, met behulp van de woordverklaringen
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onderaan de bladzijden, de tekst ook voor niet-filologen vlot leesbaar blijft. Of het
verhaal die niet-filoloog ook nog iets ‘doet’ laat ik in het midden.
H. VAN GORP
J. STOUTEN, Verlichting in de letteren. Leiden, M. Nijhoff, 1984; VII +
83 blz.; prijs: f 13,50.
In de reeks ‘Literatuur’ (Martinus Nijhoff, Leiden) is zopas een cahier verschenen
van J. Stouten over de Verlichting in de letteren (1984). Dit cahier is, net zoals de
vorige twee (Het literaire leven in de middeleeuwen van H. Pleij en Het literaire
leven in de zeventiende eeuw van E.K. Grootes) bedoeld voor de hogere klassen van
het voortgezet onderwijs. Een sluitend overzicht van de Nederlandse literatuur in de
achttiende eeuw in al haar facetten moet dus niet verwacht worden binnen het bestek
van nauwelijks 80 blz.
Zeggen wij meteen dat het boekje er keurig uitziet en mooi geïllustreerd werd,
zodat het ook niet-gespecialiseerde lezers zal aantrekken. De literatuuropgave is
overigens vrij beperkt gehouden en achteraan geplaatst, om de lectuur niet nodeloos
af te remmen. Kortom, het cahier leest vlot en geeft een goed beeld van een aantal
verschijnselen in en rond de letterkunde van de Verlichte eeuw.
Uiteraard is het geheel gekleurd door de persoonlijke interesses en de
onderzoekservaring van de schrijfster. Daardoor zijn klemtonen gelegd die soms wel
wat verrassen, maar die vaak ook een nieuwe kijk geven op de zaak. Een illustratie
hiervan is het vrij uitvoerige stuk over Maria Aletta Hulshoff, aan wie in het korte
bestek van dit cahier niet minder dan zeven bladzijden worden gewijd, maar dat
meteen een blik gunt in het toenmalige politieke leven (strijd tussen de Patriotten en
de aanhangers van Oranje). Dit stuk verheldert meteen de literairhistorische
opvattingen van J. Stouten: zij laat duidelijk aanvoelen dat ‘gewone geschiedenis en
literatuurgeschiedenis heel veel met elkaar te maken hebben’ (p. 19). De voorbeelden
van gebruiksvoorwerpen als de spiegel (zelfspiegeling) en onderzoeksinstrumenten
als de microscoop/telescoop (natuurbewondering in de poëzie) zijn op dit stuk
significant.
Een andere trend in dit cahier, die eveneens parallel loopt met huidige preoccupaties
in de literatuurgeschiedschrijving, is de bijzondere aandacht voor het ‘literaire leven’
(tijdschriften, genootschappen, de rol van het koffiehuis, leesgezelschappen, e.dgl.)
en voor diverse soorten van teksten, niet alleen ‘de mooie’ (p. 4). Vooral het verhalend
proza (schelmenromans, travestieverhalen, erotische verhalen, reisverhalen, e.dgl.)
komen hierbij sterk aan bod. Vanuit het lezerspubliek gezien volkomen terecht, want
dat proza maakte gedurende drie kwart van de eeuw het leesvoedsel bij uitstek uit
van ‘de burger’. Slechts in de laatste decennia zou een duidelijke kentering te
bespeuren vallen ten voordele van het briefgenre dat zelf
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overigens kantelt van een meer realistisch-moraliserende naar een
intimistisch-sentimentele verhaalvorm: Sara Burgerhart en Julia gelden hier als
prototypes. De ambiguïteit en complexiteit van de Verlichting komt hierin trouwens
goed tot uiting.
De keerzijde van deze aandacht voor prozateksten is echter dat de poëzie - met
een onverholen voorkeur van de schrijfster voor de nonconformistische bakkersgast
Jacobus Bellami - en het toneel daardoor wat in de verdrukking komen. Ook de lezer
blijft, ondanks lovenswaardige pogingen om ‘hem’ in het verhaal te betrekken, een
‘grote onbekende’. Maar dat ligt niet aan Stouten. Onbekend, of althans onvermeld,
blijven eveneens vele buitenlandse groten die onze Verlichting mede hebben bepaald.
Het is b.v. opvallend dat over iemand als Voltaire (de achttiende eeuw wordt in
Frankrijk niet zo maar ‘le siècle de Voltaire’ genoemd) nergens gesproken wordt,
evenmin als over Verlichte ‘filosofen’ als Shaftesbury, Locke, Bayle en vele anderen
die in Nederland hebben verbleven of er bekend waren (Bayles Nouvelles de la
République des Lettres verdienden b.v. hun plaats bij de geleerdentijdschriften!). En
men kan toch bezwaarlijk een fenomeen als de grafpoëzie behandelen zonder even
te verwijzen naar de Engelse church yard poetry. Overigens blijft de functie van de
talloze vertalingen van Engelse, Franse en Duitse teksten vrijwel onbesproken. Als
men weet dat het toneelrepertoire in Noord en Zuid voor een groot gedeelte uit
vertaald werk bestaat, schort daar toch iets.
Tenslotte is er nog een groter onbekende dan de lezer, t.w. de Verlichting in de
Zuidnederlandse letteren. Jammer dat deze laatste lacune zo evident is, dat er zelfs
in het voorwoord geen gewag wordt van gemaakt. Dubbel jammer, omdat het een
cahier is voor het voortgezet onderwijs: deze evidentie zal daardoor nog wel een
tijdje meegaan!
H. VAN GORP
W.A.P. SMIT, Kalliope in de Nederlanden. Het
Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Tweede deel.
III. Hoogwater (1700-1780). Groningen, Wolters-Noordhoff / Bouma's
Boekhuis B.V., 1983 (reeks Neerlandica Traiectina 28). XX + 871 p.
Het valt de recensent moeilijk, na de lectuur van de grondige bespreking die P.J.
Buynsters in De nieuwe taalgids 77, 1984, 4, p. 344-348, aan dit tweede deel van
W.A.P. Smit's reuzenonderneming wijdde, daar zelf nog wat oorspronkelijks over
te zeggen.
Hij gaat, aan de hand van Buynsters' aanwijzingen, op zoek naar de uitgebreide
en fundamentele beschouwingen die M. Spies (Het epos in de 17de eeuw in
Nederland: een literatuurhistorisch probleem, in: Spektator 7, 1977-1978, p. 379-411
en 562-594) en F. Veenstra (Interne en externe gegevens bij de interpretatie van
teksten, in: De nieuwe taalgids 72, 1979,
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p. 535-552) aan het eerste deel hebben gewijd. Die betreffen vooral de methode, ‘de
theoretische onderbouw’, en maken hem duidelijk wat dit werk van Smit scheidt van
de nieuwere benadering van het literaire fenomeen of, om Buynsters te citeren: hoe
‘de neerlandistiek van 1984 [...] in bijna niets meer [lijkt] op de neerlandistiek uit de
jaren zestig.’ Maar roepen tegelijk de vraag op of de neerlandistiek van 1984, in de
greep van een voortdurend groeiende specialisering, een steeds zwellende hoeveelheid
publikaties over steeds beperkter onderwerpen, nog in staat is tot een dergelijke
synthese, ‘een imposant bouwwerk, waar de verbureaucratiseerde projectontwikkelaars
van nu niet aan tippen kunnen’ (Buynsters).
Hij ervaart vanuit zijn lectuur, behalve de bewondering, de kritische notities van
de Noordnederlandse recensent als terecht. Het gaat hem o.m. om een neiging tot
wijdlopigheid waarbij het boek aan ‘spankracht’ inboet, en om de zeker niet uit het
materiaal als dwingend naar voren tredende indeling in vier periodes. Detailkritiek
over de besproken epen kan de Zuidnederlandse recensent, onvoldoende bekend met
de 18de-eeuwse letterkunde in de Verenigde Republiek, slechts acteren. Hij betreurt
zeker, met Buynsters, het ontbreken van de sociologische context waarin het
verschijnsel epos, dat in de 18de eeuw tot een ‘epen-epidemie’ uitbarst, thuishoort:
wat was de sociale status van de auteurs ervan, en die van de lezers? Want daarnaast
ontwikkelt zich de roman, het spectatoriale geschrift, het reisverslag en bloeit een in
de loop van de jongste jaren met succes ontgonnen ‘Trivialliteratur’ (picareske,
erotische teksten). Terwijl de slijtage van het epische genre zelf zichtbaar wordt in
het komische, burleske epos (cfr. Buynsters, p. 347), dat echter (ook in het eerste
deel) door Smit principieel buiten beschouwing gelaten wordt.
Verheugend is de vaststelling dat de auteur de Zuidnederlandse literatuur in zijn
onderzoek heeft betrokken. Zijn oogst is overigens karig. En, voor zover geweten,
ook volledig: de Brugse dichter Jan Ballée voltooide zijn vertaling van Fénelons
Télémaque niet, toen hij vernam dat Feitama's Telemachus verschenen was, en het
door het Oude Testament geïnspireerde Tafereel der Penitentie, 1734, van L.F. van
Bouchaute kan men bezwaarlijk bij het genre rekenen. Alleen t.o.v. het niet-opnemen
van J.F. Cammaerts Lof-schaterende krygs-bazuyn ... op alle de edelmoedige daeden
van Alexander den Grooten (Brussel, 1745), bewerkt naar Quintus Curtius, zou ik
even aarzelen, al is dit ‘oeuvre’ een eindeloos gerijmel, waarover de tijdgenoot G.
Bouvaert al schreef dat het enkel kon dienen ‘om aen jonge Rymers de fauten aen
te wysen; en aen betere Dichters, om ras in slaep te vallen’!
Behandeld zijn: de ‘Nederduytsche Overzettinge’ van de Aeneis in proza
(Antwerpen, 1747) door Franciscus Cockelet (p. 429-435), het reeds in 1694 voltooide
maar pas in 1767 in Brugge verschenen Leven en de dood van Jesus Christus van
Michiel de Swaen (p. 621-633) en de beide ‘Bijbelhistories’ (Oud en Nieuw
Testament; 1780) van Jozef de Wolf (p. 804-812). Niet
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alleen blijkt tussen 1700 en 1780 in de Zuidelijke Nederlanden ‘geen enkel
oorspronkelijk epos’ verschenen te zijn (p. 823), maar bovendien is de Swaens werk
een lyrisch-epische tekst die slechts een epos als onderbouw heeft, terwijl de
bijbelhistorie van De Wolf helemaal een epische structuur mist, zodat ze ‘niet zonder
aarzeling’ (p. 804) bij het overzicht werd betrokken. Op De Swaens ‘magnum opus’
na, waarover het oordeel luidt dat het ‘nog altijd niet de waardering gevonden [heeft],
waarop het vanwege zijn literaire qualiteiten recht zou hebben’ (p. 633), zijn deze
Zuidnederlandse teksten - zo vermoed ik - nog ondankbaarder dan een aantal van
hun Noordnederlandse pendanten en de onderzoeker kan er nauwelijks zijn leeslust
aan gevoed hebben. Maar hij heeft ze met zorg grondig en volledig besproken, de
stukken van De Wolf en Cockelet met hun origineel vergeleken - daarbij de invloed
van Vondels Aeneis-in-proza op Cockelets vertaling aangetoond -, ze in hun zwakke
literaire waarde genuanceerd geëvalueerd. En zo een schoolvoorbeeld gegeven van
de wijze waarop alle kennis van de 18de-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde
noodzakelijkerwijze moet beginnen, nl. via het contact met en de studie van de
teksten. Al te veel immers is het beeld van deze literatuur nog het produkt van
overgeleverde, vaak verouderde en onjuiste informatie. Zomin de vertaling van
Cockelet als de bijbelhistorie van De Wolf hebben ooit enige aandacht gekregen (op
eventueel een paar regels na, die een vroege Vlaamse filoloog er misschien in een
of ander haast vergeten 19de-eeuws tijdschrift aan gewijd kan hebben).
De auteur ziet, omwille van zijn leeftijd, af van de voltooiing van zijn grootse
onderneming en troost zich - terecht - met de gedachte dat hij het onderzoek naar
het Nederlandse epos van de 17de en 18de eeuw, ‘tot dusver praktisch een witte vlek
[...] op de kaart van onze literatuur’ (p. XVII), althans tot een goed einde heeft
gebracht. Mocht het monument dat hij oprichtte, ooit zijn voltooiing krijgen, dan
zou blijken dat in de Zuidelijke Nederlanden het epos een sterke nabloei kende,
precies na 1780, de datum waarop Smit zijn tweede deel eindigt. In zijn Lof der
Geleerdheid (1785) kondigt de uit het Noorden in Brugge ingeweken B. Détert de
uitgave aan van een vertaling van Der Tod Abels van Gessner, in 1792 verschijnen
De gevallen van Telemachus van de hand van de Brugse arts J.B. Versluys (de Gentse
drukker Snoeck-Ducaju geeft nog in de 19de eeuw, met een ‘goedkeuring’ van 1812,
een proza-bewerking van Telemachus uit voor ‘de jonge lieden, en voornamelijk die
van Vlaanderen’), de Mechelse koopman en historicus Willem Verhoeven werkt
tijdens de Franse tijd twaalf jaar aan een Belgiade, A. Stichelbaut geeft in 1811,
opnieuw in Brugge, Jeruzalems herstelling uit. In 1788 was in die stad een (door
Smit, p. 214-215, vermelde) nadruk van Hoogvliets Abraham verschenen, een door
de Zuidnederlandse rederijkers hogelijk bewonderd voorbeeld.
De achterstand in de tijd die zich, t.o.v. de Noordnederlandse literaire
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evolutie, voor het epos aftekent, geldt net zo goed voor andere genres, en wordt
overigens een soort constante in de 19de-eeuwse letterkunde. Elementen ter verklaring
liggen voor de hand: de culturele achterstand, de verfransing die maakte dat wie
voldoende Frans kende naar lectuur in die taal greep, wat b.v. verklaart dat geen
enkele vertaling van de Henriade in het Zuiden het licht zag, al werd Voltaires epos
druk gelezen, geprezen of afwijzend gecommentarieerd (behoefte aan vertaling was
er alleen voor het theater van de rederijkers en die hebben het instrument gretig
gebruikt, ook om de nieuwste auteurs vlug in hun repertoire op te nemen). Waar
moeten de lezers van die late Zuidnederlandse epen gezocht worden? Wie zijn ze?
Alleen al het eerste deel van de Virgilius in de Nederlanden van V.A.C. Le Plat, een
in 1802-1803 in Brussel verschenen burlesk epos, bevat bij voorbeeld de namen van
ten minste zevenhonderd intekenaren, onder wie zeer veel Noordnederlanders (o.a.
Van der Palm, Van Hogendorp, Loosjes, Feith, Kinker, Schimmelpenninck, Pijpers),
meestal met hun beroep of ambt. Met die gegevens zou in een eventueel derde deel
wat te doen vallen.
De wens van de auteur, ‘haast tegen beter weten in’ (p. XVII), dat dit deel door
een jongere collega zou worden geschreven en dat zijn werk op die wijze voltooid
zou worden, kan de recensent slechts, met dezelfde aarzelende bedenking, op zijn
beurt met klem opnieuw formuleren.
J. SMEYERS
GERHARD KUIPERS: Verzamellijst van recensies en vermeldingen van
buitenlandse literatuur in de Nederlandse periodieke pers gedurende het
tijdvak 1830 tot en met 1839. Utrecht, Instituut voor Algemene
Literatuurwetenschap, 1983.
Het doel van deze publikatie is, een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de
reacties op buitenlandse literatuur in de Nederlandse periodieke pers gedurende een
bepaald tijdvak. Een van de moeilijkheden bij het - thans steeds meer in de
belangstelling staande - receptieonderzoek is immers, de over zo vele tijdschriften
verspreide vindplaatsen van recensies en vermeldingen te achterhalen, die juist in
zo hoge mate tot een meer genuanceerd beeld bijdragen. Aldus Gerhard Kuipers.
In de inleiding presenteert hij zijn selectiecriteria, het geëxcerpeerde materiaal en
de structuur van de verzamellijst. Omdat hij zich met nadruk tot een presentatie van
materiaal wil beperken, bevat zijn inleiding geen interpretatief gedeelte, alleen een
paar rudimentaire kwantitatieve gegevens.
Bij de selectiecriteria valt het op dat er geen dagbladen zijn onderzocht. Een
tijdrovende bezigheid zou dat zeker zijn geweest, maar of het resultaat vermoedelijk
miniem zou zijn, omdat er geen dagbladen met vaste boekenof literatuurrubrieken
waren, is als verantwoording misschien te snel beweerd. Liefhebbers van
jeugdliteratuur zullen het betreuren dat die,
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zonder verdere opgave van redenen, niet is opgenomen. Met buitenlandse literatuur
wordt bedoeld auteurs en werken in de volkstaal Met reacties zowel recensies als
verwijzingen. De periode 1830-1839 steunt op louter pragmatische gronden.
Het geëxcerpeerde materiaal bestaat uit 31 tijdschriften waaronder gelukkig ook
een aantal algemeen ontspannende bladen met zeer weinig literair materiaal. Dat die
laatste volgens Kuipers ‘voor kennis van de meningsvorming in literaire
aangelegenheden weinig waardevol’ zijn, lijkt me een eng kwalitatieve stellingname.
Het kan juist de moeite waard zijn te kijken welke auteurs ook in die bladen op een
bepaald ogenblik aanwezig zijn, wat overigens ook voor de dagbladen geldt.
De verzamellijst bestaat uit ‘1. een lijst van vindplaatsen van reacties op
buitenlandse auteurs en/of werken, in volgorde waarin ze in deze tijdschriften
voorkomen; de bladen zelf in alfabetische volgorde; 2. een alfabetische index hierop,
naar literatuur geordend; 3. een overzicht van die anoniem verschenen werken
waarvan de auteurs in deze publikatie vermeld zijn.’ Het totale aantal vindplaatsen
zou ongeveer 5000 zijn.
Vrij uitvoerig wordt er aandacht besteed aan de technische afspraken met betrekking
tot beschrijving van titels, volgorde, spelling enz.
Lijsten als deze, waar steeds veel meer arbeid mee gepaard gaat dan het resultaat,
hoe uitgebreid of verfijnd ook, laat vermoeden, zijn altijd welkom. Bij deze
verzamellijst kunnen geïnteresseerden in auteurs, in tijdschriften, in nationale
literaturen, in vertaalcircuits of in receptiegeschiedenis wat opsteken. Literair-historici
zullen merken dat het beeld van de algemene situatie wat kennis van en reactie op
de buitenlandse literatuur betreft, in deze lijst grotendeels bevestigd wordt. Op de
eerste plaats komt, althans kwantitatief, de Duitse literatuur, daarna de Engelse en
de Franse, in gelijke mate aanwezig. Schiller, Goethe, Scott, Byron, Hugo en
Lamartine zijn overal present, Keats, Shelley, Novalis en Hölderlin zijn nauwelijks
of niet aan de orde. Dit wat de gevestigde waarden betreft. Even interessant is na te
kijken welke nu onbekende auteurs toen druk bepraat werden.
Maar toch moet men bij interpretatie van deze gegevens voorzichtig zijn. Deze
verzamellijst kan pas echt goed worden gebruikt als er daarnaast vergelijkbare lijsten
voor andere decennia van de 19de eeuw ter beschikking staan. Ik heb niet de indruk
dat dat er voorlopig in zit.
Voor meer details, vooral over de inhoudelijke kant van de vindplaatsen, kan men
terecht in het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap te Utrecht.
Ik heb één groot bezwaar tegen de structuur van de vindplaatsenlijst en de index,
een bezwaar dat zeker zal worden gedeeld door wie op zoek gaat naar meer gegevens
over vertalingen in het Nederlands in de periode 1830-1839. Op een groot aantal
plaatsen en zeker waar het om werken gaat met
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een eigennaam als titel valt niet uit te maken of de recensent de oorspronkelijke tekst
of een vertaling in het Nederlands recenseert. Volgens het voorwoord zou het
‘doorgaans’ om vertalingen gaan.
Jammer tenslotte dat alle bladen van deze interne Utrechtse publicatie bij wat
intensiever gebruik gaan losraken.
Tilburg, juli 1984
JAN SCHOOLMEESTERS
ANNEMARIE KETS-VREE, Woord voor woord. Theorie en praktijk van de
historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een
ontgoocheling van Willem Elsschot. Utrecht, HES uitgevers, 1983; 387
blz.
‘Zonder overdrijving kan men stellen dat de meeste uitgaven van het werk van
moderne Nederlandse dichters (en prozaïsten) in wetenschappelijk opzicht zeer veel
te wensen overlaten’, zo opent het Woord vooraf van het ‘apparaatdeel’ van de
monumentale editie van de Gedichten van J.C. Bloem, verzorgd door A.L. Sötemann
en H.T.M. van Vliet (1979). De editeurs vervolgen even verder: ‘editietechniek is
een discipline die wat de “moderne” neerlandistiek betreft nog nauwelijks aan de
kinderschoenen is ontgroeid - dit in tegenstelling tot de situatie in Engeland, de
Verenigde Staten, en vooral Duitsland waar het vak een grote vlucht heeft genomen
en waar indrukwekkende resultaten zijn bereikt.’ De leemte die hier nogal lakoniek
werd geconstateerd is nu, vijf jaar later, weliswaar niet opgevuld, maar door de reeks
zelf waarin de Bloem-editie verscheen, de ‘Monumenta Literaria Neerlandica’,
uitgegeven onder de auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, werd inmiddels wél een indrukwekkend begin gemaakt met de
wetenschappelijk verantwoorde editie van moderne Nederlandse literatuur: in dezelfde
reeks zijn immers al vier delen verschenen van de historisch-kritische editie van
Leopolds gedichten (de eerste twee met ‘De tijdens het leven van de dichter
gepubliceerde poëzie’, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet; de twee
volgende delen met de ‘Gedichten uit de nalatenschap’, verzorgd door G.J. Dorleijn),
waarvan nog twee delen in het vooruitzicht worden gesteld. Ook andere dichters
zullen in de reeks worden opgenomen.
Dit monumentale project heeft terecht de nodige aandacht gekregen in de vakwereld
en lokte o.m. een ‘bevlogen’ pleidooi uit van Marita Mathijsen, die wat meer orde
op zaken wenste te stellen in ‘De editiechaos in Nederland’ (in De Revisor 10, nr. 1,
febr. 1983) en op haar beurt meer ‘bedaagde’ beschouwingen ingaf aan Frans A.
Janssen en Eep Francken (ibid. nr. 3, juni 1983). Welk standpunt men in de
veelvertakte tradities van wetenschappelijk editeren ook moge verkiezen, het is hoe
dan ook duidelijk dat de editietechniek die door Prof. Sötemann werd ontwikkeld
baanbrekend is gebleken en de moderne neerlandistiek weer in het spoor heef gezet
van internationale ontwikkelingen terzake.
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De dissertatie van mevr. Kets-Vree, gewijd aan de in 1914 verschenen novelle ‘Een
ontgoocheling’ (apart 1920) van Willem Elsschot, is een minder prestigieus, maar
niettemin representatief werkstuk uit de ‘Utrechtse school’ of, zo men wil, uit het
atelier van A.L. Sötemann. De editie is wat concept en uitvoering betreft kleinschaliger
dan de ‘Monumenta’-reeks, maar heeft de bijzondere verdienste dat de methode hier
voor het eerst wordt gedemonstreerd aan een prozatekst. Het kenmerkende van de
historisch-kritische methode is dat een volledige documentatie wordt gegeven, met
alle bronnen, waarbij voorop staat dat alle overgeleverde versies van een tekst in
principe als gelijkwaardig worden beschouwd. De principes van deze - in hoofdzaak
door de Duitse traditie geïnspireerde techniek - worden door mevr. Kets-Vree in een
Inleiding duidelijk uiteengezet en kort getypeerd tegenover de Angelsaksische wijze
van editeren, die vooral gericht is op het leveren van een betrouwbare, van corrupte
plaatsen gezuiverde ‘copy-text’. In de Inleiding wordt ook een (beknopt) historisch
overzicht gegeven van de opvattingen inzake de historisch-kritische methode, waarin
het ‘genetisch apparaat’ zich (vooral sedert Beissners Hölderlin-editie in 1943)
verzelfstandigde en waarin varianten steeds meer werden ‘gebruikt’ om het ontstaan
van een tekst te reconstrueren.
Deze ontwikkeling naar steeds meer aandacht voor de genese van een tekst leidt
in de praktijk tot op het eerste gezicht bevreemdende resultaten. Zo werd voor de
Bloem-editie als basistekst de tekst gekozen die de eerste voltooide versie
vertegenwoordigt, wat impliceert dat de ‘identiteit van de bundels’ in de editie wordt
doorbroken. Voor Leopold werd een strikte scheiding aangebracht tussen het
gepubliceerde deel van het poëtische oeuvre en de literaire nalatenschap, waardoor
het inmiddels al vertrouwd geworden beeld van het Verzameld werk - dat zoals de
editeurs aantonen voor kritiek vatbaar is - totaal gewijzigd wordt, terwijl in de
wetenschappelijke editie niet de eerste gepubliceerde versie als basistekst werd
gekozen - deze blijkt slechts relatief betrouwbaar te zijn - maar wel de laatste door
Leopold geautoriseerde en tijdens zijn leven gedrukte versie. Deze laatste keuze werd
ook gemaakt voor de editie van ‘Een ontgoocheling’: ook hier wordt uitgegaan van
de ‘Fassung letzter Hand’ of de ultima manus versie, maar de nadruk van het
onderzoek op de genese en de overlevering van de tekst leidt dan weer tot de
consequentie dat de basistekst zelf ‘uit praktische overwegingen’ in de editie naar
een bijlage wordt verwezen en alleen ‘gebruikt’ werd als uitgangspunt bij de indeling
in alinea's. Bij de keuze van de tekst zelf in het geheel van Elsschots oeuvre - een
historisch-kritische editie van het gehele werk lijkt waar het om proza gaat vooralsnog
niet te verwezenlijken - was de combinatie van het literaire en het filologische belang
doorslaggevend: van ‘Een ontgoocheling’ is vrij gevarieerd materiaal overgeleverd,
dat twee handschriften (autografen),
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een typoscript, een drukproef, twee tijdschrift-publikaties en zeven geautoriseerde
drukken omvat. Toch biedt dit materiaal geen (al te) ingewikkelde problemen. Mevr.
Kets-Vree is er in ieder geval in geslaagd aan de lezer in een ‘synopsis’ een simultaan
waarneembaar beeld te presenteren van alle versies van de tekst, door wijzigingen
telkens onder de ‘oorspronkelijke’ tekst te plaatsen. Hierdoor wordt het tekstbeeld
weliswaar beheerst door wit, maar het groeien van de tekst, met vele opvallende
inlassingen, is volledig en in één oogopslag duidelijk.
Nog op een ander punt brengt deze editie een eigen bijdrage aan de ontwikkeling
van de historisch-kritische methode. Waar in dergelijke wetenschappelijke edities
volgens nu al beproefd voorbeeld een hoofdstuk over de poetica van de auteur kan
worden ingevoegd, gaat mevr. Kets-Vree nog een stap verder: het onderzoek van de
varianten, toegespitst op poeticale tendenties en getoetst aan externe poeticale
uitspraken van de auteur, is in het derde deel van deze dissertatie uitgegroeid tot een
systematisch overzicht van de verschillende manieren waarop varianten ten nutte
kunnen worden gemaakt. Zo worden onderscheiden: 1. varianten als hulpmiddel bij
de constitutie van teksten (het vaststellen van een betrouwbare lezing), 2. varianten
als hulpmiddel bij de analyse en interpretatie van (delen van) voltooide teksten (de
variant fungeert hier als ‘startmotor’ of ‘signaal’ maar geeft uiteraard geen inzicht
in het totale creatieve proces), 3. varianten in dienst van de analyse en interpretatie
van de genese, 4. varianten en de poetica van de auteur. In dit laatste, in deze
historisch-kritische uitgave essentiële deel van het onderzoek wordt door mevr.
Kets-Vree een onderscheid gemaakt tussen macrostructureel en microstructureel te
interpreteren varianten. Bij toetsing hiervan aan de poeticale opvattingen van Elsschot
komt zij tot de bevinding dat ‘Een ontgoocheling’ het werk is van een nog onervaren
schrijver. Immers, volgens haar hebben niet alle scènes binding met het thema van
het verhaal. Dit is dus in strijd met de door Elsschot expliciet geformuleerde poetica,
waarin wordt gesteld dat de schrijver het einde van zijn verhaal in het oog moet
houden en in functie daarvan het overbodige moet weren. Interpretatie van de
varianten leidt hier dus tot een waardeoordeel, waarbij dan wel moet worden betreurd
dat de gebruikte bronnen voor Elsschots uitspraken later zijn ontstaan dan de tekst
waaraan ze worden getoetst - een inconsequentie waarvan de editeur zich overigens
bewust is.
Ook de interpretatie van de ‘stilistische’ varianten (microstructureel) leveren het
nogal teleurstellende resultaat op dat het niet zinvol is om de varianten te toetsen aan
Elsschots poeticale normen - een resultaat dat niet het gevolg is van de
onderzoeksmethode zelf maar wel van de (te) schaarse poeticale uitspraken van
Elsschot. Ook indien mevr. Kets-Vree de door Vic van Reijt gebrachte aanvullende
lijst van interviews met Willem Elsschot (Het oog in 't zeil 1, nr. 2, december 1983)
in haar onderzoek had
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verwerkt, dan zou dit vermoedelijk aan deze situatie niets hebben veranderd. In de
dissertatie als zodanig werd exemplarisch onderzoek verricht, dat in belangrijke mate
bijdraagt aan de toepassingsmogelijkheden van de historisch-kritische methode.
ANNE MARIE MUSSCHOOT

Verder ontvingen wij:
Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’ te Gent,
Jaarboek 1982-1983, XXXIII (Tweede reeks: nr. 25). 331 blz.
Het grootste deel van dit jaarboek wordt ingenomen door studies over en teksten van
de Antwerpse rederijker Cornelis Van Ghistele. Mireille V Vinck-Van Caekenberghe
publiceert een uitvoerig hoofdstuk uit haar proefschrift over deze auteur. Dank zij
o.m. archiefonderzoek weet zij heel wat biografische gegevens aan het licht te brengen
o.a. zijn geboortejaar, waarvan het nu vaststaat dat het omstreeks 1510 moet gesitueerd
worden. Hij blijkt het beroep van kuiper, speculant in onroerende goederen en
handelaar uitgeoefend te hebben, hoewel hij universitair geschoold was (student in
de Artes te Leuven). In deze biografie betrekt de auteur ook Van Ghisteles optreden
als literator, waarvan zij het creatief hoogtepunt tussen 1552 en 1556 meent te mogen
plaatsen. Wat hierbij ook aan het licht komt en minder bekend was, is Van Ghisteles
auteurschap van twee Latijnse gedichten. Vanzelfsprekend komt ook het factorschap
van ‘De Goudbloem’ ter sprake in welke functie de bestudeerde dichter o.m. zijn
kamer aan het Landjuweel van 1561 heeft laten deelnemen. Interessant in Mevr.
Vincks studie om het inzicht dat zij biedt in de context waarin Van Ghisteles leven
zich heeft afgespeeld, dat niet zonder belang is voor een beter begrijpen van de
literaire produktie zelf.
C. Van Ghistele is de auteur van twee inhoudelijk op elkaar aansluitende amoereuze
spelen die de titel ‘Van Eneas en Dido’ meekregen. Zij worden in hetzelfde jaarboek
met een uitvoerige inleiding en degelijke taalkundige aantekeningen uitgegeven door
K. Iwema.
De spelen verdienen onze aandacht omdat ze het werk zijn van een auteur die
tussen redererijkerij en renaissance in staat. De stof voor dit tweedelig ‘meispel’
werd ontleend aan Vergilius' epos, waarvan Van Ghistele ook als vertaler bekend is.
Overlappen de eerste bladzijden van Iwema's bijdrage gedeeltelijk het opstel van
Mevr. Vinck, vlug gaat hij zijn eigen weg o.m. door een grondige bespreking van
wat hij de ‘ruimtelijke enscenering’ noemt en van de verschillende kontaktniveaus
waarin de spelende personages (ook de sinnekens) met elkaar worden samengebracht.
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Volgt dan een uitgebreid ‘analytisch overzicht’ met in de marge een door Iwema zelf
aangebrachte indeling in scènes. Aandacht wordt dan verder gewijd aan rijm - en
strofenbouw, de verhouding tussen de toneelkunst en de vertaling die Van Ghistele
van de eerste vier boeken van de Aeneis gemaakt heeft. S. eindigt met een soort
evaluatie waarin de stofkeuze een trouvaille genoemd wordt en bewondering
uitgesproken voor het gemak waarmede Van Ghistele zijn vers en de hele retoricale
vormtechniek beheerst. Hoewel Van Ghistele met de antieken vertrouwd was zijn
de spelen volgens Iwema - en we kunnen hem hierin gerust bijtreden - ‘van klassieke
sporen vrij’. Dus renaissancist omwille van de stof, in de verwerking blijft hij volledig
rederijker.
D. Geirnaert bespreekt ‘Werk van Eduard de Dene in 16de-eeuwse drukken’. Het
gaat om van elders bekende teksten, maar tevens wordt voorzichtig een hypothese
opgebouwd, volgens dewelke De Dene ook de auteur van een anoniem verschenen
gedicht zou zijn. J. Huyghebaert zet zijn lijst ‘Dichtwedstrijden in Vlaanderen in de
negentiende eeuw’ voort. W. Waterschoot en D. Coigneau bespreken, ieder even
grondig en met veel aanvullingen, resp. De Gentse spelen van 1539 (ed. Erné en Van
Dis) en De Delftse rederijkers ‘Wij rapen gheneucht’ van F.C. van Boheemen en
Th.C.J. van der Heijden. A.M. Musschoot laat ons kennismaken met recente
publicaties over (meestal modern) toneel- en theaterleven in de Zuidelijke
Nederlanden. A. van Elslander laat zijn inleiding tot de première van C. Buysses Ik
voel me als een boom afdrukken, waarop een spirituele huldigings-toespraak van M.
Van den Abeele voor de 60 geworden Van Elslander volgt, samen met een voor die
viering door D. Coigneau geschreven ‘refereijn’.
Het jongste jaarboek van De Fonteine vormt weer lektuur die vooral
belangstellenden in de rederijkersliteratuur niet ongelezen mogen laten.
L.R.
MARIO BAECK en WILFRIED VANDAELE, Leesmuseum. Tijdschrift voor
Letteren, Wetenschappen en Kunsten 1856-1859. Gent, Cultureel
Documentatiecentrum 't Pand, Rijksuniversiteit, 1983. Bibliografie van
de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, Bouwstoffen, II, 3.
Naast de eigenlijke bibliografie (met karakterisering van de bijdrage en de nodige
registers), bezorgen de auteurs een korte situering van het behandelde tijdschrift
Leesmuseum.
Het creatief, kritisch en polemisch tijdschrift wordt voorgesteld als een staalkaart
van een vooruitstrevend intellectueel (literair) tijdschrift. J.F.J. Heremans blijkt de
spilfiguur te zijn. Interessant zijn de polemieken die erin werden gevoerd en de manier
waarop ‘het snoeimes der letterkundige

Spiegel der Letteren. Jaargang 26

320
kritiek’ werd gehanteerd. Stof genoeg blijkbaar om hierop dieper in te gaan. De
inleiders stippen ook enkele nog niet volledig opgeloste bibliografische problemen
aan.
P.C.
50 jaar AMVC. Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven, 1984 (Publikaties SBA/AMVC, 5/6), 180 blz. Prijs: 300 BF
exclusief verzendingskosten.
In 1983 vierde het in alle opzichten respectabele AMVC zijn vijftigste verjaardag
o.m. met een studiedag over de literaire en culturele documentatie in Vlaanderen.
Dit keurig gedenkboek biedt, behalve de tekst van de bij deze gelegenheid gehouden
lezingen, een fraai geïllustreerde kroniek van de instelling (waarbij ook haar
voorgeschiedenis wordt betrokken), een lijst van al de door haar georganiseerde
tentoonstellingen en - zeer nuttig - de adressen van de tijdens de studiedag behandelde
instellingen.
Op deze studiedag werden de volgende instituten voorgesteld: Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven (A.M.C.V.) door R. Rennenberg, de Provinciale
Bibliotheek en Cultuurarchief van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen (P.B.C.)
door M. Berteloot, het Provinciaal Archief en Documentatiecentrum te Hasselt (PAD)
door R. van Laere, het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
door A. Korteweg, het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC)
te Leuven door E. Lamberts, het Archief, Documentatie - en Onderzoekscentrum van
het Liberalisme (ADOL) te Gent door A. Derolez, het Daensmuseum en Archief van
de Vlaamse Sociale Strijd (DAVS) te Aalst door R. d'Haese en last but not least de
kleine literaire musea en documentatiecentra in Vlaanderen door M. Somers.
Zoals het echte archivarissen past, hebben de uitgevers de discussies die naar
aanleiding van deze teksten werden gevoerd, integraal opgenomen: een zeer
informatieve en boeiende brok literatuur, vooral voor wie - gnuivend - tussen de
regels kan lezen en wat met de bonte wereld van het Vlaamse Cultuurleven bekend
is.
In alle opzichten een zeer lezenswaardige publikatie.
K.P.
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