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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1-2]
De mise-en-scene van de ‘Spaanschen Brabander’
1
Toen Eelco Verwijs in 1869 de eerste moderne editie van de Spaanschen Brabander
(SB) verzorgde, schrok hij er niet voor terug de toneelaanwijzingen op een aantal
plaatsen te verbeteren en aan te vullen1. Steun hiervoor kon hij vinden in een tien
jaar oudere studie van Jan ten Brink, die bij de inhoudsbeschrijving van de SB per
door hem onderscheiden ‘tooneel’ (of groep van zulke tonelen) aangaf wat het decor
tijdens de opvoering ervan moest voorstellen2. Kan men Ten Brinks notities eventueel
nog afdoen als suggesties zonder historische pretenties, Verwijs' ingrepen moeten
worden gezien als emendaties, verbeteringen van die plaatsen waar de tekst volgens
hem als bedorven moet worden beschouwd. Hedendaagse tekstbezorgers van de SB
stellen zich heel wat voorzichtiger op, maar daaraan kleeft wel het nadeel dat de
vraag naar de mise-en-scène van de SB nu volledig achter de horizon is verdwenen.
In de jongste uitgave van de SB wordt in de inleiding weliswaar voor het eerst de
gespeelde ruimte van het spel systematisch en detail beschreven, maar de vraag hoe
de tekst wil dat die gespeelde ruimte op het toneel gestalte krijgt, komt niet aan de
orde3.
Men kan die vraag laten rusten vanuit de overtuiging dat ze op het terrein van de
theater- en niet op dat van de literatuurwetenschap

1
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G.A. Bredero, Spaanschen Brabander, met eene inleiding, aanteekingen en eene woordenlijst
voorzien door E. Verwijs (Leeuwarden 1869).
J. ten Brink, Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historiesch-aesthetische studie van het
Nederlandsche Blijspel der zeventiende eeuw (Utrecht 1859), blz. 440-451. Uit formuleringen
die hij bij andere spelen gebruikt, zoals ‘Een open veld, met eene boerenwoning in 't verschiet’
(blz. 171) en ‘Een Vertrek in Carponnys huis, op den achtergrond de deur van Lucelles
kamer’ (blz. 193), blijkt dat hij inderdaad het decor en niet de gespeelde ruimte op het oog
heeft. Verwijs geeft zijn afhankelijkheid van Ten Brink niet met zoveel woorden toe; ik leid
die af uit het feit dat hij op de cruciale plaatsen de mise-en-scène van Ten Brink volgt.
Theoretisch is het niet uitgesloten dat Verwijs zelfstandig tot zijn opvattingen is gekomen.
G.A. Bredero, Spaanschen Brabander. Ingeleid en toegelicht door C.F.P. Stutterheim
(Culemborg 1974). Uit deze druk wordt geciteerd.
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ligt. Maar zó gemakkelijk is het niet om hier de grenzen te trekken. Mise-en-scène
is - al zou de hedendaagse toneelpraktijk iemand op andere gedachten kunnen brengen
- geen saus die over een tekst wordt gegoten alvorens hij op het toneel wordt
opgediend. De tekst zelf impliceert tot op zekere hoogte een bepaalde mise-en-scène.
Wie erkent dat de SB in de eerste plaats geschreven is om opgevoerd te worden, kan
zich niet onttrekken aan de bestudering van de samenhangen van de tekst op het
niveau waarop deze duidelijk op de opvoering vooruitgrijpt. Men kan de vraag ook
laten rusten omdat er omtrent het toneel waarvoor de SB is geschreven - en dat moet
dat van De Eglentier geweest zijn4 - zo weinig informatie beschikbaar is5. Maar De
Eglentier was een rederijkerskamer en van het toneel der rederijkers is reeds het
nodige bekend6; hetzelfde geldt voor de Nederduytsche Academie7, het theater waar
de SB al heel snel werd opgevoerd, misschien zelfs voor het eerst8. Het is mogelijk
om wat uit de tekst van de SB kan worden afgeleid omtrent de relatie

4
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Het spel is ‘Volmaackt in 't Iaar 1617. In April’, d.w.z. ongeveer drie maanden voordat
Samuel Coster de grond voor de bouw van de Academie kocht. Uit de handhaving van het
geciteerde onderschrift in de uitgave van 1618 - Bredero voegt aan de tekst dan nog een ‘Tot
den leser’, gedateerd 6 juni 1618, toe en kòn dus ingrijpen - is af te leiden dat we geen voor
een opvoering in de Academie aangepaste redactie voor ons hebben. Tot aanpassing op
technische gronden kan er nauwelijks aanleiding zijn geweest; Coster, die in dit opzicht de
vrije hand had, zal geen theater gebouwd hebben met minder mogelijkheden dan De Eglentier.
Er zijn geen archivalia, geen gravures of schilderijen, die met dit toneel in verband kunnen
worden gebracht. Zonder diepgaand onderzoek kan echter worden aangetoond dat er tenminste
één groot en één klein compartiment was. Vijf metascènes in Bredero's Rodd'rick ende
Alphonsus (gespeeld 1611) spelen zich af in een ruimte die met gordijnen kan worden
afgesloten, d.w.z. in een compartiment. In drie gevallen (vs. 723-792, vs. 1003-1183, vs.
1897-2002) is de gespeelde ruimte een zaal in het koninklijk paleis; in een geval (vs.
1451-1483) is het een bed en in een geval (vs. 1316-1351) de plaats waar een duel kan worden
uitgevochten. Tevens blijkt (bij vs. 349) dat men over de mogelijkheid beschikte om het
kijken ‘boven uyt een venster’ uit te beelden. Het werk van Theodoor Rodenburg bevestigt
deze gegevens; bovendien is er de aanwezigheid van een hemel die op aarde kan dalen en
van een galerij uit af te leiden (vgl. W.M.H. Hummelen, Amsterdams toneel in het begin van
de Gouden Eeuw ('s-Gravenhage 1982), blz. 173 noot 192, blz. 176).
Zie mijn ‘Typen van toneelinrichting bij de rederijkers’, in: Studia Neerlandica 2 (1970),
blz. 51 - 109 en ‘Types and Methods of the Dutch Rhetorician's Theatre’, in: C. Walter
Hodges, S. Schoenbaum and Leonard Leone (ed.), The Third Globe. Symposium for the
Reconstruction of the Globe Playhouse, Wayne State University, 1979. (Detroit 1981), blz.
164-189.
Hummelen, Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw, blz. 80 - 182.
De eerste gedateerde druk is van vóór Bredero's dood en claimt met de mededeling ‘Ghespeelt
op de eerste Duytsche Academie’ en het afdrukken van het Academiewapen, beide op het
titelblad, het stuk zo nadrukkelijk voor de Academie dat een première in De Eglentier daarmee
wel erg strijdig is. Aannemelijk lijkt dat Bredero zijn kruit droog heeft gehouden voor de
nieuwe onderneming waaraan hij samen met Hooft en Coster deelnam.
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tussen de gespeelde ruimte en het decoratief te betrekken op het toneel van de
Academie. De toneelinrichting in De Eglentier omstreeks 1617 ligt, naar men mag
aannemen, op de lijn tussen de toneelinrichting bij de rederijkers van de voorafgaande
eeuw en de Academie. Door de ensceneringsmogelijkheden van de Academie tegen
de achtergrond van die van het rederijkerstoneel te plaatsen, bestrijken we in theorie
ook de mogelijkheden van De Eglentier. Op die wijze kan worden vermeden dat er
schijnproblemen worden opgeworpen in vorm van vragen die, indien men de inrichting
van het toneel in De Eglentier zou kennen, gemakkelijk te beantwoorden geweest
zouden zijn. Of het nodige dat van het rederijkerstoneel en de Academie bekend is
ook voldoende zal blijken voor de SB, kan pas beoordeeld worden als de proef op
de som is genomen. Het is in elk geval voldoende voor een poging om die proef te
nemen9.
Mise-en-scène kan men definiëren als de wijze waarop het handelen van de acteurs
bij het uitbeelden van de gespeelde ruimte verbonden is met speelvlak en decoratief
en, voor zover daarvan sprake is, de manier waarop het decoratief, d.w.z. alles wat
op het speelvlak staat of erboven hangt en in de loop van het spel betekenis draagt,
is aangepast aan de opvoering van een bepaald stuk10. De in toneelstukken meest
algemeen aanwijsbare vorm van het hierboven bedoelde handelen van de acteurs is
het opkomen en afgaan. Ik begin daarom met vast te stellen wie wanneer afgaat en
opkomt. De nadruk valt daarbij op de passages waar dat vaststellen moeilijkheden
oplevert en op de mogelijke oorzaken daarvan. Vervolgens wordt nagegaan welke
gespeelde ruimtes tot stand komen, zowel in directe samenhang met de voor opkomst
en afgang gebruikte toneeltoegangen als daarbuiten. Het op deze wijze
gereconstrueerde eisenpakket van gespeelde ruimte wordt daarna geplaatst tegenover
het geheel

9

10

Ik ben mij ervan bewust dat de conclusies waartoe ik met betrekking tot het toneel van de
Academie ben gekomen, niet algemeen gedeeld worden. De exercitie die ik hier voorstel
blijft niettemin zinvol voor wie ten opzichte van mijn reconstructie van het toneel in de
Academie enige distantie wil bewaren. Omdat de opvoering van de SB (zoals ik zal aantonen)
geen beroep doet op de mogelijkheid de achterwand van het centrale compartiment om te
draaien, komt het erop neer dat ik uitga van een toneel dat slechts in beperkte mate van de
traditie afwijkt; in die zin nl. dat de toneeltoegangen waarachter geen bespeelbaar
compartiment voorhanden is, in dit geval niet liggen aan de zijkanten van de stellage maar
direct links en rechts van het centrale compartiment, en met deuren in plaats van met gordijnen
worden afgesloten.
Het op het toneel aanwezige motto van het spel, waarop door Jerolimo in vs. 41 gewezen
wordt, maakt dus geen deel uit van het decoratief en zijn gebaar hoort niet tot de
mise-en-scène.
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van de mogelijkheden op het toneel van de Academie en er vindt een verbinding van
het een met het ander per onderdeel plaats, waarbij rekening wordt gehouden met
de mate van geschiktheid van die onderdelen om een bepaalde rol in de gespeelde
ruimte te vervullen. Als aan de verschillende onderdelen van de Academie de rollen
zijn toebedeeld, kan het spel worden ‘opgevoerd’, d.w.z. dat van scène tot scène
wordt nagegaan wat die rolverdeling betekent voor een opvoering die van die
rolverdeling uitgaat. Nadat ik heb overwogen in hoeverre een meer 16e-eeuws gebruik
van het toneel bij de in de SB geïmpliceerde mise-en-scène zou passen, volgen enkele
conclusies.

2
Om uit te maken wie wanneer opkomt en afgaat kan men een beroep doen op directe
en indirecte toneelaanwijzingen in de tekst. De directe zijn ten dele van het ook bij
de rederijkers gebruikelijke soort: toneelaanwijzingen als ‘uyt’ en ‘binnnen’ en (bij
het eerste optreden van een personage) uitbreidingen van de clauskop met informatie
omtrent aard en uiterlijk van dat personage: ‘Robbeknol de knecht’, ‘Byateris een
uytdraaghster’. Dergelijke aanwijzingen komen in de SB overigens maar sporadisch
voor.
In het spel zijn binnen de bedrijven (waarover hieronder meer) sporen te vinden
van een onderverdeling (per bedrijf) in ‘uytkomens’. Deze bij de rederijkers
ongebruikelijke term wordt bij 17e-eeuwse auteurs niet altijd in dezelfde zin
gehanteerd; van geval tot geval moet worden vastgesteld wat eronder moet worden
verstaan. In de SB blijkt onder ‘uytkomen’ een rederijkerscategorie schuil te gaan:
het is een metascène tussen twee pausa's11. Een pausa is een

11

In de SB wordt in totaal viermaal van een uytkomen gesproken. In drie gevallen leidt het
geen twijfel dat er een metascènegrens aan het uytkomen voorafgaat (vs. 955/6, 1005/6,
1477/8). Tweemaal kan ook worden vastgesteld hoe een uytkomen aan het slot wordt begrensd.
Het slot van het eerste uytkomen van het tweede bedrijf moet vallen bij vs. 1539. De
handhaving van het daarop volgende opschrift ‘vierde deel’ - op zichzelf onjuist - is alleen
te begrijpen vanuit de veronderstelling dat men op die plaats een begrenzing van zwaarder
kaliber dan een scènegrens, en van lichter kaliber dan een bedrijfsgrens verwachtte of
gerechtvaardigd achtte. Vermoedelijk had die moeten luiden: ‘Tweede uytkomen. Vierde
deel’. In deze richting wijst ook de grote initiaal aan het begin van vs. 1540. Binnen de
bedrijven komt een grote initiaal nl. verder alleen voor aan het begin van het tweede uytkomen
van het derde deel en aan het begin van de tekst van het plakkaat. Dat de grote initiaal aan
het begin van het tweede uytkomen van het vijfde bedrijf ontbreekt, past bij wat ten aanzien
van de typografie aan het begin van de bedrijven kan worden opgemerkt: de bedrijfsindeling
wordt in de SB typografisch ondersteund door een hoofdletter van afwijkende grootte, soms
ook van afwijkend type, aan het begin, behalve bij het begin van het vijfde bedrijf.
Samengevat: de grens tussen het eerste en het tweede uytkomen van het vierde bedrijf valt
bij vs. 1539/40. Die tussen het eerste en het tweede uytkomen van het derde bedrijf valt
ongetwijfeld bij vs. 1005/6. In beide gevallen blijkt nu dat het (eerste) uytkomen zowel aan
de voor- als aan de achterzijde begrensd wordt door momenten met leeg toneel waarbij tevens
een tijdsprong kan worden gemaakt, en dat het beide keren samenvalt met een metascène.
In een van de in 1616 te Vlaardingen opgevoerde wedstrijdspelen (W.M.H. Hummelen,
Repertorium van het rederjkersdrama 1500 - ca 1620 (Assen 1968), 3Q4) worden de scène's
als uytkomens aangeduid.
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moment van leeg toneel waarbij tevens een tijdsprong kan worden gemaakt, zodat
het mogelijk is de voorstelling te onderbreken en intussen wat te musiceren.
Deze constatering is met name van belang voor de grens tussen het optreden van
de spinsters en Robbeknol enerzijds en van Gierighe Geeraart en Byateris anderzijds,
aan het begin van het vijfde bedrijf. Het opschrift ‘Tweede uytkomen. Het vijfde
deel’ tussen beide optredens mag opgevat worden als een bewijs dat er sprake is van
leeg toneel en dat Robbeknol en de spinsters aan het slot van het eerste uytkomen
afgaan. Dit ofschoon niets eenvoudiger is dan om de spinsters en Robbeknol door
stil spel de betrekkelijk korte afstand te laten overbruggen tot aan het moment in het
‘Tweede uytkomen’ waarop zij betrokken raken in de pogingen van Gierighe Geeraart
en Byateris om zich recht te verschaffen12.
Een ander gedeelte van de directe aanwijzingen is renaissancistisch van oorsprong,
ontleend aan de klassieke spelen en het schooldrama. Om te beginnen de
hoofdindeling in vijf parten, in de SB afwisselend aangeduid met de termen ‘deel’
en ‘bedrijf’. Van Ghistele (1510-1573) wist al dat de actus-grens moest vallen bij
een pausa13 en Bredero kende Van Ghistele's opvatting omdat hij van diens
Terentius-vertaling gebruik maakte bij het schrijven van Moortje (gespeeld 1615)14.
Bij de bedrijfsgrenzen van de SB worden derhalve alle

12

13

14

Op dit standpunt stelt zich Verwijs, a.w., zoals blijkt uit het vervangen van alle oorspronkelijk
tussen het eerste en het tweede uytkomen aanwezige informatie door aanwijzingen dat alleen
Trijn afgaat, en alleen Geeraart, Byateris en Jut opkomen. Deze veranderingen worden in
verschillende jongere edities (van T. Terweij (1892, tweede druk 1908) en van J. Prinsen
(1918)) overgenomen. Ten Brink (a.w., blz. 449) is minder expliciet en kan juist daardoor
de interpretatie van Verwijs hebben uitgelokt. In de tweede druk van Verwijs' uitgave (Herzien
door G.A. Nauta. Leeuwarden 1895) wordt de fout gemaakt dat men uitdrukkelijk een
opkomst van Robbeknol in de loop van het tweede uytkomen signaleert, zonder dat men
hem eerst aan het slot van het eerste uytkomen heeft laten afgaan.
Terentius Comedien Nv eerst wt den Latine/ in onser duytscher tale/ door Cornelis van
Ghistele/ Rethorikelijck ouer ghesedt (Antwerpen 1554), blz. + 6v.: ‘Terentius heeft zijn
Comedien altoos in vijf actus ghedeylt dat zijn wercken te segghen/ al daer die duytsche
rhetorisinen pausen in haer spelen af maken’.
G.A. Bredero, Moortje. Ingeleid en toegelicht door P. Minderaa en C. Zaalberg m.m.v. B.C.
Damsteegt (Leiden 1984), blz. 39 vlg.
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personages die nog op het toneel zijn onzichtbaar, hetzij doordat de auteur ze af laat
gaan, hetzij doordat hij ze middels het sluiten van gordijnen aan het oog van het
publiek laat onttrekken. Dit is van belang voor de mise-en-scène van het eind van
het tweede bedrijf.
Eveneens op de klassieken geïnspireerd is de gewoonte om bij het begin van een
bepaald spelgedeelte alle personages op te noemen die van dit begin af in dat
spelgedeelte optreden. In de SB wordt van dit indelingsmiddel echter niet altijd
gebruik gemaakt; het wordt gehanteerd naast het ouderwetse systeem van
aanwijzingen met ‘uyt’ en ‘binnen’. Soms worden de namen van de reeds eerder
aanwezige prsonages niet herhaald en alleen die personages opgesomd die erbij
komen (bijv. boven vs. 306). Het spelgedeelte waarop de opsommingen betrekking
hebben, wordt bovendien niet steeds op dezelfde wijze gedefiniëerd: soms is het een
scène, tenminste éénmaal echter een metascène15. Zo worden boven het tweede
uytkomen van het vijfde bedrijf behalve Geeraart en Byateris ook Els, Robbeknol
en Jut genoemd, een opsomming die betrekking moet hebben op de hele, van vs.
1901 tot vs. 1944 lopende metascène. Ten aanzien van de drie laatstgenoemde
personages zijn er (zoals ik bij de behandeling van het vijfde bedrijf zal laten zien)
duidelijke impliciete aanwijzingen dat ze later ten tonele verschijnen dan het begin
van de metascène. Bredero heeft dus geen duidelijke afspraken met zichzelf gemaakt
omtrent de temporele eenheid waarop de opsomming betrekking heeft16.
Als middel van tekstindeling is de opsomming van personages ontstaan in teksten
die geschreven zijn voor een toneel waarin het

15
16

Opsommingen die betrekking hebben op metascènes vindt men ook in de spelen van de
Vlaardingse wedstrijd van 1616, vgl. Repertorium 3Q1 (p. c4v. - a1r.) en in 3Q3.
Hetzelfde geldt voor het soort personages dat in de opsomming wordt opgenomen. Het
klassieke standpunt is dat alleen sprekende personages worden opgesomd, maar Bredero
houdt zich daar niet altijd aan. Boven vs. 1846 en vs. 1880 is Robbeknol opgenomen zonder
dat hij spreekt. In het vijfde bedrijf worden stadsboden, getuigen en diefleiders wel in de
opsomming opgenomen, maar niet consequent. Ook Stutterheim (a.w., p. 46) neemt overigens
aan dat aanwijzingen van dit type van de auteur zelf en niet van een afschrijver of zetter
afkomstig zijn. Weliswaar veronderstelt hij ook dat aan de druk een handschrift ten grondslag
heeft gelegen dat niet volledig overeenkwam met wat Bredero uit handen gaf, maar de
veronderstelde wijzigingen (in een latere fase gedeeltelijk weer ongedaan gemaakt) betreffen
de clauskoppen en zouden zijn aangebracht ten behoeve van een opvoering waarin bepaalde
rollen over telkens twee acteurs werden verdeeld. Dat terwille van een opvoering wijzigingen
zouden zijn aangebracht in de functie van de opsommingen, is minder waarschijnlijk. Wel
is het uiteraard mogelijk dat voor sommige onregelmatigheden niet Bredero maar de
afschrijver of zetter verantwoordelijk is.
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proscenium een homogene gespeelde ruimte voorstelt. Personages zijn in het algemeen
gesproken of in die ruimte aanwezig, of afwezig. Vanaf de middeleeuwen tot diep
in de 17e eeuw echter kunnen op het speelvlak tegelijkertijd verschillende ruimtes
worden gespeeld, die fysiek gesproken, door afstand of door muren en deuren, geen
continuum vormen maar wèl tegelijkertijd voor het publiek zichtbaar zijn. Als twee
verschillende gespeelde ruimtes tegelijkertijd in de handeling betrokken zijn of
worden, en er is een groot verschil in gewicht tussen de handeling in de ene en die
in de andere, dan kan de verplaatsing van een personage van de ene naar de andere
ruimte door de auteur begrijpelijkerwijs opgevat worden als een opkomst. Wijzingen
in de distributie van de personages over de verschillende gespeelde ruimtes aangeven
met behulp van een opsomming leidt echter - en hiermee loop ik enigszins vooruit
op de stand van zaken in de SB - tot pure herhaling van de voorafgaande opsomming,
zolang men alle op het toneel aanwezige personages in de opsomming blijft opnemen.
Beperkt men zich tot het noemen van de personages die worden verplaatst, dan
betekent die restrictie, in afwijking van wat normaal gesproken het geval is, niet dat
de niet meer in de opsomming voorkomende personages zijn afgegaan. Indien een
auteur geen duidelijke afspraken met zichzelf heeft gemaakt omtrent de temporele
en ruimtelijke eenheden waarop de opsomming slaat, betekent dit dat opsommingen
in hun kwaliteit van directe toneelaanwijzingen dikwijls voorwerp van interpretatie
zullen moeten zijn in de plaats van uitgangspunt.
Gelukkig zijn er in de SB veel indirecte toneelaanwijzingen te vinden. Bij afgangen
maakt Bredero dikwijls gebruik van afgangsvoorwendsels zoals ‘laat ons gaan ter
kercken’, ‘'t is al laat, ick wil nu t'huys gaan eten’ e.d. Indirecte aanwijzingen treft
men eveneens aan bij opkomsten, bijvoorbeeld als de nieuw-aangekomene wordt
begroet, als men zegt iemand te zien komen of te zien staan. Maar soms is men toch
voor het constateren van een opkomst aangewezen op het feit dat een personage het
woord neemt, en in geval van een afgang op het feit dat hij of zij niet, of gedurende
lange tijd niet meer aan het woord komt. Bij de meeste van die gevallen zijn de vragen
omtrent het preciese moment van afgang gemakkelijk te beantwoorden, omdat sprake
zal zijn van combinatie met de afgang van anderen17.

17

De afgang van de drie patriotten (na vs. 453), van Floris (na vs. 485), van Jan (een van de
patriotten, na vs. 1228), van de bij vs. 1440 opgekomen lijkstoet en van de notaris (na vs.
2204) staat op zichzelf vast, want ze keren niet of pas na zeer lange tijd weer op het toneel
terug. Het moment van afgang is meestal af te leiden uit dat van andere personages: de drie
patriotten vertrekken tegelijk met Floris, Floris tegelijk met de jongens die hij achterna zit,
Jan tegelijk met de andere twee patriotten en de notaris tegelijk met de schout (vs. 2212).
De afgang van de lijkstoet kan niet met die van een ander personage verbonden worden maar
dat mag geen reden zijn om de onontkoombare afgang van de stoet te negeren, vgl.
Stutterheim, a.w., blz. 37.
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Iets problematischer is de afgang van Robbeknol na het voorlezen van het plakkaat,
die alleen lijkt te kunnen worden afgeleid uit het feit dat hij in de opsomming van
de personages boven de daarop volgende scène ontbreekt. Die veronderstelling wordt
echter bevestigd door het onwaarschijnlijke van het alternatief. Dat zou nl. zijn dat
Robbeknol de scène van de drie patriotten (vs. 1150-1229) overbrugt met stil spel
tot hij zelf na het vertrek van de patriotten het woord neemt. Het onaannemelijke
van deze veronderstelling is dat hij met geen woord reageert op wat door de patriotten
gezegd is, terwijl hij wèl in dezelfde gespeelde ruimte verkeert. Bovendien is uit zijn
woorden af te leiden dat er sinds de afkondiging van het pakkaat geruime tijd - twee
dagen volgens de Lazarillo de Tormes - verstreken is. Tegelijk met Robbeknol gaan
ook de even eerder tegelijk met hem opgekomen figuranten (‘een heel deel jacht van
volck’) af18.
De conclusie omtrent Robbeknols afgang na het voorlezen van het plakkaat lost
meteen de onduidelijkheid rond zijn latere optreden bij vs. 1230 op: omdat hij eerst
is afgegaan moet hij dan opnieuw opkomen. Zo is er bij vs. 840 ook sprake van een
opkomst van Jerolimo, omdat vaststaat dat deze bij vers 720 het toneel heeft verlaten19.
Omdat voor de veronderstelling van een vroegere opkomst geen enkele aanleiding
bestaat, valt het verschijnen van Gierighe Geeraart vermoedelijk wel samen met het
moment dat hij voor het eerst in het spel het woord neemt (vs. 1646)20.

18

19

20

Prudon (G.A. Bredero, Spaanschen Brabander Ierolimo. Ingeleid en van toelichtingen
voorzien door H. Prudon S.J. (Assen 1968), blz. 9) meent dat Robbeknol zijn tekst nog op
de Dam uitspreekt. Het lijkt er dus op dat hij Robbeknol niet ziet afgaan na het voorlezen
van het plakkaat, maar helemaal duidelijk is het niet.
Stutterheim, a.w., blz. 37, noemt vs. 725 als moment van afgang. Wanneer men echter verschil
maakt tussen de afgang van Byateris en die van Gierighe Geeraart (vier verzen later) aan het
slot van het spel, moet er ook verschil gemaakt worden tussen die van Jerolimo en die van
Robbeknol na het gesprek met de snollen (resp. vs. 720 en 725) en tussen die van Robbeknol
en de spinsters, na het gesprek van de eerste met de laatstgenoemden (resp. vs. 1375 en 1377).
Directe en indirecte aanwijzingen zijn, zoals Stutterheim al aanwees, met elkaar in strijd
wanneer Joost volgens een toneelaanwijzing na vs. 2167 binnen moet gaan, terwijl hij in vs.
2174 nog wordt aangesproken. Bij vs. 2174 staat de naam van Joost in het rijm, zodat daar
niet van een vergissing sprake zal zijn. De toneelaanwijzing bij vs. 2167 anderzijds kan
verklaard worden uit de aanwezigheid van een impliciete toneelaanwijzing in vs. 2168, waar
Otje (na de laatste claus die Joost in het spel spreekt) zegt: ‘Nu wil oock gaan wanderen’.
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Van de vele fouten en tegenstrijdigheden in clauskoppen en opsommingen, door
Stutterheim uitvoerig besproken21, is in dit verband alleen maar die in de opsomming
boven vs. 1880 van belang. Er staat Trijn Jans (naam van een van de snollen), wat
hier als een contaminatie van de namen van de spinsters Trijn Snaps en Jut Jans moet
worden opgevat. De vergissing is begrijpelijk; beter dan waarom algemeen zonder
meer wordt gekozen voor Trijn Snaps en niet voor Jut Jans. Weliswaar komt ook
boven een aantal op de opsomming volgende clausen de naam Trijn voor, maar dat
kan ook het gevolg zijn van de aanwezigheid van die naam in de opsomming. Ik kom
op het alternatief t.z.t. nog terug.
Alle vragen die in de SB rond opkomsten en afgangen kunnen worden gesteld,
zijn met het bovenstaande nog niet beantwoord. Maar voor de resterende gevallen
is het nodig dieper in te gaan op de samenhang met het decoratief. Ik kan de
behandeling van die gevallen daarom beter uitstellen tot er meer duidelijkheid is
omtrent de mise-en-scène.

3
De ruimte die in de 16e en in het begin van de 17e eeuw voor toneelopvoeringen
wordt gebruikt, bestaat in beginsel uit een deel dat niet en een deel dat wel voor het
oog van het publiek toegankelijk is. Deze delen worden van elkaar gescheiden door
een scherm dat op een aantal plaatsen aan de acteurs de mogelijkheid biedt om zich
van het ene deel naar het andere te begeven: toneeltoegangen. Sommige
toneeltoegangen kunnen, met name voor de uitbeelding van een interieur, voor langere
tijd worden geopend, zodat een stukje van de ruimte achter het scherm bij de
uitbeelding van de gespeelde ruimte kan worden betrokken:
(achterscherm-)compartimenten.
Door wat de personages bij het gebruik van de toneeltoegangen, d.i. bij hun
opkomst en afgang, zeggen, ontstaat gespeelde ruimte. De belangrijkste gespeelde
ruimte in de SB is zeker het huis van Jerolimo. Er wordt zo vaak gesproken over het
openen en sluiten van het huis, dat men bijna zou vergeten dat één bewijsplaats al

21

Stutterheim, a.w., blz. 40 vlg.
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voldoende zou zijn. Men kan Jerolimo op het toneel niet laten zeggen (vs. 866-867):
Maer is de sleutel buyten?
Mijn jonghen die is uyt, ick mach de deur ontsluyten,

zonder dat de toneeltoegang waardoor Jerolimo afgaat de rol van ‘huis van Jerolimo’
krijgt toebedeeld. Dank zij de aanwezigheid van meer toneeltoegangen kan de relatie
tussen het personage en zijn huis(-deur) op het Nederlandse toneel nadrukkelijker
en hechter zijn dan op het Engelse. Uit het werk van Jacob Duym (gepubliceerd 1600
en 1606) zijn veel voorbeelden aan te halen van spelen waarin aan elk belangrijk
personage voor de duur van het hele spel een bepaalde toneeltoegang als huis of
‘camer’ wordt toegewezen22. Hetzelfde is op te merken in vroeg-zeventiende-eeuwse
historiaalspelen die bewaard zijn in de collectie van de kamer van 's-Gravenpolder.
Als vertaler van de Eunuchus kende Bredero bovendien de Terentiaanse
mise-en-scène, waarbij eveneens ieder belangrijk personage zijn eigen huis heeft,
uit ondervinding. Daarom lijkt het me dan ook uitgesloten dat in de SB expliciete of
impliciete verwijzingen (bij opkomst of afgang) naar een deur of een huis niet met
toneeltoegangen moeten worden verbonden, temeer omdat Bredero zulke verwijzingen
zo nodig gemakkelijk had kunnen vermijden.
Niet alleen Jerolimo's huisdeur behoort tot de gespeelde ruimte maar ook het
interieur van dat huis. Uit het feit dat de eerste scène van het tweede bedrijf
onmiskenbaar wordt afgesloten met het vertrek van Jerolimo uit het huis (vgl. vs.
526, 528, 530-534), mag worden afgeleid dat het voorafgaande deel van deze scène
binnenshuis is gedacht. Wat dit betreft staat Bredero in een totaal andere laat-middeleeuwse - traditie dan Terentius, bij wie scènes die zich interieur afspelen
niet voorkomen en het probleem hoe die geënsceneerd moeten worden zich dan ook
niet voordoet. In de gespeelde ruimte ligt het interieur van het huis achter de
buitendeur. Indien op het toneel de buitendeur zo nadrukkelijk aanwezig is als in de
SB, is het de eenvoudigste oplossing om voor de uitbeelding van het erop aansluitende
interieur ook het compartiment te gebruiken achter de toneeltoegang die de buitendeur
voorstelt. Ik duid die oplossing aan met ‘toegang = compartiment’. In principe kan
een interieurscène

22

Vgl. Hummelen, ‘Typen van toneelinrichting bij de rederijkers’. blz. 155-108. Feitelijk gaat
Duym nog verder, door alle personages een vaste toneeltoegang toe te wijzen. Over dit
verschijnsel heb ik het hier niet.
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ook worden gespeeld op het voortoneel, buiten de toneeltoegangen. Dat in de SB
echter inderdaad een compartiment wordt gebruikt, is af te leiden uit het slot van het
tweede bedrijf. Dit eindigt met een scène die zich afspeelt in het huis van Jerolimo;
de bedrijfsgrens impliceert (zoals ik in paragraaf 2 heb opgemerkt) dat het toneel
aan het eind leeg is. In de scène zijn echter geen sporen te vinden van een zich
verplaatsen uit het interieur; de dialoog breekt af met een ironische opmerking van
Robbeknol. Als de acteurs niet afgaan, is de enige manier om ze aan het oog van het
publiek te onttrekken het sluiten van gordijnen en dat betekent dat het optreden in
een compartiment plaatsvindt. Andere gordijnen zijn er niet.
In de SB liggen achter het uitgebeelde interieur, dieper het huis in en onuitgebeeld,
‘de plets’ (vs. 869) en ‘'t ghemack’ (vs. 977). In het interieur is geen meubilair
aanwezig (vgl. vs. 826). althans geen losse meubelstukken. Er is weliswaar sprake
van een bed (vs. 530), dat gespreid is in een ‘Ledekant’ (vgl. vs. 950: ‘Gaet nae de
Ledekant neemt de Tapeet van 't bedt’), maar Bredero volgt met die term klakkeloos
de Lazarillo. Door Byateris alleen het beddegoed aan Jerolimo te laten verhuren23,
scheept hij de metteur-en-scène op met een ledikant dat zich niet in het huis kan
bevinden en daarom wel als een bedstee moet worden uitgebeeld, tenzij het bed
gewoon op de vloer wordt gespreid. Het ‘Ledekant’ komt daarmee op één lijn te
staan met de in een eerdere scène als ‘vergult lampet’ (vs. 496) en ‘yvoren kam’ (vs.
503) aangesproken aarden pot en visgraat, of met het ‘tapeet’, en de in één adem
daarmee genoemde ‘ammeloocken’, ‘servyet’ en ‘schappra’ die, voorzover valt na
te gaan, uitsluitend in Jerolimo's verbeelding bestaan. Tenzij Jerolimo en Robbeknol
er de vloer voor gebruiken, moet er tevens iets zijn waarop ze kunnen zitten tijdens
de maaltijd (toneelaanwijzing na vs. 939).
Verband tussen een toneeltoegang en de gespeelde ruimte wordt ook gelegd als
het optreden van de snollen eindigt met de door Trijn uitgesproken woorden: ‘Wel
goedendach in huys, wel hey! waar sinje Neeltje?’ (vs. 825). De toneeltoegang die
ze bij het uitspreken van deze zin voor haar afgang gebruikt, wordt op dat moment
de deur van een huis waar zich mensen bevinden die begroet moeten

23

Van verhuren van het bed is ook sprake in de Lazarillo; Bredero vermeldt het verhuren niet
expliciet, maar het is af te leiden uit het feit hij Gierighe Geeraart er geen beslag op laat
leggen. Het feit dat later van grijpen en neerleggen van dit bed gesproken wordt (vs. 2006/8)
bewijst dat Bredero hier denkt aan het beddegoed, niet aan het meubelstuk.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

12
worden en waar men Neeltje kan aantreffen. De afgang in dat huis zou wel heel
onverwacht komen, ware het niet dat Trijn in vs. 588/9 al had aangekondigd dat ze
op weg is naar de ‘de Veruwery, Tot Pockdalighe Neel’. Indien bovendien op dit
moment de toneeltoegang die straks bij de afgang als Veruwery moet fungeren al
met een handgebaar wordt aangeduid, wordt wat ik in eerste instantie onverwacht
noemde, al veel vanzelfsprekender.
Pockdalighe Neel fungeert voor Trijn als tussenpersoon om beleende spullen uit
de lommerd te halen. Neel haalt het door Trijn beleende goed ook niet, on zo te
zeggen, achter uit de winkel, maar heeft enige tijd voor haar boodschap nodig. Trijn
en An zijn immers van plan zich onderwijl een biertje te laten tappen (vs. 595), wat
overigens een merkwaardig licht werpt op het in de Veruwery uitgeoefende bedrijf.
Het gebruik van zo'n tussenpersoon laat zich verklaren uit de behoefte om als belener
anoniem te blijven. Misschien heeft het inschakelen van Neel ook iets te maken met
Trijns uit de tekst blijkende analfabetisme24. Uit de manier waarop Trijn Neel wil
inschakelen is in elk geval wèl af te leiden dat er niet zuiver bij toeval een beroep
op haar tussenkomst wordt gedaan.
Van inlossen en verpanden is nóg een keer in het spel sprake, nl. als Byateris aan
het einde van haar eerste optreden zegt (vs. 1538/9):
Nu moet ick een ringh lossen die hier is bekommert,
En dan wil ick dit goedt gaan brenghen inde Lommert.

De Veruwery is, zoals gezegd, niet identiek met ‘de Lommert’. Byateris' woorden
laten zich echter ook zo lezen dat het gaat om twee, op verschillende plaatsen af te
wikkelen transacties. Eigenlijk dringt die lezing zich nogal op. Is het misschien dan
zo, dat Byateris' op zichzelf nogal vage ‘hier’ naar de Veruwery verwijst? Afgang
in de Veruwery op grond van de relatie tussen Neel en ‘hier’ lijkt me niet uitgesloten,
maar dwingend is het verband niet. Het veronderstelt dat Pockdalighe Neel behalve
als tussenpersoon ook voor eigen

24

Van de zgn. inbrengsters van de later (in 1614) gestichte Bank van Lening is bekend dat ze
het geld op het te belenen pand voorschoten en bij de bank in toenemende mate een officiële
status kregen (vgl. L. Jansen, Geschiedenis van de stadsbank van lening te Amsterdam
1614-1964 (Amsterdam 1964), blz. 39-40). Het is onduidelijk of Bredero met verwaarlozing
van de tijd waarin het stuk speelt (ca. 1575), verwijst naar deze functionarissen, of naar die
vrouwen die, naar mag worden aangenomen, ook in de voorafgaande decennia al een
soortgelijke bemiddelende rol vervulden tussen de burgers en de van stadswege erkende
pandhouder of andere adresjes. Dat er meer mogelijkheden dan ‘de Lommert’ waren om iets
te belenen, is ook af te leiden uit Moortje, vs. 2743-47.
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rekening werkzaam is. Ertegen pleit het gegeven dat Byateris (zoals ik nog uiteen
zal zetten) als ze verderop in het bedrijf terugkeert op het toneel niet weer uit de
Veruwery op kan komen, maar moet verschijnen uit een toneeltoegang die in de loop
van het spel uitsluitend gebruikt wordt voor opkomst uit en afgang in ‘een ander deel
van de stad’, of desnoods uit het stadhuis. Byateris kan volstaan bij ‘hier’ een gebaar
naar zo'n neutrale toeneeltoegang te maken om het publiek de plek waar ze haar
besognes gaat afhandelen ‘verderop in de stad’ te laten situeren. Bij de afgang van
de snollen in de Veruwery is die oplossing uitgesloten.
Hetzelfde geldt voor het einde van het eerste optreden van de spinsters, als Trijn
Snaps Jut uitnodigt met de woorden (vs. 1376):
Ay komt me binnen, en praat wat, ick heb so moyen vier,

waarop Els de uitnodiging aanvaardt en Jut zich daarbij aansluit. Hieruit blijkt dat
er een toneeltoegang met de functie ‘huis van Trijn’ is en dat Trijn niet kan worden
voorgesteld als wonend in hetzelfde huis als Jut en Els. Alle drie de vrouwen worden
weliswaar bij de opsomming van de ‘speelende ghesellen’ spinsters genoemd, maar
Jut en Els vormen een paar dat toch apart staat van Trijn. De ‘Inhoudt van 't spel’
zegt dan ook: ‘Een kyve-kater (= Trijn) kijft en raast onbescheyelijck, doch sy wert
besadicht van twee spinsters haer ghebuuren’ en uit vs. 1306-08 is af te leiden dat
Trijn Jut en Els onvoldoende kent om te weten waar zij hun (ongesponnen) materiaal
kopen, wat ze ervoor betalen en aan wie ze het garen tenslotte leveren. Jut en Els
beschikken samen over een eigen woning, zoals blijkt wanneer Els in het tweede
uytkomen van het vijfde bedrijf aan Byateris uitlegt (vs. 1927):
En sijn jonghen hebben wy gheherreberght uyt barmherticheyt,

Dat deze ‘herberg’ aan het voortoneel grenst en uitgebeeld moet zijn door een
toneeltoegang valt niet alleen af te leiden uit Byateris' direct hierop volgende sommatie
aan Robbeknol:
komt voor den dach, komter uyt,

maar vooral ook uit slotclaus van het uytkomen, als Jut Byateris uitnodigt (vs. 1943):
Al goelickjes Vrouwtje, 'tsus, sus komt so lang hier binnen.
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Wanneer we uitgaan van verschillende woningen voor Trijn resp. Jut en Els, is het
vreemd dat het volgens de clauskoppen in het eerste uytkomen van het vijfde bedrijf
Els en Trijn zijn, die zich over Robbeknol ontfermen en dat het juist Trijn is die hem
toevoegt (vs. 1885):
Hebje hongher vryer? gaat tot ongsent, snijt ham ende weg, of vleys,

Maar dit probleem kan worden opgelost door te kiezen voor de in paragraaf 2 al
geformuleerde alternatieve veronderstelling. nl. dat de naam van Trijn Jans in de
opsomming van personages boven het uytkomen niet moet worden verbeterd in Trijn
Snaps maar in Jut Jans, met alle gevolgen daarvan voor de clauskoppen.
Als Gierighe Geeraart in het vijfde bedrijf de notaris wil gaan ophalen, staat deze,
vergezeld van zijn klerk en twee stadsboden, juist op het punt op pad te gaan voor
het verrichten van zijn ambtsbezigheden (vs. 1944):
Hebjet protokol al vaerdich? vergheetje oock yet Jan?

Geeraart, die (in gezelschap van getuigen25) direct hierna opkomt, ziet de notaris van
ver (vs. 1950):
Daer gaet by even uyt, 'tis assen dingh wil wesen,

en probeert achter hem aan hollend zijn aandacht te trekken. Ik zie niet in waar de
notaris, als hij zo start, anders van ‘uyt’ zou kunnen ‘gaen’ dan vanuit een huis. Al
hoeft dat niet persé de woning van de notaris-zelf te zijn, zijn opmerking tegen de
klerk wekt die suggestie wel. Bovendien beklaagt de notaris zich later: ‘Ick heb uyt
myn kantoor gheweest so langhen tijt’ (vs. 2202). Ik zal daarom van ‘het huis van
de notaris’ spreken om de plaats waar hij voor het eerst opkomt aan te duiden. Wat
de aanwezigheid van de twee stadsboden in dit verband betekent, is niet uit te maken.
Ook het stadhuis van Amsterdam grenst aan het voortoneel. Dat gedeelte ervan waar
zich de personages bevinden die op het luiden van de steeklok komen luisteren naar
het afkondigen van het plakkaat tegen de bedelarij door de stadssecretaris in bijzijn
van de schout, wordt expliciet de Dam genoemd.

25

Vgl. Stutterheim, a.w., blz. 46.
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Een ‘neutrale’ toneeltoegang, te gebruiken voor opkomsten ‘uit de stad’ en afgangen
‘in de stad’, is niet alleen - zoals ik hierboven in het voorbijgaaan opperde - mogelijk,
maar voor de opvoering van de SB onmisbaar. De vraag is eigenlijk of één zo'n
toegang wel voldoende is. Het elkaar ontmoeten of van elkaar afscheid nemen, zoals
dat in de SB bij herhaling voorkomt, is nauwelijks op een aannemelijke wijze in
scène te zetten als men de daarin betrokken personen of groepen van personen niet
door verschillende toneeltoegangen kan laten opkomen resp. afgaan. Eén neutrale
toneeeltoegang zou betekenen dat de ene partij altijd moet wachten tot de andere van
het toneel is afgegaan, of is opgekomen. Men zou verwachten dat dit in de tekst tot
uitdrukking komt in het successievelijk introduceren van elkaar ontmoetende, en de
succesievelijke afgang van afscheid nemende personages, maar daar is geen sprake
van. Een sluitend bewijs voor het gebruik van twee neutrale toneeltoegangen is
daarmee echter nog niet geleverd. De waarschijnlijkheid van meer dan één neutrale
toneeltoegang - waarvan in de SB een kleine zeventig keer door een personage gebruik
wordt gemaakt - zal bij het onderzoek van de mise-en-scène moeten worden
afgewogen tegen de andere rollen die door de beschikbare toneeltoegangen moeten
worden gespeeld.
Afgezien van de scènes in Jerolimo's huis, speelt de hele SB ‘in de open lucht, in
Amsterdam’. Meestal is de gespeelde ruimte dan, zoals we zagen, direct verbonden
met een door een toneeltoegang voorgesteld gebouw en moet voor de uitbeelding
ervan het buiten die toneeltoegang liggende (gedeelte van het) toneel worden gebruikt.
In de overige gevallen is de gespeelde ruimte veelal niet verder te definiëren dan ‘op
straat’. Maar Stutterheim spreekt in zijn systematische beschrijving van de gespeelde
ruimte bij het eerste optreden van Floris in het eerste bedrijf (vs. 285-453) van ‘bij
de kerk’, ‘op het kerkhof’26 Het is echter de vraag of hij daarmee niet te ver gaat. Het
verschijnen van een man met een baar en van twee jongens die misbruik maken van
het feit dat hij zijn handen aan dat ding vol heeft (‘laatmen gaan’, vs. 288), hem
plagend met een spotliedje waarin de naam van de baardrager rijmt op die van een
spelletje dat niet op een kerkhof gespeeld mag worden, roept voor het publiek niet
ondubbelzinnig het kerkhof als gespeelde ruimte op. De manier waarop Floris even
later (vs. 382) spreekt over ‘de labbekacken an 'tKerckhof’

26

Vgl. Stutterheim, a.w., blz. 36.
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wekt bovendien niet de indruk dat hij het heeft over personen in zijn onmiddellijke
omgeving. Hoe kan hij dan zo spreken terwijl hijzelf op dat moment op het kerkhof
staat?
Als Jerolimo in het tweede bedrijf de twee snollen ontmoet, zijn die aan het
wandelen langs ‘dees ryvier’, zoals zij het noemen (vs. 617). Dat men langs het water
loopt, wordt later nog eens gesuggereerd door Ans' voorstel om te gaan pimpelen
‘Hier op de Klieveniers’, d.w.z. in de aan de Kloveniersburgwal gelegen
Kloveniersdoelen (vs. 690), en door het feit dat Robbeknol Jerolimo en de snollen
waarneemt terwijl hij op weg is naar ‘'tRaempoortjens-steyger’ om water te halen.
De ‘ryvier’-rol van (een gedeelte van) het toneel is dus veel duidelijker dan de
veronderstelde kerkhof-rol ervan in het eerste bedrijf. ‘Dees ryvier’ is intussen niet
meer dan een gracht. Sommigen menen dat Trijn zich door het woord ‘ryvier’ te
gebruiken, aanpast bij Jerolimo's hoogdravende taal; misschien vergat Bredero de
in de Lazarillo gebruikte term aan het stedelijk milieu aan te passen.
De vraag die ten aanzien van de uitbeelding van de gracht moet worden gesteld,
is of hiervoor een (achter een toneeltoegang gelegen) compartiment wordt gebruikt.
Wat het 16e-eeuws toneel betreft kan men zeggen dat er in het algemeen geen
exterieurscènes in een compartiment worden gespeeld of er moet een duidelijke reden
zijn: het gaat om een besloten ruimte (een lusthof bijv.), of de ruimte is gestoffeerd
met onmisbaar decoratief (dat van tevoren klaargezet en na het sluiten van de
gordijnen weer verwijderd kan worden) of het spel vereist dat een personage van het
begin af tegelijk met zijn entourage aan de toeschouwers wordt aangeboden (een
personage dat ligt te slapen bijv.). Dit of iets vergelijkbaars doet zich in de SB bij
de zich buitenshuis afspelende scènes niet voor. Van een bijdrage van het decoratief
aan de gracht-rol blijkt niets. Gezien de toneelpraktijk van de 16e eeuw kan met de
woorden van vs. 617 en een enkel handgebaar in de richting van het speelvlak worden
volstaan27.

27

Vgl. het betoog van Alan C. Dessen, Elizabethan Stage Conventions and Modern Interpreters
(Cambridge 1984). blz. 58-61, over het ontbreken van een rivier of van iets waterachtigs op
het toneel bij de opvoering van The Two Noble Ladies, terwijl de tekst de aanwezigheid ervan
juist sterker dan bij enig ander spel doet veronderstellen. Zijn conclusie: ‘For the original
spectator, the penthouse, bulk, or hedge corner came to existence when an actor gestured
towards something (a pillar, a railing) or some place, thus giving a local habitation and a
name to an otherwise neutral area’ is ook voor het Nederlandse toneel van belang. In
aanmerking moet echter genomen worden dat in deze periode het decoratief van het
Nederlandse toneel in vergelijking met het Engelse beschikte over meer en andere onderdelen
waaraan acteurs door gestiek een betekenis konden verbinden: meer toneeltoegangen dan
bijvoorbeeld de twee van The Swan, met bovendien achter sommige daarvan compartimenten
waaraan eventueel met behulp van rekwisieten of een beschilderde achterwand een bepaalde
betekenis verleend kon worden, onafhankelijk van tekst en gestiek van de acteur.
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Is er geen aanleiding voor de veronderstelling dat de uitbeelding van de gracht gebruik
van iets anders dan de ruimte buiten de toneeltoegangen, het voortoneel, impliceert,
dan geldt dit a fortiori voor ‘het kerkhof’ en nog vager gedefiniëerde ruimtes in de
open lucht die niet met als gebouwen fungerende toneeltoegangen verbonden zijn.

4
Voor zover dat valt na te gaan, bestond het toneel van de Nederduytsche Academie
uit een speelvlak dat aan de achterzijde werd begrensd door een breed, met gordijnen
afsluitbaar, centraal compartiment, geflankeerd door wat men kleine poorten of
monumentale deuren zou kunnen noemen. Links en rechts sloten daar tweemaal twee
schuin geplaatste kleinere, met gordijnen afsluitbare, toneeeltoegangen op aan, die
tevens als compartimenten dienst konden doen. De achterwand van het centrale
compartiment bestond uit draaibare panelen, aan de ene kant beschilderd met een
landschap en aan de andere kant met een wand van een gebouw, waar men naar
believen een binnen- of een buitenwand in kon zien. De mogelijkheid om de panelen
te draaien met het landschap vóór hoefde overigens in de SB niet te worden benut.
Ook al associëert men een landschap al gauw met een ‘ryvier’, de gracht waarlangs
de snollen wandelen laat zich niet uitbeelden met decoratief dat door geschilderde
heuvels, rotsen en bospartijen een locatie in de vrije natuur moet suggereren.
Ofschoon in theorie daarvoor met één toneeltoegang zou kunnen worden volstaan
(‘toegang = compartiment’), moet men voor het huis van Jerolimo in de Academie
van twee toneeltoegangen gebruik maken. De deur van dat huis speelt nl. een
belangrijke rol: ze fungeert enkele keren als een stevige barrière, nl. wanneer
Robbeknol zich er op de vlucht voor een lijkstoet achter verschanst, en bij de twee
bezoeken van Gierighe Geeraart en Byateris. Bij het laatste bezoek wordt er zelfs
met zoveel geweld op de deur geslagen dat de buurt erop afkomt. Bovendien wordt
de aandacht op de deur gevestigd doordat bij het openen en sluiten ervan verschillende
malen nadrukkelijk gesproken wordt van gebruik van een sleutel.
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Gegeven de aanwezigheid van ‘echte’, d.w.z. niet door gordijnen voorgestelde deuren
in de Academie, is het niet aannemelijk dat men in dit geval het voor een van de
kleinere compartimenten hangend gordijn voor deur laat spelen.
Maar omdat toneeltoegangen die met deuren worden afgesloten te smal zijn om
goed zicht te bieden op scènes die zich in een erachter liggend compartiment afspelen,
moet men voor de uitbeelding van het interieur van Jerolimo's huis op het toneel een
van de naast de deuren gelegen compartimenten gebruiken. Van deze wijze van
ensceneren, die ik aanduid als ‘toegang + compartiment’, zijn wat het toneel vóór
Bredero betreft alleen voorbeelden aan te wijzen in het werk van de Leidse rederijker
Jacob Duym. In de Spiegel der Liefden (gedrukt 1600, gespeeld 1596) is de ingang
van de raadskamer naast het compartiment dat die raadskamer voorstelt en de ingang
van de gevangenis naast het gedeeltelijk met tralies afgesloten
gevangenis-compartiment. Dat deze mise-en-scène alleen bij Duym wordt
aangetroffen is wellicht ten dele toeval, want Duym geeft toevallig meer informatie
over de manier waarop zijn spelen moeten worden opgevoerd dan de meeste andere
rederijkers. Maar het is toch ook niet zonder betekenis dat deze mise-en-scène juist
wordt gevonden bij een toneel dat volgens Duym-zelf breder moet zijn en meer
toneeltoegangen moet omvatten dan het traditionele, en dat wat de relatie tussen
decoratief en gespeelde ruimte betreft minder abstract is28. Die beide trekken zijn
eveneens kenmerkend voor het toneel van Het Wit Lavendel (tot 1618) en de
Nederduytsche Academie (na 1617)29. Gezien het belang van de scènes die zich in
het huis van Jerolimo afspelen, komt daarvoor het centrale compartiment het meest
in aanmerking. Zoals gezegd hoeft het niet te functioneren bij de uitbeelding van
scènes in de vrije natuur, en het frequent gebruik van Jerolimo's huis met inbegrip
van het interieur vanaf vs. 486 tot het einde van het spel schakelt deur en centraal
compartiment, inclusief de zijtoegangen tot het centrale compartiment, uit voor elk
gebruik in een andere, in de SB voorkomende betekenis.
Het voorlezen van het plakkaat geschiedt volgens de ‘Inhoudt’ weliswaar ‘ter
puye’ van het stadhuis, maar in Amsterdam is het gebruik om niet op de stoep van
het stadhuis te verschijnen, doch

28
29

Vgl. Hummelen, ‘Typen van toneelinrichting bij de rederijkers’, blz. 67.
Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat andere oplossingen m.b.t. stand en plaats van de
toegang tot een compartiment op het toneel van de 16e en de 17e eeuw niet bekend zijn.
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voor de afkondiging gebruik te maken van een venster waaruit men kussens met het
stadswapen naar buiten hangt. Bij een opvoering in de Academie kan men moeilijk
expliciet naar dat gebruik laten verwijzen (vs. 1148) en tegelijkertijd schout en
secretaris niet in een van de beschikbare vensters maar via een van de toneeltoegangen
laten verschijnen. Die vensters bevinden zich in dezelfde gevel als waartoe ook de
monumentale deuren behoren. Een van die deuren moet gereserveerd blijven om als
deur van Jerolimo's huis te fungeren, maar het venster boven de andere kan dienst
doen bij de afkondiging van het plakkaat. Het lijkt me dat de bij dit venster horende
deur daarmee binnen de metascène van de afkondiging uitgeschakeld is voor gebruik
in een andere betekenis dan die van ‘ingang van het stadhuis’.
Buiten het gedurende het hele spel voor Jerolimo's in- en exterieur te reserveren
centrale compartiment met ernaast liggende deur beschikt het toneel van de Academie
over nog vijf toneeltoegangen. Met behulp daarvan moeten het stadhuis en vier andere
huizen (dat van Jut en Els, dat van Trijn, dat van de notaris en de Veruwery) worden
voorgesteld, terwijl er daarnaast tenminste nog een, gedurende het hele spel als
zodanig beschikbare neutrale toneeltoegang moet zijn. Het is duidelijk dat dit alleen
maar mogelijk is als er door de toneeltoegangen een of meer dubbelrollen worden
vervuld.
Zou men het laten bij slechts één neutrale toneeltoegang, dan hoeft er van de
overige vier toneeltoegangen ook slechts één een dubbelrol spelen. Dat levert geen
probleem op. Het huis van Jut en Els en dat van Trijn Snaps komen binnen dezelfde
metascène voor en kunnen dus moeilijk samenvallen. Maar de Veruwery houdt op
te functioneren bij vs. 825, het stadhuis heeft men na vs. 1229 niet persé meer nodig,
terwijl de huizen van de spinsters beginnen te functioneren bij vs. 1252 resp. 1376,
en het huis van de notaris bij vs. 1944. Deze drie huizen functioneren dan tot het slot
van het spel. Een van de drie huizen uit de laatste groep kan derhalve gemakkelijk
in één toneeltoegang gecombineerd worden met een van de twee uit de eerste groep,
zonder dat die toneeltoegang vaker dan een keer van rol hoeft te verwisselen.
Associatief gesproken liggen de combinaties stadhuis/huis van de notaris en
spinsters/Veruwery het meest voor de hand, maar hoe sterk de zeventiende-eeuwse
Amsterdammer aan dit soort verband hechtte, weten we niet. De stadsboden, die de
notaris bij zijn opkomst vergezellen, geven daaraan een officiëel tintje. Of hun
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aanwezigheid voor Bredero's tijdgenoten misschien zelfs een opkomst uit een
particuliere woning uitsluit en/of een opkomst uit het stadhuis impliceert (zodat de
toneeltoegang die het stadhuis voorstelt bij de opkomst van de notaris helemaal niet
van betekenis hoeft te veranderen), kan ik niet beoordelen. Wat de mise-en-scène
betreft verzet zich er niets tegen en - zoals ik hierboven al zei - er is ruimte voor de
veronderstelling dat de notaris opkomt uit een ander huis dan dat van hemzelf. Ik ga
er echter vanuit dat het samenvallen van het stadhuis en de plaats waar de notaris
opkomt meer een kwestie van de mise-en-scène is dan van de tekst, en dat de
duidelijkheid van mijn uiteenzettingen ermee gediend is als ik van ‘het huis van de
notaris’ blijf spreken30.
Van de huizen van de spinsters komt dat van Trijn het meest voor combinatie met
de Veruwery in aanmerking, aangenomen dat het voorkomen van verwarring hier
van doorslaggevende betekenis is. Het bezwaar dat tegen het alternatief kan worden
ingebracht is, dat de betekenisverandering Veruwery-huis van Jut en Els voor het
publiek uitsluitend wordt aangegeven door het feit dat de spinsters uit de toneeltoegang
die met de Veruwery verbonden was opkomen. De tekst maakt niet duidelijk dat zij
daarbij opkomen uit hun eigen huis; als in de regie voor de betekenistoekenning
uitsluitend op de tekst geleund wordt31, zou het publiek kunnen denken dat de spinsters
opkomen uit de Veruwery. De tekst maakt daarentegen wat Trijn betreft wèl duidelijk
dat zij afgaat in haar eigen huis. Bij haar opkomst moet ze, zoals ik hieronder nog
nader uiteen zal zetten, juist ergens anders dan uit haar eigen huis verschijnen. Er is
ook geen enkel bezwaar om beide combinaties, stadhuis/notaris en Trijn/Veruwery,
toe te passen. Het alternatief voor een keer extra ‘even wennen’ aan een
rolverwisseling, nl. slechts één neutrale toneeltoegang, is veel onaantrekkelijker. Het
aantal keren dat de toeschouwer er dan mee geconfronteerd wordt dat tekst en
opvoeringsmogelijkheden op gespannen voet met elkaar staan, is vele malen groter.
In termen van de plattegrond van de Academie betekent het bovenstaande: ex- en
interieur van Jerolimo, stadhuis/huis van de

30

31

Afgang van Byateris in de Veruwery bij vs. 1539 leidt er, bij handhaving van dezelfde
uitgangspunten, toe dat het stadhuis tevens moet fungeren als huis van Trijn en de Veruwery
als huis van de notaris.
Een aanwijzing dat van opschriften gebruik werd gemaakt om aan te geven wie een bepaald
‘huis’ ‘bewoont’, ben ik nooit tegengekomen, noch in de spelen van de zeventiende eeuw,
noch daarbuiten.
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notaris: C - E - C' of C' - E - C. Gaan we uit van de eerstgenoemde volgorde, dan
zou voor het huis van Jut en Els het beste toneeltoegang B gebruikt kunnen worden
(zij wonen zo dicht bij Jerolimo dat gebonk op diens deur hen naar buiten doet
komen). De aanwezigheid van twee neutrale toneeltoegangen kan het best worden
benut als ze zo ver mogelijk uit elkaar liggen: A en A'. Voor de Verwuwery/huis van
Trijn resteert dan B'.

Voor alle scènes buitenshuis wordt het voortoneel gebruikt. Voor zover valt na te
gaan blijft het voortoneel, afgezien van de personages, vrijwel leeg. In het eerste
bedrijf wordt Floris door de patriotten uitgenodigd ‘Nou set jou Baer neer. Wat so:
komt by de Ghesellen’ (vs. 414). Floris zat aanvankelijk op die baar (toneelaanwijzing
na vs. 305) maar is kennelijk opgestaan (vgl. vs. 412) nadat hij al meer dan honderd
verzen met de Ghesellen heeft gekletst. De geciteerde uitnodiging kan dus niet bedoeld
zijn om een afstand te overbruggen; men wil Floris gewoon aan de praat houden.
Een en ander suggereert een plaats waar de Ghesellen zich node van verwijderen:
een zitplaats. In het tweede bedrijf wordt Jerolimo door een van de snollen
uitgenodigd: ‘Mijn Joncker set u neer’ (vs. 666, vgl. ook vs. 682b). Alweer een plaats
om te zitten en alweer buitenshuis, dus op het voortoneel. Het spreekt vanzelf dat
men hier niet aan stoelen moet denken maar aan een zitplaats die in de open lucht
kan worden aangetroffen: een bank. Er zijn geen aanwijzingen dat deze bank na het
tweede bedrijf nog gebruikt wordt, maar ze zou met name in het derde bedrijf, in de
scène met de patriotten en in die met de spinsters, goed van pas komen.
Afgezien van de bank dus vermoedelijk geen rekwisieten op het voortoneel, dat
verder uitsluitend betekenissen krijgt in relatie met de verschillende gebouwen (meest
woonhuizen) die tot de gespeelde ruimte van het spel horen.
Met deze verbinding tussen de gespeelde ruimte en de toneeltoegangen van de
Academie als uitgangspunt wil ik de verschillende bedrijven nalopen om te zien wat
de gevolgen ervan voor de mise-en-scène zijn.
(wordt voortgezet)
W.M.H. HUMMELEN
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Neoromantiek en psychografie in J. Slauerhoffs ‘Het eind van het
lied’
Het motief van de zoektocht, van de ‘queeste’ behoort beslist tot de ‘topoi’ van
Slauerhoffs werk. Zowel in zijn poëzie als in zijn proza wemelt het van de eenzame
zwervers, die, naar het voorbeeld van de verdoemde dichter Camões, een pariabestaan
leiden en naar een andere bestaansvorm hunkeren. Aan die bannelingen van de
gevestigde orde, die vaak onder een meedogenloos fatum gebukt gaan, biedt de
werkelijkheid maar een schrale troost. Iedere poging van de helden om het juk van
het menselijk tekort van zich af te schudden, is tot mislukking gedoemd, althans
gedurende het ‘leven op aarde’ - zo heet Slauerhoffs tweede, in 1932 verschenen
roman. Hun aardse inwijding immers loopt steeds weer op een ‘halve verlossing’1
uit. De toonaangevende gedachte van Slauerhoffs werk sluit dan ook rechtstreeks
bij het romantische levensgevoel aan; ze bestaat in een hartstochtelijke drang naar
een hogere levenservaring, die los zou staan van alle tijdruimtelijke beperktheid.
Deze behoefte om de door de empirie opgelegde grenzen te overschrijden is bij
Slauerhoff zo ruim, zo algemeen op te vatten dat ze de vorm zowel van een aantal
westerse ‘Weltanschauungen’ als van sommige oosterse godsdienstige of mystieke
leerstelsels kan aannemen. Zo wacht Po Tsju I in De verzuimde liefde ‘op iets dat
hier nooit zal komen: het ogenblik van volkomen overgave waarin de zielen naast
elkaar in Tao zweven’2. Dat wachten is echter vergeefs, want - zoals W.J. van der
Paardt terecht opmerkt - ‘macht en zelfstandigheid van de ziel zijn slechts schijn’,
en ‘de meest wezenlijke verlangens zijn in de uiterlijke wereld, de wereld der
lichamelijk-

1
2

Vgl. de veelzeggende naam van het klooster in Het eind van het lied, waarover straks.
De verzuimde liefde, opgenomen in Het lente-eiland en andere verhalen, 1930. Verzameld
proza, 's-Gravenhage-Rotterdam 1975, deel 1, p. 204.
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heid niet te bevredigen’3. Terwijl zij op zoek gaan naar dat ‘anders -zijn’, dolen
Slauerhoffs helden in een labyrint-achtige wereld rond, waarin zij door een schrijnend
tekort opgesloten blijven. De nagestreefde bestemming blijkt steeds te worden verlegd,
en zo naar het onbereikbare toe. Kenmerkend voor dit basisschema is Slauerhoffs
bovenvermelde roman Het leven op aarde: ook hier is de hoofdfiguur, Cameron, niet
bij machte zijn wensdroom te verwezenlijken. De toegang tot de eindbestemming
wordt hem ontzegd: na een kort oponthoud in de zgn. ‘eeuwige papavervelden’, waar
hij in een quasi extatische staat is geraakt, moet hij het - tocht zo nabije - ‘Land der
Sneeuw’ de rug toedraaien en zijn dooltocht hervatten door ‘Het Rijk van het Midden’,
d.i. China, alwaar hij voortaan in een volstrekt psychisch isolement zal voortleven.
Kortom: aan het eind van het rijpingsproces dat hij door de hele roman heen heeft
ondergaan, staat hem slechts inzicht in de nietigheid van de menselijke levensopvatting
en in de onbereikbaarheid van het absolute te wachten. De inwijding wordt derhalve
niet voltrokken.
De merkwaardige novelle Het eind van het lied (uit de bundel Schuim en as, 1930)
lijkt wel naar hetzelfde patroon te zijn geschreven. Ook dit verhaal is op het motief
van de reis gebouwd. Een krankzinnig geworden Russisch officier in de
Russisch-Japanese oorlog van 1904-1905 brengt verslag uit over een - tot mislukking
gedoemde - speurtocht naar een vroegere, door hem afgewezen geliefde. Deze tocht
doet zich dus in de eerste plaats als een boetedoening voor. Maar dat achter deze
inkleding een diepere, welhaast metafysische ‘queeste’ schuilgaat, komt al dadelijk
uit de verf. Het - vergeefs - zoeken naar een vrouw dient klaarblijkelijk als
uitdrukkingsmiddel van een wezenlijker, innerlijk gebeuren, nl. een fundamentale
ontevredenheid over de menselijke conditio.
Uit een thematisch oogpunt bekeken, is deze novelle dan ook heel typisch voor
het geheel van Slauerhoffs produktie. Onbetwistbaar is evenwel dat de uiterste
concentratie van het gebeuren en het dooreenvlechten van mimetische en sterk
symbolische, vaak hermetische taferelen aan Het eind van het lied een aparte plaats
in het oeuvre verlenen. Hier gaat de schrijver - al dan niet bewust - de richting uit
van een meer cerebrale kunst die het interpretatievermogen van de lezer voortdurend
op de proef stelt: de tekst doet zich werkelijk voor als een net van zinspelingen,
verwijzingen en echo's die een

3

W.J. van der Paardt, Over de poézie van J. Slauerhoff, A'dam, 1980, p. 23.
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organisch geheel vormen en een eigen logica bezitten - hierover straks.
Schematisch voorgesteld, ontwikkelt het verhaal zich als volgt. Vanuit een
onbepaalde plaats - volgens Desmyter4 zou het zijn slot zijn, ergens in de buurt van
Samara - werpt de ik-figuur een terugblik op recente gebeurtenissen die de oorzaak
blijken te zijn van zijn huidige geestesgesteldheid, t.w. psychische ontreddering,
wanhoop, totale afzondering. De ‘expositie’ (alinea's 1 en 2) ziet eruit als een biecht:
zelfbeschuldiging en wroeging geven er de toon aan. Het relaas dat erop volgt, staat
immers gelijk met een ‘akte van beschuldiging waarop maar één vonnis kan worden
uitgesproken: schuldig, veroordeeld tot de doodstraf’ (p. 25)5. Tevens blijkt nu al
duidelijk dat bij de held een ‘extatische’ fase is ingetreden. Met het menselijke gedoe
heeft hij nog maar weinig uit te staan: hij is ‘straffeloos ver buiten het bereik der
aardse gerechtigheid, niets kan hem vreselijker overkomen dan wat hij reeds beleefde’
(p. 25). Van het daarbij aansluitende verhaal kan dus reeds worden verwacht dat het
het verslag zal brengen van een soort hellevaart, die een grondige geestelijke
metamorfose tot gevolg heeft gehad. Veelzeggend zijn, in het begin van dit relaas,
de gevoelens van onzekerheid en twijfel die de ik belijdt: ‘Ik wist niet meer wat ter
wereld te beginnen? Wat was hierna?’ (p. 25). Na zijn vaderland ‘een tijdlang aan
zijn ambassaden te hebben gediend’ - een bezigheid die hem ‘met weerzin vervult’
(p. 25) - verbant hij zichzelf naar Siberië en vertoeft daar in verschillende steden,
zulks schijnbaar ‘zonder reden’ (p. 26). Op het evenwel doelgerichte karakter van
zijn tocht wordt pas gezinspeeld - en dan nog op discrete wijze - als we vernemen
dat hij in Omsk ‘alle spoor’ (p. 26) bijster is. Maar daar blijft het bij, want zodra de
oorlog voorbij is, hervat hij zijn ‘zoeken zonder te weten waarnaar’ (p. 26). Ten
gevolge van een ernstige wonde - een bajonetsteek in de heup - die hij tijdens de slag
bij Moekden opliep, wordt de Russische officier naar een Duits ziekenhuis te Bl...
w overgebracht. Zijn haat tegen Duitsers en Japanners is echter zo groot dat hij,
nauwelijks hersteld, naar Kharbin vlucht en er bij de gouverneur op aandringt om
weer in dienst te mogen treden. Maar

4
5

M. Desmyter, Cursorisch lezen van een verhaal: Slauerhoffs ‘Eind van het lied’, Levende
talen, 293, 1972 (blz 551-558).
Verwezen wordt naar het Verzameld Proza, Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage-Rotterdam,
1975, deel 1.
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zijn plan wordt verijdeld en hij keert terug naar Moskou. Daar wordt hij nog meer
ontgoocheld wanneer een oude kennis, een zekere Alexeï, hem inlicht over de huidige
verblijfplaats van N..., zijn vroegere geliefde. Na in Moskou haar eer te grabbel te
hebben gegooid, zou deze zich in een klooster hebben teruggetrokken, op het eiland
Solovetskie bij Archangelsk, in de Witte Zee. Een maand later trekt de ik naar zijn
landgoed, dat intussen is uitgeplunderd. Opvallend is hier reeds hoe de werkelijkheid
tegelijkertijd een tegenhanger vormt van zijn gemoedstoestand én een onmisbare
spiegel is waar hij zijn eigen innerlijk op kan projecteren. Beelden van verwoesting
of verval worden hier ondubbelzinnig in verband gebracht met de visie die hij op
zichzelf heeft:
‘Daarna doolde ik in de bossen, las ik de boeken die familiebezit waren,
viste ik in de vijver, maar zag overal een gehaat, verwrongen spiegelbeeld:
mijzelf. Waar moest ik beginnen?’ (p. 29)
Dit verblijf, tijdens welk hij even tot verademing komt, is echter van vrij korte duur.
Al gauw dringt zich de gedachte aan hem op dat hij zijn landgoed moet verlaten:
‘Sta op en ga haar zoeken’ (p. 29), zo luidt het obsederende refrein dat hem aanmaant
zijn zwerftocht voort te zetten.
Anders dan in het voorgaande wordt het doel van de ‘queeste’ nu nadrukkelijk
vermeld. Ogenschijnlijk heeft het reizen nu tenminste een richting, maar een
beslissende verandering betekent dit niet: paradoxaal genoeg sluit deze doelgerichtheid
het idee van ‘dwalen’, ‘rondzwerven’ niet uit. Getuige het feit dat hij, eerder dan
rekening te houden met Alexeï's inlichtingen omtrent de ligging van het klooster
waarin N... zich bevindt, zijn lot laat bepalen door een oude reisgids.
Wanneer van ‘haar’ wordt gesproken, is het zelfs de vraag of daar zijn vroegere
geliefde mee wordt bedoeld. Hoe dan ook: een paar dagen later komt hij in Locarno
terecht. Gedurende dit verblijf in Zwitserland staat dan de kennismaking met een
jonge Zweedse centraal. Deze ontrukt de held voor een poos aan zijn tot obsessie
uitgegroeide herinneringen aan de oorlog. Samen varen zij geregeld naar een eilandje
- Isola Madre. Nadat de jonge vrouw niet ver daarvandaan half verdonken is - hierbij
kijkt de hoofdpersoon haar machteloos aan - verdwijnt die voorgoed uit zijn leven.
Het laatste wat hij van haar verneemt, is haar naam: Feodora. Daarop volgt een tijd
van ‘dolen, zonder enige vaste lijn’, hij is ‘volkomen gedachte-

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

26
loos, (...) zonder bewustheid omgaande’ (p. 33). Hier valt in het relaas een tijdsbreuk
te bespeuren: wanneer de held weer tot bewustzijn komt, heeft zijn dwaaltocht hem
naar de Alpenweiden geleid; thans ontwaakt hij bij een boerin die hem - nu al voor
de vierde maal - heeft gehuisvest. Hoe hij daar geraakt is, blijft voor de lezer een
raadsel. Even verwarrend is het daarbij aansluitende bezoek bij een
dorpsschoolmeester, een scène die zich als een opmerkelijke herhaling van de episode
met de reisgids voordoet. Hier wijst een aardglobe de held zijn eindbestemming aan.
De volgende etappe is een stadje in de Krim, nl. Feodosia. Maar daarvoor trekt hij
Italië naar het zuiden door. Zijn oorlogsvisioenen bekruipen hem opnieuw en nog
harder. In Catania scheept hij zich in op de Mario Deso, een Italiaans stoomschip
dat koers zet naar Konstantinopel. De betoveringskracht die Kreta op hem uitoefent,
is zo sterk dat hij in Smyrna aan wal gaat, vast van plan om rechtsomkeert te maken.
Op Kreta ontmoet hij dan een bedelmonnik - Ferapont - die hem een niet afgemaakt
vrouwenbeeldje toevertrouwt. Dat beeld zal hem, aldus Ferapont, toegang verlenen
tot een klooster in het K... gebergte, twee dagreizen van Feodosia af. Verdere
inlichtingen verstrekt de oude waarzegger niet. Via Trebizonde (i.e. Trabzon, aan de
Zwarte Zee) bereikt de ik Feodosia, een onbeduidende badplaats. Tevergeefs bezoekt
hij verschillende kloosters in de omtrek in de hoop een spoor te vinden, tot hij toevallig
uit een oude toeristengids het bestaan verneemt van een ‘Klooster der halve
verlossing’. Na een moeizame bergtocht geraakt hij voor de poort van het klooster.
Hij toont het beeldje en wordt binnengelaten. De beschrijving van zijn aankomst
wijst vooruit naar het inwijdingskarakter van het ceremonieel dat zal volgen:
‘Terstond vlogen de beide poortvleugels open, ik stond in een gang met
spitsgewelf, werd bij de hand geleid, en steeds dieper bukkend, kwam ik
in een diep, laag vertrek waar een monnik aan een oude tafel zat, het gelaat
door een kap bedekt. Hij heette mij welkom, zwijgend, wees zwijgend een
zetel aan, stiet toen met een stok tegen de zoldering’ (pp. 49/50).
Wij vernemen dat de held ‘van het einde van de wereld is gekomen’ (p. 50) om naar
het ‘nachtelijk koor’ te luisteren Hij verlangt ernaar hun lied te mogen horen - een
‘ijzingwekkende, snelle zang’ die ‘geen sterveling door zich heen kan voelen zonder
verlamd te worden door de trillingen die zijn klanken opwekken’ (p. 52).
Overeenkomstig zijn wens wordt hij naar een enge cel gebracht,
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waarvan de gladde muren al gauw plaats maken voor een duizelingwekkend tafereel.
Hij wordt eerst gedaanten (heiligen met verwrongen armen, maagden met
opengesperde ogen, madonna's met gespitste borsten) gewaar, die half uit de muren
zijn getreden en in halve kring zijn geschaard, in afwachting van wat hem als een
graflegging voorkomt. Zacht en langzaam heft het koor een litanie aan - die in de
oren van de hoofdpersoon als een ‘ontaarde Orfische ode’ (p. 52) klinkt. Tegelijkertijd
opent de aarde zich en laat het bovenlichaam verschijnen van een jonge vrouw die
om verlossing smeekt. Terwijl hij de scène als machteloze toeschouwer gadeslaat zoals in Locarno reeds met Feodora het geval was geweest - stelt de ik vast dat de
betoveringskracht van het lied afneemt en de vrouw weer in de grond wegzinkt. Om
haar te kunnen redden, moet hij eerst het eind van het lied zoeken dat zelfs de
monniken niet weten. Ineens beseft hij dat hij zich buiten het klooster bevindt - dat
is dan een tweede tijdsbreuk. Hij tast even langs de muren maar de poort blijkt te
zijn verdwenen. In het slottafereel zit hij terug op zijn landgoed en mijmert over het
raadsel dat hem door de monnik is voorgelegd. Aan de ene kant is hij wel bereid
zichzelf op te offeren opdat de vrouw weer het licht zou zien, maar aan de andere
kant vreest hij dat zij zich aan een ander zou overgeven. Daarom verkiest hij met
haar te worden opgenomen in het ‘rijk van het duister’: ‘Misschien wijst het lied ons
de levenswijs der doden. Vannacht zal ik het horen, het eind van het lied’ (p. 56).
Zoals boven reeds aangestipt, hangt het motief van de zoektocht vaak nauw samen
met het probleem van de man-vrouw verhouding. Hier wordt de vrouw voorgesteld
als het doel dat de held nooit kan bereiken. De betekenis die aan dit vaak voorkomende
motief moet worden verleend, ligt blijkbaar in Slauerhoffs duidelijk dualistische
visie op de vrouw. Datgene waarnaar de Slauerhoviaanse held hunkert, is het beeld
van de zuivere vrouw, d.w.z. het eeuwig vrouwelijke principe, het anima-archetype
waarvan de man, ten gevolge van zijn erotische driften, sterk afhankelijk is. Het aldus
voorgetoverde vrouwenbeeld blijft, door de eisen die de man stelt - nl. het verzoenen
van eeuwige ongereptheid met erotiek principieel onbereikbaar. Aldus bestaat de
vrouw, evenals het Absolute, enkel als spookbeeld of hersenschim, d.w.z. als louter
geestelijke projectie. Dit onpersoonlijke karakter kan o.m. verklaren waarom de
hoofdpersoon uit Het eind van het lied de inlichtingen van Alexeï (zie boven) in de
wind slaat om in tegenovergestelde richting te gaan zoeken.
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Dat met dat geïdealiseerde beeld het moederarchetype innig verbonden is, komt ook
duidelijk tot uiting. Zowel de hoofdverpleegster in het Duitse hospitaal als de jonge
Feodora en de Zwitserse hospita treden als beschermsters op bij wie de held de kans
krijgt even op adem te komen alvorens zijn tocht voort te zetten. Ze bieden hem
voorlopig een houvast en schijnen tevens onmisbare elementen te zijn voor de
dynamiek van de tocht - waarover straks meer. Zinvol in verband met het
moederimago is in elk geval de naam ‘Isola Madre’, d.i. het eilandje waar de ik en
Feodora samen heen varen. Doch het opmerkelijkst zijn wel de belevenissen in het
klooster waarbij, naast vage zinspelingen op het orfisme, Moeder-Aarde een centrale
plaats inneemt. Hier wordt nl. verwezen zowel naar de levenskracht die van haar
uitgaat als naar haar ‘verslindende’ aspect - de pas wedergeboren jonge vrouw neemt
ze immers weer in zich op.
Door de pas vermelde neiging tot idealisering van de vrouw wordt de kloof tussen
de abstracte, volmaakte voorstelling en de concrete werkelijkheid van de zintuigen
alleen maar verbreed. Weliswaar is de liefdesbeleving een bron van vergetelheid,
maar de roes wijkt snel voor een schrijnend gevoel van frustratie. Door het hele
oeuvre heen blijkt de erotiek een ontoereikend, ja zelfs ‘remmend - vijandig’6
bevredigingsmiddel te zijn:
Geen troost geeft lichaamspracht;
De volledigste naaktheid
Is niets dan een glanzende klacht
Om grooter volmaaktheid.7

Dit negatieve oordeel reikt eigenlijk nog veel verder. Inderdaad, als mens van vlees
en bloed wordt de vrouw niet zelden aangevoeld als de draagster van een onuitwisbare
bezoedeling die ‘de liefde tot lust doet verrotten’8. Als verleidelijk object van erotische
begeerte doet ze niets dan de man leed berokkenen. Ze komt hem voor als een
vernietigingskracht die hem met castratie dreigt. Het lijdt geen twijfel dat hierachter
een wezenlijke angst voor de vrouw schuilgaat: nooit blijkt de man in staat te zijn
om het droombeeld dat hij - bij

7

P.N. Van Eyck, Verschijningen en verschijnselen VII, in: Verzameld werk V, A'dam 1962,
p. 280.
‘Ode’ uit de bundel Serenade (1930), Verzamelde Gedichten, 's Gravenhage-Rotterdam
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19739, p. 271.
‘Soleares’ uit de gelijknamige bundel (1933), Verzamelde Gedichten, p. 710.
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wijze van compensatie - heeft geschapen in de realiteit te ontmoeten. Zo komt het
dat het verlangen a.h.w. automatisch in vrees en afkeer overgaat wanneer de zwerver
op het punt staat zijn doel te bereiken. Dit conflict zou de hallucinatie kunnen
verklaren die de ik uit Het eind van het lied beleeft wanneer hij het ritueel in het
klooster ligt af te wachten. Zijn innerlijke spanning projecteert hij dan op de reliëfs
in een muurvlak. De daar verbeelde heilige figuren verschijnen als ‘madonna's met
gespitste borsten, maagden met opengesperde ogen alsof zij het verschrikkelijke voor
het eerst doorleefden (...)’, met hun armen ‘uitgestrekt naar een onbereikbaar heil’
(p. 52). Ook het daarop volgende ceremonieel, dat aanvankelijk een verrijzenis
voorstelt, wordt - hoe paradoxaal ook - ondubbelzinnig geassocieerd met de
doodsgedachte: het begint nl. als ging het om een ‘graflegging’ en verloopt op de
maat van een ‘ontaarde Orfische ode’ (p. 52, wij cursiveren). Het gat dat zich in de
aarde opent, wordt vergeleken met ‘de mond van een oerdier’ (p. 53). Het
verlossingslied is nu een ‘wanhoopskreet, een doodsgeschrei’ (id.). Verder blijken
de monniken niet in staat te zijn om het lied uit te zingen, en wordt de vrouw opnieuw
aan de ‘afgrijselijke greep der aarde’ (id.) overgeleverd.
Symptomatisch is, terwijl de held naar Samara op weg is, zijn vrees dat ‘een ander
(...) het (eind van het lied) zal weten en dat zij het zal horen en levend voor die ander
zijn’ (p. 55). Meer dan de dood kwelt hem de gedachte dat zij op aarde wil terugkeren
en anderen ter wille zal zijn, terwijl hijzelf reeds tot het ‘eeuwig duister’ veroordeeld
is. Hij hoopt dat deze ‘angst en wraak niet meer nodig zullen zijn, en dat (zij)
eenvoudig samen voorgoed het rijk van het duister kunnen blijven bewonen’ (p. 56).
De vereniging met de geliefde, het ‘heilige huwelijk’ kan uitsluitend in een
buiten-zintuiglijke toestand worden volbracht.
Niet voor niets vraagt de ik zich kort voor het ritueel in het klooster af, of het nu
zijn eigen begrafenis is die hij gaat bijwonen (p. 52). Het zoeken naar het eind van
het lied schijnt hier neer te komen op het afwachten van een geestelijke dood, die de
voorwaarde is om naar een hoger belevingspeil over te gaan. Zo opgevat wordt ‘dood’
hier synoniem met loutering en wedergeboorte: de regressie leidt tot wederopname
in de kosmische nacht waarin alle tegenstellingen worden opgeheven. Terecht heeft
H. Povée op de grote thematische eenheid gewezen die aan dit verhaal ten grondslag
ligt. Die vloeit hier nl. voort uit het ‘samensmelten van tegendelen’ en
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resulteert in ‘een groot mythisch komplex waarbinnen boete de dood is, maar de
dood ook verlossing, maar de verlossing ook de vrouw, maar de vrouw ook het lijden,
maar het lijden ook weer verlossing, één groot mythisch-kaleidoscopisch gebeuren,
waarin dood en leven soms synoniemen zijn, waarin madonna's de uitdagende borsten
hebben van nachtclubdanseressen en waarin heil en pijniging in elkaars verlengde
liggen’9.
In de traditionele reissymboliek weerspiegelen verplaatsingen vaak een behoefte
aan een innerlijke metamorfose, een geestelijke ontwikkeling, en/of mystieke
ervaringen waarbij het zoeken naar waarheid dan wel onsterfelijkheid centraal staat.
De reizen van Odysseus, Aeneas, Dante en vele anderen, de initiatieriten in de Griekse
mysteriën, in tal van westerse of oosterse godsdiensten of geheime genootschappen
symboliseren de toenadering tot de Kennis, of een kennismaking met het sacrale.
Doch in tegenstelling tot deze voorbeelden valt hier het wezenlijke onvermogen van
de held op om door het peilen van het eigen innerlijk tot de ontdekking van essentiële
waarheden te komen. ‘Mij vinden? Gij kunt uzelf niet eens vinden.’ (p. 41) luidt een
veelzeggend antwoord van de oude bedelmonnik op Kreta. Het vluchten voor het
eigen ik maakt iedere inwijding onmogelijk. Door de wanhopige toon van de expositie
weten wij al dat hij het ‘eind van het lied’ niet gehoord heeft: aan het zwerven is
geen einde gekomen; het is cyclisch en oneindig.
*

**

Het eind van het lied is een retrospectief ik-verhaal waarin het epische voorrang
krijgt: de uitbeelding van feiten, verplaatsingen en ontmoetingen neemt hier
kwantitatief de grootste plaats in. De inleidende alinea's en het slotstuk - waarin de
ik de balans van zijn toestand opmaakt - daargelaten, zijn introspectieve passages
zeldzaam. Ondanks het gebruik van de eerste persoonsvorm blijft de zelfbeschouwing
achterwege. Over deze voorkeur voor een tastbare uitbeelding van het gevoel - een
werkwijze die Slauerhoff in zijn poëzie veelvuldig toepast - weiden wij straks uit.
Het zou echter voorbarig zijn om in de voorkeur gegeven aan de ‘uitbeelding’

9

Henk Povée: Jan Jacob Slauerhoff, (Grote Ontmoetingen) Brugge/Nijmegen 1978, p. 71.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

31
boven de psychologische beschouwing de uiting van een louter
realistisch-beschrijvende esthetica te willen zien. In zijn dissertatie wijst Fessard er
terecht op dat het moeilijk is om alle gebeurtenissen die in Het eind van het lied
plaatsvinden, tot een rationeel schema te herleiden10. Het is inderdaad zo dat de logica
van het verhaal en vooral de drijfveren van het doen en laten van de held meer dan
eens buiten de rationele en zelfs de empirische sfeer vallen. Kritische lectuur bestaat
er juist in het referentiekader te reconstrueren naar de maatstaven waarnaar al de
bestanddelen van de fictie zich kunnen schikken. Laten we hierbij niet uit het oog
verliezen dat dit verhaal in de ik-vorm is gesteld: de held treedt dus als ‘focalisator’,
als waarnemend subject op. Deze soort vertelsituatie onderstelt enerzijds
‘partijdigheid’ van de kant van de verteller, en anderzijds beperking van het
gezichtsveld van de lezer tot diens visie11. De lezer mag zich dan ook afvragen in
hoeverre de wereld die in Het eind van het lied wordt opgeroepen als
‘werkelijkheidsmimesis’ dient te worden opgevat, dan wel als ‘creatio’ vanuit het
standpunt van een onbetrouwbare verteller - en hoe deze beide bronnen tot een
homogeen geheel worden gecombineerd.
Opmerkelijk is, wat dat betreft, het door Slauerhoff gekozen motto, nl. ‘There is
some system in his madness’. Zoals Sötemann opmerkt12, is hier verwijzing naar
Hamlet niet uitgesloten. Slauerhoff zou hebben teruggegrepen naar de bekende
uitlating van Polonius n.a.v. Hamlets (geveinsde) krankzinnigheid: ‘Though this be
madness, yet there is method in 't’ (Hamlet, II, 2, 211). In dit geval is het de vraag
of Slauerhoff het oorspronkelijke citaat doelbewust heeft gewijzigd, een vraag die
bij gebrek aan bewijzen niet kan worden beantwoord. Maar twee zaken zijn hier
duidelijk. Aan de ene kant stelt Slauerhoff - in tegenstelling tot Shakespeare - de
krankzinnigheid van zijn held als een niet te betwijfelen werkelijkheid voor; aan de
andere kant wordt de aandacht van de lezer - door de omzetting van de oorspronkelijke
zinsdelen - hier het eerst door het woord ‘system’ getrokken. Bedoelt de schrijver
hiermee dat de onbewuste, of althans half bewuste drijfkracht, die de handelingen
van de hoofdpersoon bepaalt, niet aan een zekere stelselmatigheid
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Louis J.E. Fessard: Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre, Paris, 1964, p. 142.
Mieke Bal: De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie, Muiderberg,
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ontsnapt? Of slaat die ‘systematiek’ op de manier waarop de bedoelde krankzinnigheid
door middel van de verhaalde werkelijkheid wordt gestileerd? Als we de structuur
van het verhaal van dichterbij bekijken, blijkt de tweede hypothese niet zo uit de
lucht gegrepen.
In de opstellen die zij aan Het eind van het lied hebben gewijd, stippen Desmyter
en Van Rijswijck13 aan dat de ik-figuur bij het vertellen van zijn lotgevallen blijkbaar
op eerder door hem gemaakte dagboekaantekeningen steunt. Sommige fragmenten
daarvan zijn letterlijk opgenomen in de novelle (vgl. pp. 45, 46, 47, 54, 55). Deze
aantekeningen - waar telkens gedachtenstrepen aan voorafgaan - doen geen afbreuk
aan de continuïteit van het relaas, dat steeds het traditionele chronologisch-rechtlijnige
schema volgt. Weinig verwonderlijk is, in dit verband, het afwisselen van verleden
tijd - in het grootste gedeelte van het verhaal - en tegenwoordige tijd in sommige
dagboekaantekeningen14. Uit een structureel oogpunt bekeken, stelt de aanwezigheid
van twee verschillende tijdlagen in het verhaal evenwel een belangrijk probleem.
Want het inlassen van dagboekfragmenten in de ‘hoofdtekst’ vestigt de aandacht van
de lezer op het voorhanden zijn van een onderliggend, impliciet werkelijkheidsniveau,
dat in de tekst slechts hier en daar sporen heeft nagelaten. Zulks brengt uiteraard mee
dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee wijzen van beleving, twee
waarnemingsstandpunten. In de aantekeningen wordt er verteld vanuit een ‘primair’
standpunt, t.w. dat van de verteller op het ogenblik dat hij zijn ervaringen te boek
stelde - theoretisch verwijzen die fragmenten naar een objectief waargenomen
werkelijkheidsinhoud; de reis wordt er zonder omslag of opsiering in beschreven,
zoals bijv. op p. 45, waar het volgende wordt genoteerd:
‘- Het scheepje slingert, hoewel de zee niet woelig is en de wind luw. Zo
komt het dat deze aantekeningen slecht en onsamenhangend zijn
geschreven. Ook moet ik bekennen dat ik toch bijwijlen opzie naar de stad
tegenover mij, daar is zoveel dat mij bekend voorkomt, vooral de daken
der kerken, die in Moskou en Kiëv dezelfde zijn’. (wij cursiveren)
Het overige gedeelte van het verhaal daarentegen moet op een
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M. Desmyter, op cit., p. 555; P.G.L. van Rijswijck, Nogmaals: ‘Het eind van het lied’ in:
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Vgl. Van Rijswijck, op. cit., p. 489.
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‘secundair’ werkelijkheidspeil worden gesitueerd: het doet zich voor als een poging
om aan andere aantekeningen of aan herinneringen een bepaalde samenhang te
verlenen. Hier hebben wij dus eerder te maken met de subjectieve reconstructie,
gedeeltelijk zelfs met herschepping van gebeurtenissen. Boven hebben wij al gewezen
op de geestelijke metamorfose die de tijdens de tocht doorstane beproevingen bij de
held hebben teweeggebracht: het is van belang te onthouden dat de feiten na die
metamorfose worden gereconstrueerd.
Samenvattend: de tweevoudigheid van de verteltijd is functioneel in zover zij de
lezer tot een kritische houding noopt, en hem er o.m. toe aanzet om de
werkelijkheidswaarde van de tekst op zijn minst te relativeren.
Het eind van het lied laat zien hoe de hoofdpersoon hoe langer hoe meer aan iedere
concrete participatie aan het leven verzaakt, doordat hij een hersenschimmig doel
najaagt en zich daarbij van de contingenties der empirische werkelijkheid niets meer
schijnt aan te trekken. De tastbare wereld bestaat weliswaar nog, doch enkel als
onmisbaar substraat voor zijn dooltocht. Openbarend is, in verband met dit
vervreemdingsproces, alweer de proloog, waarin woorden als ‘ver buiten het bereik
der aardse gerechtigheid’ weinig twijfel laten bestaan omtrent zijn geestelijke
afzondering. Maar het is wel zo dat deze geestelijke afzondering uit vrijwel alle
verhaalgedeelten spreekt. In feite neemt de verhouding van de held tot de buitenwereld
de vorm aan van een dialectisch proces waarbij gedroomde en waargenomen
werkelijkheid elkaar voortdurend overlappen. Een verwarring tussen verbeelding en
objectiviteit die zich eigenlijk reeds in het begin van het verhaal doet gelden. T.o.v.
wat hij tijdens het feest bij vorst Wr. meemaakt, heeft de ik kennelijk twijfels:
‘Misschien heb ik alles ook wel gedroomd, wie weet?’ (p. 28). Nadat hij verder van
Feodora afscheid heeft genomen, wordt hij ‘volkomen bewusteloos’; hij handelt
‘zonder bewustheid’ (pp. 33, 34). De eerste hallucinaties waaraan hij ten prooi valt
daarentegen worden wel als reëel ervaren: ‘Ik droomde niet, ik hoorde alleen een
voortdurend dreunen, als van een exprestrein, en daaronder vernam ik eindelijk en
herhaaldelijk “Sta op en ga haar zoeken”’ (p. 29). Verder valt het wel eens voor dat
personages plotseling en zonder reden uit de verhaalwerkelijkheid verdwijnen (vgl.
Alexeï en de rentmeester op p. 28). Kortom: voortdurend wordt een dialectische
spanning tussen droom en werkelijkheid aan de gang gehouden, een spanning die
gelijke tred houdt met de dynamiek van het hoofdpersonage, dat kennelijk heen
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en weer geslingerd wordt tussen bezinning en onbewustheid of drift. Niet in geringe
mate bepalen deze elementen de kritische afstand van de lezer t.o.v. de fictie.
Uit de bovenstaande samenvatting van het verhaal mocht reeds blijken dat de
ogenschijnlijke heterogeniteit van het feitenmateriaal (men denke o.a. aan de
verschillende ruimtelijke referentiekaders) tot op zekere hoogte weer goed wordt
gemaakt door het toepassen van het symmetrie-beginsel, van wat wij een
‘echo-techniek’ zouden kunnen noemen. De opstellen van Desmyter en Van Rijswijck
wijzen al in die richting. Terecht onderstreept de eerstgenoemde het parallellisme
tussen ‘Feodora’, de naam van de jonge Zweedse, en ‘Feodosia’, de badplaats in de
Krim die door de dorpsschoolmeester als reisdoel wordt aangeduid. In navolging
van Sötemann wijst Desmyter erop dat Feodora's bijna verdrinken bij Isola Madre
een - omgekeerde - voorafspiegeling biedt van hetgeen in het klooster der halve
verlossing zal gebeuren. Verder legt hij, in verband met het symbolische karakter
van de naamgeving, terloops de nadruk op de betekenis van Ferapont (Gr. ferô:
dragen en pontos i.v.m. brug) - dat is de naam van de bedelmonnik die als een
geestelijk leidsman fungeert en als een twintigste-eeuwse versie van de antieke
Charon optreedt. Van Rijswijck, van zijn kant, spitst zijn aandacht toe op de locaties,
die volgens hem in zekere mate als functioneel dienen te worden opgevat. De volgende
uitlating van de monnik die de ikfiguur welkom heet, verschaft hem zijn uitgangspunt:
‘Ons klooster is wel het omgekeerde van dat andere in het zonnige dal aan
de voet van de Pyreneeën, waar de kreupelen genezen vandaan komen, de
miraculeuze maagd prijzend. Hiervandaan keren de pelgrims - en alleen
de krachtigste halen het steile pad - levenslang verminkt terug, en eeuwig
stom, àls zij terugkeren. (pp. 50, 51)
Hetgeen wonderwel overeenstemt met het feit, dat de ondervindingen van de held
in het klooster inderdaad op het tegengestelde van een genezing uitlopen. Maar daar
blijft het niet bij, zo betoogt Van Rijswijck, want dit klooster - dat in de Krim ligt,
d.i. bij de Zwarte Zee - schijnt ook het omgekeerde te zijn van dat andere klooster
op het eiland Solovetskie in de Witte Zee, waarover Alexeï zegt dat het de
verblijfplaats is van de verstoten geliefde. Bovendien ligt dat eiland op dezelfde
lengtegraad als de Krim. ‘Toevallig’ ligt Isola Madre op dezelfde breedtegraad als
het klooster der halve verlossing. Aldus suggereert Van Rijswijck dat de meetkundige
verhouding
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tussen deze plaatsen het geografische ekwivalent uitmaakt van de hier behandelde
thematiek: wat de held meemaakt, is precies ‘het tegenovergestelde van een genezing,
van een ontmoeting met een levend mens, die tot een, zij het beperkt,
gemeenschappelijk geluk kan leiden’15.
Ondanks het rechtlijnige schema van de ‘queeste’, dat aan de gangbare chronologie
gebonden is, doet de handeling zich tevens voor als een reeks opeenvolgende variaties
op een grondmotief, en volgt daarbij een crescendo-beweging. Weliswaar wordt, op
slechts enkele uitzonderingen na (vgl. de breuken in tijd en ruimte op pp. 34, 55), de
causaliteitsbetrekking tussen de feiten gehandhaafd, maar even belangrijk is te
constateren dat de oorzakelijke samenhang in dit verhaal, dat nota bene een ‘lied’
tot hoofdmotief heeft, met een ‘muzikale’ ordening gepaard gaat: echo's, naar elkaar
verwijzende details, leidmotieven spelen hier een belangrijke rol. Het lied waarvan
sprake in de titel verwijst niet alleen naar het eigenlijke lied van het verhaal; het zou
ook wel eens kunnen zinspelen op het verhaal als geheel.
In dit verband verdient het begrip ‘personage’ in dit verhaal een nader onderzoek.
Wij gaan hier uit van de omschrijving die Peter Klaus van het ‘personage’ gaf nl. als
een acteur die ‘intern gefocaliseerd kan worden’, die ‘als focalisator kan optreden’
of die ‘in zodanige zinsverbanden kan voorkomen, dat noodzakelijkerwijs moet
worden aangenomen dat hij op dat moment een zintuiglijke waarneming doet of
gedaan heeft’16. Evenals Genette en Bal ziet hij in de focalisator van (een deel van)
het verhaal, de instantie samen met wie wij als lezers meekijken. Het ‘bewustzijn’
van die instantie vergelijkt hij met ‘het binnenste van een fototoestel’17. Zulks geldt
uiteraard voor het hoofdpersonage uit Het eind van het lied dat ook als waarnemend
subject, als handelend optredende verslaggever kan worden bestempeld. Een
verslaggever die, op de koop toe, wel eens de werkelijkheid naar eigen maatstaven
vertekent - men denke hierbij aan de hallucinatorische taferelen tegen het slot. Maar
ook al vormt de held als problematische figuur de spil waar de hele
werkelijkheidsuitbeelding van uitgaat, toch schijnt Slauerhoff weinig te geven om
een gedetailleerde, psychologische individualisering van

15
16
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P.G.L. van Rijswijck, op. cit., p. 490.
Peter Klaus: Over het concept personage. Een poging tot definiëring, in: Mensen van papier.
Over personages in de literatuur, onder redactie van Mieke Bal, Assen/Brugge, 1979, pp.
72-76, p. 72.
Id., p. 75.
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zijn personage. De psychologische ontrafeling die de lezer na de expositie verwacht,
blijft uit. Wat dat betreft, wijkt de schrijver af van de ‘analytische’ en
‘psychologiserende’ strekking die o.a. in de naturalistische traditie hoogtij vierde.
Hier is van realistische nauwkeurigheid geen sprake: op geen enkel moment komt
de lezer erachter hoe oud de ik-figuur is, hoe hij er uitziet of zelfs maar hoe hij heet.
Deze sociale of psychologische idenditeit is van secundair belang, als wij voor ogen
houden dat Slauerhoff er vooral op uit is om een vage, diep onbewuste toestand op
poëtische wijze te suggereren: t.w. de romantische onvrede met het hic et nunc, de
verwachting van ‘het andere’, het zoeken naar ‘de ander’, naar de zusterziel, waar
steeds maar geen einde aan komt.
Eerder dan een ‘complex’ en ‘dynamisch’ karakter, dat in de loop van het verhaal
zou veranderen, is de ik een ‘bewustzijn’ dat ‘zichzelf’ in een niet per se tijdgebonden
crisis ‘vertelt’. De held, of liever het grondgevoel dat hij belichaamt, is het enige
brandpunt van de vertelling. De rol die bijv. door bijfiguren wordt gespeeld, spoort
ons precies aan tot zo'n subject-gerichte benadering van dit verhaal: hun wordt immers
zogoed als ieder zelfstandig bestaan ontzegd. Hun optreden ontleent zijn betekenis
hieraan dat het de innerlijke toestand van de ik-persoon aanschouwelijk helpt maken
net zoals met de ruimtelijke bijzonderheden het geval is. Ze zijn ‘begunstigers’,
‘helpers’ die functionele, d.i. voor het innerlijk van de ik representatieve
gebeurtenissen uitlokken. Deze regel geldt voor vrijwel alle bijfiguren, hoe
verschillend ook hun ‘werkelijkheidsgehalte’. Zo komen figuren als de
hoofdverpleegster, Alexeï, de Zwitserse boerin, de dorpsschoolmeester, de monniken
en zelfs Feodora en Ferapont minder als levende personen dan wel als loutere
‘functies’ uit de verf. Deze ‘functies’ passen in welbepaalde schema's, waardoor hun
metaforische dimensie zich des te duidelijker aftekent. Desmyter ziet in de
vrouwenfiguren die hier optreden, beelden van de Caritas, die de ik telkens verwerpt
om zijn tocht te hervatten18. De hoofdverpleegster van het Duitse ziekenhuis stilt zijn
lichamelijke pijn na de slag bij Moekden; Feodora verjaagt de obsederende visioenen
die hij van de slag heeft overgehouden (vgl. ‘En, toen de bajonet mij weer van dichtbij
bedreigde, stond daar een witte gestalte waarvoor het visioen week, een meisje, een
jonge Zweedse’, p. 31); de Zwitserse boerin verleent hem onderdak op het ogenblik
dat zijn reis dreigt

18

M. Desmyter, op. cit., p. 556.
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vast te lopen. Hieruit kunnen we vaststellen dat deze vrouwen zogoed als geen
individuele verschijningsvormen bezitten en dat ze slechts optreden om het idee van
een mogelijke verlossing te belichamen - een verlossing waarvan de ik evenwel
afziet.
Een gelijkaardig patroon komt tot uiting wanneer de held met mannelijke figuren,
inz. met Ferapont, wordt geconfronteerd. Niet alleen trekt de bedelmonnik zich het
lot van de hoofdpersoon aan (‘(In uw leden zit) een gevaarlijk gif. Waarom gaat gij
niet in een klooster?’, p. 38), maar bovendien schijnt hij goed op de hoogte te zijn
van zijn lotgevallen:
‘Ik wil gaarne Athos bezoeken. Kent gij het? Kunt gij het mij ontsluiten?’
‘Ik kan het maar zou u een slechte dienst bewijzen. Gij zoudt er radelozer
vandaan komen dan uit de oorlog.’
‘Hoe weet gij...?
‘Ik was daar.’
‘Waar zaagt ge mij?’
‘In een ossewagen. Gij zaagt mij niet, gij laagt in ijlende koorts. Ik gaf u
water. Gij geeft mij wijn. Eeuwige wisselwerking.’ (p. 38)
Mede om deze gave der helderziendheid komt Ferapont ons voor als een spiegel die
de intiemste gevoelens van de ik weerkaatst:
‘Wat gij verlangt? Iets te ontmoeten dat geen sterveling voor u nog naderde
en dat zo ontzettend is dat het uw andere ontzettingen uitdrijft, iets
raadselachtigs, dat u de grootste geheimen ontraadselt en zelf geheim
blijft’. (p. 39).
In de context waarin hij voorkomt, raakt hij al zijn individuele kenmerken kwijt: hij
functioneert a.h.w. op een ‘ideëel’ niveau, nl. als oerbeeld van de inwijder. Desnoods
zouden we hem als een hersenschimmige gesprekspartner kunnen beschouwen, een
schijngestalte die a.h.w. uit het onbewuste van de held is voortgekomen en - daar hij
immers diens diepste wil personifieert - met zijn beslissend optreden de eigenlijke
drager van diens lot wordt. Daarom kan de confrontatie met Ferapont worden opgevat
als één van de voornaamste mijlpalen bij het geestelijke avontuur dat de held
meemaakt. Een interpretatie die nog waarschijnlijker wordt gemaakt door de
verhouding van de ik tot andere mannenfiguren, een relatie die - zij het dan in minder
opvallende mate - in hetzelfde schema blijkt te passen. Telkens treden die
mannenfiguren op als leidinggevende instanties, gidsen, raadgevers, inwijders; een
andere reden van bestaan krijgen ze niet. Zo brengen het gesprek met Alexeï of het
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bezoek bij de dorpsschoolmeester variaties op één zelfde, zich door herhaling
aanvullend motief; het zijn a.h.w. voorbereidende akkoorden of vóórstudies van de
doorlaggevende ontmoeting op Kreta, waarbij het bewuste motief pas zijn volle
waarde krijgt. Zo'n stelselmatigheid, waar de uitbeelding van zowel mannelijke als
vrouwelijke figuren blijk van geeft, draagt er alleszins toe bij om ze op een volstrekt
a-mimetisch niveau te doen waarnemen, d.i. enerzijds als exponenten van algemeen
menselijke, archetypische toestanden, en anderzijds als onwezenlijke, met een
psychologische betekenis geladen schijngestalten.
Dit patroon herinnert aan mythische verhalen waarin de held eveneens door gidsen,
voogden, beschermende figuren wordt bijgestaan, die hem in staat stellen om allerlei
bovenmenselijke taken te vervullen. Bij zijn psychologische benadering van de mythe
is J.L. Henderson geneigd om zulke figuren te beschouwen als bemiddelaars tot het
innerlijk. Ze verwijzen symbolisch naar de ‘ontwikkeling van het ik-bewustzijn van
de mens, die zich geleidelijk aan uitrust voor de moeilijke taken waar het leven hem
voor stelt’19. In zekere zin kunnen we in Het eind van het lied een transpositie van
oude mythen zien maar hier wordt veeleer de nadruk gelegd op de onmacht van de
held om de bewustwording door te drijven, die hem inzicht in zichzelf en in hogere
waarheden moet verschaffen. Hier ligt precies de tragiek van Slauerhoffs literaire
‘alter ego's’: koortsig zoekende avonturiers zijn zijn hoofdfiguren alleszins, maar als
zodanig zijn ze uit innerlijke noodzaak gedoemd antihelden, slachtoffers van hun
onlesbare ideaal te blijven.
Het stelselmatige karakter dat door het bijzondere gebruik van bijfiguren aan het
geheel wordt verleend, wordt nog versterkt door de manier waarop Slauerhoff met
bepaalde beelden of motieven manipuleert. Symptomatisch genoeg bezorgt het
onafgewerkte gouden beeldje dat Ferapont aan de held toevertrouwt een schakel
tussen de halve verdrinking van de Zweedse bij Isola Madre en de halve verlossing
van de jonge vrouw in het klooster. Met andere woorden: één zelfde betekenis wordt
hier indirect en aan de hand van drie kleinere semantische eenheden, aangeduid - de
tweede zijnde de omgekeerde voorstelling van de laatste. Op dezelfde manier
vervullen de oude reisgids die de volgende etappe bepaalt, en de dorps-

19

Vgl. Joseph L. Henderson, Oude mythen en de moderne mens in: Jung c.s. De mens zijn
symbolen. Nederlandse uitgave, Lemniscaat Rotterdam 1977, p. 92.
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schoolmeester met zijn aardglobe, een zelfde functie. Kortom: deze veelvuldige
echo's bezorgen een leidraad, helpen de lezer de gebeurtenissen in een (psycho-)
logisch schema te doen passen. Dit blijkt dan een schema waarin het traditionele op onberekenbaarheid gebaseerde - toeval de plaats heeft moeten ruimen voor een
soort van ‘objectief toeval’, d.w.z. een omstandigheid of samenloop van
omstandigheden waarbij een gegeven subjectieve realiteit ‘toevallig’ wordt
geconfronteerd met een haar spiegelende of aanvullende, objectieve werkelijkheid20.
Op zo'n uiting van het ‘hasard objectif’ wordt zelfs expliciet gezinspeeld: ‘Nu wist
ik dat hierin een bestemming lag, of een toeval zo vol verband met mijn grimmig lot
als zelden een aardse gebeurtenis kan zijn’ (p. 41). Dit ‘objectieve toeval’, dat
oorspronkelijk een belangrijke plaats innam in het thematische arsenaal van de
surrealisten, lijkt hier als principe wel op de hele verhaalcompositie te kunen worden
toegepast. Zoals Michel Dupuis n.a.v. een soortgelijk verschijnsel in J. Van
Oudshoorns Laatste dagen opmerkt, ‘(laat) de stoffelijke werkelijkheid het zich
welgevallen, zich naar de behoeften van het ik te schikken. Wat meer is: zij lijkt
haast alleen te bestaan om het verborgen leven van dat ik te ensceneren, om het tot
schouwspel te maken’21. Wat de verhaallogica betreft, is dit van groot belang. In
plaats van ze chronologisch - d.i. in een diachronistisch perspectief - te bespreken,
zouden wij de aaneenschakeling van de episodes kunnen beschouwen als onderworpen
aan een a-causaal principe, dat op een aantal zinvolle coïncidenties tussen innerlijke
en uiterlijke gebeurtenissen zou berusten, d.w.z. aan het ‘synchroniciteitsprincipe’22.
Wat ons volgens de maatstaven van de empirische wereld louter ‘toevallig’,
‘coïncidenteel’ voorkomt, wordt zinvol in het licht van de psychologische gesteldheid
van de held. Feodora treedt precies op het ogenblik op dat de held weer aan
hersenschimmen ten prooi valt: de twee voorvallen staan niet causaal in verband met
elkaar; wel zijn ze onderling verbonden door de symbolische betekenis die hier,
vanuit het standpunt van de ik, aan de vrouw wordt toegekend.

20
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Vgl. André Breton, L'amour fou, Paris, NRF, 1945, p. 35: ‘Le hasard serait la forme de
manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un chemin dans l'inconscient humain’.
Michel Dupuis, Het aaneengroeien van subject en object in Van Oudshoorns ‘Willem Mertens'
levensspiegel’ (1914) en ‘Laatste dagen’ (1926): een weg naar de psychomachie, in: Spiegel
der letteren, jg. 25, 3, 1983, p. 191.
Dit principe werd door C.G. Jung beklemtoond i.v.m. mythische verhalen. Vgl. Synchronicity:
an Acausal Connecting Principle, in: Collected Works Deel VIII, p. 419 e.v. Vgl. ook Michel
Dupuis, op. cit., p. 181.
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Zoals in de droomwereld gebeurt, wordt aan gebeurtenissen - die principieel in een
objectief waarneembare werkelijkheid thuishoren - tot op zekere hoogte een
psychologische verwijzingswaarde gehecht. Ook al worden de logische wetten die
voor de gangbare werkelijkheid gelden, in acht genomen, toch ligt de analogie met
de droom hierin dat de toestanden of de beelden die de held meent te hebben
waargenomen en waarover hij verslag uitbrengt, in feite door zijn onbewuste hadden
kunnen worden voortgebracht. Het conflict waar de verteller mee te kampen heeft,
weerspiegelt zich in de inhoud én in de structuur van het epische relaas. Dit stelt het
probleem van de psychomachische compositie, zoals Michel Dupuis deze heeft
bestudeerd n.a.v. werk van Van Oudshoorn, Bordewijk, Hermans e.a. Maar alvorens
op de theoretische aspecten van dit compositiepatroon in te gaan, willen wij eerst
even wijzen op de samenhang die op dit gebied aan te wijzen valt tussen Slauerhoffs
proza en poëzie.
In zijn gedichten geeft de schrijver blijk van een duidelijke voorkeur voor het
‘verruimtelijken’ van thema's die in feite slechts op het eigen gevoelsleven betrekking
hebben. Op de betekenis van de zwerftocht i.v.m. een niet te bevredigen
geluksverlangen is al herhaaldelijk gewezen. Meer dan eens valt een hechte
samenhang tussen zwerversdrang en seksuele drift te bespeuren: het is dus geen
wonder dat de zee als scheppend oerbeginsel vaak met de vrouw gelijkgesteld wordt.
Door haar schijnbare onbeperktheid staat de zee in tegenstelling met het aardse, dat
meestal het vergankelijke symboliseert. In rechtstreeks verband met deze neiging tot
veraanschouwelijking staan de polen objectief/subjectief en lyrisch/episch in de
gedichten. Kenschetsend voor de polen objectief/objectief is een titel als Het
boegbeeld: de ziel23. Alleen al de titel van dit gedicht onderstreept de bij Slauerhoff
zo doorslaggevende verhouding tussen het stoffelijke, het tastbare, het objectieve
enerzijds en het onstoffelijke als drager van een subjectieve betekenis, anderzijds.
Zoals reeds vaak betoogd is24, worden de concrete beeldspraak i.v.m. zee en schip
en de verbeelding van de levensloop van het boegbeeld dienstbaar gemaakt aan de
uitbeelding van een algemeen thema, nl. de onmacht van de ziel om uit de voogdij
te geraken van de
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24

In: Archipel, Amsterdam, 1923. Verzamelde Gedichten, pp. 45-48.
Vgl. J. d'Oliveira, ‘Het boegbeeld: de ziel’, een polemische analyse; in: Merlyn I/4, 1962,
pp. 18-23 (ook in: Vondsten en bevindingen, Amsterdam, 1967, pp. 62-96). K. Meeuwesse,
‘Het boegbeeld: de ziel’ hersteld, in: Raam 50/87-89 (1972), pp. 134-144. W.J. van der
Paardt, op. cit., pp. 17-24.
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beperkende, belemmerende werkelijkheid waaraan haar lot onherroepelijk gebonden
is alsook de onontkoombaarheid van aftakeling en verval.
Door zijn hele oeuvre heen spitst de schrijver zijn aandacht toe op een beperkt
aantal motieven - die Van der Paardt als het complex Zee-Vrouw-Verleden omschrijft
- en borduurt daarop voort door zich de plastische voorstellingsmogelijkheden die
de taal biedt ten nutte te maken. Bovendien geeft Slauerhoff niet zelden de voorkeur
aan verhalende gedichten - Het boegbeeld: de ziel is daar in zekere mate een voorbeeld
van - waarin de lyrische uitdrukking terzijde wordt geschoven: het lyrische ik
verdwijnt ten bate van de hij-vorm. Hier neigt Slauerhoffs poëzie nog duidelijker tot
het ideoplastische. De keuze van de derde persoonsvorm versterkt de
authenticiteitsillusie. De door het gedicht geboden werkelijkheid komt meestal voor
als een objectief feitenrelaas, zo bijv. wanneer de auteur ons een blik gunt op een
episode uit Columbus' ontdekkingsreis25 of wanneer hij in De renegaat26 de
afzondering van een man op een eiland uitbeeldt, waar hij door de inboorlingen als
een god wordt vereerd. Doch bij nader onderzoek blijken zulke gedichten al even
subject-gericht als de overige gedichten in de ik-vorm. Slauerhoff projecteert hier
zijn levensbeschouwing buiten zich om en maakt die tot een voorwerp van objectieve
beschouwing: zijn recurrente motieven worden a.h.w. gedramatiseerd door middel
van een reeks objectieve taferelen. Als plastische en dramatische veraanschouwelijking
van motieven die rechtstreeks aan de psyche van de schrijver ontspruiten, zijn die
gedichten als ‘voortgezette’ metaforen op te vatten. Ondanks het tijdgebonden karakter
van de epische voorstelling zijn ze eerder momentopnamen van een geestestoestand
en vereisen dan ook een ‘synchronistische’ benadering.
Deze beschouwingen over de voortdurende wisselwerking tussen het objectieve
en het subjectieve sluiten goed aan bij wat boven is opgemerkt i.v.m. Het eind van
het lied. Hoewel de produkten van waarneming en hallucinatie - in navolging van
de negentiende-eeuwse mimetische traditie - uit elkaar worden gehouden, toch valt
een opmerkelijke parallellie te bespeuren tussen de problematiek van het subject en
de structuur van het werkelijkheidsbeeld. Juist dit maakt deze novelle als grensgeval
buitengewoon boeiend. Door de
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In: Eldorado, Bussum, 1928. Verzamelde gedichten, pp. 367, 368.
In: Eldorado, Bussum 1928. Verzamelde gedichten, pp. 310, 311.
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stilering waarvan beeldvorming en handeling getuigen, doet Slauerhoff - al dan niet
bewust - een stap vooruit in de richting van het psychomachische verhaal waarbij
een personage of instantie binnen de fictieve werkelijkheid met een genetische kracht
is begiftigd en daardoor als scheppend en structurerend beginsel voor het verhaal
fungeert. Dit merkwaardige compositiepatroon werd voor het eerst wetenschappelijk
onderzocht en omschreven door Michel Dupuis, o.a. in verband met Van Oudshoorn,
Bordewijk, Hermans en de Vlaamse magisch-realisten. In een artikel over Bordewijks
Huissens27 definieert Dupuis het psychomachische verhaal kort en bondig als ‘een
verhaal waarin - al dan niet volstrekt fantastische dingen gebeuren (personages
voorkomen, feiten zich afspelen, episodes zich zo of aan elkaar schakelen) die
zichtbaarheid verlenen aan een psychisch conflict binnen de verhaalwerkelijkheid’.
Elders bestempelt hij de werkelijkheid om de held heen als een ‘mise en spectacle’
(een term die hij bewust aan het jargon van de Franse Nouveaux Romanciers ontleent)
van diens psychologische toestand28. Op dezelfde wijze stellen de betrekkingen tussen
personages en toestanden in Het eind van het lied ons in staat om in het verslag van
de ik het - tot op zekere hoogte - geobjectiveerde beeld van zijn innerlijk drama te
zien. Evenals veel van Slauerhoffs gedichten komt dit verhaal ons voor als een
voortgezette metafoor die, om met Sokel te spreken, ‘abstracts the person from the
feeling (...), serves to objectify an intensely subjective content without losing its
subjectivism, but on the contrary, deepening and clarifying it’29. De empirische
werkelijkheid - die op zichzelf ongeordend is en daardoor van elke aprioristische
betekenis is ontbloot - schijnt hier volgens diep-subjectieve maatstaven opnieuw te
zijn gestructureerd. Het is alleen al hierom geen wonder dat het decor zo vaak als
spiegelbeeld fungeert voor de psychische problematiek van het waarnemende subject.
Het parallellisme met de door Dupuis behandelde verhalen treedt hier weer duidelijk
op de voorgrond. I.v.m.
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Michel Dupuis, Psychomachie en magisch-realisme by F. Bordewijk, in: Impuls, jr. 6, 3/4,
1976 niet gepagineerd p. VI.
Michel Dupuis: Het aaneengroeien van subject en object in Van Oudshoorns ‘Willem Mertens'
levensspiegel’ (1914) en ‘Laatste dagen’ (1926): een weg naar de psychamachie, in: Spiegel
der letteren, jg. 25, nr. 3, 1983, p. 191.
W. Sokel: The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth Century Litterature, Stanford
1959, p. 50.
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Bordewijks verhaal Huissens bijv. wijst Dupuis erop dat het intreden van een bepaalde
fysiologische en psychische levensfase bij de held veruiterlijkt wordt door diens
betreden van een bepaalde ruimte, nl. de ongure buurt Huissens, en door de feiten
die hij daar meemaakt. Subject en object vallen samen: het opgehangen
werkelijkheidsbeeld (mensen, decors, gebeurtenissen) is alleszins een ‘objective
correlative’30 van het innerlijk proces bij de held. Dat is ook - maar op minder
systematische wijze - het geval in Van Oudshoorns Laatste dagen, waar de
zielsgesteldheid van de hoofdpersoon niet alleen door de weergave van zijn bewuste
gedachten tot uiting komt, maar ook door een aantal scènes, decors of figuren die
zijn diep-subjectieve leven in beeld brengen.
De climax van Het eind van het lied nu vervult dezelfde functie. Daar wordt het
innerlijke conflict van de held - het besef van de onbereikbaarheid van het nagejaagde
ideaal in de aardse wereld - geïntensiveerd, en om zo te zeggen ‘objectief
gecorreleerd’, door middel van decor en handeling: verschillende zinrijke elementen
(beslissende ontmoetingen, het ritueel-achtig karakter van sommige scènes, de
magische kracht van voorwerpen) kristalliseren hier tot een tafereel dat niet onderdoet
voor de latere ‘volwaardige’ psychomachieën.
*

**

Inhoudelijk en structureel vertoont Het eind van het lied een hechte samenhang. Uit
deze beschouwingen mocht blijken dat de ‘semantische’ eenheid van het verhaal
gepaard gaat met een ‘syntactische’ coherentie: door het aanwenden van
spiegeleffecten en door de metaforische uitwerking van één grondmotief groeit dit
reisverhaal uit tot een zelfstandig geheel, dat als het objectief geworden schouwspel
van een innerlijk gebeuren kan worden beschouwd. Slechts in het licht van dat grotere
geheel verkrijgen feiten, die anders voor volkomen objectief zouden doorgaan, een
psychologische verwijzingswaarde of - gezien de algemeengeldigheid van de
behandelde thematiek - een symbolische of allegorische waarde.

30

Over de uitwerking van T.S. Eliots ‘objective correlative’ op het gebied van het
psychomachische verhaal, zie Dupuis in beide bovenvermelde opstellen.
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Door de stelselmatigheid waarmee deze ‘mise en spectacle’ geschiedt, draagt Het
eind van het lied stellig een modernistisch cachet en blijft een unicum in Slauerhoffs
verhalend proza.
PASCAL TASIAUX
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Onromantische romantiek of waarom Petra Golden Fiction rookt
Over Cees Nootebooms roman ‘Rituelen’1
‘Ze liepen allemaal de kerk uit achter een kont aan. Denk daarover’.
(Rituelen, p. 40)
De omvang van het geschrevene over ‘Rituelen’ dreigt de omvang van de roman zelf
te gaan overtreffen. Heeft het dan nog zin, die secundaire stroom verder te vergroten?
Slechts onder twee voorwaarden. Het boek moet het waard zijn om op die wijze in
de belangstelling te worden gehouden en er moet iets wezenlijk nieuws aan de
bestaande informatie toegevoegd worden. Dat laatste dient hier dus te gebeuren - en
als dat lukt, dan kan op die manier tegelijk aangetoond worden dat ‘Rituelen’ zoveel
te bieden heeft dat het de belangstelling die het krijgt inderdaad ten zeerste waard
is.
Van al de besprekingen van ‘Rituelen’ die zijn verschenen, noem ik er in het
volgende enkele, vooral de wat uitvoeriger studies.
Jaap Goedegebuure2 heeft vooral het thema van de tijd in ‘Rituelen’ geanalyseerd.
Hij laat zien hoe in de roman de nadruk gelegd wordt op het fragmentarische karakter
van Inni Wintrops geheugen, waardoor voor hem het verleden en zijn bewustzijn
van de tijd en van de wereld vormeloos en ongeordend wordt. Door middel van
rituelen wordt een meestal wanhopige poging gedaan om nog enig houvast in de
chaos te krijgen. De bedoeling van de roman zelf is zo volgens Goedegebuure een
‘reconstructie, die het verleden van een zin voorziet’3.
Het is inderdaad duidelijk dat tijd en herinnering belangrijke elementen in de
roman zijn en dat het probleem van het zoeken naar

1
2
3

Cees Nooteboom, Rituelen. Amsterdam, 1980. (Alle citaten stammen uit de vijfde druk,
1982).
Jaap Goedegebuure, Over ‘Rituelen’ van Cees Nooteboom. Amsterdam, 1983.
Ibidem, p. 58.
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een ordening daarin centraal staat. Maar het lijkt me bepaald te ver gaan om, zoals
Goedegebuure doet, te beweren dat ‘het thema van de roman de tijdsbeleving van
de hoofdpersoon Inni Wintrop is’4. Een voorbeeld: Goedegebuure zelf had van de
motto's in de roman gezegd dat zulke tekstelementen meestal als een ‘indirekte
aanduiding van het thema’5 functioneren. Echter, geen van de vijf motto's van de
roman gaat over tijd of tijdsbeleving. Het probleem van de tijdsbeleving in de roman
is veeleer als een - inderdaad niet onbelangrijk - onderdeel van een omvattender
thematiek te beschouwen: het probleem van vormeloosheid versus ordening, van
zinloosheid versus zingeving.
Die thematiek wordt in een uitvoerige studie van Harry Bekkering6 nader
uitgewerkt. Bekkering neemt de analyse van Koen Vermeiren7 tot uitgangspunt.
Vermeiren had vooral gewezen op de sjamaanfunctie van Arnold Taads, die Inni
Wintrop inwijdt in de mystieke gedachte van de eenheid van al het bestaande. Daarop
voortbordurend beschrijft Bekkering in een gedegen interpretatie het kernprobleem
in ‘Rituelen’ als de vraag, welke houding je nog in kunt nemen in een wereld waarin
God dood is, een wereld die zinloos geworden is. Hij komt tot de slotsom dat er in
‘Rituelen’ twee mogelijke antwoorden gegeven worden: de leefwijze van Inni Wintrop
en die van de Taadsen, waarbij de laatste slechts een schijnantwoord is, omdat het
een uitsluitend negatief antwoord is. Het antwoord van Inni Wintrop luidt volgens
Bekkering: volledige deelname aan het leven, een unio mystica met de levensstroom,
die tot uitdrukking komt in de liefde, in Inni's verhoudingen met vrouwen. Die analyse
lijkt me grotendeels juist, alleen is daarmee met name over de ironie van de roman
en verder over Inni Wintrops ‘dilettantisme’, over de overeenkomsten tussen het
‘Taadsenantwoord’ en het ‘vrouwen-antwoord’ en over de literaire traditie die daarmee
verbonden is, nog niet alles gezegd. (Zo beklemtoont Aleid Truijens in haar bespreking
van ‘Rituelen’8 in tegenstelling tot de interpretatie van Bekkering juist het feit dat
Inni Wintrop evenals de Taadsen buiten het leven staat. Ik zal verderop proberen aan
te tonen

4
5
6
7
8

Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 22.
In: Over Cees Nooteboom. Beschouwingen en interviews. Redactie Daan Cartens.
's-Gravenhage, 1984, p. 117-133 (Oorspronkelijk in: Maatstaf 31/8, 1983).
Ibidem, p. 102-112 (Oorspronkelijk in: Kreatief, 1982/4).
In: De Gids 1981/6, p. 404-413.
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hoe beide interpretaties kunnen - en moeten - worden gecombineerd.)
Tenslotte is er van de hand van Maarten van Buuren nog een interessante
interpretatie vanuit een sterk psychoanalytisch gekleurd uitgangspunt9. Van Buuren
noemt in zijn analyse als motieven in de roman onder andere de ondergang van de
wereld, de onderwereld en het offer van de koningszoon. Hij komt daarbij tot de
slotsom dat het hoofdthema van de roman ‘de verborgen vader’ is; exacter nog, het
gaat volgens van Buuren om de Oedipus-problematiek: de verdwijning van de vaders
brengt bij de zoons schuldgevoelens teweeg, die uiteindelijk leiden tot (pogingen
tot) zelfvernietiging. Alleen Inni Wintrop verschalkt met zijn ‘vrouwendienst’ het
noodlot, in de woorden van van Buuren, doordat hij het ‘domein van de vader
ontvlucht en bij de moeder [...] een precair en tijdelijk onderdak vindt’10.
Voor die interpretatie zijn in de tekst inderdaad verschillende aanknopingspunten
te vinden. Het bescherming zoeken bij de vrouwen als een verlangen naar de
moederschoot wordt bijna letterlijk als zodanig genoemd (p. 24), de afwezigheid van
vaders speelt een opvallende rol. Maar het kernpunt van van Buurens interpretatie
blijft discutabel. Als hij zegt dat datgene wat de zoons beweegt, ‘het verlangen [is]
om te verdwijnen in de leegte die ontstaan is na de verdwijning van de vaders’11,
wordt dat inderdaad door de tekst zelf bevestigd. Maar van Buuren wil meer, het
gaat hem erom, ook ‘die drijfveer te begrijpen’12 - en daartoe dient dan de
Oedipus-contructie: de schuldgevoelens die ontstaan door de afwezigheid van de
vader, die (onbewust) doodgewenst wordt, leiden tot zelfvernietiging. Maar juist hier
baseert van Buuren zijn interpretatie meer op argumenten van buiten de tekst (Freud,
Shakespeare, Dostojewski) dan op de tekst zelf. Waaruit blijkt eigenlijk het grote
schuldgevoel van de Taadsen (en van Inni Wintrop)? Is hun deelname aan de rituelen
niet op een andere wijze te verklaren, een manier die dichter bij de tekstconstructie
zelf blijft? Jekunt het vader-zoon-thema namelijk ook anders lezen, minder
psychologisch georiënteerd en meer gericht op een literair-filosofische interpretatie
van wat ook volgens van Buuren ‘een sterke kant aan Nootebooms

9
10
11
12

In: Over Cees Nooteboom, p. 134-143 (Oorspronkelijk in: De Revisor, 1984/1).
Ibidem, p. 143.
Ibidem, p. 139.
Ibidem.
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schrijverschap’13 is: de metaforen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, het
God-is-dood-motief niet te zien als een beeld voor de vaderproblematiek, maar kun
je juist omgekeerd het psychologische motief van de ontbrekende vader beschouwen
als een beeld voor een leefwereld waaraan een vast middelpunt en een centrale
zingeving ontbreekt (Vgl. p. 69: ‘Sartre zegt dat als je geen vader hebt je ook geen
superego hoeft mee te torsen. Geen vader op je rug, geen dwingende regulerende
factor in je leven. Niets om je tegen af te zetten, om te haten, om aan te refereren in
je gedrag.’).
In het vorige is al even sprake geweest van een literaire traditie waarin Nooteboom
zou schrijven. In de studies over ‘Rituelen’ zijn in dat verband enkele namen genoemd:
Kawabata natuurlijk, wiens boek ‘Duizend kraanvogels’ zo'n nadrukkelijke rol speelt
in de roman, verder Proust, Augustinus, Shakespeare, Nescio en vele anderen. In
interviews noemt Nooteboom zelf altijd de internationale (moderne) literaire traditie,
vooral ook die van de poëzie. In dit verband is een opmerking in een interview met
Cees Nooteboom door Frank van Dijl14 van bijzonder belang. Nooteboom zegt in dat
interview:
Ik ben een aanhanger van de gedachtengang van iemand als Octavio Paz,
de Mexikaanse dichter en cultuurfilosoof. Hij heeft een schitterend boek
geschreven over moderne poëzie: ‘De kinderen van het slijk’. Hij
ontwikkelt daarin het idee dat de tegenspraak van dit moment zich uit in
het analogische en het ironische gezichtspunt in de poëzie. In primitieve
culturen vind je mensen zoals wij ooit zijn geweest. Hun leven wordt
bepaald door eten, drinken, slapen en goden. Het analogische is een bepaald
verlangen naar een archaïsche samenleving en het ironische is: wereldwijs,
van god los, bezig zijn wat er nog aan archaïsche samenlevingen rest om
zeep te helpen. Ik heb het nog nooit heel simpel kunnen zeggen: je draagt
als het ware twee mensen mee, een met een hang naar het eeuwige, en een
die dat perfect ironiseert.
Daarmee is precies de kern van ‘Rituelen’ en waarschijnlijk ook de kern van het hele
werk van Nooteboom getroffen. Als je naast ‘Rituelen’ de door Nooteboom genoemde
verhandeling van Paz

13
14

Ibidem, p. 138.
In: Over Cees Nooteboom, p. 48-57 (Oorspronkelijk In: Bzzletin 61 (1978)).
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legt, wordt de verleiding zelfs groot, het essay van Paz telkens als een soort exegese
te gebruiken, zo zeer is dat boek op vele plaatsen een schitterende adstructie bij de
kernpunten van Nootebooms roman.
Wat is nu in het kort de inhoud van Octavio Paz' essay ‘De kinderen van het slijk’15?
Paz wil in zijn boek de eenheid van de moderne poëzie aantonen, een eenheid die
volgens hem de periode vanaf de Duitse en de Engelse romantiek tot en met de eerste
helft van deze eeuw omvat. Hij beschrijft als representatieve bewegingen de Engelse
en de Duitse romantiek, het Franse symbolisme, het Spaans-Amerikaanse
‘modernisme’ en de avant-gardes van de eerste helft van de twintigste eeuw. Zijn
stelling is dat het in al deze literatuur gaat om een dispuut met het moderne
rationalisme, waarbij de dichters een oude traditie herontdekken, die hij de ‘analogie’
noemt, de ‘visie op het universum als een ineensluitend systeem’16. Voor deze
‘moderne’ literatuur is het tijdsbewustzijn van de moderne westerse wereld van
cruciaal belang. Alle voormoderne tijdsopvattingen hebben volgens Paz gemeen dat
ze tegenover de heterogeniteit, dat is de verandering door de opeenvolgende tijd, een
concept van een tijd stelden waarbij er geen verandering meer is, waarin de
tegenstellingen verzoend zijn in een eenheid die boven de tijd uitstijgt. Zo hebben
de primitieven samenlevingen een cyclische tijdsvoorstelling, waardoor het sociale
leven niet door opeenvolgende veranderingen wordt gekenmerkt, maar uit de ritmische
herhaling van een tijdloos verleden bestaat: ‘het sociale leven is niet historisch, maar
ritueel’17 (sic!). De Indiërs hebben zich, om uit de cirkel van de tijd te geraken, een
hiernamaals voorgesteld dat volstrekte ledigheid en daarmee de ontkenning van de
tijd is (Philip Taads!). Het christendom brengt dan met de eenmalige historische
Christus al een sterkere notie van een onomkeerbare, lineaire tijd. Met de zondeval
van Adam is de uittocht uit het paradijselijke eeuwige heden een feit: ‘Eindigheid,
onomkeerbaarheid en heterogeniteit zijn uitingen van imperfectie: elke minuut is
uniek en anders omdat hij gescheiden, afgescheurd is van de eenheid’18. Maar het
christendom houdt met

15

16
17
18

Octavio Paz;, De kinderen van het slijk. Amsterdam, 1976. (Oorspronkelijke titel: Los hijos
del limo, 1974) Deze titel is een citaat uit het vijfde sonnet van de reeks ‘Le Christ aux
Oliviers’ van Gérard de Nerval. Hetzelfde citaat is ook te vinden in een gedicht van Cees
Nooteboom in de bundel ‘Aas’, een gedicht met de titel ‘Nerval’.
Ibidem, p. 8.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 25.
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de gedachte van het einde aller tijden na het Laatste Oordeel de blik gericht op de
terugkeer van het eeuwige heden.
Volgens Paz nu breekt onze tijd radikaal met deze denkwijzen. Wij zijn de
erfgenamen van de lineaire en onomkeerbare tijd van het christendom, alleen zonder
de optie op een einde der tijden. Vanaf de 18de eeuw is in het dispuut tussen rede
en openbaring niet meer de openbaring de overwinnaar. De tegenstelling tussen beide
blijkt onoplosbaar en leidt tot de dood van God. God staat daarbij in de gedachtengang
van Paz voor de eeuwige Eenheid; de ratio is het principe van de kritiek en daarmee
van de verandering: er bestaat geen systeem meer dat onkwetsbaar is voor kritiek.
De paradijselijke volmaaktheid die nog in de boeddhistische leegte of de christelijke
hemel aanwezig was, is geseculariseerd en vervangen door een utopische toekomst
die door menselijk handelen, dus in voortdurende verandering, benaderd dient te
worden.
Wat is nu in deze moderne tijd de rol van de literatuur? Volgens Paz is er sprake
van ‘en conflict tussen poëzie en moderniteit, dat begint bij de preromantici en tot
op heden voortduurt’19. De literatuur is inzoverre een kind van de moderne tijd dat
ook de artistieke waarden van de godsdienstige waarden worden losgemaakt: de
literatuur verovert haar autonomie. Maar tegelijk is, aldus Paz, ‘de moderne literatuur
een hartstochtelijke ontkenning van de moderniteit’20. De vader van die moderne
literatuur is Rousseau: vanaf de preromantici wordt met Rousseau en zijn navolgers
tegenover de kritische rede, tegenover de ‘geschiedenis en haar jaartallen’21 de
gevoeligheid en de hartstocht gesteld. De moderne poëzie is kritiek op de rationele
kritiek en probeert haar basis te vinden in een aan de moderniteit voorafgaand en
daaraan tegengesteld principe: het gaat om de ‘herovering van de oorspronkelijke
onschuld’22, van de oorspronkelijke eenheid. Daartoe beginnen de natuur en het
lichaam te spreken in een symbolentaal die het profane met het heilige verbindt
(Petra!). In de woorden van Octavio Paz: ‘De kritische rede heeft hemel en hel
ontvolkt, maar de geesten zijn teruggekeerd naar de aarde, de lucht, het vuur en het
water: ze zijn teruggekeerd in het lichaam van mannen en vrouwen’23.

19
20
21
22
23

Ibidem, p. 42.
Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 47.
Ibidem, p. 45.
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De moderne poëzie is volgens Paz dus zowel kind van de moderne, dat wil zeggen
rationalistische tijd als ook de tegenpool van die tijd. Zij is gefascineerd door de
(moderne) revolutionaire idealen, maar wordt snel afgeschrikt door de historische
concretisering daarvan (in de Franse, Russische revolutie); zij leeft in het besef dat
God dood is en is tegelijk gefascineerd door de religie. Het besef dat God dood is,
leidt volgens Paz tot beklemming en ironie: tot ironie door het kritisch relativeren
van elke metafysische gedachte, tot beklemming door het als gevolg daarvan weten
dat het bestaan leeg en zinloos is. Tegen die beklemming helpt niet meer de
christelijke mythologie, de dichters stellen er nu hun persoonlijke mythologieën
tegenover. En juist die hebben volgens Paz allemaal dezelfde kern, die hij de analogie
noemt:
Het geloof in de samenhang en overeenkomst tussen alle wezens en
werelden is ouder dan het christendom, overbrugt de Middeleeuwen en
bereikt via de neoplatonici, de illuminaten en de occultisten, de twintigste
eeuw. Sindsdien zijn de dichters van het westen er in het geheim of openlijk
voortdurend door gevoed, van Goethe tot de visionaire Balzac, van
Baudelaire en Mallarmé tot Yeats en tot de surrealisten25.
Maar ook die samenhang wordt verbroken door het moderne bewustzijn, en wel door
het bewustzijn van de sterfelijkheid, van de dood. Naast de analogie is het de ironie
die de kern van de moderne poëzie uitmaakt: bij de Franse symbolisten is het gedicht
de dubbelganger van het universum, maar het middelpunt van die analogie is leegte
(Mallarmé). Moderne poëzie is gebaseerd op de poëtica van de analogie: analogie
als het weten van de onderlinge samenhang, waardoor in een tijd die verteerd wordt
door kritiek, de vervreemding draaglijk wordt. Moderne poëzie betekent echter
evenzeer ironie, ironie als het besef van de historische tijd, van de geschiedenis. De
analogie laat de eenheid van al het bestaande zien en de ironie laat tegelijk zien dat
de ‘eenstemmigheid van de onderlinge samenhang een Babylonische spraakverwarring
is’26. Of, zoals Nooteboom het uitdrukte: ‘je draagt als het ware twee mensen mee,
een met een hang naar het eeuwige, en een die dat perfect ironiseert’27.24
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Ibidem, p. 66.
Ibidem, p. 85.
Over Cees Nooteboom, p. 50.
Ibidem, p. 48.
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Deze gedachten van Octavio Paz tonen een opvallende gelijkenis met andere theorieën
die de moderne poëzie sinds Baudelaire in de traditie van de romantiek plaatsen en
deze poëzie karakteriseren als ‘entromantisierte Romantik’28. De literatuur in deze
traditie is romantisch omdat ze vasthoudt aan de utopie van de ‘analogie’, is echter
ook onromantisch te noemen omdat sinds de romantiek de pool van de ironie en 'de
scepsis zo veel sterker is geworden.
In die traditie staat niet alleen de roman ‘Rituelen’, maar het hele werk van
Nooteboom29. Ik wil dat met enkele voorbeelden in het kort illustreren. Roger
Renneberg heeft al gewezen op de centrale rol die de tijd en de dood in de poëzie
van Nooteboom spelen30. Het thema van de tijd en de dood blijkt nu, met Paz' theorie
in de gedachten, een duidelijke samenhang te vertonen met andere thema's uit het
werk van Nooteboom: in zijn gedichten is zowel sprake van een lineair als van een
cyclisch tijdsbesef (Renneberg); dat lineaire tijdsbesef nu, dat ook een doodsbesef
is, staat tegenover het verlangen naar de eenheid van het bestaande, naar het opgaan
in de dingen - en dat verlangen komt onder meer tot uitdrukking in de cyclische
tijdsopvatting. Zoals Wiel Kusters in een korte studie over Nootebooms gedichten31
heeft aangetoond, is dat verlangen zelf ook weer met de dood verbonden. Het
doodsbesef leidt tot de splitsing van de persoonlijkheid, tot vervreemding (het
dubbelganger- en spiegelbeeld-motief in de gedichten) en tegelijk is de dood ook de
opheffing van die vervreemding - maar dan wel een schijnopheffing; het moment
dat de spiegelbeelden elkaar raken is het moment van de dood - waarmee de
vereniging tegelijk teniet gedaan wordt:
Langzaam zweef ik op de spiegels af
waarin ik ga smelten
Pas als ik de wijzerplaat raak ontplof ik daar zachtjes:
twee die er één zijn
wordt er geen.32
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Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik. Erweiterte Neuausgabe. Hamburg z.j., p.
30,58.
In verschillende interviews heeft Nooteboom gezegd dat een schrijver het eigenlijk
voortdurend over dezelfde thema's heeft, in feite steeds hetzelfde boek, in variaties natuurlijk,
schrijft. (Over Cees Nooteboom, p. 13; De Vlaamse Gids 84/1, p. 10).
Roger Renneberg: De tijd en het labyrinth. De poëzie van Cees Nooteboom 1956-1982.
's-Gravenhage 1982.
Wiel Kusters: De gouden kap. In: Over Cees Nooteboom. p. 41-47 (Oorspronkelijk in: Jan
Campertprijzen 1978, 's-Gravenhage 1978).
Cees Nooteboom: Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983. Amsterdam 1984, p. 86.
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Telkens gaat het in Nootebooms gedichten om beide dingen: om het verlangen naar
het andere, goddelijke, paradijselijke, naar een natuurlijke eenheid met al het bestaande
èn om het besef dat die eenheid, dat goddelijke (de) dood is:
telkens en toch weer proberen
een bloeien te slaan in de woorden
totdat ze zullen verraden
een geheim van de andere kant
vanwaar alle warmte gevlucht is openlijk
en gebleven alleen nog maar woordeloos gras
dat vermindert
waar de bomen zich wonden bijten
om een laatste drinkplaats te vinden
maar vreselijk zijn ze bevroren,
gestorven zichzelf niet meer
zodat hij die dit alles draagt
een drager moet zijn van woestijnen
een gebieder alleen maar van droogte
een tropische weelde van koude.33

Nootebooms eerste roman ‘Philip en de anderen’ is altijd al als een romantische
roman beschouwd. Vanaf het begin is hier sprake van een verlangen naar een
paradijselijke toestand, waarbij de ironisering - evenals in de romantiek - eruit bestaat
dat tegelijk getoond wordt dat het bereiken van dat paradijs slechts een fictie kan
zijn. Zo zegt Philips oom: ‘de enig werkelijke reden van ons bestaan is opnieuw in
het paradijs te komen, ofschoon dat niet mogelijk is’34 en: ‘Wij zijn geboren om
goden te worden, èn om te sterven; dat is krankzinnig’35. Philips zoeken naar het
Chinese meisje (en andere vrouwen) is niets anders dan het zoeken naar dat verloren
paradijs. Dat paradijs wordt gezocht in de liefde - een liefde die de oorspronkelijke
eenheid met de natuur kan teruggeven: het meisje waarmee de kleine Philip bij zijn
oom speelt, neemt hem mee naar ‘Afrika’, een stuk land waar nog geen huizen
gebouwd zijn. In Afrika, zegt Nooteboom nog in 1978 in een interview, kom je ‘in
aanraking met zekere vormen van archaïsche onschuld in hele stille en primitieve
samenlevingen en [je] hebt dan het gevoel dat je via een
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Ibidem, p. 269.
Cees Nooteboom: Philip en de anderen. Amsterdam 1981, p. 24.
Ibidem, p. 25.
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omweg weer aan de bronnen van de poëzie komt’36. (In ‘Rituelen’ is het dan Zita die
uit Afrika komt). Philips zoeken naar het Chinese meisje nu is het zoeken naar een
vrouw in een verhaal, een vrouw die schijnbaar één wordt met de natuur om haar
heen, maar die indruk alleen kan wekken, omdat ze een spel speelt37. Als hij haar
gevonden heeft, spreken ze over poëzie; Philip weet dat ze ‘mislukte goden [zijn],
en van te voren verloren, ieder van ons’. Maar: ‘we kunnen altijd spelen, iedereen
kan spelen’38.
Dat hier nog lichtvoetige spel van de poëzie wordt een existentieel probleem in
de roman ‘De ridder is gestorven’. Hier gaat het om de bekende problematiek van
kunst en leven, zoals die bijvoorbeeld ook in Thomas Manns novelle ‘Tonio Kröger’
is beschreven. De kunstenaar heeft een hartstochtelijk verlangen naar het werkelijke
leven, maar is, juist door zijn kunstenaarschap, buitenstaander. Zoals Tonio Kröger
aan het eind van de novelle slechts door een glazen deur naar het feest van de anderen
kan kijken, beukt André Steenkamp tegen ‘de muur die hem van de zangers
gescheiden houdt’39. In ‘De ridder is gestorven’ is dat probleem in zijn scherpste
vorm gesteld. De schrijver verlangt naar een eenheid met zijn omgeving zoals die in
zijn herinneringen aanwezig is: ‘de avondlijke vrede in de tuinen, de geuren van de
avond [...] En 's morgens vroeg alles licht en helder en de koude lucht van de ochtend
is vredig. Elk blaadje is met water bestreken en ook dat ruikt naar vrede’40. Dat is
een toestand die nog niet door het bewustzijn van de tijdelijkheid is aangevreten:
‘Elke minuut daarvan was geldig, was een minuut die nog niet door een toekomst
bekeken kon worden, die niet door een toekomst belachelijk gemaakt kon worden,
autonome tijd’41. Maar die toestand bestaat slechts in gedachten en André Steenkamp
kan er hoogstens ‘verhalen’42 van maken (zoals de fotograaf in ‘Mokusei!’ uiteindelijk
slechts foto's kan maken). In de werkelijkheid staat hij buiten het leven van het eiland,
probeert hij slechts wanhopig als een vampier te leven door te ‘roven’43 van het leven
van de anderen (vgl. Inni Wintrop!); hij is ‘op jacht naar
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Over Cees Nooteboom, p. 50.
Philip en de anderen, p. 62/63.
Ibidem, p. 158.
Cees Nooteboom: De ridder is gestorven. Amsterdam 1963, p. 61.
De ridder is gestorven, p. 25.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 43.
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affecties’44, hij zoekt de extase van de liefde en het werkelijke leven, hij wil er gewoon
bij horen, ‘op de rotsen liggen, lichtblauwe kleren dragen en bruin worden’45, maar
hij weet dat hij er slechts over kan schrijven, dat de verwerkelijking van zijn
verlangen, de echte eenheid met het leven, met de natuur, voor hem slechts in de
dood mogelijk is: ‘[...] sterven... en zichzelf belachelijk makend denkt hij, dat is
zoveel als eindelijk lid worden van het bestaande’46.
Nooteboom is vanaf zijn eerste romans en gedichten een schrijver in de traditie die
door Paz is geschetst. Het antwoord op de desintegratie, de vervreemding, de
allesverscheurende twijfel van de ratio, is ook bij hem het geloof in de ‘analogie’,
in de eenheid van al het bestaande; in de woorden van Nooteboom zelf: ‘ik geloof
in de collegialiteit van al het bestaande, van alle niet-vervaardigde voorwerpen, of
het nu een steen is of een plant of het heelal. Die collegialiteit voel je het sterkst in
de natuur’47. Die gedachte uit de romantiek wordt in ‘Rituelen’ door de Taadsen
verwoord en daarmee direkt met de dood verbonden. Tegelijk is die gedachte de
basis van het alternatief voor een leven als dat van de Taadsen (dat dood betekent),
namelijk de basis voor Inni Wintrops ‘vrouwendienst’. Maar daarmee wordt ook dat
alternatief twijfelachtig; de ironie is ook hier onverbiddelijk, en de vraag is dan, wat
er van Inni's alternatief eigenlijk nog overblijft. Daarvoor is een gedetailleerde analyse
van de roman nodig. (Veel details zijn al genoemd en geïnterpreteerd in de bestaande
studies over ‘Rituelen’. Dat hoeft hier niet herhaald te worden, ik zal er waar nodig
naar verwijzen).
Harry Bekkering zegt in zijn analyse dat de hoofdpersoon Inni Wintrop, in
tegenstelling tot de Taadsen ‘in het leven’ staat, ja zelfs bij tijd en wijle ernaar
verlangt, geheel in de levensstroom op te gaan48. Voor dat verlangen geeft Bekkering
dan verschillende voorbeelden. En inderdaad is het verlangen naar die ‘unio mystica’,
die ‘volmaakte harmonie met de wereld’49 kenmerkend voor Inni Wintrop. Maar
daaruit volgt nog niet dat hij nu ook werkelijk midden in het leven staat. Inni Wintrop
is eerder een buitenstaander,
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Ibidem, p. 67.
De ridder is gestorven, p. 187.
Ibidem, p. 115.
Over Cees Nooteboom, p. 56.
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een ‘toeschouwer’50, zoals Bekkering zelf zegt. Inni Wintrop wordt in de roman een
‘dilettant’ genoemd, ‘in de Italiaanse zin van het woord’ (p. 12). Het loont de moeite
om even bij die karakterisering stil te staan51. Een dilettant in de Italiaanse betekenis
van het woord is een amateur, in het Duits een ‘Liebhaber’, iemand die iets op
niet-professionele wijze beoefent, uit liefde dus. Daarmee zijn beide kanten van Inni
Wintrop genoemd: zijn liefde voor het leven, zijn verlangen naar dat leven én het
feit dat hij eigenlijk geen echte deelnemer aan het leven is, een oppervlakkige
buitenstaander blijft. Inni Wintrop (een soort milde karikatuur van Cees Nooteboom
zelf: het autobiografisch karakter is zeer duidelijk) wil nooit iets vastleggen in zijn
leven, hij wil zich niet engageren, hij heeft geen vaste overtuiging (vgl. het
openingsmotto van Stendhal), hij heeft wel een ‘Nase’ voor kunst maar is geen echte
kenner (p. 122), hij kan niet kiezen en is daarmee volgens Riezenkamp een echte
vertegenwoordiger van zijn (onze) tijd: ‘Wie niet kiest zal in het moeras omkomen.
Slordigheid, gebrek aan aandacht, nergens echt iets van weten, de modderige kant
van het dilettantisme. De tweede helft van de twintigste eeuw’. (p. 128).
Inni heeft geen echte identiteit, hij is een ‘gat, een kameleon, iemand die ingevuld
kan worden compleet met houding en accent’ (p. 14) en leeft daarom niet echt: ‘Jij
leeft niet [...] jij laat je afleiden’ (p. 14). Inni is de moderne, vervreemde mens, die
(evenals de Taadsen!) niet van zichzelf houdt en daarom ook niet langdurig van
anderen kan houden (p. 12), een ‘zoon zonder vader en een vader zonder zoon’ (p.
50), iemand dus zonder echte binding met het leven, zonder een ‘superego’ ook,
zonder een ‘dwingende regulerende factor in [het] leven’ (p. 69)52. De roman is
grotendeels vanuit het
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Ibidem, p. 123.
Met het begrip ‘dilettant’ en ‘dilettantisme’ staat Nootebooms roman in de traditie van de
Europese fin-de-siècle- en décadence-literatuur, waarin via het Franse symbolisme ook
romantische ideeën voortleven. Zie bv. H. Rudolf Vaget: Der Dillettant. Eine Skizze der
Wort- und Bedeutungsgeschichte. In: Jahrbuch der Schillergesellschaft 14 (1970), p. 131-158.
Deze thematiek van de moderne, van zichzelf vervreemde mens komt als
identiteitsproblematiek ook regelmatig terug in Nootebooms poëzie. (Vgl. ook Adriaan
Morriëns bespreking van ‘Vuurtijd, ijstijd’ in de boekenbijlage van Vrij Nederland van
22-9-1984). In die gedichten spreekt bijvoorbeeld een lyrisch ik, dat kijkt ‘naar de gezonde
mensen/op hun eeuwige velden’, maar dat in zijn eigen leven moet besluiten tot ‘het einde
van/zelf’ (Vuurtijd, ijstijd, p. 18). In zulke gedichten is ‘hijzelf door zichzelf verbroken’, is
er ‘geen hand die dit alles bestuurt, geen stalmeester, geen computer/alleen maar dezelfde
de zelfde, hij, / iemand, de uit elkaargenomen, / niet verenigde man’ (Vuurtijd, ijstijd, p. 80).
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perspectief van de hoofdpersoon geschreven en daarmee is ook de luchtige toon van
het boek verklaard. De dilettant Inni Wintrop volgt de gebeurtenissen vanuit zijn
alles relativerende beschouwingswijze zonder er meestal echt deel aan te hebben.
Dit is de ironische kant van de roman: Inni Wintrop is degene die, in de woorden
van Nooteboom, het verlangen naar het eeuwige, naar een absoluut houvast, ‘perfect
ironiseert’. Maar de andere kant, de kant van de analogie is er evenzeer. Inni Wintrop,
de dilettant, de buitenstaander, voelt een groot verlangen naar ordening, naar een
leefwijze die niet dilettantisch verbrokkeld is maar volledig in zichzelf rust, een
leefwijze waarin alles in evenwicht is en die een perfecte volmaaktheid bezit. Dat
verlangen doet hem steeds weer naar de Taadsen terugkeren en dat verlangen drijft
hem steeds weer in de armen van vrouwen.
Beide kanten, die van de Taadsen en die van de vrouwen zullen in het volgende
wat uitvoeriger worden bekeken. Het eerst de negatieve kant, de Taadsen-kant. Inni
Wintrop is een dilettant, hij verdraagt een strakke ordening en een vaste ideologie
niet:
Ook later zou een zekere wrevel zich van hem meester maken ten opzichte
van mensen die precieze antwoorden wilden hebben, of pretendeerden ze
te weten. Juist het raadselachtige van alles was prettig, daar moest je niet
al te veel orde in aan willen brengen. Deed je dat wel, dan zou er
onherroepelijk iets verloren gaan. Dat geheimen geheimzinniger kunnen
worden door er met precizie en methode over na te denken, wist hij nog
niet. Hij voelde zich thuis in zijn sentimentele chaos. (p. 62).
Daarmee is hij het extreme tegendeel van de Taadsen die hun gedachten en hun leven
tot in de laatste details - ritueel - geordend hebben. Zodra Inni Wintrop met deze
wereld wordt geconfronteerd, voelt hij angst. Als een leidmotief komt die angst
telkens terug: bij de kennismaking met de wereld van Arnold Taads (p. 43, 46) en
herhaaldelijk in het contact met Philip Taads. Maar waarom wordt hij dan toch zo
‘als door een natuurwet’ (p. 130) door deze personen aangetrokken? Bij Arnold Taads
voelt hij zelfs angst omdat hij even voelt dat hij ‘een ogenblik lang’ Arnold Taads
is (p. 46). Die aantrekkingskracht van de Taadsen op Inni Wintrop wordt duidelijk
met een blik op de andere kant van zijn persoonlijkheid. Inni Wintrop is weliswaar
bang voor elke ordening en wil niets vastleg-
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gen, maar hij is evenzeer bang voor het tegendeel, voor de ongeordende chaos: ‘chaos
was dat wat hem het meeste angst aanjoeg in zijn leven’ (p. 23). Inni zet zich af tegen
de mensen ‘die precieze antwoorden wilden hebben’ (p. 62), maar hij denkt ook:
‘Bij elk belangrijk moment zou je een Arnold Taads moeten hebben, iemand die je
vraagt exact te beschrijven wat je voelt, ruikt proeft’ (p. 47). Arnold Taads is, zoals
Vermeiren en Bekkering al hebben uiteengezet, de sjamaan die Inni inwijdt in zijn
gedachtenwereld - en daarmee in het leven: ‘Op die middag was zijn leven begonnen
(p. 50). Inni voelt zich zo tot de Taadsen aangetrokken omdat ze zo verwant aan hem
zijn. Zowel Arnold als Philip Taads hebben een hekel aan zichzelf (p. 60 en 149);
van Inni Wintrop wordt gezegd dat hij ‘niet van zichzelf hield’ (p. 12). Zowel Arnold
als Philip Taads hebben elk geloof in een God verloren - evenals Inni Wintrop.
Vervreemd zijn van zichzelf, zonder geloof in een zingevende instantie buiten ons
- dat in hun gemeenschappelijk vertrekpunt.
Wat Inni Wintrop nu in de Taadsen zo fascineert - en afstoot - is hun vertwijfelde
poging, die vervreemding toch weer op te heffen. Daartoe hangen beide Taadsen de
gedachte van de ‘collegialiteit van al het bestaande’ aan: ‘Ik ben eh... een collega
van al het bestaande’ (p. 88/89), zegt Arnold Taads, ‘Alle dingen zijn gelijk’ (p. 166),
zegt Philip Taads. Die ‘analogie’-gedachte heeft bij hen echter een uitsluitend negative
vorm. Zij vinden hun troost in de gedachte dat alles hetzelfde is en dat alles zal
vergaan, zodat de eenheid van alle dingen niet-bestaan betekent. De harmonie met
het al wordt dan ook pas in de dood bereikt, in de woorden van Philip Taads: ‘Ik
hinder de wereld en de wereld hindert mij. Er is pas harmonie als ik ze alletwee
tegelijk afschaf’ (p. 167). Het is dan ook slechts logisch dat beide Taadsen, de zoon
alleen een beetje uitdrukkelijker dan de vader, in feite zelfmoord plegen. En juist die
zelfmoorden zijn nog eens een duidelijk bewijs van hun grote verlangen naar een
harmonieuze eenheid met het al. Arnold Taads sterft hoog in de bergen en Philip
Taads springt in het water: beiden gaan in hun dood als het ware op in de natuur
(oplossen in de oceaan, noemde Philip Taads het, p. 167). Het fascinerende voor Inni
Wintrop is dat zij zo lijken te bereiken wat hij uiteindelijk ook steeds zocht; het
afstotende is de manier waarop en het uiteindelijke resultaat: namelijk een nieuwe
dogmatische starheid die alleen maar tot de dood kan leiden: de Taadsen hadden in
tegenstelling tot Inni wel voor een bepaalde leefwijze gekozen en houden daar star
en
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dogmatisch aan vast. Hun dagen verlopen volgens een ijzeren ritueel; bij Arnold
Taads wordt zelfs gezegd dat hij loopt ‘met ritmische, mechanische bewegingen.
Een opgewonden soldaatje op mars’ (p. 65). Dat ritueel moet uiteindelijk naar de
‘verlossing’ leiden, zoals Philip Taads zegt (p. 148)53, en die verlossing betekent de
dood. Dat wordt met zoveel woorden door Philip Taads gezegd; Arnold Taads zegt
dat welismaar niet zo uitdrukkelijk, maar als Philip Taads spreekt over het niet-iets
en het zichzelf laten verdwijnen ziet Inni plotseling in zijn herinnering ‘de oude
Taads opdoemen die razendsnel op zijn ski's een besneeuwde, tamelijk steile helling
afdaalde’ (p. 165): zo had Arnold Taads de dood gevonden. Bij Philip Taads is de
kom die hij koopt, een ‘boodschapper van de dood’ (p. 163), Arnold Taads woont
in Doorn, ‘aan de ingang’ van de ‘onderwereld’ (p. 40) bij hem stinkt het naar de
dood (p. 72). En juist dit gegeven van verlossing die de dood betekent, fascineert
Inni (ook hij doet een poging tot zelfmoord, ook hij kent het gevoel, net als Philip
Taads, te willen ‘oplossen’, p. 96). Tegelijk wordt hij, de levensaanbidder, er door
afgestoten, en dat verklaart zijn angst: Inni voelt dat het gebied van de dood voor
hem gevaarlijk is, een gebied ‘waaruit men niet kan terugkomen als men er eenmaal
[...] in verdwaald is’ (p. 72).
Deze Taadsen-wereld wordt nog gespiegeld in twee nevenpersonages die een
andere verschijningsvorm van uiteindelijk dezelfde levenshouding zijn: Monseigneur
Terruwe en de kunsthandelaar Roozenboom. De wereldbeschouwingen van Arnold
en Philip Taads mogen dan wel uitdrukkelijk niet-christelijk zijn, in hun dogmatische
starheid zijn ze het evenbeeld van het dogmatisch-katholieke denken van Terruwe.
Het ‘mysterium fidei’ (p. 92) dat alle drie zoeken, Terruwe traditioneel in het
katholieke geloof, de Taadsen in hun opvatting dat alles gelijk is en dus uiteindelijk
niet is, dat ‘mysterium fidei’ is bij hen met lijden, offers en de dood verbonden. Ook
Bernhard Roozenboom is evenzeer als Terruwe en de Taadsen het tegendeel van
Inni Wintrop, in de zin dat hij duidelijke keuzen gemaakt heeft, iets wat de dilettant
Inni steeds weigert te doen. Roozenboom is geen kunstdilettant als Inni, die hij een
‘scharrelaar’ noemt (p. 128), maar heeft echt ergens verstand van, hij heeft zich
gespecialiseerd en weet alles van de oudere westerse schilderkunst.
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Voor de verbinding kom-avondmaal-Christus-Philip Taads zie de studie van Bekkering; in:
Over Cees Nooteboom, p. 117-133.
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Op die manier heeft ook Roozenboom een antwoord op de zinloosheid van het bestaan
gevonden: Inni weet dat zijn kunstverzameling ‘zonder dat zijn cynische vriend het
ooit uit zou spreken, de zin van diens leven uitmaakte’ (p. 123). Maar ook dat
antwoord heeft veel van de negatieve trekjes van de vorigen. Zoals Terruwe zich
vastklampt aan de christelijke traditie en dogma's, zo vindt Roozenboom zijn houvast
in het verleden en de kunst daarvan. Zoals het bij Arnold Taads naar de dood stonk,
zo stinkt Roozenboom ‘(zei hij zelf) op een uitdagende manier naar voorbije tijden’
(p. 121). En zijn wereld, waartoe het ‘voorgeborchte’ van zijn winkel toegang geeft,
blijkt ook de dood te zijn: ‘Ik woon in de onderwereld’ (p. 120).
Het ‘mysterium fidei’ dat door deze mannen wordt gezocht, houdt Inni bezig,
fascineert hem, maar wordt door hem afgewezen omdat het uiteindelijk vijandig aan
het leven is. De eerste keer dat die fascinatie wordt verbroken, is al vóór de
kennismaking met deze romanfiguren, namelijk op de kostschool. Als misdienaar
helpt Inni de half-demente Pater Romualdus, die nog echt in het ‘mysterium fidei’
van het veranderen van wijn in bloed gelooft (p. 55). Inni verbindt de rituele
handelingen en het geloofsmysterie met de Griekse mythologie, met ‘de Minotaurus,
met godenoffers en raadsels, met Sibyllen, met lot en noodlot’ (p. 56), kortom met
de religies en mythen van alle tijden, die aan het leven op raadselachtige wijze een
zin en een eenheid probeerden te geven. Dat fascineert hem, maar die betovering
wordt hier ‘eenmaal en toen voorgoed’ (p. 56) verbroken. Pater Romualdus krijgt
een hartaanval, raakt vallend met zijn hoofd de miskelk en sterft ter plekke, waarbij
de wijn zich met het bloed vermengt. Op het moment dat het mysterie van de
transsubstantiatie werkelijkheid wordt, betekent dat dat er gewoon iemand doodgaat,
schreeuwend als ‘een groot gewond dier’ (p. 56). Door het bewustzijn van de dood
is God ook dood. En daarna wordt Inni nog wel steeds gefascineerd door mensen
die met hun rituelen een nieuwe ordening en een nieuwe eenheid weten te vinden,
maar hij bewaart een kritische distantie. Dat wordt op een leidmotief-achtige wijze
aangeduid. Inni neemt aan hun avondmaalsvieringen nog wel deel door uit hun
kelken, kommen of glazen te drinken, maar slechts als gast, als toeschouwer. Bij
Arnold Taads is het het glas whisky dat hij drinkt en dat het symbool wordt van de
exact benoemende houding van de oude Taads (p. 46/47), bij Terruwe is het de wijn
en de port die gedronken worden (p. 86, 90), bij Roozenboom is het
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weer een glas port (p. 122) en bij Philip Taads is het de thee die hij samen met
Riezenkamp tijdens de rituele theeceremonie (het Laatste Avondmaal) uit de raku-kom
drinkt (p. 177 e.v.); onmiddellijk na de theeceremonie drinken Inni en Riezenkamp
nog een glas whisky, waarbij weer naar het glas whisky van Arnold Taads wordt
verwezen (p. 182)54.
Het mysterium fidei waaraan Inni Wintrop deel wenst te hebben - en af en toe ook
heeft - is niet het starre en vreugdeloze van de hier genoemden. Dat ligt elders, dat
vindt hij, zoals uit de genoemde besprekingen van ‘Rituelen’ ook reeds duidelijk
werd, uitsluitend bij vrouwen - en daarmee zijn we bij de al genoemde andere manier
voor Inni, aan het dilettanten-leven, dat geen echt leven is, te ontkomen. Philip Taads
had het al gezegd toen Inni hem - na de uiteenzetting van zijn filosofie over het
oplossen in de oceaan van het al - vroeg of er niet een andere oplossing was: ‘Mij
ontbreekt de liefde’ (p. 168). Dat geld voor Philip Taads, maar evenzeer voor Arnold
Taads, Terruwe en Roozenboom. Inni daarentegen zoekt zijn heil bij vrouwen,
vrouwen zijn zijn ‘religie’ (p. 82), op hen bouwt hij zijn bestaan, zij zijn voor hem
de ‘essentie van alles, het grote karrewiel waar de wereld op rond draaide’ (p. 82).
Wat hebben vrouwen hem dan te bieden wat al die andere religies blijkbaar niet
hebben? Vrouwen zijn voor Inni Wintrop ‘een middel om dichterbij te komen, in de
buurt, in de straling van een geheim waarvan ze de beheersters waren en mannen
niet’ (p. 103). Door vrouwen leert Inni niet zo zeer hóe, maar ‘wat’ de wereld is (p.
103). Maar daarmee komt zijn vrouwenreligie, zijn ‘vrouwendienst’ (p. 81) weer
heel dicht in de buurt van de Taadsen-religie: in beide gevallen gaat het om de
‘analogie’, het geheim van de eenheid van al het bestaande. Als Inni Wintrop met
Arnold Taads door het bos loopt, wil hij eigenlijk
gaan liggen, zijn gezicht in die scherpe, korrelige planten drukken, zijn
lichaam tegen de grond [...] omdat hij dan het gevoel had dat hij zich zo
langzaam in de aarde kon mengen, maar dan ook echt er in [...] - maar
voor dat soort liefdesverhoudingen was op een wandeling met Arnold
Taads geen plaats. (p. 65)
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Ook met de kunsthandelaar Riezenkamp, die evenals Roozenboom een specialist is, drinkt
Inni een glas (champagne, p. 176), maar Riezenkamp lijkt minder op de hier genoemde vier,
hij heeft meer gemeen met de dilettant Inni. Riezenkamp zet b.v. zijn yogalessen niet voort,
omdat hij zijn leven niet zo wil vastleggen als een Philip Taads (p. 156/157).
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Die eenheid met het bestaande zoekt Inni in zijn verhoudingen met vrouwen; zoals
hij zich wil mengen in de aarde van het bos, ‘maar dan ook echt er in’, zo zou hij bij
Zita, de enige met wie hij echt gelukkig is geweest (p. 18), ‘het liefst [...] met zijn
hoofd en dan de hele rest [...] naar binnen dringen’ (p. 24). Die eenheid is ook de
kern van de filosofie van de Taadsen, alleen - en daar ligt het grote verschil - bij hen
is het een eenheid in de dood en bij Inni's ‘vrouwendienst’ is het een eenheid van
het leven. Inni wordt van zijn eerste gedachte aan zelfmoord, na de gesprekken tussen
Arnold Taads en Terruwe, genezen door de Petra die op blote voeten (‘De voeten,
die heilsbrengers’, p. 96) bij hem komt en hem in bed neemt. Als hij met de bardame
Lyda in bed ligt, denkt hij: ‘als er iets was, dat hielp tegen dood, blindheid en kanker,
was dat het wel’ (p. 20). En de gebeurtenissen met het meisje met wie hij de duif
heeft begraven, verdrijven ‘de winterkou uit zijn gebeente’ (p. 118; vgl. de ijzige
koude in de besneeuwde bergen waar Arnold Taads doodvriest). Het kille,
dogmatische en dodelijke van de rituelen waarmee de Taadsen hun antwoord op de
vervreemding zochten, is vervangen door het zachte en levende geheim van de
vrouwen (wat overigens ook weer ironisch gerelativeerd wordt, daarover verderop
meer) - maar in beide gevallen gaat het om een antwoord op die vervreemding, om
een ‘mysterium fidei’ waarin de goddelijke eenheid met het al wordt ervaren.
Die overeenkomst tussen de Taadsen-kant en de vrouwen-kant wordt in de eerste
plaats door een reeks leidmotieven aangeduid, die ik hier kort wil behandelen: het
motief van de kom of de kelk en de daarmee verbonden hostie, de kleur groen, en
de bergen, c.q. trappen.
De kleur groen speelt in de roman een meer dan toevallige rol. Om eerst even een
opsomming te geven: groen zijn de ogen van Zita (p. 11, 21, 26), groen zijn de
crême-de-menthe-soda's die Lyda drinkt (en waardoor ze naar eigen zeggen van
binnen ‘helemaal groen’ is, p. 18), groen is het bos waarin Inni Wintrop met Arnold
Taads loopt (‘hoeveel kleuren groen waren er eigenlijk?’, p. 63), groen zijn de ogen
van Petra (p. 80, 81, 86) en dat is ook wat Inni van haar onthoudt: ‘Hij behield het
visioen van haar groene ogen’ (p. 105). Roozenboom schenkt port in een groen glas
(p. 122), bij Riezenkamp staat de zwarte raku-kom op een geheel groene achtergrond
(p. 130), op de foto van de Nobelprijs uitreiking draagt Kawabata een zwarte mantel
over een groen kleed (p. 146), de Japanse thee bij Philip
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Taads is groen (p. 147) en de kom die hij bij de ceremonie gebruikt, doet, zoals alle
ceremoniële theekommen, ‘het vreemde groen van de Japanse thee [...] beter
uitkomen’ (p. 174). Wat is nu de betekenis van dat veelvuldig gebruik van de kleur
groen? Groen is de kleur van het leven, van de zich eeuwig verjongende natuur (vgl.
de kleuren groen in het bos). Juist dat leven zoekt de dilettant Inni Wintrop, de
buitenstaander, de vampier ‘die alleen maar kon leven als hij “licht” kon zuigen uit
vrouwen’ (p. 19). Zijn wens om op te gaan in de aarde van het bos is het verlangen
naar een wezenlijke, niet vervreemde eenheid met het leven. Dat leven vindt hij bij
Petra, Zita, Lyda. Die eenheid met het leven wordt ook gezocht door de
buitenstaanders die de Taadsen zijn: in hun groene bos, met hun groene thee; alleen
loopt het bij hen op een mislukking uit - de kom die de kleur groen beter moet doen
uitkomen gaat in stukken, Arnold Taads komt om in een natuur die niet meer groen
maar ijzig wit is (evenals de kamer van Philip Taads).
Ook het motief van de trappen en de bergen verbindt de Taadsenkant met de
vrouwen-kant. In de bergen doet Arnold Taads zijn mystieke ervaring op (‘Bergen
zijn de majesteit van God op aarde’, p. 58) die later geseculariseerd wordt tot de
opvatting van de collegialiteit van al het bestaande. Die bergen worden in de roman
geassocieerd met de ‘steile, duistere trap’ (p. 142) waarover Philip Taads' appartement
bereikt moet worden. Alles is daar wit, een ‘ijl en koud berglandschap, of liever,
alweer [...] een klooster, hoog in de bergen’ (p. 142). In dat ‘hooggebergte’ proberen
de Taadsen hun ideaal te bereiken, hun negatieve eenheid met het bestaan, in de
dood. (In tegenstelling tot tante Therèse die via de ‘glijbaan’ uit het leven was
verdwenen, hebben de Taadsen ‘vastberaden hele labyrinten [...] doorworsteld en
eindeloos trappen beklommen om tenslotte op hetzelfde uit te komen’, p. 34). Die
eenheid, alleen in het positieve, zoekt Inni Wintrop bij de vrouwen; en uitgerekend
twee van die vrouwen, Lyda en ‘Duifje’, bereikt Inni via een ‘lange trap’ (p. 20) of
‘een eindeloze reeks trappen’ (p. 115).
Tenslotte verbindt het motief van de kom, de kelk, het glas en de hostie de
filosofieën en rituelen van Arnold en Philip Taads en het katholieke geloof en ritueel
van Monseigneur Terruwe en Pater Romualdus met Inni's ‘vrouwendienst’. Het
tweede deel van het boek (‘Arnold Taads’) begint met een motto uit de canon van
de Heilige Mis en noemt de avondmaalsbeker. In dat hoofdstuk wordt Inni Wintrop
deelgenoot van Arnold Taads' gedachtenwereld door
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middel van een glas whisky, in dat hoofdstuk ook wordt het verhaal van Pater
Romualdus verteld. In het laatste hoofdstuk speelt de ceremoniële theekom de bekende
hoofdrol. Waarom gaat het nu bij de Heilige Mis? Om het ‘mysterium fidei’ (p. 55),
de mysterieuze deelname aan het goddelijk lichaam. Aan die deelname geloofde
Pater Romualdus en klampt Monseigneur Terruwe zich vast. Die deelname is bij de
Taadsen geseculariseerd tot het ideaal van eenheid met het bestaande. In alle gevallen
gaat het om het verlangen naar een oerharmonie, een toestand van evenwicht waar
de vervreemding en verscheurdheid van de moderne mens geen vat op heeft. Over
dat verlangen spreekt Cees Nooteboom in een van zijn reisverhalen, naar aanleiding
van een bezoek aan de dierentuin van Vincennes55. Nooteboom geeft daar weer uiting
aan zijn opvatting dat ‘alle dieren nu eenmaal collega's in het bestaande’ zijn (evenals
‘stenen en planten’). Hij spreekt over het heimwee waarop de dierentuinen zijn
gebouwd: het ‘heimwt'e naar het paradijs’. Dat paradijs wordt dan even in een
schitterende beschrijving van de drie koningspinguins aanschouwelijk gemaakt:
Meteen daarna komen de pinguins. De eerste keer dat ik ze zag kreeg ik
tranen in mijn ogen. Hun afdelinkje met de kleine vijver daarvoor was
leeg, maar het deurtje stond open en nadat ik een tijdje gewacht had kwam
de eerste oude heer naar buiten, zijn handen op zijn rug. Raadsheren aan
het Pruisische hof, daar lijken ze nog het meest op, want na een tijdje
kwamen de andere twee uit de vergadering, en met zijn drieën stonden ze
daar voor hun woning, oud, deftig, een beetje aangeslagen door het gewicht
van de staatszaken, de blauwgeelgouden versierselen van hun hoge
ridderordes om de gevulde nekken, en zonder enige belangstelling voor
mij en mijn vulgaire, licht betraande aanwezigheid. Het was een heldere
dag, de zon scheen, ze zetten een pasje naar links, een pasje naar rechts,
een liet er zich als een hulpeloze torpedo omvallen en zwom een rondje
door het kikkergroene water en klom weer aan de kant - en zo stonden ze
daar, bezet door geen enkele gedachtengang, lid van niet één kerk,
voorbeeldige wezens in evenwicht met het universum.
Die harmonie, dat evenwicht zoeken zowel de Taadsen als Inni Wintrop. Arnold
Taads probeert het met een rigoureuze ordening af

55

Cees Nooteboom: Voorbije passages. Amsterdam 1981, p. 150-152.
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te dwingen: ‘De orde die in het vertrek heerste was angstaanjagend [...] Het was,
dacht Inni, een kamer als een wiskundesom. Alles hield elkaar in evenwicht, het
klopte.’ (p. 46). Het is ook dat evenwicht wat zowel Philip Taads als Inni Wintrop
in de rakukom zo fascineert: die kom ziet eruit ‘alsof hij ontstaan was, spontaan, niet
door mensen gemaakt. Hij was letterlijk sui generis’ (p. 131). Het evenwicht nu dat
de kom bezit, wordt weer verbonden met het motief van de eenheid met al het
bestaande: de kom is gemaakt van ‘diepe zwarte aarde’ (p. 139), die Inni herinnert
aan de aarde waarin hij samen met het meisje de duif heeft begraven. Zo wordt de
kom verbonden met de vrouwen, die voor Inni de aarde zijn waarin hij wil mengen.
En daarmee wordt ook het doodsverlangen van de Taadsen zeer nauw verbonden
met de levenscultus die Inni in zijn verhoudingen met vrouwen bedrijft. Want die
zwarte kom is een dreigende ‘boodschapper van de dood’ (p. 163), die Inni angst
aanjaagt (p. 131, 134); de kom wordt geassocieerd met de kelk van de Heilige Mis
(bv. p. 176) en die is op zijn beurt weer met de dood van Pater Romualdus verbonden:
zoals de miskelk uiteindelijk in het bloed van de dode Romualdus komt te liggen,
liggen de scherven van Philip Taads' kom op de grond ‘als stukken gestold en
opgedroogd bloed’ (p. 185). Het gezochte evenwicht wordt dus direct met de dood
verbonden. Toch is dat evenwicht ook precies datgene wat Inni telkens in de vrouwen
zoekt. Inni wordt verliefd op Petra (evenals op andere vrouwen) omdat ‘ze klopt.
Voor zichzelf. Ik kan niet op iemand vallen die voor zichzelf niet klopt’ (p. 80). Inni
Wintrop zoekt als kind van onze tijd - een tijd waarvan Riezenkamp zegt: ‘Er klopt
geen donder meer van’ (p. 160) naar ‘het volmaakte evenwicht van de Zita's’, dat
hem voor de chaos behoedt (p. 23). Alleen wordt nu dezelfde ervaring van eenheid,
van opheffing van de vervreemding, hetzelfde ‘mysterium fidei’, niet verbonden met
de dood, maar met het leven. Slechts in de erotische ervaring kan - voor een ogenblik
- het evenwicht gevonden worden zonder dat het de dood betekent. Dat is de betekenis
van de in de roman gelegde verbinding tussen het drinken uit de avondmaalsbeker
en Petra die Inni's zaad ‘drinkt’ (p. 84), waarbij zijn witte zaad als een hostie op haar
tong ligt (p. 84, 102, 104) (en als de kaas op de tong van Monseigneur Terruwe, p.
91). In de erotische ervaring met Petra (Petrus bezit de sleutels tot het hemelrijk!)
krijgt Inni toegang tot het paradijs; hier is hij verbonden met de goddelijke al-eenheid.
Van dat verbond is de besnijdenis die daarvoor plaats heeft gehad, het rituele
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teken. De hostie die Inni dan in de kerk ontvangt, zoekt zich ‘een weg [...] naar zijn
ingewanden waar hij, dit leek nu onontkoombaar, in zaad zou veranderen. En in niets
anders.’ (p. 105). Het mysterium fidei is niet meer met de dood maar met het principe
van het leven verbonden.
Maar zo gemakkelijk als het hier nu even moge lijken, is het allemaal niet. Het
ideaal van de eenheid met het leven die niet door de dood wordt verstoord, het
romantische ideaal van de ‘analogie’, wordt hier in een echt twintigste-eeuws boek
beschreven, dat wil zeggen door iemand die dat ideaal tegelijk ‘perfect ironiseert’.
Want hoe is het nu gesteld met de realisatie van dat ideaal, hoe ziet Inni's
‘vrouwendienst’ er in de praktijk uit? ‘Rituelen’ begint met de beschrijving van Inni's
relatie met Zita, en die beschrijving begint, karakteristiek genoeg, met het mislukken
van die relatie, wat tot Inni Wintrops mislukte zelfmoord leidt. Zita is nu juist het
ideaal van een oorspronkelijke, niet vervreemde eenheid die Inni zoekt: hij noemt
haar de ‘prinses van Namibië’ (p. 11) en associeert haar zo met Afrikaanse
oerculturen. Zij slaapt in tegenstelling tot Inni een diepe, ongestoorde, ‘prehistorische’
(p. 17) slaap, zij bezit ‘het volmaakte evenwicht’ (p. 23). Zij behoedt hem voor de
chaos die hem angst aanjaagt, de ‘chaos waarin hij zou worden teruggegooid als zij
hem verliet’ (p. 23). Zij weerhoudt hem ervan, uit het leven te stappen (p. 13), zij
betekent voor hem ‘het geluk’ (p. 18), zij is zijn paradijs: zij legt hem ‘te slapen’ in
een ‘Elyseïsche wereld vol warme zachte weilanden waar zojuist gehooid was’ (p.
17). Maar merkwaardigerwijs wordt van Zita, van dat perfecte evenwicht, ook gezegd
dat het ‘een moeras van perfectie’ is, ‘waarin iedereen zou verdrinken die er zich te
ver in waagde’ (p. 24). En daarmee lijkt de wereld van Zita heel erg op die van de
Taadsen; in die wereld stinkt het naar de dood, ‘een gebied waaruit men niet meer
kan terugkomen als men er eenmaal [...] in verdwaald is’ (p. 72). Inni is wel
‘binnengelopen’ (p. 23) in die oerwereld van Zita, een wereld ‘met de volstrekte
zekerheid van iemand die met wetten leeft’ (p. 24), echter ‘zonder er ooit lid van te
worden’ (p. 23). Had hij dat gedaan, dan had hij, omdat hij ook met andere vrouwen
slaapt, volgens de vetten van die wereld door haar gedood moeten worden (p. 19,
25) en, zegt de ironische, twintigste-eeuwse verteller, ‘daar was niemand bij gebaat’
(p. 19). Werkelijke deelname aan het absolute evenwicht, hier in de gestalte van een
vrouw met een gezicht dat ‘volkomen in zichzelf besloten’ is (p. 23) (zoals de
raku-kom ‘sui generis’ is,
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p. 131), betekent toch weer de dood; eenheid met het al betekent jezelf verliezen.
Maar dat wil Inni Wintrop niet en daarom blijft hij buitenstaander; de deelname aan
het mysteri van de eenheid zonder dat dat de dood betekent, wordt gekocht tegen de
prijs van het dilettantenbestaan - dat wil zeggen dat die deelname eigenlijk geen
echte is. Sterker nog, als buitenstaander, als dilettant verraadt Inni Wintrop datgene
wat voor hem het heiligste is. Inni verraadt in feite Zita's liefde. Het begint ermee
dat hij haar niet echt meer opmerkt, zelfs niet als hij met haar slaapt (p. 15), en het
eindigt met een voor geld gekochte geslachtsdaad (p. 27). Als hij 's nachts wakker
ligt naast de ‘prehistorisch’ slapende Zita maakt hij zich ‘los uit haar totale
omhelzing’, gaat naar een andere kamer ‘und weinte bitterlich, maar kort’: Inni als
Petrus die zijn verlosser verraadt. Zo voelt Inni ook het vertellen van zijn
succesverhaal over het visioen van Arnold Taads' dood - dat is bij de Taadsen het
moment van eenwording - als verraad aan de dode (p. 74). En zo ‘verraadt’ ook
Riezenkamp, die veel van de dilettant Inni Wintrop heeft, de Japanse kom door die
als een ‘Judas’ (p. 175) te verkopen. Inni wordt geen lid van Zita's wereld omdat hij
zou verdrinken in dat ‘moeras van perfectie’, maar dat betekent dat hij buitenstaander
blijft, niet kiest - en van zo iemand zegt Bernard Roozenboom: ‘Wie niet kiest, zal
in het moeras omkomen’ (p. 128). Het ene moeras tegenover het andere. Perfecte
ironie.
Want hoe is het eigenlijk met Inni's religie gesteld, met zijn kerk die hij op de
‘zachte, bolle steenrots’ (p. 82) van de Petra's gebouwd heeft? De enige keer dat een
verhouding met een vrouw wat langer duurde, de relatie met Zita, is in Inni's leven
slechts een ‘intermezzo’, met bijna fatale gevolgen eindigend. En de andere keren
waarvan in de roman sprake is, hebben allemaal hetzelfde stramien. Inni mag voor
een kort moment deelhebben aan het geheim van de vrouwen, maar wordt daarna
weer uitgestoten: Petra heeft een verloofde in Korea (p. 83), Lyda ‘wil niet aan [Inni]
wennen’ (p. 22), en als hij aan het meisje met de duif vraagt: ‘Zie ik je nog eens?’,
antwoordt zij: ‘Nee. Ik heb een vriend.’ (p. 117). Inni's religie, zijn persoonlijk
mysterium fidei, zijn verbonden-zijn met de goddelijke al-eenheid door de vrouwen
is al even twijfelachtig als alle andere religies, ceremoniëlen en rituelen uit de roman.
Rituelen moeten de chaos ordenen (‘Een leven van onzin, met wat ritueel om het
ergens op te laten lijken’, wordt er al in een verhaal van Nooteboom uit
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1958 gezegd56), rituelen moeten tot een ‘innerlijke ervaring leiden die de weg wees
naar de gesloten tuinen van de mystiek’ (p. 159). Maar die ordening, die ervaring,
kan evengoed maar schijn zijn: ‘Het eigenaardige is’, zij Riezenkamp [...] ‘dat zoveel
van wat er gepredikt of verteld wordt door al die lui [uit het Verre oosten] bewijsbare
onzin is [...] maar dat het effect nietemin heilzaam kan zijn’. ‘Van het Heilig Oliesel
ook’ zei Inni korzelig [...]’ (p. 157/ 158). ‘Bewijsbare onzin’: dat geldt misschien
niet zo uitgesproken voor Inni's privé-religie, zijn ‘vrouwendienst’, maar het gevoel
dat hij daarmee werkelijk deelheeft aan de ‘essentie van alles’ (p. 82) wordt door
zijn dilettant-zijn volstrekt gerelativeerd. Zijn deelname is niet echt, blijft een
schijndeelname. En waar wordt eigenlijk aan deelgenomen? Na een kort ogenblik
van extase keert de moderne, rationele en ironische afstandelijkheid weer. In haar
extase lijkt Petra even op de Taadsen: het lijkt ‘alsof ze vreselijke pijn had, of ze van
haar lichaam verlost wilde worden, zij ook al’ (p. 97). Maar dan keert haar gewone
gezicht weer en verdrijft ‘het andere, geheimzinnige gezicht’ en ‘de spot stroomde
weer uit haar ogen en ze lachte en zei “zò, dè's dan tweej doodzonden op enen dag”’
(p. 97/98). Daarna zitten Inni en Petra nog wat in bed en roken een sigaret, en laconiek
wordt gemeld, wat voor een sigaret: ‘Golden Fiction, haar merk’ (p. 98)57. Het mysterie
is prachtig en ‘evident heilzaam’ (p. 158), maar misschien wel onzin; Golden Fiction.
Inni Wintrop is een dilettant die een ironische afstandelijkheid ten opzichte van het
leven bewaart en tegelijk aan dat leven wil deelnemen, een vampier die leeft door
licht te zuigen uit vrouwen;

56
57

Cees Nooteboom: De verliefde gevangene. Amsterdam 21964, p. 47.
Het is een bekend probleem van de interpretatie of je aan zo'n klein detail nu wel zo'n grote
betekenis mag hechten. Dat is, denk ik, slechts dan geoorloofd als de tekst daartoe op
vergelijkbare plaatsen aanleiding geeft en/of als er andere aanknopingspunten in het werk
en de uitlatingen van de schrijver daarover zijn. Nu is ‘Golden Fiction’, zoals uit de verdere
tekst blijkt, ook de titel van een gedicht van Nooteboom. En tijdens een gesprek met
Nooteboom in de Literaire Societeit Abc in Groningen op 17 januari 1984 zei Nooteboom
dat hij dit merk voor de roman bewust had gekozen - omdat het zo mooi is, omdat alle
schrijvers Golden Fiction zouden moeten maken. Maar sigarettenmerken komen ook op
andere plaatsen in de roman voor. Arnold Taads rookt ‘Black Beauty’ (p. 48,68), wat niet
zo moeilijk met zijn levenshouding te verbinden is (vgl. ook de zwarte kom in de winkel van
Riezenkamp). Inni Winttrop rookt in zijn existentialistische periode de zware, verwante
Gauloises. En het sexuele gebeuren met het (naamloze) meisje in Amsterdam is al dermate
anoniem geworden dat nu de naam van de shag waarvan ze een sigaret rolt, niet meer wordt
genoemd. Bij Lydia rookt Inni ook een sigaret, merk Caballero - en daarvan moet ik eerlijk
bekennen dat ik geen zinnig verband met het verdere gebeuren zie.
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Inni Wintrop is als de schrijver die het leven beschrijft en er daarom niet aan
deelneemt en zo als beschrijver van het leven een bedrieger is (André Steenkamp in
‘De ridder is gestorven’!). Zo'n schrijver - Cees Nooteboom schrijft het gedicht
‘Golden Fiction’ waarin over de schrijver wordt gezegd:
De bedrieger zit in zijn kamer en schrijft het op.
Uit welke levens schrijft hij? Uit welke tijd?
Zal ooit het werkelijke leven bij hem komen,
hem meenemen?
Nee, het zal hem nooit meenemen.
De bedrieger zit in zijn kamer en schrijft
wat de stemmen hem zeggen58.

Gezocht wordt het echte leven, de niet vervreemde eenheid met het leven; het paradijs
dus. Maar dat paradijs, leerde Philip van de anderen al, vind je slechts in het verhaal,
in het spel. Wat blijft er voor het ironisch bewustzijn van het romantisch verlangen
over: het spel, het ritueel, de troost van de vorm. En dat is ook wat de kracht van
‘Rituelen’ uitmaakt: de dichte vorm, dat ongelooflijk dichte net van verwijzingen
waarin alles ‘klopt’, zodat in het boek, in het verhaal, in ieder geval de eenheid wordt
bereikt die in de chaos erbuiten zozeer ontbreekt. Wat blijft, is het ritueel, de
‘volmaakte/ gesloten, gedichte, gemaakte/ en onaantastbare/vorm’59. Golden Fiction.
HENK HARBERS

58
59

Vuurtijd, ijstijd, p. 185.
Ibidem, p. 13, uit het titelgedicht van de bundel ‘Aas’.
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In margine
Hs. Brussel K.B. IV-775
In de proloog tot een prozalegende van de heilige Alexius, voorkomend in een
middelnederlandse bewerking van de Institutio Christiana die bewaard wordt in de
British Library te Londen (hs. Add. 102871, wordt verwezen naar een
middelnederlandse berijming van dezelfde stof waarvan tot voor enkele jaren geen
spoor was overgebleven. Eerst in 1971 werd er één (perkamenten) blad van
weergevonden. Het is een lichtjes besneden blad (160 × 108 mm) uit een manuscript
van omstreeks 1300, dat dienst deed als dekblad op de binnenzijde van het achterplat
van een slappe kalfsleren paneelstempelband van Vlaamse oorsprong, die de laatste
twee delen bevatte van een zesdelige editie van het Oude Testament, in 1522 door
Johannes Knobloch te Straatsburg gedrukte2. Het gaat om de band, waarin ook de
zes blaadjes zijn gevonden die de fragmenten bevatten van een vijfde handschrift
van het middelnederlandse dierenepos Van den vos Reinaerde (thans: Brussel K.B.
IV-774). In de zestiende eeuw moet hij het eigendom zijn geweest van Nicolaus
Bredburch: op de titelpagina van het zesde deel van het Oude Testament schreef hij
niet alleen zijn naam, maar ook een aanhaling uit Jeremias en de inhoud van het
vijfde deel.
De gelukkige vinder van het Alexius-fragment is de Brusselse antiquaar A. van
Loock, die de postincunabel van Knobloch in de paasvakantie van 1971 in Monte
Carlo heeft gekocht. Aan Jan Deschamps komt de verdienste toe het fragment te
hebben geïdentificeerd. Het bestaat, zoals gezegd, uit één enkel perkamenten blad,
over één kolom beschreven in een goed leesbare littera textualis. Hoofdletters aan
het begin van elk vers in een aparte kolom, niet gerubriceerd. Het eerste en het
zevenentwintigste vers beginnen met een blauwe lombarde, twee regels hoog. Hier
en daar

1

2

Zie over dit handschrift MNW 10 (Bouwstoffen), art. 408.17, art. 615 en cf. H. Brugmans,
Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis
van Nederland..., 's-Gravenhage 1895, p. 409; K. de Flou & E. Gailliard, Beschrijving van
middelnederlandse en andere handschriften die in Engeland bewaard worden, [1ste] Verslag,
VMKVA 1895, pp. 79-84 en R. Priebsch, Deutsche Handschriften in Engeland, 2. Bd.,
Erlangen 1901, pp. 103-04, nr. 119.
Beschrijving naar het exemplaar in de universiteitsbibliotheek te Freiburg i. Breisgau bij Ch.
Schmidt, Jean Knobloch, 1500-1528, Straatsburg 1895, pp. 70-71, nr. 241.
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opvulling van de bladspiegel (135 × 65 mm) met krullen. Afschrijving en liniëring
zijn, vooral op de vo-zijde, nog duidelijk te onderscheiden. Elke kolom telt 27 regels.
De ro-zijde van het blad, die tegen het achterplat was geplakt, is bij het losweken
enigszins beschadigd. Het fragment is in de rechterbovenhoek op de vo-zijde
gesigneerd IV-775.

Teksteditie3

5

10

15

20

25

NO icne can dichten no icne can laten
Ic ne can mi heidens+ hoghe maten
E... e ghewict het wort mi te zuar+3
... ghelanct het wort mi te naer1-4
Min sin het mi dat ic onbere+5
Mine harte doet dat+ ic beghere
Min sin segghet mi hie is tonvroet+7
Min harte segghet het is goed
Min sin segghet hets boue sere+ macht9
Min harte wille dat ic die cracht
An gode soeke van hemelrike
Hie salse gheuen ghetrouwelike
Als+ hie al den anderen doet
Die vp hem betrouwen+ goed
Desen tuist+ ende desen strijt+
Hebbic ghedraghen langhe tijt
In mine harte allene stille
Ende hebbe ghedan des+ sines wille
Mare mie heuet die harte verwonnen
De sin sodat ic hebbe begonnen+
Ende wille .i. mirakele dichten
God moete minen sin verlichten
Dat icse moete wel scriuen
Dat hie te sire ere moete bliuen+24
Ende hare vrome+ moete wesen
I. Diese horen sullen ende lesen
Vroeme wonder rike man
Dar veile dugheden+ waren an
Mer dugheden ende mer goeder seide+

+

ermee wachten
weegt het woord mij te
zwaar (z. aant.)
+

+

mijn verstand gebiedt mij
dat ik er mij van onthoud
+
wat
+
te dwaas, te gek
+
zijn (v.d. dichter?)

+

zoals
vertrouwen
+
tweespalt
+
conflict
+

+

derhalve

+

beginnen te vertellen

+

Hem een blijvend bewijs
van verering zou zijn
+
nut, baat
+

veel deugden
zede

+

3

De tekst, die op sommige plaatsen corrupt schijnt, is strikt diplomatisch weergegeven. Enkel
bij het aaneenschrijven van woorden hebben wij het hedendaags gebruik gevolgd. De plaatsen
waar wij hierin van het handschrift afwijken zijn de volgende: 12 ghe trouwelike, 16 ghe
draghen, 35 ghe mint, 40 teterne, 44 ghe boet. De traditionele abbreviaturen zijn met
gebruikmaking van cursivering opgelost.
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30 Dan men nu pliet+ in der steide
Dese man was rike ende milde+
Ic wilde me ouer al dat hilde32-35
Yeghen was in die port
Vor den keiser bet ie hort
35 Ye bet ghemint in die stat
Het ne betamt oec niemene bet
Na sere seide+ na sere dughet
Als ghi van hem bore moghet38
Hie was rike ende gaf gherne
40 Cranken ende armen tsine te terne+40
Ic segghe v dat hie plach te desen
Cranken armen ende wesen
Elkes daghes .iij. tafelen rechten+
Dat gheboet hie sinen knechten
45 Ende hietem+ dat sie souden ghieven+
Hem die war bi hadde leuen46
Wedewen pellegrim ende wesen
Sodat sies moghen gheweisen+
Al dats daghes ghetidich+ was49
50 Alle daghe plach hie das
Bouen al desen was so groet
Sine alemoesene dars was noet
Dat het ne ware wonder ne was53-54
Selue ne was hie selue niet sonder

+

gewoon is (aan te treffen)
barmhartig

+

+

zijn zede

+

te nuttigen, te eten (z. aant.)

+

aanrechten, dekken

+

beval hen
geven

+

bestaan, zich onderhouden
van
+
van pas, geschikt (z. aant.)

Brussel/Contern, aug. 1984
W.E. HEGMAN

Eindnoten:
3 ghewict weegt (voor wicken als nevenvorm van wegen cf. MNW 9, 2538 en Franck-Van Wijk
i.v.); of moet men aan de interpretatie ‘uit de weg gaan (als zijnde te zwaar), ontwijken’ (MNW
2, 1908 i.v. gewiken) de voorkeur geven? In het laatste geval vormen 3 ghewict en 4 ghelanct
een aardige antithese, die in de volgende verzen wordt volgehouden.
1-4 De teneur van deze verzen is wel de volgende: ‘Ik kan niet dichten, maar ik kan het ook niet
laten. Ik kan nauwelijks wachten om ermee te beginnen. Nu eens valt (het vinden van) het
(geschikte) woord mij te zwaar, dan weer komt het al te gemakkelijk bij mij op’. Vers I is
waarschijnlijk bedorven, misschien moet men lezen ne can tlaten.
5 moet men lezen ict?
7 hie hij (de dichter); of is hie een verschrijving voor het?
9 boue l. bouen; het abbreviatuurstreepje is blijkbaar vergeten (cf. vers 38).
24 hie: een verschrijving voor sie, d.i. de mirakele?
32-35 zijn volslagen onbegrijpelijk, zijn ze corrupt? Ik zie vooralsnog geen kans om de oorspronkelijke
lezing te herstellen.
38 hore l. horen en cf. vers 9.
40 te terne < te terene; cf. MNW 8, 249 i.v. teren.
46 is weer onduidelijk.
49 met de spijs die paste bij het seizoen, met wat het jaargetijde te bieden had.
53-54 zijn blijkens het rijm ongetwijfeld corrupt, waarschijnlijk het gevolg van een dubbele dittografie.
Kan er niet gestaan hebben Dat het ne ware wonder Selue ne was hi niet ronder?
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Een blik op Een roosvenster
Kritische bedenkingen bij L.H. Mosheuvel, Een roosvenster.
Aantekeningen bij Een winter aan zee van A. Roland Holst.
Groningen, 1980.
Ter inleiding van zijn commentaar op Een Winter aan Zee stelt Mosheuvel vast, dat
niet alleen studenten maar ook meer ervaren lezers deze bundel moeilijk te begrijpen
vinden. Hij meende er daarom goed aan te doen lezers behulpzaam te zijn bij het
duiden van deze, naar zijn mening waardevolle gedichten. Maar toen zijn werk klaar
was, vond hij het resultaat te kort schieten ten opzichte van het gestelde doel: het
was een moeilijk leesbaar boek geworden over een moeilijk leesbare tekst. De meeste
lezers van Een Roosvenster zullen hem hierin gelijk geven, maar toch zo verzekert
Mosheuvel, zal zijn interpretatie hun mogelijkheid bieden tot inzicht. Dit, voegt hij
er aan toe, impliceert echter wel dat zij zich moeite moeten getroosten en hiermee
doelt hij ongetwijfeld op het moeilijk leesbare van zowel de gedichten als van het
commentaar.
Aan de interpretatie der afzonderlijke gedichten gaan vier inleidende hoofdstukken
vooraf, waarin Mosheuvel achtereenvolgens behandelt: de redenen waarom Een
Winter aan Zee moeilijk te begrijpen is; de methodiek die de grondslag vormt van
de interpretatie; de samenhang tussen de gedichten (met als conclusie: de syntactische
samenhang is gering, de semantische daarentegen groot) en ten slotte in het vierde
hoofdstuk een vergelijking van de door Roland Holst geschreven Rekenschap voor
Een Winter aan Zee met het oordeel van de auteur over de samenhang in de bundel.
Bij de laatste drie hoofdstukken, die de methode van interpretatie verantwoorden
en de conclusies van het tekstonderzoek vermelden, zal ik niet langer stilstaan. Ik
zal mijn aandacht beperken tot het eerste hoofdstuk en tot het op hoofdstuk 4 volgende
deel, dat Mosheuvel de kern van zijn boek noemt. Hierin wordt op elk der gedichten
een uitgebreid commentaar gegeven, met per afdeling een beschouwing over wat de
auteur noemt: presentatie en anecdote en over de samenhang.
De besprekingen zijn van ieder gedicht tot in het extreme minutieus doorgevoerd,
waarbij op alle grammaticale, syntactische, semantische, stilistische, metrische en
meer van zulk soort slakken naarstig zout gelegd wordt. Vermoedelijk wordt dit
vereist door het wetenschappelijke model
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dat Mosheuvel voor zijn onderzoek koos of door het feit dat Een Roosvenster een
academisch proefschrift is, iets dat in de zgn. handelseditie niet vermeld staat. Hoe
dan ook, men moet deze overdaad aan details maar op de koop van werkelijk ter
zake doende interpretaties toe nemen, al vereenvoudigt dit de lectuur niet. Uit mijn
verdere betoog zal blijken, dat mijn opvatting hier en daar verschilt van die van
Mosheuvel, soms op essentiele punten. Ik geef mijn mening echter des te vrijmoediger,
aangezien de auteur zelf op blz. 14 te kennen geeft dat zijn commentaar ‘wacht op
de lezer voor aanvulling’, waarmee hij ongetwijfeld ook een afwijkend oordeel
bedoeld zal hebben.
In hoofstuk I stelt de schrijver terecht vast, dat de gedichten uit deze bundel gelezen
moeten worden in samenhang met ander werk van Roland Holst. Hij raadt hiervoor
De Afspraak, Het Elysisch Verlangen, Eigen Achtergronden aan en in het bijzonder
Uit Zelfbehoud. Ter verduidelijking van de gedichten van Een Winter aan Zee zal
de auteur dan ook dikwijls passages uit deze boeken aanhalen. Hij ziet in, dat deze
werkwijze op bezwaren zal stuiten bij voorstanders van een tekstimmanente
benadering, waarvan hij de ‘grote heuristische waarde’ erkent: ‘Men wordt gedwongen
tot zeer nauwkeurig lezen’. Ik neem aan dat Mosheuvel hiermee niet bedoelt, dat zij
die andere methoden van poëzie-exegese b.v. de zijne toepassen, met minder
nauwkeurig lezen kunnen volstaan.
De auteur wijst er op, dat de gedichten van Een Winter aan Zee beschouwd als
mededeling aan anderen, uitsluitend bestemd waren voor ‘ingewijden’. Ik vind de
term ingewijden hier niet geheel juist gebruikt: het werk van Roland Holst is en was
destijds algemeen toegankelijk, voor iedereen beschikbaar om te lezen en wie meent,
dat iedere gedichtenbundel geheel van begin tot einde verklaard kan worden zonder
enige kennis van ander werk van de betrokken dichter, gaat uit van een hypothese
die door de praktijk bij talloze schrijvers weerlegd wordt. Wat dat betreft is Roland
Holst geen unicum in de literatuur - dit beweert Mosheuvel ook niet, maar hij wekt
wel de indruk - en evenmin vormt Een Winter aan Zee in het oeuvre van de dichter
een absolute uitzondering (ook deze indruk krijgt men bij Mosheuvel): er zijn veel
gedichten van Roland Holst, die men eerst beter begrijpt na ze in verband gebracht
te hebben met ander werk van hem.
De schrijver vindt terecht de opstellen van Uit Zelfbehoud bij uitstek illustratief
voor zijn interpretaties, daar deze beschouwingen vaak gelijktijdig met de gedichten
van Een Winter aan Zee in tijdschriften verschenen. Maar zo merkt hij op,
‘merkwaardig genoeg zonder dat er sprake was van inhoudelijke overeenkomst tussen
gedichten en opstellen’. Ik had het omgekeerde eerder merkwaardig gevonden en
verbaas mij over Mos-heuvels verwondering.
Bij zijn commentaren gaat de auteur zo veel mogelijk van het principe uit, dat
alleen werk van de dichter gepubliceerd tot en met 1937,
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geraadpleegd mag worden voor een beter begrip van de gedichten uit Een Winter
aan Zee. De reden waarom hij zich hier niet altijd aan houdt, is m.i. gelegen in het
feit dat het principe niet deugt bij een dichter waarvan Mosheuvel zelf zegt, dat zijn
werk ‘dwars door tekstsoorten als verhaal, gedicht en opstel heen een opmerkelijke
coherentie toont’. Is men daarvan overtuigd, dan is het even verantwoord een
gedichtenbundel met eerder verschenen publicaties te vergelijken als met later werk.
Het is onvermijdelijk dat men bij een zo tot in alle finesses doorgevoerd
commentaar als dat van Mosheuvel, over sommige zinsneden, over een enkele
woordverklaring of gevolgtrekking, over een bepaalde riadruk die gelegd wordt, met
de schrijver van mening verschilt. Het zou te ver voeren daarvan steeds melding te
maken: ik wil alleen stilstaan bij de interpretaties van die gedichten, waarover ik een
duidelijk van Mosheuvel afwijkend oordeel heb. Om deze gedichten aan te duiden,
zal ik op één uitzondering na het in Een Roosvenster toegepaste systeem van
nummering volgen: een Romeins cijfer geeft de afdeling aan, het daarop volgende
Arabische cijfer de plaats van het gedicht in de betreffende afdeling; staat dit
laatstgenoemde tussen haakjes, dan vormt de afdeling een zgn. reeks; is de afdeling
echter een zgn. groep, dan worden de Romeinse en de Arabische cijfers, met weglating
van de haakjes, gescheiden door een punt (bij Mosheuvel een spatie).1
II(3)
Doorheen oude sneeuwbui
van slaap, in ommezien van
eeuwen, was ik weer bij
die eerste dreven: knapen
speelden er blij begin van
strijd om een kind. Weldra
juichten ze elkaar te wapen:
Helena... Helena...

Het bezwaar dat ik tegen het merendeel van Mosheuvels interpretaties heb, komt
duidelijk in het meer dan 180 regels tellende commentaar bij dit gedicht naar voren:
een overdaad aan lang uitgesponnen verklaringen, waarbij niet wordt aangegeven
wat voor een beter begrip hoofdzaken zijn en wat punten van ondergeschikt belang.
De doelstelling van de auteur, nl. de mogelijkheid bieden tot het verkrijgen van
inzicht, wordt m.i. op deze wijze slechts zeer ten dele verwezenlijkt.
Wanneer wij met Mosheuvel aannemen, dat de ‘ik’ zich in toestand van
helderziende inkeer bevindt (Doorheen oude sneeuwbui/van slaap) en vervolgens
(de regels 2 t/m 4) visionair een ver verleden aanschouwt, dan

1

Wanneer Mosheuvel op blz. 6 de door hem later in zijn boek te gebruiken nummering
uiteenzet, vergist hij zich: I 1 heeft niet betrekking op een gedicht uit een reeks, zoals hij
zegt, maar uit een groep en II(1) niet uit een groep, maar uit een reeks.
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moeten wij ons, zoals ook de auteur doet, een idee vormen wat bedoeld kan zijn met
die eerste dreven. Mosheuvel zegt hierover: ‘Vrijwel onvermijdelijk is, dat eerste
dreven de gedachte oproept aan de tuin van Eden, aan een toestand van paradijselijk
geluk’. Nu kan dit wel vrijwel onvermijdelijk zijn, maar één bladzijde verder wordt
zonder de tuin van Eden meer te vermelden, gezegd: ‘die eerste dreven is Troje’.
Voordat wij echter bij Troje zijn aangeland, geeft de auteur een interpretatie van
knapen uit regel 4: volgens Van Dale kan knapen zowel jongens als schildknapen
betekenen. Doordat het woord knapen rijmt met wapen uit regel 7, wordt volgens
Mosheuvel nadruk gelegd op de betekenis schildknapen. Al eerder, in hoofdstuk II,
had hij stelling nemend tegen parafrasen die nooit voldoende informatie geven, de
rijmwoorden Knapen en wapen uit dit gedicht naar voren gebracht, om aan te tonen
dat deze woorden ‘op de wijze van de poëzie’ te zamen genoemd zijn, waardoor de
betekenis schildknaap overheerst. Het kan zeer wel zijn, dat de taalwetenschap op
die manier woordbetekenisssen in gedichten vaststelt, maar in het geval van II(3)
doet er zich toch iets merkwaardigs voor. Men zou denken dat deze jonge edelen,
op wie Roland Holst eerder dan op (gewone) jongens zou zinspelen, in het verdere
gedicht juist in hun hoedanigheid van jeugdige adel een rol zouden vervullen en door
Mosheuvel als zodanig opnieuw naar voren gehaald zouden worden. Niets is minder
waar: over deze knapen wordt verder niet gerept en met de constatering, dat de lezer
aan jonge edelen moet denken, is de zaak bekeken. Maar wanneer ik aan jonge edelen
en schildknapen denk, gaan mijn gedachten terug naar de Middeleeuwen en beslist
niet naar Troje, waarmee volgens Mosheuvel die eerste dreven bedoeld worden.
Hoe dan ook: deze knapen ‘speelden’, waarbij de auteur aantekent, dat zij niet
acteerden, maar speelden in de trant van verstoppertje-spelen. Mij lijkt dit laatste
voorbeeld niet juist gekozen en het door Mosheuvel aangegeven verschil tussen
acteren en spelen niet relevant voor dit gedicht. Hij had het spel moeten vergelijken
met b.v. Indiaantje-spelen, waarbij de kinderen de rol van Roodhuid (c.q. Blanken)
vervullen en tevens gevechtshandelingen nabootsen, waarbij bepaalde regels in acht
genomen worden: bij dit kinderlijk tijdverdrijf bestaat geen verschil tussen spelen
en acteren.
Dat met die eerste dreven Troje bedoeld wordt, blijkt eerst merkt de schrijver
terecht op, uit de laatste regel waarin de naam van Helena genoemd wordt. Maar, zo
vervolgt hij: ‘De aanduiding van Helena als kind vereist nadere toelichting’. Hij wijst
vervolgens op het kind als symbool (o.a. schuldloosheid, paradijselijk en tijdloos
geluk) in het werk van Roland Holst en enkele andere auteurs (M. Nijhoff en
Spengler), op het kind als archetype in de psychologie van Jung en op de kindertijd,
waarin volgens de terminologie van de dichter de zintuigen van ziel en bloed nog
niet met elkaar in strijd zijn.
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Van contrasten en overeenkomsten tussen woorden van een tekst maakt Mosheuvel
bijna steeds een dankbaar gebruik, om er lang bij stil te staan. Het verbaasde mij dan
ook, dat hij geen aandacht schonk aan de woorden ‘begin’ van regel 5 en ‘weldra’
van de daarop volgende regel. Aanvankelijk had ik namelijk moeite met dit laatste
woord, waarvan ik het verband met het voorafgaande niet begreep. Nu vat ik het zo
op: eerst speelden de kinderen de schaking (begin) om kort daarop (weldra) over te
gaan tot het oorlogje-spelen.
Wanneer wij aan het einde van de aantekening bij II(3) gekomen zijn, blijven er
nog vragen over die Mosheuvel blijkbaar niet de moeite waard vindt om te stellen,
laat staan te beantwoorden. Herhaaldelijk en met nadruk wijst hij er op, dat een
parafrase van een gedicht onvoldoende is om de totale betekenis er van te
doorgronden. Hij laat dit dan ook na en waarschijnlijk daardoor gaat zijn commentaar
op II(3) voorbij aan enkele problemen, waarvoor dit gedicht ons plaatst.
Is Mosheuvel van mening dat de ‘ik’ het volgende visioen heeft of, als men wil
het volgende beeld bij zich voelt opkomen: in de tijd toen Helena nog een kind was,
speelden jongens Trojaanse-oorlog? Was het kind Helena hierbij betrokken en werd
haar dezelfde rol toebedeeld, die zij later als volwassen vrouw zou vervullen? Dit
zou inderdaad met zijn opvatting overeen kunnen komen, want in ‘Presentatie en
anecdote’ schrijft hij, dat een verleden aangeduid als die eerste dreven, in de jeugd
van Helena moet liggen. Maar nergens, noch daar noch bij de voorafgaande
interpretatie, wordt duidelijk gemaakt hoe wij ons volgens Mosheuvel dit kinderspel
moeten voorstellen. Afkeer van parafrasen moge terecht zijn, maar een lezer mag
toch wel verlangen naast interpretaties van afzonderlijke woorden en regels, een idee
te krijgen van de algehele inhoud van een gedicht.
Immers, is het niet merkwaardig Griekse kinderen de Trojaanse oorlog te laten
spelen vóór deze in werkelijkheid plaats vond? En die kinderen bovendien nog de
speelgenoten te laten zijn van het meisje Helena? En dit meisje in het spel eenzelfde
middelpunt als zij later zou worden? Indien wij dit onaannemelijk vinden, kunnen
wij dan misschien denken aan later levende kinderen, b.v. hedendaagse die de
schaking van Helena, zowel als de de oorlog om Troje naspelen? En zou de ‘ik’
wellicht met die eerste dreven niet alleen Troje bedoeld hebben, maar tevens
gezinspeeld hebben op de eigen jeugd en hoe hij toen aan een dergelijk oorlogsspel
had deelgenomen? Merkt Mosheuvel niet terecht op, dat kind zowel als eerste dreven
in het werk van Roland Holst een symbool kan zijn voor paradijselijk geluk?
Misschien is Mosheuvel van mening, dat ik met deze vragen een te prozaïsche
weg bewandel en dus afbreuk doe aan de poëtische mededeling van het gedicht. Maar
alle explicaties van hem ten spijt, blijft onduidelijk welk idee hij heeft van wat II(3)
in feite inhoudt en ook of hij, zonder een
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keuze te kunnen bepalen, meer dan één mogelijke oplossing ziet voor wat dit gedicht
wil meedelen,. Ik vind dat hij hier door onvolledigheid jegens zijn lezers te kort
schiet.
+

Dof werd het vleesch, het goud
telbaar, lust veil. Wat kwam er
over het bloed, en houdt
de ziel weg, en verbittert
het woord? Der steden jammer
mergelt het land uit, en
leeg winterlicht doorschittert
de blik der eenzamen.

+

II(4)

De opvatting van Mosheuvel over de laatste twee regels van dit gedicht verschilt van
de mijne. In zijn interpretatie vat de auteur leeg winterlicht op als lijdend voorwerp
en hij voegt daar de volgende uiteenzetting aan toe: ‘de blik der eenzamen straalt
licht uit. Het woord doorschittert suggereert iets van de luister der eenzamen. Hun
stralende blik contrasteert met het leeg winterlicht. Men vergelijke de laatste strofe
van Een ochtend’, een gedicht voor het eerst gepubliceerd in 1932, later opgenomen
in de bundel Onderweg. In een bijbehorende noot zegt Mosheuvel deze lezing te
prefereren boven die, waarin de blik lijdend voorwerp is, een lezing die verdedigbaar
is en die zelfs ‘syntactisch meer voor de hand ligt’. De reden voor zijn keuze is, dat
er niet ‘den blik’ staat, maar hij geeft toe dat Roland Holst verre van consequent is
in het gebruik van de vierde-naamvals n.
Naar mijn mening is de interpretatie, die Mosheuvel in de noot aangeeft, de juiste.
Steun hiervoor, geenszins een bewijs, vind ik in de voorgaande regels van het gedicht:
‘Der steden jammer/ mergelt het land uit’. Wanneer ik de betreffende regels herschrijf,
valt de overeenkomst op:
Der steden jammer / mergelt uit / het land
leeg winterlicht / dringt binnen / de blik der eenzamen

Ik denk hierbij aan de regels uit Helena's Inkeer (Tegen de Wereld) waarin wij over
de ‘laatste aanhangers der vroegste werelddromen’, die in II(4) ‘de eenzamen’
genoemd worden, lezen dat zij ‘door vervalst licht aan den lijve / bedreigd en schuw
gemaakt’ werden. Mosheuvel verwijst m.i. ten onrechte naar de laatste strofe van
‘Een Ochtend’ want wat Roland Holst daar schrijft, pleit niet voor zijn interpretatie,
maar eerder voor de mijne:
o, blik,
heilige wond, die niet te helen is,
in dit zwaar vlees, stralende bres -

Hier wordt de blik dus vergeleken met een wond, d.w.z. met iets dat van buiten af
wordt toegebracht en met een bres, d.w.z. met iets waardoor van buiten af
binnengedrongen wordt. Wond en bres worden in dit gedicht
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veroorzaakt door een verhemeld vergezicht en stralend moet m.i. niet opgevat worden
als ‘uit zichzelf licht uitstralend’, maar als ‘door het stralende vergezicht van licht
vervuld’. Zo wordt ook in II(4) de blik der eenzamen getroffen door het hier als
negatief ervaren lege winterlicht.
Afgezien van de vraag welke der twee interpretaties men verkiest, de laatste zin
van Mosheuvels noot lijkt mij onaanvaardbaar; hierin houdt hij staande dat de
‘zinvolle manier’ waarop hij de tekst verklaart, ‘niet ver afwijkt van een lezing waarin
de blik wordt opgevat als lijdend voorwerp’. Ik wil aannemen, dat men in dit gedicht
zowel het binnendringende licht als het uitstralende licht zinvol kan duiden, maar
deze verklaringen gaan uit van elkaar tegengestelde opvattingen - dan moet volgens
mij de ene verklaring duidelijk afwijken van de andere.
II(5)
Eens zag schoonheid haar kans
schoon: jubel en verschrikking
ontvlamden trans na trans
der stad. - Dood niet, doch leven
doofde 't, behoedzaam schikking
treffend met heil. - Met haar
voortaan zich af te geven
betekent doodsgevaar.

Bij dit gedicht lopen onze meningen zo ver uiteen, dat ik ter wille van de duidelijkheid
eerst Mosheuvels interpretatie zal samenvatten (daarbij aan veel m.i. onweerlegbare
woordverklaringen voorbijgaand) om ten slotte mijn opvatting er tegenover te stellen.
Om duidelijk te maken wat Roland Holst onder de schoonheid verstaat, citeert
Mosheuvel o.m. uit Eigen Achtergronden: ‘... de schoonheid in haar enig waren zin:
de zielskracht, waarneembaar voor de zinnen van het lichaam’. Maar zo vervolgt hij:
‘In tweede instantie verwijst in II(5) schoonheid naar de figuur van Helena, die...
een werktuig was door middel waarvan de schoonheid-in-abstracte-zin zich kon
openbaren’.
Bij jubel en verschrikking tekent de schrijver aan, dat het tweede woord volgens
Van Dale zowel ‘het verschrikken’ als ‘het verschrikt zijn’ kan betekenen en dat
jubel de uiting van vreugdegevoelens is. Vat men verschrikking op als verschrikt
zijn, dan kan jubel betrekking hebben op de Grieken en verschrikking op de Trojanen.
Deze interpretatie is gezien de tekst van het gedicht aanvaardbaar, maar in een ruimere
context is het meer aannemelijk verschrikking te lezen als ‘het verschrikken’. De
oppositie, zo vervolgt Mosheuvel, tussen jubel en verschrikking bestaat alleen in een
alledaagse werkelijkheid en kan in de visie van Roland Holst op bepaalde momenten
worden opgeheven in een hogere synthese, die de openbaring is van de schoonheid.
Naar aanleiding van deze interpretatie wijst de auteur op het essay Oorlogstuig (Uit
Zelfbehoud) waarin een verwante gedachte is te vinden.
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Bij de tussen streepjes geplaatste woorden van regel 4 t/m 6 geeft de auteur het
volgende commentaar: hoewel onduidelijk is waarnaar ‘'t’ verwijst, moet dit wel
slaan op het in de eerste zin geïmpliceerde vuur.
Hierna volgt een alinea die ik in zijn geheel overneem, daar onze opvattingen over
dood, leven en heil van regel 4 t/m 6 verschillend zijn en ik door samenvatten geen
afbreuk wil doen aan Mosheuvels argumentatie: ‘Met nadruk... wordt gesteld dat
niet Dood, maar leven het vuur doofde. De ingreep van de schoonheid werd niet
beëindigd doordat alle betrokkenen waren omgekomen, het leven kwam tussenbeide.
Het deed dat door een schikking met heil. Het wordt zó voorgesteld, alsof het einde
van Trojes brand het resultaat was van een overeenkomst tussen twee partijen, leven
en heil, waarbij elke partij iets toegaf. Wanneer leven het vuur dooft, dan had heil
belang bij het voortduren van de strijd. heil kan men op grond daarvan omschrijven
als een staat, waarin de schoonheid het voor het zeggen heeft; heil verwijst naar de
toestand zoals die beschreven wordt in [de eerste zin van II(5)]. Het ingrijpen van
leven wordt behoedzaam genoemd, d.w.z. het leven is er op uit zichzelf voor schade
te behoeden (Van Dale). heil en leven blijken twee tegenstrijdige machten; de
openbaring van de schoonheid (heil) heeft (leven-) vernietigende kracht’.
De laatste regel van het gedicht brengt de auteur tot de volgende uiteenzetting:
‘zich afgeven met’ wordt volgens Van Dale steeds gebezigd in minachtende zin. Een
mens die met schoonheid omgaat, plaatst ‘zich aan de kant van het heil en dus
tegenover het leven, tegenover de wereld. Men komt buiten de schikking te staan en
loopt de kans het leven te verliezen’. Volgens Mosheuvel kan ‘het negatief
evaluerende’ van zich afgeven met alleen worden verklaard ‘vanuit het standpunt
van het leven, het standpunt van de wereld’ en is er hier sprake van sarcasme van de
‘ik’, die ‘de woorden van de wereld tot de zijne maakt’. Het bijwoord voortaan duidt
aan, dat dit doodsgevaar ontstond ‘vanaf het moment dat de strijd om Troje werd
gestaakt’; omgaan met de schoonheid betekent sindsdien zijn leven riskeren.
Concluderend m.b.t. het gehele gedicht stelt de schrijver vast, dat er een
tegenstelling bestaat tussen de eerste zin, waarin gezegd wordt hoe de schoonheid
zich eens openbaarde en de laatste waarin wordt aangegeven, dat omgang met de
schoonheid tegenwoordig een gevaar inhoudt. Het gaat primair om deze tegenstelling
tussen vroeger en nu. De tweede zin geeft de oorzaak van deze omslag aan en het
zijn volgens de auteur de streepjes, die dit aangeven.
Het woord verschrikking uit de tweede regel vat ik eerder op in de betekenis,
waarin het voorkomt als men b.v. spreekt over de verschrikkingen van de oorlog,
maar ik geef toe dat ‘verschrikt zijn’ en ‘schrik aanjagen’ er wel degelijk in
meeklinken. Ik geloof echter niet dat men, zoals Mosheuvel doet, tussen deze laatste
twee een zo absolute keuze moet maken

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

84
- ik ben er van overtuigd dat de dichter op dit woord kwam, juist omdat het meerdere
betekenissen heeft.
Over jubel stelt Mosheuvel vast, dat het een uiting van vreugde is. Ook hier vind
ik zijn explicatie te begrensd. Er is sprake van een strijd en aanvallers - soms ook
verdedigers - heffen vaak krijgskreten, krijgsliederen e.d. aan, niet alleen om eigen
vechtlust aan te vuren, maar ook om de tegenstanders angst aan te jagen; de
zegevierenden zullen onder krijgsgejuich de laatste vijanden ombrengen. Jubel omvat
m.i. al deze luidkeelse uitingen.
Ontegenzeggelijk is echter, dat in het verband van dit gedicht jubel zowel als
verschrikking een openbaring is van de schoonheid: de dubbele punt van regel 2
maakt dit overduidelijk. Het is m.i. niet nodig om een beroep te doen op een ruimere
context, waarin opposities die in de alledaagse werkelijkheid bestaan, worden
opgeheven want in II(5) is er geen sprake van een alledaagse werkelijkheid, maar
van een oorlog. Jubel en verschrikking geven uitingen van krijgslieden c.q.
overwinnaars weer en zijn in dit gedicht geen absolute tegenstellingen. Dat deze
twee woorden echter te vergelijken zijn met ‘heerlijk of verschrikkelijk’ in
Oorlogstuig, daarmee ben ik het in zoverre eens, dat het in beide gevallen gaat over
‘de schoonheid... van het oordeel’.
Ook volgens mij kan ‘'t’ van de vijfde regel op niets anders slaan dan op een eerder
niet met name genoemd vuur. Hierna lopen onze opvattingen echter uiteen, vooral
wat betreft dood, leven, heil en schoonheid, de waarde die Roland Holst aan deze
begrippen toekent en hun onderling verband, zoals dit in het werk van de dichter tot
uiting komt. Ons meningsverschil betreft essentiële overtuigingen, die Roland Holst
meerdere malen uitspreekt en die duidelijk invloed uitoefenen op de interpretatie
van II(5).
Over de zin tussen streepjes oordeel ik op geheel andere wijze dan Mosheuvel.
De voorstelling is volgens mij aldus: het gedicht noemt twee tijdperken, het ‘eens’
toen de schoonheid het leven beheerste en het heden, aangeduid door de zin met
‘voortaan’, waartussen de periode ligt die door de zin tussen streepjes beschreven
wordt. In deze periode werd de mens de schoonheid ontrouw (het vuur dat eens om
der wille van de schoonheid Troje verwoestte, werd gedoofd) en hij gaf de voorkeur
aan een geborgen veilig bestaan, dat hij verwezenlijkte door een overeenkomst aan
te gaan met het aardse heil (‘behoedzaam schikking / treffend met heil’). Wanneer
de dichter over het niet genoemde vuur zegt, ‘Dood niet, doch leven / doofde 't’,
deelt hij ons mee dat niet de dood schuld had aan het doven van het vuur - iets dat
wij misschien zouden denken - maar dat juist het leven (d.w.z. de opvatting van de
mensen over het leven) een einde maakte aan het bewind van de schoonheid. Het is
m.i. dan ook niet juist, wanneer Mosheuvel zegt dat heil belang had bij het voortduren
van de strijd; integendeel, de mens die de dood als een vijand ging beschouwen,
streefde
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naar het aardse heil dat van geen strijd ter wille van de schoonheid wil weten. Evenmin
is, zoals de auteur vaststelt, heil een staat waarin schoonheid het voor het zeggen
heeft; geenszins, heil in II(5) is een staat waarin schoonheid, die het eens voor het
zeggen had, heeft afgedaan. Heil verwijst dan ook niet naar de toestand zoals die
beschreven wordt in de eerste zin, heil verwijst naar de laatste zin, naar de toestand
van nu, waarin de enkele getrouwen van de schoonheid in doodsgevaar leven.
Hoewel de dichter hier - en talloze malen elders - zijn opvatting omtrent de historie
van de mensheid kenbaar maakt, moeten wij natuurlijk niet rekenen met nauwkeurig
begrensde perioden, noch voor ‘eens’, noch voor wat ik gemakshalve het heden
noemde; men moet van de gedachte uitgaan, dat de beschreven wijzigingen zich
geleidelijk voltrokken. Daarom is het m.i. niet juist wanneer Mosheuvel naar
aanleiding van ‘voortaan’ uit regel 7 aantekent, dat hiermee ‘het moment dat de strijd
om Troje werd gestaakt’ aangegeven wordt: de door Roland Holst als ideaal
voorgestelde voortijd was vanzelfsprekend niet van de ene dag op de andere voorbij.
Met de verdere uitleg die de auteur aan de laatste zin van II(5) geeft, kan ik het
slechts ten dele eens zijn. Dat een mens die met de schoonheid omgaat, zich plaatst
aan de kant van het heil en dus tegenover het leven, tegenover de wereld, is volgens
mij een misvatting van wat Roland Holst in dit gedicht wil zeggen. Volgens mijn
interpretatie, zoals hierboven al aangegeven, wordt heil negatief beoordeeld, evenals
het leven dat er schikking mee treft; de mens die de schoonheid trouw bleef, kiest
dus noch voor dit heil, noch voor een dergelijk leven. Daarentegen ben ik het met
hem eens, dat deze mens in doodsgevaar verkeert: dit is duidelijk in het gedicht
gesteld. Op gezag van WNT neemt de auteur aan, dat doodsgevaar minder gewoon
is dan levensgevaar, maar sterker. Ondanks deze gezaghebbende autoriteit vraag ik
mij toch af of de dichter hier werkelijk niets anders bedoelde dan een versterkte
uitdrukking van levensgevaar. Wanneer men in gedachten houdt wat eerder over
dood en leven gezegd werd in regel 4 e.v. moet men wel tot het vermoeden komen,
dat doodsgevaar in II(5) opzettelijk gekozen werd als een woord met een andere
betekenis dan levensgevaar.
In het in 1931 gepubliceerde gedicht Van den Droom, later opgenomen in de
bundel Onderweg, zegt de dichter over iemand die hij aanmoedigt om afstand van
de wereld te doen, dat deze moet zijn:
voor den laatsten droom gereed
van ziel, bloed, en doodsgevaar

Ik zou doodsgevaar van II(5) in een zelfde zin willen opvatten: het aanvaarden van
de dood als een bondgenoot, zoals ‘eens’ in de voortijd geschiedde; het gevaar berust
hierin, dat men bij geen of niet voldoende gebleken trouw aan de schoonheid, in
wanhoop en berouw zal sterven.
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Bleef men de schoonheid echter oprecht trouw, dan bereikt men wat in Een geestelijke
Ontmoeting beschreven wordt als ‘den waren dood, die niet meer een welkend
zwichten van het leven is naar de aarde’ of in Morris en Rossetti (Uit Zelfbehoud)
genoemd wordt ‘den helderen dood’ en in het bovengenoemde Van den Droom:
der dromen Aartsdroom: dat eens onder groot
jublen en wenen de dood
- elke wering gesloopt blindelings overloopt
ten leven...

Het behoedzaam met heil schikking treffende leven van II(5) wordt niet alleen in
Een geestelijke Ontmoeting genoemd (‘een welkend zwichten van het leven naar de
aarde’) maar ook in Oorlogstuig (Uit Zelfbehoud) waarvan Mosheuvel eveneens
enkele zinnen aanhaalde: ‘Wel zou... tijdperken lang... overleefd bewustzijn nog
behoedzaam schikking kunnen treffen met het lot’; en ten slotte in Van Erts tot Arend:
‘Dit streven [van de geest]... dat in tijdperken van afgenomen levenskracht afneemt
tot een behoedzaam overleg’.
Het zou niet moeilijk vallen aan deze enkele citaten over dood en leven vele andere
toe te voegen. Men moet echter goed voor ogen houden, dat er bij Roland Holst
verscheidene woorden zijn - en tot deze behoren behalve dood en leven o.m. ook
heil en onheil - waaraan hij niet steeds dezelfde waarde d.w.z. waardering in positieve
of negatieve zin toekent. Dit wordt ook door Mosheuvel onderstreept, zoals bij zijn
interpretaties van II(7) en V(6) m.b.t. de dood. Wanneer wij in Helena's Inkeer lezen:
... en wat, vergode,
waart ge anders ooit dan heils- of onheilsbode
van de ziel zelve...

betekent dit niet alleen dat de schoonheid de redding of de ondergang van de mensheid
aankondigt, maar tevens dat de ondergang (onheil) door sommigen ervaren zal worden
als een heil en dat diezelfden ‘behoedzaam schikking treffen met heil’ een onheil
zullen noemen. Zo zou ik ook, in tegenstelling tot Mosheuvel, ‘heerlijk of
verschrikkelijk’ en ‘heil of onheil’ uit de twee door hem aangehaalde passages van
Oorlogstuig willen verstaan. Hierop wordt in het bovengenoemde gedicht Helena's
Inkeer gezinspeeld door de regels:
... tot het angstgeril
zich de geladen eenzame meedeelde
in hunkeren naar onheil, naar de weelde,
naar de verlossingsweelde van een ramp
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Anderzijds kan het heil waarvan In Ballingschap (In Gevaar) spreekt (‘dodelijk heil,
dat mij gelouterd openbrak’) natuurlijk niet gelijk gesteld worden aan het heil van
II(5) zoals evenmin aan dat van de regels uit II(8): ‘Welk heil daagde, maar bleef
onthouden’.
Tot tweemaal toe schrijft Mosheuvel bij zijn bespreking van de laatste regels van
II(5) ‘tegenover het leven, tegenover de wereld’ en even daarna ‘het standpunt van
het leven, het standpunt van de wereld’. Volgens hem is er sprake van de volgende
opposities: enerzijds heil en schoonheid, anderzijds leven en wereld. Ik heb over de
wereld niet gesproken, daar dit woord niet in het gedicht voorkomt; voor mij echter
bestaat de tegenstelling uit aan de ene kant de schoonheid, met daaraan verbonden
de in vroeger tijden gehuldigde, trotse opvatting van leven (wereld), heil (en dood)
en aan de andere kant de volgens de dichter moderne, gedegenereerde opvatting van
al deze begrippen waardoor aan de schoonheid geen waarde meer wordt toegekend,
behalve door enkele verstokte aanbidders. Veel van onze uiteenlopende meningen
wordt veroorzaakt door de term ‘behoedzaam schikking treffen met’: volgens
Mosheuvel een overeenkomst tussen leven en heil, waarbij elke partij iets toegaf;
volgens mij een overeenkomst waarbij leven de strijd ter wille van de schoonheid
voor goed opgaf en zich uitsluitend liet leiden door een streven naar een bekrompen
aards bestaan.
Het is dunkt mij niet zonder reden, dat de dichter het woord wereld in II(5) niet
gebruikt. Had hij dit wel gedaan, dan zou er in dit door zijn geserreerde vorm toch
al moeilijke gedicht, ongetwijfeld een probleem bijgekomen zijn. Immers, wanneer
hij leven en wereld tezamen noemt, plaatst hij ze - ik meen steeds zonder uitzondering
- als pertinente tegenstellingen tegenover elkaar. Aan het einde van Primair en
secundair Dichterschap (Uit Zelfbehoud) waarin een onderscheid gemaakt wordt
tussen dichters, die deel hebben ‘aan het grote dichterschap’ en dichters van geringer
spanning, schrijft Roland Holst: ‘In een tijdperk als het tegenwoordige is het de
kracht van een dichter, die - in hoe geringe mate ook - nog deel heeft aan het primaire
dichterschap, dat hij zich, in naam van het leven, tegen de wereld keert, en kan het
de zwakte zijn van een secundair dichter, dat hij zich, in naam van zichzelf, keert
tegen het leven’.
Wanneer er sprake is van deze tegenstelling wordt leven altijd als een positieve
kracht beschouwd door Roland Holst, de wereld als een negatieve invloed op de
mens. In Woest en moe wordt het leven dan ook gekenschetst als ‘doen-om-het-zijn’
en de wereld als ‘doen-om-het hebben’. In De twee Planeten wordt de tegenstelling
zo mogelijk nog duidelijker uitgedrukt: ‘... wat de kunst betreft, durf ik dit te
verklaren: sinds de wereld en het leven in onverzoenbare tegenspraak kwamen, zal
de zuivere schoonheid het er zonder gemeenschapskunst op moeten wagen. En dat
kan zij, want zij kan - óók gelukkig - leven met de dood voor ogen’. Ook uit Bezielde
Dorpen
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en uit enkele aforismen, bijeengebracht in Kort blijkt deze ‘onverzoenbare
tegenspraak’.
Naar mijn mening is leven in II(5) echter op te vatten als een negatief beoordeeld,
slecht menselijk gedrag en als zodanig te vergelijken met de betekenis, die het woord
wereld heeft wanneer Roland Holst dit zoals hierboven, in de tegenstelling
leven-wereld bezigt. In zoverre heeft Mosheuvel gelijk, als hij deze twee woorden
bij zijn commentaar op II(5) als synoniemen behandelt - een woord van waarschuwing
zijnerzijds dat ze, wanneer door Roland Holst tezamen vermeld, dit niet of meestal
niet zijn, was m.i. een dienstige inlichting voor zijn lezers geweest.
Ondanks onze overeenstemming dat in II(5) het met heil behoedzaam schikking
treffende leven te vergelijken is met wat de dichter elders ‘de wereld’ noemt, blijft
er een duidelijk verschil bestaan tussen Mosheuvels en mijn opvatting van dit gedicht.
II(8)
Wat riep uit welke gouden
kelen weleer? Welk heil
daagde, maar bleef onthouden
- door welke schuld? - aan 't eerst
plan der planeet? Somwijl
gaan, maar uit stiller kelen,
wind en licht om het zeerst
er tergend op zinspelen.

Wanneer Mosheuvel opmerkt, ‘dat Roland Holsts conceptie van het verloren heil
zich steeds verder van de christelijke heeft verwijderd’, ben ik het in zoverre met
hem eens, dat de dichter in later werk er steeds meer de nadruk op legt in hoeverre
zijn levensbeschouwing zich van het huidige christelijke geloof onderscheidt. Wanneer
de auteur daar echter aan toevoegt, dat dit ook opgaat voor het woordgebruik van de
dichter en dat een formulering zoals ‘verbanning uit het Paradijs’, gebezigd in Het
Elysisch Verlangen, later niet meer voorkomt, heeft hij het niet aan het rechte einde.
In Sirenische Kunst (Uit Zelfbehoud) spreekt de dichter over ‘het vlammend zwaard,
waardoor die eerste tuin ontoegankelijk werd’ en over ‘de vervulling van het Paradijs’
en in Het Verdrag der Zinnen uit dezelfde bundel schrijft hij, ‘dat het Paradijs sinds
de verbanning geen doel meer is’
Trouwens Mosheuvel weerlegt zelf min of meer zijn eigen stelling. Naar aanleiding
van verscheidene woorden in III. 1 merkt hij op: ‘De gedachte aan de Apocalyps van
Johannes lijkt mij onontkoombaar’. Even later schrijft hij dat dit gedicht verwoordt
‘een aankondiging van de definitieve verbanning uit het Paradijs’ en een ‘voorstelling
van zaken (geeft) die evenals die in II(8) dicht in de buurt ligt van de christelijke
heilsleer’. Voorts onderscheidt hij in zijn commentaar op V(6) ‘de wereld die verloren
ging (het Paradijs) maar waarnaar men (terug) verlangt (Elysium)’;
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wanneer men in een commentaar op Een Winter aan Zee het Paradijs nog zinvol
meent te kunnen betrekken, moet een lezer toch wel aannemen, dat de christelijke
conceptie van het verloren heil in Roland Holsts geloofsovertuiging, zij het slechts
bij wijze van symbool, nog steeds een rol vervult. Hier raken wij echter aan een
probleem, dat niet in een kort bestek van enkele zinnen kan worden afgehandeld: de
mening van Roland Holst over het Christendom en over de rol daarvan in onze
Westerse beschaving.
Overigens ben ik de laatste, die Mosheuvel van voornoemde onjuiste bewering
een verwijt mag maken. In de tweede druk van mijn beschouwing De Mythe van A.
Roland Holst zeg ik, dat hij Blake ‘zelfs niet eenmaal noemt’. Dit is onjuist, hij doet
dit wel degelijk in De Dichter, de Persoonlijkheid en het Karakter (Uit Zelfbehoud).
II(9)
In der ramen schijnopen
hinderlaag ligt het koud
kristal het trotsch wanhopen
van de avondbaaierd tot
peillooze kern van oud
en leeg licht te herleiden,
gelijk geheim noodlot
werelden tot voortijden.

De beginregels van dit gedicht, ‘In der ramen schijnopen / hinderlaag’ geven
Mosheuvel moeilijkheden bij de interpretatie. Schijnopen kan volgens hem twee
betekenissen hebben: schijnbaar open en open voor schijn, voor licht. Bij de eerste
betekenis bestaat het feit van de hinderlaag daarin, dat ramen niet werkelijk open
zijn. Men moet dan ‘denken aan glas: het is een tastbare scheiding, maar het laat
licht door’. Het ontgaat Mosheuvel echter wat in dit gedicht de zin zou kunnen zijn,
om op deze eigenschap van ramen de nadruk te leggen. Hij geeft daarom de voorkeur
aan de tweede betekenis: ‘Het hinderlaag-effect bestaat daarin dat ramen licht
doorlaten. Die eigenschap geeft het kristal de gelegenheid het binnenkomend licht
te reduceren...’.
Eerlijk gezegd vind ik het licht doorlaten van ramen op zichzelf genomen geen
hinderlaag-effect. Mij dunkt dan ook, dat ‘schijnopen hinderlaag’ een ander
commentaar verdient: ramen geven normaal gesproken uitzicht naar buiten, ze staan
er voor open; in dit geval echter slechts schijnbaar, want het licht van de ondergaande
zon, dat buiten aan de hemel zichtbaar is, dringt niet de kamer binnen, daar het niet
verder komt dan het kristal. In deze voorstelling zijn de ramen als het ware een
hinderlaag voor het licht, omdat het zodra het in de ramen valt, terstond door het
kristal gevangen genomen wordt en veranderd (herleid) tot iets totaal anders dan het
voordien was.
Ik vind hinderlaag een bijzonder treffend beeld voor wat in dit gedicht met het
avondlicht gebeurt.
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III.1
Uit welk oud vergeetboek
vlagen thans de heilswoorden
boven ons tot een vloek?
Wat woei die bladen open
opdat wij dit aanhoorden?
Bar is de nacht, en leeg
't smal strand, waarlangs wanhopen
een holle zee raadpleegt.

Van de laatste drie regels geeft Mosheuvel de volgende verklaring: ‘De nacht is de
tijd waarin de ingekeerde het heil dicht kan naderen, bijv. via de droom. Die nacht
is nu Bar. De zee... met de wind, één van de natuurverschijnselen die de herinnering
levend houdt aan vroeger heil, is haar taak ontrouw geworden, evenals de wind: de
zee is hol, stormachtig, maar ook leeg’.
Ik vind dit commentaar niet alleen weinig in overeenstemming met de
gedachtenwereld van Roland Holst, maar er wordt bovendien in verondersteld dat
er mededelingen in het gedicht staan, die ik zelfs met de beste wil om mij open te
stellen voor impliciete bedoelingen niet kan vinden. Nergens staat dat het de taak
van de zee en de wind is de herinnering levend te houden aan vroeger heil; er kan
dus geen sprake zijn van ontrouw. Ook de wind zou ontrouw geworden zijn - maar
waar is in deze drie regels sprake van de wind? De zee is hol, inderdaad zo staat het
in het gedicht; stormachtig is, neem ik aan, Mosheuvels duiding van hol - ik zou dit
niet alleen willen opvatten als woest golvend, maar ook als luid met een doffe klank
(vergelijk hol in II(1)). Maar waar staat dat de zee ook leeg is, zoals Mosheuvel zegt?
‘De betekenis’ zo vervolgt de schrijver, ‘van en leeg / 't smal strand is mij niet
geheel duidelijk’. Desondanks doet hij een poging tot interpretatie: hij wijst op de
droomschepen van III.3, op het feit dat door ‘de omstandigheden... het verkeer met
het rijk van overzee onmogelijk is’ en dat leeg op de afwezigheid van deze
droomschepen zou wijzen. Hij denkt hierbij aan het gedicht Dit Eiland (Voorbij de
Wegen) waarin gezegd wordt, ‘ligt ergens aan het strand/dat vreemde schip nog
klaar?’. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat de dichter het strand leeg zou noemen,
omdat er ‘aan’ het strand geen schip ligt.
Ik zou ‘en leeg / 't smal strand’ als volgt willen begrijpen: het strand, smal door
de aanstormende golven, kan niet anders dan leeg zijn want de mensen zijn - in de
voorstellingswereld van de dichter - bang binnen hun huizen gevlucht; niemand
waagt zich op het strand behalve een eenzame ingekeerde, die in wanhoop (omdat
door de ondergang van de wereld het buitenaardse heil voor de mensheid verloren
zal gaan) de zee raadpleegt die echter, onrustig want evenzeer getroffen als de mens,
de vloek (nl. de eerder genoemde ondergang van de wereld) bevestigt.
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III.2
Raken hier zeil en landing
vergeten? Legt ál meer
dit stug land de open branding
zijn spraak op en heimwee
het zwijgen? - O, oud zeer,
ál zeldener te verhelpen o, zucht van overzee
in de lichte zeeschelpen -

Het ‘hier’ uit de eerste regel interpreteert Mosheuvel als ‘aan de kust’, het zou
aansluiten bij ‘wij’ uit III.1 en degenen die zich op deze plaats bevinden, impliceren.
Ook op grond van de verdere tekst acht hij deze interpretatie de juiste. Een niet door
hem genoemde reden pleit bovendien voor zijn opvatting: de titel van de bundel
maakt het aannemelijk, dat met ‘hier’ op een kustgebied gedoeld wordt.
Voor ik echter Een Roosvenster gelezen had, meende ik dat ‘hier’ op dit stug land
uit de derde regel sloeg, omdat naar mijn gevoel het spraakgebruik aangeeft, dat
‘hier’ en ‘dit’ betrekking hebben op eenzelfde plaats. Deze plaats, nl. dit stug land
zou dan een aanduiding zijn van de huidige wereld, waarvan de beschaving door de
moderne metropolis bepaald wordt en die zijn verderfelijke invloedssfeer steeds
verder uitbreidt.
Het opmerkelijke is dat Mosheuvel wel een verklaring geeft van ‘hier’, maar met
geen woord zegt hoe men dit stug land moet opvatten. Weliswaar schrijft hij over
‘dit’: ‘het geeft aan waar het gezichtspunt zich bevindt (vgl. hier)’ en daaruit zou
men kunnen concluderen, dat hij hiermee ook de kust bedoelt, maar in dat geval deel
ik zijn mening niet. Hoe dan ook, de auteur geeft niet duidelijk aan hoe hij dit stug
land opvat en ik vind dit een tekortkoming.
Meer verbaasd ben ik echter over wat Mosheuvel naar aanleiding van ‘zijn spraak
opleggen’ schrijft: ‘Wanneer het stug land de open branding zijn spraak oplegt, dan
houdt dat niet in, dat de branding een àndere taal gaat spreken, maar dat zij de maniér
van spreken van de ander overneemt: in casu zuiniger met woorden wordt. De
branding verstomt en daarmee de stem van de zee’. Ik vind dit, eerlijk gezegd, een
vreemde redenatie: indien Roland Holst werkelijk bedoeld had dat de branding zou
verstommen (een ongekend natuurfenomeen!) waarom maakt hij dan een verschil
tussen enerzijds ‘de branding zijn spraak opleggen’ en anderzijds ‘heimwee het
zwijgen opleggen’? Indien, comform Mosheuvels interpretatie, zowel branding als
heimwee verstommen, dan zouden spraak opleggen en zwijgen opleggen synoniem
zijn en had de dichter met een van beide uitdrukkingen kunnen volstaan. Hoewel
Mosheuvel het niet met zoveel woorden zegt, kan men uit zijn redenatie opmaken
dat voor hem stug niet alleen zuiniger met woorden wil zeggen, maar ook verstommen
- een combinatie van betekenissen van één en hetzelfde woord, die mij ongebruikelijk
voorkomt.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

92
Ik geloof dat de inhoud van deze regels juister als volgt is weer te geven: de dichter
vraagt zich af of hij in de branding het overzeese heil niet meer hoort, maar dezelfde
ongelukstijdingen die hem bereiken uit het stugge land (d.w.z. de onheuse, in de
betekenis van: de zijn levensvisie vijandig gezinde wereld).
Indien dit zo is, dan is hiervan de oorzaak dat het land zijn kwade invloed tot over
de zee heeft uitgebreid en wanneer de branding de taal van het vijandige land is gaan
spreken, wordt het onmogelijk uiting te geven aan het heimwee naar Elysium.
Mosheuvel merkt voorts op, dat er in dit gedicht veel woorden voorkomen die met
een z of s beginnen: ‘Zij hebben een zekere klankexpressieve waarde’. Daar de auteur
ons in het ongewisse laat welke waarde hij aan deze klankexpressie toekent, worden
wij van deze constatering nauwelijks wijzer.
III.7
Afnemend omoorloogen
de stralenden nog maar
de ster, en zienderoogen
valt ander donker dan
van de avond. Het vanwaar
weet geen, doch soms bemerken
in een windstoot ervan
eenzame' al vale vlerken

De woorden ‘vanwaar’ in regel 5 en ‘ervan’ in regel 7 zijn volgens Mosheuvel voor
verschillende verklaringen vatbaar. Vanwaar zou kunnen betekenen: waarom of
vanuit welke plaats of richting; de tweede lezing heeft Mosheuvels voorkeur en ik
kan mij daar geheel bij aansluiten.
Voor ‘ervan’ onderkent hij drie mogelijkheden: 1) het wijst terug naar ‘Het
vanwaar’; 2) het verwijst naar vale vlerken; 3) het wijst terug naar ander donker.
Mogelijkheid 1) vervalt, omdat die alleen aanvaardbaar zou zijn indien vanwaar zou
betekenen waarom, iets dat echter verworpen was. Mogelijkheid 2) parafraseert
Mosheuvel als volgt: ‘waar het donker vandaan komt, weet niemand maar soms
bemerken eenzamen al... in een windstoot de voorbode van vale vlerken’. Ten slotte
verklaart hij mogelijkheid 3) aldus: ‘waar het donker vandaan komt, weet niemand
maar soms bemerken eenzamen al vale vlerken in een windstoot van dat donker’.
De auteur geeft de voorkeur aan mogelijkheid 2) die hij getoetst aan ‘eigen
werkelijkheidservaring het meest plausibel’ acht.
Ik moet bekennen dat ik enige moeite had met mogelijkheid 2) waarvan de
voorbode mij niet door de tekst van het gedicht gerechtvaardigd leek. Ik vind dit een
enigszins geforceerde interpretatie gezien de plaatsing van eenzame tussen ‘ervan’
en ‘vale vlerken’: bij hardop lezen vormt regel 7 m.i. een duidelijke eenheid, in regel
8 daarentegen valt een caesuur tussen ‘eenzame' al’ en vale vlerken. Overigens vind
ik eigen werkelijkheidserva-
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ring geen goede maatstaf bij de beoordeling van ‘ander donker dan van de avond’,
zodat dit argument van Mosheuvel voor mij niet steekhoudend is. Merkwaardig is
wel, dat hij in noot 95 bij ‘zienderogen’ uit de derde regel van dit gedicht juist
nadrukkelijk wijst op dit ander donker, iets waaraan hij echter in zijn commentaar
bij ‘ervan’ m.i. niet voldoende aandacht schenkt.
Wanneer wij bovendien de drie zinnen vergelijken waarin Mosheuvel op één en
dezelfde bladzijde de laatste drie regels van III.7 interpreteert, krijgen wij de volgende
woordelijk door mij geciteerde uiteenzettingen:
1) ... soms bemerken eenzamen al... in een windstoot de voorbode van vale vlerken.
2) In de voorgestelde lezing (zoals hierboven bij 1) weergegeven) fungeren vale
vlerken als voorboden van het donker.
3) In III. 7 vervult windstoot de functie van voorloper.
De verklaringen 1) en 3) komen overeen: de windstoot voert de voorboden van vale
vlerken met zich mee. Uiteenzetting 2) echter stelt, dat de vlerken voorboden zijn
van het donker. Uit de combinatie van deze drie zou men kunnen concluderen, dat
er volgens Mosheuvel sprake is van tweeërlei voorboden: de windstoot van de vlerken
en deze op hun beurt van het donker. Misschien is het niet de bedoeling van de auteur
deze drie te combineren, maar dan staat men tegenover het probleem, moet voor 1)
en 3) gekozen worden, die immers overeenkomen of voor verklaring 2) die afwijkt
van de twee andere.
Hoe dit ook moge zijn, ik geef de voorkeur aan de door Mosheuvel verworpen
derde mogelijkheid van ‘ervan’: soms bemerken eenzamen al vale vlerken in een
windstoot van dat donker. Rest nog, zo mogelijk de aard van de vlerken vast te stellen.
De auteur geeft enerzijds als zijn mening dat vlerken een metonymia zou kunnen
zijn voor kwade wezens, tegenhangers van de stralenden uit regel 2. Tevens echter
oppert hij de mogelijkheid dat met vlerken vliegtuigen bedoeld zouden zijn en hij
wijst er op, dat in het essay Oorlogstuig en het gedicht Helena's Inkeer vliegtuigen
in verband gebracht worden met een naderende ondergang.
Het zou m.i. te verdedigen zijn, wanneer men de vale vlerken opvatte als zijnde
deel van het invallende donker, maar ik voel meer voor het eerstgenoemde voorstel
van Mosheuvel: met deze vlerken worden de mens kwaad gezinde, gevleugelde
wezens bedoeld, die als bondgenoten van het donker te zamen hiermee de wereld
met ondergang bedreigen. Ik denk hierbij aan ‘het neerstrijkende vervolgen/ van de
vergeten engelen der wrake’ uit De Nederlaag (De wilde Kim) een gedicht uit 1925
en aan latere gedichten zoals Gefaald (Onder koude Wolken) en Nawereld (Vuur in
Sneeuw) waarin al of niet met name genoemde gevleugelden betrokken worden bij
de ondergang van de wereld.
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V(1)
Droomt zij van mij? Welhaast
niet meer onzichtbaar beven
haar mond en oogen naast
dat hoofd, dat mij vanuit de
spiegel aanziet. Verbleven
wij daar nog samen? Zacht
waait er nog aan die ruiten
langgeleden sneeuwjacht.

Het is opvallend hoe Mosheuvel zo nu en dan een woord, waar mijn aandacht aan
blijft haken, bij zijn interpretatie onvermeld laat. Zo gaat hij voorbij aan ‘die’ bij ‘die
ruiten’ van regel 7. Eerder in het gedicht worden geen ruiten genoemd, zodat ‘die’
grammaticaal niet terug verwijst. Het kan niet anders zijn dan dat hier sprake is van
ramen, die de ‘ik’ in de spiegel achter zich waarneemt en met ‘die’ wordt aangeduid,
dat het hier gaat om dezelfde ruiten van vroeger.
Bij ‘zacht’ van regel 6 tekent de auteur aan, na enkele andere interpretaties
onderzocht en verworpen te hebben, dat ‘het de nadruk op de afwezigheid van geluid
in het spiegelbeeld’ legt. Ik ben het er mee eens, dat zacht hier duidt op het bijna
geluidloze van vallende sneeuw, maar het lijkt mij onjuist om een stap verder te gaan
en uit zacht te concluderen, dat hier de volkomen geluidloosheid van een spiegelbeeld
gesuggereerd wordt. Ik wijs er in dit verband op, dat Roland Holst in de gedichten
Samen ingesneeuwd en Bij Sterren en Sneeuw de sneeuw (jacht) eveneens typeert
als zacht, zonder dat er sprake is van een spiegel of spiegelbeeld.
Mosheuvel verwijst voor sneeuwjacht o.m. naar sneeuwbui van II(3), noemt sneeuw
‘een soort van overgangsmedium tussen nu en vroeger’ en zegt, dat in V(1)
sneeuwjacht op de mogelijkheid wijst om van de ene werkelijkheid over te gaan in
de andere. Ik geloof dat men gerust verder kan gaan: wanneer Roland Holst woorden
als sneeuw, sneeuwjacht e.d. gebruikt, moet men er op bedacht zijn dat deze woorden
niet altijd op een concrete werkelijkheid betrekking hebben, maar symbolen kunnen
zijn van het in visionaire toestand zijn of geraken, van visionaire beelden e.d. Naar
mijn mening berust dit symbolisch gebruik van sneeuw op persoonlijke ervaring van
de dichter, maar voor deze veronderstelling zou ik geen bewijzend citaat uit zijn
werk kunnen aanvoeren. In V(1) wordt het wel zo voorgesteld, alsof de sneeuwjacht
waargenomen wordt in de ruiten, die de ‘ik’ in de spiegel ziet, maar er wordt m.i.
geen concrete sneeuw mee bedoeld maar de staat van visionair schouwen.
V(6)
Waar boven witte omstreken
hartstocht het eindelijk
- blind heimwee maar gebleken opgeeft, laat een klein raam
zon door uit oud geluk:
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geheimzinnig vernielen
de stralen een lichaam
dat zij weleer bezielden.

Bij zijn commentaar houdt Mosheuvel zich aan een strikt wetenschappelijke
benadering van de tekst en gaat hij zich niet te buiten aan fantasierijke invallen. Bij
zijn bespreking van V(6) echter waagt hij zich aan een interpretatie, die mij
tekstkritisch gezien gedurfd voorkomt en waar ik vóór het lezen van Een Roosvenster
in de verste verte niet op gekomen was. Ook nu, na overdenken twijfel ik aan de
juistheid er van, maar ik heb geen argumenten om mijn ongeloof te verdedigen, laat
staan er bewijzen voor aan te voeren.
Naar aanleiding van ‘boven witte omstreken’ en ‘laat een klein raam/ zon door’
oppert de auteur de mogelijkheid, dat er sprake is van twee door elkaar lopende
voorstellingen: het besneeuwde landschap buiten en dat wat men binnenshuis als
witte omstreken zou kunnen aanduiden: het bed; dit laatste zou door ‘lag’ van V(5)
impliciet aanwezig zijn. Ondanks mijn afwijzing vind ik het toch verfrissend een
dergelijke, niet voor de hand liggende suggestie aan te treffen te midden van de lang
gerekte woord-bepalende en zin-ontledende uiteenzettingen.
VI.6
De stilte binnen spant
samen met de wind buiten.
In de wereld beland
- waaraan wij ook ontkwamen
en wat we ook buitensluiten
of verzwijgen - aldoor
weer onderwerpen ramen
ons aan een oud verhoor.

Voor de woorden tussen streepjes onderkent Mosheuvel drie mogelijkheden:
- Ze slaan op onze herkomst vóór wij in deze wereld belandden.
De schrijver verwerpt de interpretatie echter, indien men daaronder zou verstaan,
‘dat de komst van de mens op de wereld het resultaat is van een ontsnapping aan
onaangename omstandigheden’. Dit komt volgens hem niet overeen met de
gedachtenwereld, die uit het werk van Roland Holst blijkt.
- Men kan dit echter ook anders verstaan: het negatieve gevoel omtrent het land
van herkomst dat er uit spreekt, zou in overeenstemming zijn met de tegenzin van
de ‘ik’ om er door de wind aan herinnerd te worden. Aan deze interpretatie geeft de
schrijver zijn voorkeur.
- De woorden hebben niet betrekking op het land van herkomst, maar op de ons
omringende wereld: nu wij eenmaal hier zijn beland en aan welke gevaren wij ook
ontsnapten, wij worden steeds weer verontrust door de herinnering aan een andere
werkelijkheid.
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Mosheuvel geeft zijn voorkeur aan de tweede lezing om drie redenen: het verband
tussen ‘in de wereld beland’ en ‘waaraan wij ook ontkwamen’ zou meer voor de
hand liggen; de thematische samenhang met VI.5 zou er duidelijker door worden;
het zou beter in de dualistische denkwereld van Roland Holst passen. Ik ben van
mening dat noch het genoemde verband, noch de samenhang meer voor de tweede
dan voor de derde interpretatie pleit, maar hierover discussiëren is niet mogelijk,
daar Mosheuvel wel deze twee redenen noemt, maar ons enige nadere toelichting
onthoudt. De derde reden meen ik te moeten zoeken in wat hij zegt over ramen en
verhoor bij lezing 2 en lezing 3. Ik ben hier niet absoluut zeker van, want geheel
duidelijk wordt dit niet gesteld en bovendien ontbreekt de uitleg, waarom van beide
lezingen de ene beter dan de andere zou passen bij de dualistische denkwijze van de
dichter. Hoe dan ook, het is nuttig te vergelijken hoe ramen en verhoor bij de twee
interpretaties verklaard worden.
De exegese die zijn voorkeur heeft, besluit de schrijver als volgt: ‘De ramen
wekken niet een welkome herinnering: zij onderwerpen de ik aan een verhoor, wat
kan impliceren dat de ik op enigerlei wijze schuldig is. Zijn schuld zou kunnen bestaan
in onverschilligheid met betrekking tot zijn herkomst, zijn zintuiglijk ervaren en de
uitdrukking daarvan’.
Bij de derde mogelijke interpretatie geeft hij als verklaring: ‘...nu we eenmaal in
de wereld zijn beland - aan welke gevaren in de wereld we ook ontsnapten, hoezeer
we ons ook isoleren of wat we ook niet uiten (samengevat: hoe maximaal geborgen
en voorzichtig we ons in de wereld ook opstellen) steeds weer worden wij verontrust
door de herinnering aan een andere realiteit’.
Bij deze laatste lezing is er geen sprake van een verhoor of van schuld, alleen van
verontrusting, maar waarom deze duidelijke verzwakking ten opzichte van dezelfde
tekst werd aangebracht, wordt ons niet duidelijk gemaakt. Maar wanneer Mosheuvel
samenvat; ‘...hoe maximaal geborgen en voorzichtig we ons in de wereld ook
opstellen.’, dan begrijpt zelfs iemand met slechts een vluchtig begrip van Roland
Holsts denkwijze, dat met deze woorden een levenshouding en een opvatting worden
aangeduid, die de dichter totaal niet als de zijne beschouwt. Deze omschrijving past
op hen, die hij ‘de bedrukten’, ‘de neerslachtigen’ (Hoge Deernis) of ‘zielsbevreesden’
(De Nederlaag) noemt, maar zulke lieden worden niet aan een verhoor onderworpen
over wat volgens de dichter de ergste tekortkomingen zijn. Een commentator die bij
zijn interpretatie zo het gedrag zou definiëren, dat Roland Holsts voorkeur heeft,
begrijpt of de strekking van de tekst niet of moet, inziende dat hij op de verkeerde
weg is, een andere verklaring zoeken. Dit laatste doet Mosheuvel, maar wij kunnen
ons - en m.i. terecht - afvragen of een zinvolle exegese niet mogelijk is, waarbij wij
de derde lezing die de auteur verwerpt, deels aanhouden, deels in verband brengen
met verhoor en schuld ongeveer in de trant zoals Mosheuvel voor de tweede
interpretatie deed.
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Wat in de tussenzin gezegd wordt, heeft dan geen betrekking op een land van
herkomst, maar op de wereld waar de ‘ik’ zich bevindt. ‘Waaraan wij ook ontkwamen’
is dan op te vatten als: hoe ons leven ook geweest moge zijn, hoe moeilijk, hoe
gevaarlijk e.d. ook. ‘Wat we ook buitensluiten of verzwijgen’ wil gezien de
opvattingen van de dichter volgens mij, kort uitgedrukt, zeggen: hoezeer we ons ook
doof houden voor de stem van onze buitenaardse bestemming en hoezeer we deze
stem ook uit ons werk weren, herhaaldelijk komen de ogenblikken terug van inkeer,
waarin we de eigen ontrouw, het eigen falen onder ogen zien en met schuldgevoelens
erkennen. Gedichten als Het Onweer, Mens en Paradijs of De Nederlaag, alle uit
De wilde Kim geven op dramatische wijze uitdrukking aan eenzelfde schuld, die in
VI.6 zonder emotie, bijna nuchter wordt aangeduid.
De schrijver duidt ‘oud’ uit regel 8 als betrekking hebbend op ‘de herkomst van
de mens, zijn relatie met het verleden’ en hij verwijst o.m. naar de gedichten II(3)
en (9) en III.1, .2 en.4, waarin dit woord eveneens voorkomt. Te zelfder tijd tekent
hij aan, dat ‘oud’ typisch een voorbeeld van een woord is, waarvan de betekenis door
het verband binnen de tekst bepaald wordt. Inderdaad, bij II(3) b.v. gaf hij als
verklaring voor oud: ‘reeds vroeger voorkomend en nu in dezelfde vorm zich weer
vertonend’ en wel zich bepalend tot het persoonlijke verleden van de ‘ik’ en niet
betrekking hebbend, zoals door Mosheuvel bedoeld bij VI.6 op de metaphysische
herkomst van de mens. Toch is er een duidelijke overeenkomst tussen ‘Doorheen
oude sneeuwbui... was ik weer’ van II(3) en ‘weer onderwerpen ramen/ons aan een
oud verhoor’ van VI.6. Alleen in deze twee gedichten worden ‘weer’ en ‘oud’ tezamen
genoemd, in tegenstelling tot de andere door Mosheuvel vermelde gedichten, waarin
‘oud’ zonder toevoeging van ‘weer’ voorkomt. Ik ben dan ook geneigd ‘oud’ in VI.6
op dezelfde wijze te interpreteren als in II(3): zich nu herhalend, zoals het vroeger
in mijn/ons leven al meer dan eens is gebeurd.
+

Ik sloot dit huis en brak
hier op, hoorde ik niet weer en
weer - in het duin, om het dak
in 't vuur soms - ingehouden
haar stemval samenzweren
met aarde's eersten, thans
daklooze' op wereld's oude
verwaarloosde avondschans.

Naar aanleiding van ‘ingehouden’ in de door mij verkort weergegeven zin: ‘...hoorde
ik niet... ingehouden/ haar stemval samenzweren...’, merkt Mosheuvel op dat het
‘betrekking kan hebben op het volume van het geluid. Dat is ook aannemelijk i.v.m.
samenzweren’. Maar stemval zegt hij, duidt ‘op iets anders dan spreken... het heeft
betrekking op in ritmische taal of zang zich uiten’. Mij dunkt, zeer onaannemelijk
i.v.m.

+ VIII.8
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samenzweren. Ik krijg door deze woorden van het gedicht een geheel andere
voorstelling: de ‘ik’ hoort een stem, die hij als de hare herkent en uit de manier
waarop zij spreekt (‘ingehouden’) maakt hij op dat zij samenzweert, hoewel hij haar
woorden niet kan verstaan.
‘Aarde's eersten’ brengt de schrijver zeer terecht in verband met Het Lied buiten
de Wereld waar de vlaag, de golf en de vlam ‘die eerstgeborenen” genoemd worden,
‘die over de zee een lied doen klinken van de tijd’. Mosheuvel is genoodzaakt hiernaar
te verwijzen, want in Een Winter aan Zee komen ‘aarde's eersten’ alleen in VIII.8
voor. Maar ook in het niet door hem vermelde Achtergelaten, het tweede verhaal uit
Tussen Vuur en Maan betrekt Roland Holst deze drie in zijn betoog, ‘de stille vlam,
de fluisterende wind, de zingende golf’ en geeft ze daar de gezamelijke naam ‘deze
aanvankelijkheden’. Mij zijn geen andere plaatsen bekend waar de dichter deze drie
onder één naam samenbrengt. Indien dit inderdaad het geval is, dan is het opmerkelijk
dat Roland Holst in een gedicht, voor het eerst gepubliceerd in 1933, teruggrijpt op
een terminologie eerder gebruikt in verhalen, die als datum 1919 en 1920 dragen.
Dit zou dan wel weer mede een bewijs zijn van de ‘opmerkelijke coherentie’, die
kenmerkend is voor het werk van Roland Holst en waar Mosheuvel al in het eerste
hoofdstuk van Een Roosvenster op wees.
X(2)
Hart, oude herberg, waar
haar doortocht in verhalen
van schoonheid en gevaar nog leeft...
Haar droomen stromplen
omtrent het avonddalen
binnen om warmte en drank:
vorsten in lompen, momplend
tot laat bij de haardbank.
IX(3)
Zij gaan 's-nachts, als geen klink
meer wordt gelicht, weer voos en
als schaduwen de brink
over, door het dorp heen en
den omtrek in: dakloozen
van toen dat ver noodlot
haar in zijn heet versteenen
binnentrok en omsloot.
IX(4)
Heescher stemmen wanhopen
hoorde ik - door wartaal heen
het helderziende in - open
uitslaan, maar de nachtwind
woei alles weer dooreen.
Alleen de verte gloorde
boven het labyrinth
nog lang na van hun woorden.
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IX(5)
Tot wanhoop en die roes
des doods erboven bracht hen
haar lot; maar later, los
weer van elkaar, verwilderd
en oud van drank en nachtwind,
keeren zij. Voor zich heen
gaat, als het uchtendkil wordt,
elk het stil dorp weer in.

IX(2) - (5) Volgens Roland Holsts Rekenschap vormt Afdeling IX ‘meer dan één
der anderen... een reeks’. Dit houdt enerzijds in dat de gedichten duidelijker
opeenvolgend zijn dan die der overige reeksen, maar betekent anderzijds niet dat er
spake is van een zuiver chronologische volgorde. Het tweede t/m het vijfde gedicht
van deze afdeling zijn in dit opzicht typerend. Dit wordt ook door Mosheuvel
onderkend, die opmerkt dat (2) en (3) gezien hun nauwe samenhang strofen van één
gedicht zouden kunnen zijn; tussen (4) en de voorgaande gedichten van IX contsateert
hij wel ‘een verschil in tempus en presentatie’, waardoor het niet mogelijk zou zijn
(4) ‘direct in het verlengde van (3) te lezen’, maar tevens ‘een sterk semantische
band’; tussen (4) en (5) bestaat er volgens hem een duidelijk logische relatie.
Een belangrijk, zo niet essentieel punt voor het verstaan van deze vier gedichten
wordt gevormd door ‘Haar dromen’ van IX(2) regel 4. Mosheuvel interpreteert dat
het hier gaat om de dromen die de vrouw droomde, in tegenstelling tot M.H.
Schenkeveld die in Een Begin van Rekenschap (1972) aanneemt, dat hiermee ‘ook
de dromen die de ik door haar gedroomd heeft’ bedoeld worden.
Deze dromen zoeken, aldus Mosheuvel, in IX(2) onderdak, omdat ze zoals in (3)
verteld wordt, ‘daklozen’ geworden zijn. Voorts merkt hij bij de interpretatie van
(2) op, dat dromen een middel zijn om het verloren rijk te herwinnen; de vrouw die
naar de stad ging, had echter afstand gedaan van het heimwee naar Elysium, waardoor
haar dromen nutteloos zijn geworden. ‘Wat moet zij die niet meer op het rijk overzee
is ingesteld’, vraagt hij zich af, ‘nog met dromen?’ Tot slot vat hij samen: ‘De
lotgevallen van deze ontheemden (= haar dromen) worden gegeven in IX(2) - IX(5)’.
De auteur interpreteert dus in de eerste plaats ‘haar dromen’ als de dromen, die
de vrouw vroeger had, toen zij nog niet naar de stad vertrokken was en die nu, in de
voorstelling van de dichter, wel in hun totaliteit bestaan, maar geen enkel contact
meer met haar hebben. Ik ben het met deze interpretatie eens, maar vind wel dat de
verklaring die Mosheuvel geeft, niet voldoende duidelijk geformuleerd werd om er
zonder meer uit op te maken, dat met ‘haar dromen’ niet de dromen bedoeld zijn die
de vrouw nu heeft, maar die zij vroeger had.
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In de tweede plaats worden deze dromen volgens hem in de gedichten IX(4) en (5)
nader beschreven. Dit geeft ook m.i. een zinvolle verklaring, al is er grammaticaal
of anderszins in de tekst geen evidente aanwijzing voor. Toch zijn er in het
commentaar dat Mosheuvel bij (4) en (5) geeft, een aantal opmerkingen waar ik het
niet mee eens ben.
Bij IX(4) wordt met geen woord over haar dromen gerept, tot wij lezen:
‘Verstorende factor in het communicatieproces tussen de dromen en de ik is de
nachtwind’. In het gedicht waait de nachtwind ‘alles’ dooreen, en dit alles slaat terug
op ‘heser stemmen wanhopen’ - waarom maakt de auteur bij deze woorden niet
meteen duidelijk, dat hiermee volgens hem de dromen bedoeld zijn? Doorgaande
over het verstoorde communicatieproces, zegt hij dat aangezien nacht en wind hiervan
de oorzaak zijn, het duidelijk is ‘hoever de chaos is voortgeschreden’. Voordien werd
echter geen chaos gesignaleerd en het gedrag der dromen, zoals beschreven in (2)
en (3) kan men m.i. ook niet chaotisch noemen. Trouwens, bij zijn bespreking van
(5) zegt de auteur, dat de laatste drie regels van (4) ‘vervoering’ beschrijven: hoe
chaos en vervoering met elkaar te rijmen vallen, blijft in het ongewisse.
Terecht wijst Mosheuvel er op, dat (5) deels de informatie van (4) herhaalt, deels
aanvult. Een aanvulling zou ‘het negatieve oordeel dat ligt besloten in de formulering
die roes / des doods’ zijn. Vervolgens combineert hij deze woorden met ‘drank’ uit
regel 5 en komt tot de volgende, m.i. wonderlijke gevolgtrekkingen: roes en drank
uit (5) maken duidelijk, dat drank van (2) sterke drank is, dat dientengevolge de
stemmen van (4) hees zijn en de wartaal uit ditzelfde gedicht dronkemanstaal is. Ik
wil niet beweren, dat ik er ooit van uitging dat met drank in (2) vruchtesap bedoeld
werd, maar om haar dromen als beschonkenen voor te stellen, gaat mij te ver.
Terugkomend op ‘Tot wanhoop en die roes/des doods erboven’, merkt de auteur
op dat het laatste woord, waarvan ‘er-’ naar wanhoop zou verwijzen, hem niet geheel
duidelijk is. Ik geloof echter dat ‘er-’ niet naar wanhoop verwijst, maar naar regel
5-8 van het voorgaande gedicht:
Alleen de verte gloorde
boven het labyrinth
nog lang na van hun woorden.

Ik verwijs hiervoor o.a. naar het door Mosheuvel veel geciteerde Oorlogstuig (Uit
Zelfbehoud) en in het bijzonder naar de laatste alinea ervan: ‘Wraakgierig razend en
met wild en verwilderend blinken neemt wat de mens vanuit zijn steden over zich
opriep in de gewolkten toe, en dat de weinigen, wien het inwendig horen en zien nog
niet verging, zich in steeds eenzelviger gedachten aan wat toch zozeer allen geldt,
begeven naar de nog vindbare oorden van stilte, gaat er - zo schijnt het wel - met
immer verontrustender nadruk op wijzen, dat er een beslissing op til is’.
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Het is deze op til zijnde beslissing, die in IX(5) ‘die roes/des doods’ genoemd wordt:
de te verwachten ondergang van de wereld.
Ten slotte vermeld ik een opmerking van Mosheuvel over IX(5) waar ik geen raad
mee weet: ‘De herhaling van l in lot, later, los, elkaar, verwilderd lijkt te verwijzen
(naar) de manier waarop beschonkenen spreken: met een dikke l’. Wanneer een
dichter klankeffecten nastreeft, is het zijn bedoeling dat deze bij voordracht of hardop
lezen tot hun recht komen - is het werkelijk Mosheuvels mening, dat men dit gedicht
als een dronkaard moet voordragen of is wat hij zegt, niet serieus bedoeld?
X.5
Een prevelen verraste
mijn woorden van weedom:
Legt gij 't de zee ten laste
of den vlagenden wind
als peinzen u verstomt?
waarom dan wel uw klagen
aan een wereld, zoo blind
als de zee en de vlagen?

De auteur geeft bij zijn commentaar op dit gedicht ruim aandacht aan het metrum,
dat zich onderscheidt van dat der overige gedichten uit de bundel, aan de
foneemdistributie en de syntactische structuur. Alle voorgaande gedichten waren
overwegend in jambische regels geschreven, IX.5 daarentegen in een 3-delige maat.
Hoewel de auteur onderstreept, dat in het duiden van een dergelijke verandering een
subjectief element zit, stelt hij toch vast dat die wijziging ‘een mogelijk begin van
een iets andere houding van “ik” ten opzichte van het voorafgaande’ kan betekenen.
Hij meent tot die uitspraak gerechtigd te zijn, want ‘bij afspraak is een dergelijke
parallellie in poëzie niet toevallig’. Het is mij niet duidelijk wat hier met ‘bij afspraak’
bedoeld wordt: afgesproken door wie met wie? Dat de vorm van een gedicht niet op
een toevalligheid berust, mag echter als algemeen bekend worden verondersteld.
Aan de hand van een verandering van metrum constateren, dat de instelling of
overtuiging van een dichter zich gewijzigd heeft en in welke mate dat is gebeurd,
lijkt mij toch een hachelijke onderneming. Het zou een steun voor Mosheuvels
veronderstelling geweest zijn, indien de dichter X.5 als laatste gedicht van de bundel
geschreven had - uit tijdschriftpublicaties blijkt dit echter niet.
De tekst wordt door Mosheuvel als volgt uitgelegd: zee en wind die het heimwee
naar het verloren Paradijs levend houden, zetten tot peinzen aan en dat veroorzaakt
zwijgen, zoals ook de wereld dit doet; het is inconsequent wanneer woorden van
weedom de wereld beschuldigen (klagen aan) van het verstommen en niet de wind
en de zee, want deze drie zijn even blind (d.w.z. onschuldig); ‘klagen aan’ moet
gelezen worden als aanklagen, met als lijdend voorwerp een wereld en is synoniem
met ‘ten laste leggen’ van regel 3.
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Ik geef de voorkeur aan een andere interpretatie: verwijt gij de wind of de zee, waarin
de stem van het overzeese heil hoorbaar klinkt, dat nadenken u belet te spreken (d.w.z.
te dichten)? Waarom verwijt gij dan de wereld, dat gij redenen tot klagen hebt? Wind,
zee en wereld zijn immers blind, d.w.z. zijn geen uit eigen beweging zelfstandig
optredende machten, maar slechts verschijnselen waarin wezens van een hogere orde
zich manifesteren.
De regels 6 en 7 lees ik als volgt: Waarom dan wel uw woorden van weedom
(synoniem met klagen) ten laste leggen aan een wereld...; Mosheuvel interpreteert
daarentegen: Waarom dan wel een wereld aanklagen (uw klagen aan) dat peinzen u
verstomt...
Ik geloof niet, dat het verstommen de reden tot het de wereld ten laste leggen is.
Weliswaar zijn zee, wind en wereld alle drie blind, maar in andere opzichten zijn ze
zeker niet gelijk. Het overzeese heil kan tot ons spreken door de stemmen van wind
en zee en van deze tijdingen getuigt de dichter in zijn werk. Belet nadenken hem
echter te dichten, dan zal hij dit zwijgen noch de wind, noch de zee verwijten. Het
peinzen dat verstommen ten gevolge heeft, wordt m.i. niet noodzakelijkerwijs
veroorzaakt door de wind of de zee, zoals Mosheuvel aanneemt.
De wereld is in Roland Holsts visie bij uitstek de manifestatie van het kwaad.
Maar zo houdt een stem hem voor, moet hij het deze wereld euvel duiden, dat zijn
persoonlijk lot of het noodlot van de gehele mensheid zodanig is, dat hij er alleen
met woorden van weedom over kan spreken. De wereld is immers niets anders dan
de ons omgevende natuur, waarin hoogstens tekenen van buitenaardse invloeden
merkbaar worden en de om ons wonende mensen, die op enkele uitzonderingen na
niet beseffen wat zij misdeden en wat hun te wachten staat. De wereld is dus m.a.w.
even onwetend, even blind als de wind en de zee, die niets anders kunnen dan tijdingen
van hoger hand doorgeven aan hen, die uitverkoren zijn deze te verstaan.
Voor zijn studie, zo blijkt uit Bijlage II, hield Mosheuvel zich aan de tekst van de in
1937 verschenen eerste druk van Een Winter aan Zee, waarin de spelling van De
Vries en Te Winkel gevolgd wordt. In deze uitgave komt echter een aantal spel- en
zetfouten voor, die in latere drukken verbeterd werden. Toch houdt de auteur in zijn
boek angstvallig vast aan de tekst van 1937, inclusief alle fouten zoals b.v. in X.4
‘gelijdelijk’ en in III.6 ‘nootlot’. De reden waarom hij zo te werk ging, is dat toen
hij zijn commentaar schreef, ‘een definitieve editie van het verzameld werk en
daardoor van Een winter aan zee’ ontbrak. In 1948 verschenen echter vier delen
Verzamelde Werken, waarvan in deel II deze bundel werd opgenomen, eveneens in
de spelling D.V. en T.W. (voor het geval deze Mosheuvels voorkeur had) maar zonder
de fouten uit de eerste druk. Wat was de reden
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dat de editie van 1948 niet beschouwd kon worden als definitief voor het tot die
datum verschenen werk? Kan men alleen van een definitieve uitgave van literair
werk spreken, wanneer deze na de dood van de auteur verzorgd wordt door een
wetenschappelijke commissie, zoals nu met Roland Holsts volledige werken gebeurt?
Hoe dan ook, het lijkt mij verwerpelijk een tekst met kennelijke fouten weer te
geven, ook al wordt zoals in het geval van Een Roosvenster, hierdoor het commentaar
niet beïnvloed.
In Bijlage III wordt een manuscript van de dichter beschreven, waarin behalve de
gedichten van Een Winter aan Zee die in boekvorm verschenen, er nog vier staan
die volgens Mosheuvel alleen in tijdschriften werden gepubliceerd. De auteur zal als
mede-redacteur van de twee delen Verzamelde Poëzie van 1981, nu wel weten dat
twee van deze gedichten in Tegen de Wereld werden opgenomen, terwijl de twee
andere inderdaad nooit door de dichter gebundeld werden.
Voordat ik mijn oordeel over Mosheuvels studie samenvat, wil ik er de nadruk op
leggen dat dit zich in hoofdzaak beperkt tot de interpretatie van Een Winter aan Zee,
zoals die in het deel ‘Aantekeningen’ van zijn boek gegeven wordt. Over de
wetenschappelijke fundering waarop zijn commentaar rust, spreek ik mij niet uit.
Er staat in de studie van Mosheuvel ongetwijfeld veel, dat tot een beter begrip van
de besproken gedichten bijdraagt en veel dat aanzet tot een dieper, nauwgezetter
nadenken over de teksten er van. Maar een lezer die Een Roosvenster ter hand neemt
om Een Winter aan Zee beter te begrijpen, zal zich heel wat inspanning moeten
getroosten, want om tot die verklaringen te komen die de tekst verhelderen, zal men
zich per gedicht een lange weg moeten banen door talloze uiteenzettingen over details
die geen essentie raken, door vele voor de hand liggende constateringen en door
opmerkingen die ingewikkelder geformuleerd zijn dan nodig is. Hij of zij zal in ieder
geval moeten beseffen, dat de geboden overdaad aan gegevens niet altijd een garantie
betekent voor een bevredigende interpretatie.
W.H. STENFERT KROESE
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Boekbesprekingen
Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening, onder redactie van
MARIJKE SPIES (Spektator Cahiers 3), Groningen, Wolters-Noordhoff,
(1984). Prijs: f 30.
In 1974 publiceerde Marijke Spies in het tijdschrift Spektator een opmerkelijk artikel
onder de titel ‘De krisis van de historische neerlandistiek’. Deze crisis was volgens
haar gekenmerkt door een gebrek aan uniciteit en cumulativiteit van het onderzoek.
Het tekort aan uniciteit manifesteerde zich in het feit dat de meeste literair-historici
niet vanuit een algemeen aanvaard en expliciet geformuleerd paradigma opereerden,
maar dat iedereen zich integendeel genoodzaakt leek te voelen vanuit zijn eigen
wetenschappelijk ‘credo’, vanuit zijn eigen probleemstelling en met zijn eigen
methodes aan het werk te gaan. Het gevolg van dit gebrek aan uniciteit was een
gebrek aan cumulativiteit: de heterogene benaderingswijzen mondden uit in even
heterogene onderzoeksresultaten, die als incompatibele grootheden naast elkaar
dienden te worden geplaatst, zonder dat ze, op elkaar voortbouwend of elkaar
corrigerend, konden bijdragen tot de vorming van een coherent beeld van de
geschiedenis van onze letterkunde. De meest treffende illustratie van deze situatie
bood ‘de opengebarsten structuur’ van de vijfde druk van Knuvelders handboek, een
werk dat, als dwarsdoorsnede van het literairhistorische bedrijf aan het begin van de
jaren '70, op tal van plaatsen een indruk gaf ‘van heterogeniteit, eenzijdigheid,
onevenwichtigheid’ (L. Rens, rec. in SpL 14 (1972), blz. 171). Dat Spies juist zag
en dat de historische neerlandistiek inderdaad in een crisistoestand verkeerde, blijkt
m.i. ook uit de marginalisering die het vak in die jaren op sommige plaatsen bedreigde.
Zo kon het gebeuren dat aankomende neerlandici juist in die universitaire opleidingen,
waar de roep naar vernieuwing en verwetenschappelijking het luidst weerklonk, wel
kennis konden maken met de beginselen van de celbiologie en de structuur van de
materie, terwijl door de Nederlandse literatuurgeschiedenis van Heinric van Veldeke
tot Van Nu en Straks een dikke, rode streep werd gehaald.
‘De crisis van de literatuurgeschiedenis lijkt voorbij’, schrijft Marijke Spies nu,
tien jaar later, als eerste zin van de inleiding tot de bundel opstellen, die het onderwerp
is van deze recensie. Zij wijst ook de factoren aan, die de recente rehabilitatie van
de historische letterkunde in de hand hebben gewerkt: externe factoren, nl.
‘ontwikkelingen binnen de litera-
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tuurtheorie die meer flexibele criteria voor wat “wetenschappelijk” mag heten met
zich meebrachten’; maar vooral ontwikkelingen binnen het vakgebied zelf,
‘ontwikkelingen die... goeddeels samen te vatten zijn onder de noemers “historisering”
en “vermaatschappelijking”’ (blz. 7). Onder historisering verstaat Spies de huidige
tendens om onderzoek te doen naar de tijdsgebonden kenmerken van literatuur uit
het verleden. Met vermaatschappelijking verwijst ze niet alleen naar de toenemende
aandacht voor de (didactische, politieke, morele...) functies van literatuur, maar ook
naar de uitbreiding van het huidige onderzoek naar de maatschappelijke
organisatievormen van het literaire bedrijf en naar de synchrone receptie van literaire
teksten.
Nu zou men kunnen opwerpen dat vele literair-historici niet tot vandaag hebben
gewacht om dergelijke vormen van onderzoek in praktijk te brengen. Maar dat is
ook niet wat Spies beweert. Waar het haar en de overige medewerkers aan deze
bundel om gaat, is dat de uitgangspunten van het huidige en toekomstige
literairhistorische onderzoek expliciet worden geformuleerd. Dit vereenvoudigt niet
alleen het voeren van principiële discussies, maar maakt het ook mogelijk een coherent
plan op te stellen van wat er in de nabije toekomst aan onderzoek dient te gebeuren.
Het is trouwens niet de geringste kwaliteit van de opstellen in deze bundel, dat ze
jongere vakgenoten uitdrukkelijk aanmoedigen om binnen de hier geformuleerde
vraagstellingen zelf aan de slag te gaan (blz. 10, maar ook blz. 29, 41, 60-62 en
passim). Heel in de verte wenkt wellicht het perspectief van een nieuwe
literatuurgeschiedenis, die niet anders dan het werk van velen zal kunnen zijn, zonder
dat ze daarom haar coherentie hoeft te verliezen.
De acht opstellen die op de inleiding van Spies volgen, laten ons telkens aan de
hand van een voorbeeld zien, hoe literair-historisch onderzoek dat binnen de zoëven
geschetste vraagstelling opereert, eruit kan zien. Drie auteurs hebben een klassieke
tekst als illustratie genomen: F.P. van Oostrom bespreekt de verschillende
benaderingswijzen van de Reinaert, E.K. Grootes Bredero's Spaanschen Brabander
en P.J. Buijnsters het ‘dossier Sara Burgerhart’. De vijf overige medewerkers
bespreken genres of verschijnselen die meer recent in de aandacht gekomen zijn: de
rederij kernliteratuur (D. Coigneau), zeventiende-eeuwse gelegenheidspoëzie (M.A.
Schenkeveld-van der Dussen), de relatie literatuur-schilderkunst in de Gouden Eeuw
(K. Porteman), tijdschriften in de achttiende eeuw (J. Stouten), het literaire
genootschapsleven in de negentiende eeuw (W. van den Berg). Het boek wordt
afgesloten door een beknopt, maar uiterst helder artikel van Marijke Spies over ‘de
geschiedenis van de literatuurgeschiedenis’, en door een uitvoerig naam- en
zaakregister.
De verwachtingen die de namen op de omslag wekken, worden niet beschaamd.
Alle artikelen bieden, binnen een klein bestek, een uitstekende
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inleiding tot hun respectievelijke onderwerpen, met een uitgebreide, beredeneerde
bibliografie. Hier en daar zijn ze wellicht een tikkeltje te abstract om ze zonder meer
door het beoogde publiek van jongerejaars studenten aan universiteiten en hogere
beroepsopleidingen te laten lezen, maar allemaal lijken ze uitstekend geschikt als
vertrekpunt voor een werk- of discussiecollege.
De hernieuwde aandacht voor de maatschappelijke context waarbinnen het werk
ontstaat en functioneert, wordt duidelijk weerspiegeld in de drieledige structuur van
de meeste artikelen: produktie, immanentie, receptie. Na alles wat Spies in haar
inleiding over de nieuwe tendensen in de historische letterkunde heeft gezegd, lijkt
de keuze van de term ‘immanentie’ me niet zo gelukkig. Juist dit woord herinnert
immers zo sterk aan de autonomiebewegingen die de literatuurwetenschap van een
tiental jaren geleden beheersten, en die de tekst wilden verklaren ‘en lui-même et
par lui-même, sans avoir recours à son insertion dans une structure explicative plus
vaste’ (Marc Angenot, Glossaire pratique de la critique contemporaine, (Ville La
Salle 19792), blz. 104 s.v. immanence). De medewerkers aan deze bundel doen echter
juist hun best om aan te tonen dat het literaire werk niet begrepen kan worden los
van omringende, literaire en niet-literaire communicatiesystemen, maar dat het
daarmee met al zijn vezels verbonden is. In zijn bijdrage vervangt Grootes dan ook
op gelukkige wijze het begrip ‘immanentie’ door de trias ‘vorm’, ‘inhoud’ en ‘traditie’.
Met deze laatste term wordt de nadruk verlegd naar een aspect, dat ook in de andere
bijdragen nadrukkelijk aanwezig is, maar dat bij het bestuderen van de oudere
literatuur niet genoeg beklemtoond kan worden: het literaire werk, ook het z.g.
klassieke literaire werk, is slechts zeer zelden het produkt van een ‘literaire revolutie’,
maar veeleer het resultaat van het toepassen, het variëren, het verschuiven of het
parodiëren van literaire conventies. Het heeft dus meestal weinig zin, en het is
gewoonlijk zeer gevaarlijk, het literaire werk op zichzelf te beschouwen en te
analyseren, zonder rekening te houden met het genre waartoe het behoort, of met de
tekstsoorten waarmee het verwant is.
Dit punt wordt trouwens door verschillende medewerkers aan de bundel
uitdrukkelijk onderstreept. Zo bekritiseert Grootes de vaak voorkomende neiging bij
literair-historici om de Spaanschen Brabander te beschouwen ‘als een geval apart,
een werk dat zich onttrekt aan de literaire conventies van zijn tijd’ (blz. 65). Zo ook
pleit F.P. van Oostrom ervoor ‘de Reinaert in de toekomst toch, en met alle respect,
niet te “uniek” te behandelen, dat wil zeggen meer in verband te brengen met andere
Middelnederlandse teksten en de voor die teksten verworven inzichten’ (blz. 29). En
ook Buijnsters wijst erop dat, ook al weten we van de ontstaansgeschiedenis van de
Sara Burgerhart maar weinig af, we deze roman tegen de achtergrond van de nog
slechts gebrekkig in kaart gebrachte Europese romanskunst van de
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XVIIIde eeuw moeten projecteren: ‘van “generatio spontana” kan geen sprake zijn’
(blz. 142). En in de meeste overige opstellen - die van Coigneau en Stouten en zeker
die van Schenkeveld-van der Dussen en Porteman - wordt juist aan de genres, met
hun regels en conventies, veel aandacht besteed. Dit heeft natuurlijk alles te maken
met de tendens tot historisering, waarover Marijke Spies in haar inleiding spreekt.
Daarom zou het misschien goed zijn geweest, indien juist deze tendens, om literaire
teksten in hun genologisch kader te bestuderen en te verklaren, in de inleiding, die
toch een programmatische allure heeft, ter sprake was gebracht. En in elk geval lijkt
het me aangewezen de term ‘immanentie’, die binnen de hier voorgestane
literair-historische benadering een verrassende indruk maakt, slechts met grote
behoedzaamheid te gebruiken.
Bij de lectuur van dit stimulerende boek is me niet helemaal duidelijk geworden
hoe de samenstellers nu de verhouding zien tussen hun historische benadering en de
theoretische literatuurwetenschap. In haar slotartikel ‘Van mythes en meningen: over
de geschiedenis van de literatuurgeschiedenis’ komt Spies tot de slotsom dat het
onderzoek sinds de jaren vijftig door twee conflicterende hoofdrichtingen gekenmerkt
wordt: een historische tegenover een niet-historische. Niet-historisch zijn o.m. die
benaderingen, die zich nagenoeg uitsluitend beroepen op de eigen leeservaring. Maar
ook de analysemodellen die door het formalisme, het structuralisme of de semiotiek
geïnspireerd worden, zijn volgens Spies per definitie niet-historisch, omdat deze
richtingen vooral de universele kenmerken van literatuur willen categoriseren en
bijgevolg minder geschikt zijn voor een benaderingswijze waarbij literaire
verschijnselen principieel op hun tijdsgebonden kenmerken worden onderzocht (blz.
188-189). Dit standpunt wordt ook door sommige andere medewerkers aan de bundel
ingenomen. Zo distantieert Grootes zich uitdrukkelijk van de analysemodellen voor
het drama van Van der Kun en Van den Bergh, omdat deze laatsten aan hun
categorieën een universeel karakter toekennen (blz. 62). En M.A. Schenkeveld-van
der Dussen definieert het historisch georiënteerde onderzoek naar gelegenheidspoëzie
in de XVIIde eeuw als onderzoek dat de teksten niet alleen in hun maatschappelijke
context plaatst en op hun doelmatigheid voor een contemporaine doelgroep toetst,
maar ook ‘met een uit de tijd delf stammend analyse-model bestudeert’ (blz. 88; mijn
cursivering - F.W.).
Nu is het waarschijnlijk niet toevallig dat het juist drie ‘dixseptièmisten’ zijn, die
zo'n rigoureus standpunt innemen. De klassieke rhetorica doet hun immers een
analysemodel aan de hand waarmee het toneel en de lyriek van de XVIIde eeuw met
succes kan worden bestudeerd. Of de artes poeticae evenveel kunnen bijdragen tot
een beter begrip van de middeleeuwse literatuur in de volkstaal, is echter veel minder
zeker (zie b.v. F.P. van Oostrom, Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen
over een
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Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose, diss. Utrecht, 1981, blz.
183-194). In de praktijk is men vaak aangewezen op modellen en benaderingswijzen
van de XXste eeuw. Maar is dergelijk onderzoek daarom niet-historisch? Juist het
gebruik van formalistische, structuralistische of semiotische analysemodellen kan
ons een beter inzicht geven in b.v. de poëtica van het hoofse minnelied, de narratieve
techniek van de middeleeuwse roman of - zoals J. Reynaert in de vorige jaargang
van dit tijdschrift zo mooi aangetoond heeft - de structuur en de betekenis van de
Beatrijslegende.
Overigens houdt Grootes zelf - en terecht - niet vast aan zijn strikte opvatting op
dit punt, wanneer hij enkele bladzijden verder stelt dat boeken over de theorie van
het drama ons een begrippenapparaat kunnen leveren, waarmee het beperkte aantal
dramatische basiselementen beschreven kan worden, dat door auteurs uit de
Renaissance wordt gehanteerd (blz. 67). Ik zou verder willen gaan en onderstrepen
dat het een illusie is te menen dat wij zonder moderne methodes aan historisch
onderzoek kunnen doen, omdat wij alleen in de termen van onze huidige cultuur het
verleden voor onszelf en voor anderen begrijpelijk kunnen maken. Men kan m.i.
voor de historische letterkunde in het algemeen laten gelden wat P. Zumthor zegt
over het gebruik van moderne methodes in de literaire mediëvistiek: ‘It would be
impossible to renounce recourse to these tools and methods, since they are, for us,
as academics dedicated to texts, the essential of our culture. It is only with their aid
that we succeed in knowing the Other. “To read” a medieval text can in effect only
signify for us the following: to render it comprehensible for the mind and sensibility
of the twentieth century, conditioned by its own culture’ (in New Literary History
10 (1979), blz. 371; Zumthors cursivering).
Nu heeft Grootes natuurlijk gelijk, als hij stelt dat het werken met niet-historische
analysemodellen weliswaar interessante resultaten kan opleveren, maar dat ‘het
gebruikte gereedschap vanuit het gezichtspunt van de literatuurhistoricus niet altijd
(past) op het te bewerken materiaal’ (blz. 62; Grootes' cursivering). Als voorbeeld
noemt hij het in de algemene dramatheorie belangrijke begrip ‘spanning’, dat de
analyse van het rhetorisch-belerende drama van de Renaissance alleen maar in
verkeerde banen kan leiden. Dit wil ik best geloven, maar dit voorbeeld kan m.i. niet
gebruikt worden als een principieel argument tegen het gebruik van moderne
categorieën in de studie van literatuur uit het verleden. Grootes' voorbeeld bewijst
immers alleen dat een theorie die zonder voorbehoud een dergelijk begrip hanteert,
haar pretentie om een universeel beschrijvingsmodel voor het drama te ontwikkelen,
niet waar kan maken.
Dat de literair-historicus, die bij theoretici inspiratie gaat zoeken, geregeld moet
ervaren dat hun modellen en concepten slechts in geringe mate voor hem bruikbaar
zijn, komt doordat deze modellen en concepten
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meestal bij het bestuderen van moderne teksten tot stand gekomen zijn. Het lijkt me
een niet onbelangrijke taak van de literairhistorici, de literairtheoretische uitspraken
en modellen op hun algemeengeldigheid te onderzoeken, en ze zo nodig te verfijnen,
aan te passen, ofwel te verwerpen, als ze niet in staat blijken het historische object
op een adequate wijze te beschrijven. Niets is beter geschikt om de theoretische
literatuurwetenschap met haar eigen beperkingen en haar eigen ‘historiciteit’ te
confronteren, dan deze weerspannige, moeilijke teksten uit het verleden. De
historische letterkunde is dan ook voor de literaire theorie van eminent belang. Aan
het slot van dit mooie boek stelt Marijke Spies dat ‘de vooruitzichten van een
toenemende theoretische en praktische samenhang in de bestudering van de oudere
literatuur niet ongunstig (lijken)’ (blz. 190). Dat is, dunkt me, niet alleen voor de
historische letterkunde, maar ook voor de theoretische literatuurwetenschap, een
verheugende vaststelling.
Universiteit Antwerpen
Frank WILLAERT
F. WILLAERT, De poëtica van Hadewych in de strofische gedichten.
Utrecht, HES-publishers, 1984; 506 blz; prijs f 150.
Dit boek dat zich in de titel aankondigt als een studie van de poëtica in de Strofische
Gedichten van Hadewijch is in feite een merkwaardige combinatie van
epistemologische reflectie, moderne literatuurtheorie, tekstkritische edities, en
interpretatieve analyse. Dit klinkt indrukwekkend, maar is ook zo bedoeld want deze
studie biedt waarlijk fundamentele modellen en toepassingen op het gebied van de
middelnederlandse lyriek.
Het vertrekpunt van Willaert is te situeren in het zog van de paradigmatische
revolutie die zich in de literaire medievistiek heeft voltrokken als gevolg van het
werk van Guiette, Bec, Dragonetti, Zumthor en Jauss. Deze revolutie is in eerste
instantie een zich afzetten tegen de idealistische literatuuropvattingen van hun grote
voorgangers Spitzer - Curtius - Auerbach die, alhoewel vaak via een grondige analyse
van de vorm (denk aan Spitzers ‘explication de texte’) toch hoofdzakelijk op zoek
waren naar de ‘diepere’ betekenis van de tekst, een betekenis die de tekst oversteeg
en in haar algemeenheid, ‘universaliteit’ een appel kon doen op de moderne lezer.
Het is nu duidelijk geworden hoe deze benadering de ‘eigenheid’, het
epistemologisch en formeel anders-zijn van de middeleeuwse literatuur heeft miskend;
hoe het bezig zijn met ‘grote’ auteurs, die in één of andere component nog sterk
appeleren, een vertekend beeld heeft gebracht van de middeleeuwse tekstproductie;
en hoe tenslotte, louter speculatieve, impressionistische, romantische excessen uit
deze benadering konden voortvloeien, waarvan Willaert trouwens enkele fraaie
illustraties geeft uit de vroegere Hadewijch-literatuur.
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De nieuwe benadering nu vertrekt van een receptie-analyse van de middeleeuwse
literatuur in haar epistemologisch, historisch, formeel anders-zijn, en plaatst de kern
van het onderzoek in het object zelf, het universum van de tekst, niet in wat daarvoor,
daarachter, daarboven ligt. Voor de minnelyriek betekent dit een analyse van een
corpus teksten gekenmerkt door formele conventionaliteit, onpersoonlijkheid van
het subject, formalisme, didactisch-bevestigende eerder dan poëtisch-devierende
normen. Waarom wordt ‘hetzelfde’ lied gedurende eeuwen gezongen? Omdat het
lied de toehoorder(s) niet als ‘beleving’, als ‘expressie’ interesseert, maar als formele
variatie, als ‘partiele realisatie van een ideaal, abstract gedicht, dat zowel dichter als
publiek voor de geest zweefde’. (p. 22)
De aantrekkingskracht voor de toehoorders van een gedicht ligt in de wijze waarop
met bekend materiaal een nieuwe compositie gemaakt wordt. Elk lied is dus een
spanningsveld tussen register (Zumthor) en manifestatie, tussen traditie en individu,
tussen dichter en publiek. Willaert leunt hier sterk aan bij Guiette die binnen de
primauteit van de poëtische traditie toch de rol en het belang van de dichter in de
creatieve daad weerhoudt. Waar Zumthor naar een rigied determinisme van de code
neigt, en de combinatoriek in een lied niet laat afhangen van de individuele wilsact
maar van de beheersing van de ‘geprogrammeerde’ variaties binnen de code, wijst
Willaert met Guiette erop dat het register tenslotte door de individuele dichter wordt
bespeeld, zij het niet om een existentiele oprechtheid uit te drukken, maar een
artistieke. De referent van het lied blijft de traditie, maar ook al is deze lyriek
‘onpersoonlijk’ en conventioneel, daarom verliest ze haar discursieve waarde nog
niet. Door de ideale liefde in vreugde en pijn te evoceren, wordt ze een belevenis,
vervult ze een functie. Deze benadering biedt de auteur dus de mogelijkheid de
synchronische conventionaliteit van het minnelied met de diachronische creativiteit
van Hadewijch te vergelijken.
Dit gebeurt in 3 grote delen. In het eerste hoofdstuk bespreekt de auteur eerst een
typisch voorbeeld van ‘le grand chant courtois’ een lied van Thibaut de Champagne.
In een formele (versificatie, rijm...) en lexicale analyse (topoi, motieven...) wordt
vroeger onderzoek bevestigd - dit is registrale poëzie - maar dit gebeurt dan wel met
een sensitiviteit die in fraaie formuleringen de ware functie van dit soort poëzie kan
blootleggen (zie bv. p. 41).
Er volgt dan een indrukwekkende bespreking van vier middelnederlandse hoofse
minneliederen: Heinric van Veldeke, Lied V, MF 59,23; Het Lundse gedicht A II;
2 gedichten van een onbekende Westvlaamse dichter; en Lied VII van Jan I van
Brabant. Elke aparte analyse heeft een belangrijk tekstkritisch gedeelte met
interessante dateringen en emendaties, maar biedt telkens ook boeiende perspectieven,
hetzij op één of ander formeel aspect
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(bv. de ‘spreukstrofen’ - vorm, het refrein...), hetzij op nieuwe mogelijkheden van
interpretatieve taal om het basisalgoritme van het hoofse lied te verwoorden. (bv. p.
63, 74). De conclusie van dit comparatistisch stellen van de middelnederlandse
tegenover de franse hoofse minnelyriek is, dat alle voorbeelden in het
Middelnederlands afwijken van het register, van het ‘ideale’ proto-lied.
Een onaanvechtbare conclusie m.i., maar toch wel een merkwaardige vaststelling,
die vooruitlopend op Hadewijch, reeds moet leiden naar een benadrukken van de
dialectiek tussen traditie en tekst.
Het tweede deel van de studie probeert de Strofische Gedichten van Hadewijch
te beschrijven en te begrijpen als opererend binnen de literaire conventies van haar
tijd, en dus als repetitieve formulaire, registrale lyriek. Deze analyse gebeurt op twee
niveaus: het lexicaal-semantische (ong. 160 blz.), en het prosodische (ong. 60 blz.).
Dat Hadewijchs - overigens beperkt - lexicon door een registrale poëtiek
gereguleerd wordt, toont de auteur aan in drie deelanalyses: van het exordium; van
de twee basisisotopieën vreugde-verdriet; en van de wijze waarop Hadewijch haar
gedichten beeindigt. Deze drie analyses zijn binnen de vertrekhypothese sterk inductief
opgebouwd. Het corpus werd met een bewondering afdwingende grondigheid en
systematiek onderzocht, wanneer nodig met de hulp van de computer in tabellen
geschikt en verduidelijkt.
Het merkwaardige is hoe trefzeker deze materiaalverzameling leidt naar echt
verduidelijkende formuleringen van Hadewijchs poëtisch werken en beleven. Bij de
interpretatie van het corpus hoeft men het existentieel subject niet meer te modelleren
vanuit wisselende ideologische presupposities, hoeft men geen vormgeving meer te
verdoezelen om een ‘algemeen menselijke’ betekenis te redden. De semantische
analyses van de Natureingang en van de reprises hebben a.h.w. hun eigen dynamiek
en leiden onomkeerbaar tot voorzichtig geformuleerde maar glasheldere conclusies.
(bv. p. 92, 130-35, 227, 233).
De tweede deelanalyse is de meest substantiele, en bewijst dat aan de taalorganisatie
van het gedicht (en de Strofische Gedichten als geheel) een poëtisch register ten
grondslag ligt. Om dit exemplarisch te illustreren geeft de auteur een analyse van de
semantische kern van Hadewijchs poëtisch universum: de twee fundamentele
isotopieën, vreugde en verdriet. Die twee isotopieën worden bestudeerd in hun
lexemen (bv. leet, noet, pine... bliscap, delijt, joye...), maar ook in de motieven die
deze isotopieën op metaforische wijze realiseren (bv. gevangenschap, duisternis,
ziekte... tegenover vrijheid, licht, genezing...).
De lexemen vertonen bovendien de neiging zich tot bredere ‘clusters’ aaneen te
sluiten, tot syntagma's waarin de selectie van lexemen dermate gedetermineerd is
dat men van ‘formules’ kan spreken (droeve-blide, verliesen-winnen, daghe ende
nachte, sterven ochte leven...).
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Het poëtisch discours is dus voorspelbaar en conventioneel door het beperkt aantal
motieven en lexemen, maar anderzijds soepel en creatief door het geraffineerd spel
van variaties. ‘Elk gedicht situeert zich binnen een geheel van de mogelijkheden,
maar is ook het produkt van steeds andere variaties mèt deze mogelijkheden’ (p.
224). Hadewijch creeërt dus een registraal mystiek hoofs minnelied door ondermeer
gebruik te maken van de sleutelwoorden en motieven van het hoofse minnelied, de
hoofse roman, de mystieke literatuur. Haar gedichten gebruiken maar verrijken tevens
de code, en Willaerts semantische analyse bewijst dit (zie bv. ‘vreugde’ bij de
minnezangers tegenover bij Hadewijch).
Het tweede deel van dit hoofdstuk biedt een studie van het formele niveau. Opnieuw
exemplarisch worden het rijm (een brede vergelijking van Hadewijchs rijmschema's
met de Occitaanse, Franse en Duitse lyriek, en de structurerende invloed van het rijm
op het verloop van de strofe), vervolgens de klankherhalingen binnen het vers
(alliteraties, assonanties), en tenslotte de metriek besproken. Rond dit laatste aspect
wil ik de lezer toch opmerkzaam maken op een korte maar synthetische blik die
Willaert werpt op het probleem of Hadewijchs liederen gezongen werden. Een
voorbeeld van een creatieve dialectiek met de traditie!
Ook deze analyses van de prosodie die een grote eruditie tentoon spreiden m.b.t.
de middeleeuwse lyriek - bewijzen dat Hadewijchs discours voornamelijk te situeren
is in het register van de klassieke Franse minnedichters. De belangrijke vaststelling
is dus dat Hadewijch zich uitdrukt binnen het register van het hoofse minnelied - de
conventionaliteit van dit regelsysteem is het fundament van haar poetica - en dat
zelfs de vereniging van profane en mystieke thema's - zo wezenlijk voor de unieke
inhoud, de boodschap van haar gedichten - deel zal gaan uitmaken van dit register
en dus op die wijze de boodschap zelf zeer sterk beinvloeden (p. 297).
De vraag naar de communicatie van die boodschap, m.a.w. de functie van de
Strofische Gedichten, behandelt de auteur in zijn derde hoofdstuk. Over de
oorspronkelijke communicatiesituatie hebben we geen feitelijke, historische gegevens
en Willaert kiest resoluut voor een weg die binnen het universum van het gedicht
blijft.
Eerst en vooral moet men in het hoofse minnelied het contract onderkennen dat
moet bestaan hebben tussen auteur en publiek om zich binnen het register te blijven
bewegen. Daaruit volgt dat het lied of gedicht dus niet het verhaal van een existentiële
beleving kan brengen maar van een exemplarische.
Interpretaties die de stuwende, inspiratorische kracht van Hadewijchs poëzie gaan
zoeken in de psychische spanning van een reëel beleefde liefde worden dus zo door
de registrale poëtiek tegengesproken. Toch lijkt er iets meer aan de hand bij
Hadewijch, omdat men niet blind kan blijven voor de
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vele aansporingen, raadgevingen, opwekkingen aan de toehoorders, noch voor het
sterk geprofileerde ik-subject.
Willaert zoekt dus een interpretatie die voor het grootst mogelijke aantal passages
een verklaring kan bieden en vindt die in een ‘speech act’ - analyse van het sprekend
subject en zijn taalhandelingen (o.a. klacht en aanklacht, raadgeving en aansporing,
smeekbede) tegenover de toegesprokenen. Deze heel revelerende bladzijden resulteren
in een fascinerende poëtisch-existentiele levensloop van het ‘ik’ in de discours. Deze
levensloop is uiteraard registraal en exemplarisch maar Willaert toont aan hoe een
aantal variaties op het hoofse model (o.a. ‘gij’ en ‘ik’ als spiegelbeeld, het sterk
exhortatieve karakter van de gedichten...) maar functioneel kunnen zijn ‘als de
toehoorders aannemen dat ze uitgaan, niet van een fictief personage, maar van iemand
die werkelijk de minne beleeft’. (p. 328). Deze conclusie, argumenteert Willaert,
hoeft niet en kan eigenlijk ook niet leiden tot een ‘romantic fallacy’ om deze gedichten
als belijdenslyriek te gaan zien, daarvoor blijft deze poëzie te registraal, te stereotiep.
Wel verschijnt een ‘ik’ dat duidelijk exemplarisch is, in wiens vroegere en huidige
beleving van de minne de toegesprokenen zichzelf kunnen herkennen.
Dit deel van de studie besluit dan met een analyse van het gepersonifieerde
substantief ‘minne’ (987 × in de bundel!).
Dit is ongetwijfeld niet alleen een zeer moeilijke, maar ook historisch-ideologisch
zwaar beladen opdracht. Willaerts conclusie - gebaseerd op de implicaties van de
personificatie, het formulaire karakter van de poëzie, het exemplarische subject wordt verwoord als volgt: het is ‘m.i. mogelijk minne te duiden als een persoonlijk
beleefde liefde die meteen dé Liefde is. Deze liefde kan binnen Hadewijchs leer
enkel de Godsliefde zijn’ (p. 359). Deze conclusie, bereikt, ik herhaal het, op textuele
grond, verzoent dus de psychologische definitie, van minne met de spirituele; de
historische beleving met de transcendentale betekenis.
Alle verworvenheden van het semantische en formele onderzoek worden dan
gebruikt om in twee modelanalyses (Stg. VI en XVIII) de lezer een coherent beeld
te bieden van de registrale en tegelijkertijd zo originele poëzie.
Dit zeer uitgebreide overzicht werd uiteraard niet geschreven voor de
Hadewijch-specialist. Die is reeds op dit boek aan het werk. Het werd geschreven
voor de medievisten en literatuurvorsers die de uitdaging willen aangaan met dit
verklaringmodel, geinspireerd door het structuralisme, de semantische analyse en de
receptie-esthetiek. Zelfs wanneer men de zorgvuldige opgebouwde vertrekhypothese
aanvaardt, provoceert het boek, dwingt het tot anders denken en ervaren. De auteur
bouwt met een zeer grote theoretische en literaire eruditie (de noten zijn een
goudmijn!) m.i. onaanvechtbare conclusies op rond het registraal karakter van
Hadewijchs poëzie, en rond het spanningsveld poëzie-subject-minne-
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toegesprokenen. Het boek paart een grote detailaandacht voor het tekstmateriaal (het
lexeem, het rijm...) aan brede synthese. De bladzijden over Thibaut de Champagne,
Veldeke, Vreugde en Verdriet, Werden Hadewijchs gedichten gezongen? De
Gepersonifieerde Minne, zijn m.i. voorbeelden van literaire kritiek.
Het boek zet zelf de koers uit voor verder wetenschappelijk werk. Men kan de
vragen die rijzen bij de lectuur moeilijk leemten in het onderzoek noemen. Veeleer
suggesties, prikken, om bereikte conclusies te toetsen en te extrapoleren. Was er
inderdaad een poëtische traditie in Brabant, Maas- en Rijnland die sterk onder
Noordfranse invloed stond? Hoe de opvallende gelijkenissen Hadewijch-Veldeke
interpreteren in hun verschillen met het Franse hoofse minnelied? Kunnen studies
van andere componenten van het register, of verdere semantische analyses het
registraal karakter van deze poëzie bevestigen? Hoe, om Yeats te parafraseren, de
danser in de dans beter leren onderscheiden, de tekst in de traditie? Hoe zal verdere
analyse van de mystieke spreekact de interpretatie veranderen van de historische
communicatie-situatie van onze grote mystici?
Men stelt bij lectuur van dit boek algauw vast dat de ‘Zirkel im Verstehen’ dus
doorgedacht moet worden en men historisch-ideologische conclusies m.b.t. de
middeleeuwse literaire praxis en de mystiek zal moeten trekken.
Kortom, dit is een fascinerend boek dat ongetwijfeld een mijlpaal in de
Hadewijch-kritiek wordt, een studie waartegen de toekomstige onderzoeker zich zal
moeten situeren. We hopen echter dat het belang van dit boek verder zal uitdeinen,
in onderwijs en vulgarisatie, want de belangstelling voor middeleeuwse literatuur
kan geen grotere dienst bewezen worden dan door dit soort erudiet en sensitief
onderzoek.
Erik HERTOG
K.U. Leuven.
Die Destructie vander Stat van Jherusalem. Een Vlaams Volksboek, naar
het uniek exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman (ca.
1525), bezorgd en ingeleid door W.L. BRAEKMAN. Brugge, M. van de
Wide, (1984). Prijs: 1200 fr.
De reeks ‘Vroege Volksboeken uit de Nederlanden’, opgezet door prof. Braekman,
heeft duidelijk de wind in het zeil: ik mag hier reeds het derde nummer uit deze serie
bespreken.
Gezien het concept van deze reeks (een facsimile uitgave, voorafgegaan door een
beknopte inleiding) zijn de introducerende bladzijden beperkt gehouden. Het boek
is gereproduceerd naar het unieke exemplaar van de tweede bekende druk (Antwerpen,
Willem Vorsterman), bewaard in de British Library. Tot nu toe is aan de tekst nog
niet zoveel aandacht besteed.
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Debaene spendeert er in zijn standaardwerk amper enkele regels aan, en dan nog in
het gezelschap van de meer authentieke versie van de geschiedenis, de
prozabewerkingen van De bello Judaico van Flavius Josephus.
Onder het hoofdje ‘De Kontekst’ onderscheidt Braekman vooreerst twee tradities:
enerzijds de vertalingen of bewerkingen van De bello Judaico, waartoe De Wrake
van Jerusalem van Jacob van Maerlant behoort, een ontrijming hiervan, gedrukt door
Gerard Leeu te Gouda (1482) en de vertaling van Josephus' tekst, vervaardigd door
Nicolaas van Wingene voor Simon Cock te Antwerpen. Anderzijds is er een meer
naïeve, volkse historie - op welke traditie het huidig volksboek teruggaat - zoals La
destruction de Jérusalem (of de la vangance du père), de bron van het niet bewaarde
Middelnederlandse gedicht Van ons Heren Wrake.
Op de laatste kwestie gaat het hoofdstuk ‘De Destructie’ nader in. Braekman stelt
- en de tekstvergelijking die hij als bewijs aanbiedt is dienaangaande wel overtuigend
- dat de directe bron van Die Destructie een Frans werk is, reeds gedrukt op het einde
van de 15de eeuw en bekend via een tiental 16de-eeuwse herdrukken.
Braekman ziet het ontstaan van deze versie zo: ‘Elementen ontleend aan De Bello
judaico zijn er gecombineerd met details uit de Voragine's Legenda aurea maar
vooral met informatie afkomstig uit de apocriefe evangelies, zoals het
Nicodemusevangelie, het Mors Pilati en vooral de Vindicta Salvatoris’. Hier zou ik
wel willen specificeren. De Legenda aurea zou ik uit de bronnenlijst verwijderen.
Die Destructie rept met geen woord over details die de Legenda als enige autoriteit
opdist (zo over de voorgeschiedenis van Pilatus: die zou een bastaardzoon van een
koning Tyrus geweest zijn). De belangrijkste bron is inderdaad de Vindicta Salvatoris,
waaraan als moraliserend slot de Mors Pilati werd gekoppeld; in de Vindicta wordt
Pilatus in een kerker te Damascus achtergelaten - daarentegen zal de Mors met het
verhaal van het gruwelijk vonnis en het uiteindelijk lot van Pilatus als zeer instructief
en billijk overgekomen zijn.
Wat men daarbij misschien niet zou vermoeden: de auteur van La destruction
streeft naar historische juistheid o.i.v. de authentieke versie van Flavius Josephus.
De Vindicta maakt Titus en Vespasianus (een verwantschap tussen beiden wordt niet
onderkend) tot tijdgenoten van Tiberius. En het is Titus die, steeds volgens de
Vindicta, eerst van een kwaadaardige kanker wordt verlost na aanroeping van Christus,
waarop hij met behulp van Vespasianus Jeruzalem verovert. Pas daarna zoeken zij
Veronica om haar, samen met het wonderbaarlijk doek waarop Christus' aangezicht
gedrukt stond, naar de eveneens zwaar zieke Tiberius te zenden. De Mors Pilati
beperkt zich tot het laatste deel van het voorgaande verhaal: daar is het Tiberius zelf
die Veronica ontbiedt en Pilatus tot een verschrikkelijk einde laat veroordelen - van
de verwoesting van Jeruzalem is daar geen
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sprake. La destruction wil de essentie van beide verhalen bewaren: de genezing van
de zieke Romeinse keizer door toedoen van het miraculeuze Heilig Aanschijn en de
bestraffing van de schuldigen aan Jezus' dood. Dus wordt Vespasianus (in afwijking
van de klassieke Veronica-legende, zoals die ook in de Legenda aurea staat) ‘al heel
lazarus’, waardoor er geen chronologische problemen meer rijzen, wanneer de keizer
terstond na zijn genezing de wraak aan Joden en Pilatus zal voltrekken. De
karakterizering van Rob Resoort (Robrecht de duivel, blz. 29-30), die deze tekst
onderbrengt in een categorie van ‘teksten... die min of meer tussen de prozaromans
en de kronieken in staan’, acht ik dan ook zeer gepast. De ‘historische’ zorg van de
auteur treedt voor de moderne lezer op de achtergrond door de aanpassing van het
gegeven aan middeleeuwse omstandigheden, zoals de titulatuur van de keizer als
‘keyser van Romen, van Almaengien ende van Lombaerdien’ (fol. AIV). Vespasianus
heeft trouwens een hof met een seneschalk. Pilatus betaalt tribuut en heeft een
seneschalk Barrabas. Ook de literaire vormgeving heeft een kenmerkende trek van
onze middeleeuwse legenden: het valt op hoeveel er in deze tekst gedialogeerd wordt.
Hierdoor past het werk uitstekend in zijn literair milieu zoals Dirk Coigneau dit in
een ander verband geschetst heeft: ‘Deze merkwaardige verteltrant [nl.
episch-berichtend vertellen, afgewisseld met monoloog en dialoog] met zijn vlugge,
slechts schetsmatig meegedeelde actiemomenten die leiden tot rustige, verbaal breder
uitgewerkte dialogen en monologen, is niet alleen kenmerkend voor de meer
uitgebreide legenden en exempelen, maar is vooral ook dé typische verteltrant van
onze laat-middeleeuwse prozaromans’ (Mariken van Nieumeghen, blz. 32).
Het hoofdstuk ‘Tekst en Illustratie’ somt de vroege drukken op. Het exemplaar
van de oudst bekende druk, vroeger behorend tot de Arenberg-collectie en nu in een
Nederlandse privé-verzameling, heeft Braekman kunnen inzien: hij vermeldt details
over de inhoud, die tot nu toe onbekend waren. De tekst is, zoals reeds gezegd,
uitgegeven naar de tweede bekende druk. Een reden hiervoor wordt niet expliciet
meegedeeld, maar die zal wel hierin gelegen zijn, dat deze druk uitvoeriger is dan
zijn voorganger.
In ‘De Inhoud’ volgt een inhoudsopgave, waarbij de oorspronkelijke
kapittelindeling geëerbiedigd wordt. Een korte bibliografie besluit de inleiding.
De gefacsimileerde tekst is goed leesbaar, ook waar hij geretoucheerd werd (ik
neem aan b.v. op fol. AIV, CIV, C2r, C4r-V, DIV, D4r). De prenten zijn, zoals normaal
bij dit type van publikatie, van verscheiden herkomst. De volgende lijken mij exclusief
voor deze geschiedenis (wat niet noodzakelijk impliceert: voor deze druk) gesneden
te zijn: die op fol. B3r, D3V, E2V, E4V (?), F1r (?) (de laatste twee kunnen uit een
geschiedenis van Constantijn afkomstig zijn).
Een 16de-eeuwse zetfout is wel op fol. A3V, r.13 ‘Tabers’ voor
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‘Takers’ (vgl. fol. BIV, r.1; fol. B4V, r.13). Wanneer (fol. B4r) de keizer te Rome
‘stichte een kercke ter eeren van sinte Simeon ende in die kercke dede hy eenen
outaer maken op twee pylaernen staende, ende op dien outaer dede hy dat [doek van]
Veronica seer waerdelijck stellen’ vraag ik mij af of met ‘sinte Simeon’ niet (Simon)
Petrus bedoeld wordt: de zweetdoek van Veronica zou reeds door paus Johannes VII
(+ 707) in een zijkapel van de oude St.-Pietersbasiliek gedeponeerd zijn; de relikwie
werd aldaar in de 10de eeuw, en dat sinds geruime tijd, vereerd (zie F. Gregorovius,
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter (Basel-Stuttgart, 1963), dl. I, blz. 32,9).
Conclusie: een interessante tekst is alweer aan het licht gebracht.
W. WATERSCHOOT
A. PLOKKER, Adriaen Pieters. van de Venne (1589-1662). De grisailles
met spreukbanden, (Leuvense studiën en tekstuitgaven, nr. 6), Leuven,
1984.
Enkele jaren geleden schreef Mej. A. Plokker te Utrecht haar doctoraalscriptie o.l.v.
Prof. Dr. E.K.J. Reznicek over de grisailles van Adriaen van de Venne, de Zeeuwse
schilder-dichter. De redactie van Leuvense studiën en tekstuitgaven, hierin
gestimuleerd door Prof. Dr. K. Porteman, heeft het gelukkige initiatief genomen met
steun van de ondertussen ter ziele gegane Werkgroep ‘Woord en Beeld’ deze
oeuvrecatalogus in haar reeks te publiceren. Zij bevestigt zo haar open,
interdisciplinair karakter en bewijst literatuur- en kunsthistorici zonder meer een
grote dienst. Dit verdient een korte toelichting.
De literatuurhistorici kennen Adriaen van de Venne op de eerste plaats als dichter.
De Zeevsche Nachtegael (Middelburg, 1623), Sinne-vonck op den Hollantschen Turf
(Den Haag, 1634) en het Tafereel der belacchende werelt (Den Haag, 1635) zijn
belangwekkende dichtwerken waarin de auteur zijn artistiek programma, de realisatie
van ‘sinne-cunst’ toelicht. De ‘Sinnecunst’ verenigt dicht- en schilderkunst, Poesia
en Pictura, en is daarom de hoogste kunstvorm die recht doet aan het Horatiaanse
dictum: ‘Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper Puit aequa potestas’1.
Cornelis de Bie, de eerste biograaf van Adriaen van de Venne, wist deze kwaliteiten
hoog te schatten. Deze was een kunstrijk schilder, omdat hij ook een goed dichter
was. Zijn universele geest beheerste de zusterkunsten, 'ter wijlen dat de Poësie de
Voester is van Pictura, en dat selden goedt Poëet een slecht Schilder is en selden
slecht Schilder oft hy is door sijn Poësie fray in 't ordonneren schoon hij door Pinceel
naer de oprechte Const de selve soo wel niet en can uytwercken als hy die can
aenwijsen. Dese twee gaven spelen inden gheest van Adriaen vanden Venne seer
wonderlijck [...].

1

K. Porteman, ‘T'is algoet wat conste doet’. Beschouwingen bij een drukkersmerk van de
gebroeders Van de Venne, in Liber Amicorum Leon Voet, Antwerpen, 1985, 329-345
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Wanneer Poësis Const haer voeght met d'eel Pinceel
Soo is Pictura noch wel thienmael meer so eel,
Als wel te blijcken compt aan Adriaen van Ven
Die dese Const bewijst soo met Pinceel als Pen'2.

De biografen verklaren dit artistiek kunnen door zijn verzorgde opvoeding. Zijn
kennis van het Latijn stelde hem in staat na een onderricht in de schilderkunst bij
Simon van Valck te Leiden en bij een zekere Jeronimus van Diest als autodidact, een topos in talrijke kunstenaarsbiografieën -, de mogelijkheden van de schilderkunst
opgevat als ‘disciplina’ te onderzoeken3. Door de studie van het Latijn leerde hij
immers ‘zinrijke denkbeelden’ vormen4. Na een verblijf in Middelburg (1605-1625)
verhuisde Van de Venne naar Den Haag. Hij wordt er lid van de St-Lucasgilde en
zet met Joost Ockers een drukkers- en uitgeverszaak op. Daar verschijnen de werken
van Jacob Cats met illustraties naar inventies, ‘denkbeelden’, van Van de Venne.
Als beeldend kunstenaar kennen literatuurhistorici hem vooral als illustrator van
Cats5. Minder bekend is het schilderkunstige werk van Adriaen van de Venne. Bij
ontstentenis van een recente, beredeneerde en geïllustreerde oeuvrecatalogus was
het zelfs voor geïnteresseerde kunsthistorici moeilijk, zoniet onmogelijk een
evenwichtige kijk op zijn werkzaamheden als schilder te verkrijgen6. Een interpretatie
van zijn schilderijen moest uitblijven, te meer daar ook zijn literair oeuvre nog wacht
op diepgaand onderzoek.
Deze studie is nu in volle evolutie. Drs. M. van Vaeck bereidt o.l.v. Prof. Dr. K.
Porteman een proefschrift voor over de poëzie van Adriaen van de Venne. Het boek
van Mej. A. Plokker verschaft de literatuur- en kunsthistorici een standaardwerk dat
zal bijdragen tot een interpretatie van de grisailles en van de poëzie en tot een meer
genuanceerde visie op het 16e- en

2
3
4

5

6

C. De Bie, Het Gulden Cabinet Vande Edel Vry Schilder Const...., Antwerpen, 1661-1662,
236.
Id., o.c., p. 234.
A. Houbraken, De Groote Schouburg der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen...,
dl. 1, Amsterdam, 1718, p. 136-137; J.C. Weyerman, De Levens-Beschryvingen der
Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen..., dl. 1, Den Haag, 1729, p. 340-342.
J.E. Van Roosmalen-Mann, Cat's illustrator: Adriaen Pieters. van de Venne, in Visies op
Jacob Cats en zijn tijd. Bulletin van de werkgroep historie en archeologie van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 28, 1978, p. 11-26.
Vóór de studie van Mej. A. Plokker was men vooral aangewezen op de werken van D.
Franken, Adriaen van de Venne, Amsterdam, 1878; L.J. Bol, Een Middelburgse
Brueghel-groep. VIII. Adriaen van de Venne, schilder en teyckenaer, in Oud Holland, 73,
1958, p. 59-80, 128-148; recent uitgewerkt in Tableau, 5, 2-6, 1982-83; 6, 1-3, 1983-84. Dit verwarde beeld werd bovendien nog vertroebeld door een tijd- en naamgenoot die ook
genretaferelen schilderde; cf. J. Foucart, Une fausse énigme: le pseudo et le veritable Van
de Venne, in Revue de l'Art, 42, 1978, p. 53-62; H. Vlieghe, Towards the Identification of
the Pseudo-Vande Venne, alias Jan van de Venne, in Essays in Northern European Art
presented to Egbert Haverkamp-Begemann on his Sixtieth Birthday, Doornspijk, 1983, p.
287 e.v.
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17e-eeuwse boertig realisme in schilderkunst en literatuur. Als een bijzondere variante
van de eigentijdse emblematiek en genre-iconografie, ‘grillen’, vormen de
grijsschilderingen of ‘grauwtjes’ inderdaad een unicum. De grisailles waarop Van
de Venne zich vanaf 1625 bijna uitsluitend heeft toegelegd, zijn namelijk uitingen
van zijn artistiek credo. In deze werken zijn literatuur en schilderkunst, woord en
beeld door een spel van homonymie en homofonie - tevens de grondslag van de
verwante rebus-en spreekwoordeniconografie - tot een onscheidbare eenheid gebracht.
Spreukbanden analoog met de motto's van emblemata verduidelijken de voorstellingen
in hun didactisch-moraliserende, zinrijke betekenis. Lering en spel, woord en beeld
getuigen van het ‘zinrijke vernuft’ van Adriaen van de Venne, die spelenderwijze
op een kunstzinnige manier ondeugden belichaamd door boeren, bedelaars, kreupelen
en marginalen - komische figuren bij uitstek - hekelt.
Na een ‘Woord vooraf’ door Prof. Dr. K. Porteman die het unieke karakter van
de grisailles als een bimediaal genre toelicht, schetst Mej. A. Plokker in de inleiding
de levensloop van Adriaen van de Venne. Ze situeert de schilder bondig in een
artistieke traditie. Ze wijst terecht op de verwantschap met het oeuvre van Pieter
Bruegel, David Vinckboons, Jacques Bellange en Jacques Callot. De bevindingen
die opgenomen zijn in de catalogus tonen aan dat dit punt vatbaar is voor verder
onderzoek.
De catalogus is het hoofdbestanddeel van het boek. Deze omvat in principe de
grisailles die voorzien zijn van spreukbanden en waarin voornamelijk het lagere volk
optreedt. Grauwtjes met totaal onleesbare opschriften zijn niet opgenomen.
Polychrome schilderijen vinden een plaats in de catalogus voor zover ze, wat de
thematiek betreft, passen in het opzet en spreukbanden dragen. Religieuze,
mythologische of historische voorstellingen vallen daarbuiten. Plokker is erin geslaagd
niet minder dan 106 schilderijen samen te brengen, een prestatie omdat deze werken
verspreid zijn over musea en particuliere collecties. De huidige bewaarplaats van
sommige is zelfs onbekend. De grisailles zijn alfabetisch naar de spreukbanden
gerangschikt. Dit vereenvoudigt de raadpleging van het boek. Registers verhogen
de toegankelijkheid (index op de bewaarplaatsen van enkele belangrijke polychrome
schilderijen van Van de Venne, index op de bewaarplaatsen van de grisailles,
chronologische lijst van de in de catalogus opgenomen en gedateerde grisailles, index
van de in de catalogus opgenomen werken).
Elke voorstelling wordt bondig beschreven. Materiële en historische gegevens en
literatuuropgave vervolledigen deze ‘robotfoto’. Tenslotte interpreteert de auteur
kort, maar zakelijk elk schilderij. Talrijke literaire en iconografische bronnen wijst
ze aan. Dit is een goudmijn voor verdere studie, vooral omdat bijna ieder werk
voorteffelijk gereproduceerd is (zwart/wit), dikwijls met secundaire iconografische
documentatie. Dit boek
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zal ongetwijfeld een standaardwerk worden en blijven voor iedereen die interesse
heeft voor de betekenis van Adriaen van de Venne als dichter en schilder. We zijn
zo vrij zelf enkele suggesties voor verder onderzoek te formuleren:
1. De interpretatieproblematiek van diverse grisailles kan diepgaander behandeld
worden. Voorbeelden zijn o.a.:
a. Nr. 58 Kalis-boud is mogelijk ook te interpreteren met de
spreekwoord-voorstellingen van David Vinckboons en Jacob de Gheyn de Jonge
De bout vindt de mees wel7.
b. Nr. 74 Niemand sluit ook aan bij de iconografie van Nemo en Nemo non8, een
thema dat Van de Venne herhaaldelijk variëert (b.v. Nrs. 31-35).
c. Nr. 104 Wy sin seeven maakt Mej. A. Plokker zelf tot slachtoffer van Van de
Venne's ‘zinrijk vernuft’: ‘Opvallend is, dat het hier volgens de
catalogusbeschrijving om zés, en niet om zeven gaat. Waarschijnlijk heeft Van
de Venne weer een of ander grapje verwerkt’. Zeer zeker, de ontbrekende
zevende figuur is de kijker9!
2. In het bijzonder de relatie van deze grisailles tot de rebus- en
spreekwoordeniconografie en tot de emblematiek kan interessante perspectieven
openen. Rebus- en spreekwoordvoorstellingen berusten op hetzelfde woord- en
beeldspel als de grisailles van Van de Venne. Homonymie en homofonie zijn de
basis voor visualisatie van dit bimediale genre. Deze iconografie is in de Nederlanden
vooral door Pieter Bruegel vanuit de meer populaire grafiek en utilitaire schildering
(b.v. tafelborden) tot een volwaardig artistieke, schilderkunstige thematiek ontwikkeld.
Zijn geschilderde spreekwoordenencyclopedie De Blauwe Huik (Berlijn, Staatliche
Museen) is daarvan het beste voorbeeld. Onder meer Jacob Jordaens, David Teniers
de Jonge en Jan Steen hebben deze traditie in de 17e eeuw verdergezet. De functie
van spreekwoordschilderijen is analoog met de grisailles van Van de Venne. De
inscriptie bovenaan De Twaalf Spreuken op Borden toegeschreven aan Pieter Bruegel
(Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh) bevestigt dit: ‘Haec perhibent vitae
gestu ut ridenda faceto consilia et mores ingeniose notant’ (Deze beelden van het
leven vol geestige handelingen geven al schertsend raad en tonen (hekelen) vernuftig
de menselijke zeden)10. Al snel

7

8
9
10

P. De Keyser, Een Spreekwoord-Schilderij opgehelderd. De Bout vindt de Kerf wel, in
Volkskunde, nr. 7, 1948, p. 57-64; J. Rosenberg, A Drawing by Jacques de Gheyn, in The
Art Quarterly, 17, 1954, p. 166-171; R. Ader, De boogschutter en het meisje, in Opstellen
van medewerkers en oud-medewerkers van het Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam,
1978, p. 59-64.
G. Callmann, The Picture of Nobody. An Iconographical Study, in Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, 23, 1960, p. 60-104.
E. Trautscholdt, Beitrage zu Cornelis Dusart, in Nederlands kunsthistorisch Jaarboek, 17,
1966, p. 171-200.
J. De Coo, Museum Mayer van den Bergh. Catalogus, dl. 1, Antwerpen, 1978, p. 40-46, nr.
339.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

122
zijn spreekwoordvoorstellingen in emblemata-bundels opgenomen. Diverse gravures
van Jan Wierix naar ontwerpen van Pieter Bruegel verwerkte Jan Theodoor de Bry
in zijn bundel Emblemata Saecularia (Frankfurt, 15962)11. Omgekeerd inspireerden
emblemata-bundels schilders bij het inventeren van spreekwoordvoorstellingen. In
1644 aanvaardde Jacob Jordaens de opdracht kartons te maken voor een tapijtsuite
met spreekwoorden. Hij inspireerde zich onder meer op de illustraties in Jacob Cats'
Spiegel van den Ouden en Nieuwen tydt (Den Haag, 1632)... prenten naar ontwerpen
van Adriaen van de Venne12! Het verdient aanbeveling te onderzoeken of de
emblematiek in de Nederlanden mede geïntroduceerd is kunnen worden en zo populair
werd dankzij de bestaande rebus- en spreekwoordiconografie. Deze zou dan typisch
Nederlandse emblematavormen bepaald hebben. Diverse teksten bevestigen alleszins
dat rebussen en spreekwoordillustraties als populaire genres zijn uitgespeeld tegen
de meer verheven geachte hiëroglyfiek en emblematiek13. De bijzondere betekenis
van de grisailles zou er dan in bestaan dat Van de Venne het
intellectueel-humanistische embleem en de meer populaire spreekwoordvoorstelling
binnen gangbare decorum-theorieën tot een eenheid heeft gemodificeerd.
3. Adriaen van de Venne was bekommerd zijn kunst theoretisch te funderen14.
Daarom is het zeer aannemelijk dat hij zijn figuren zeer bewust een hyperbolisch
uitzicht gaf. Deze overdrijving die we nu grotesk noemen, past volkomen in de
eigentijdse decorum-opvattingen. Lage standen vereisten een weergave in
overeenstemming met hun laag gedrag. Zij zijn moreel en fysisch ongevormd of
misvormd. Hun onburgerlijk gedrag moet daarom als dusdanig herkenbaar zijn. Met
als maatstaf Aristoteles' norm van de ideale mimesis stellen schilders die dit genre
beoefenen de mensen nog slechter voor dan ze zijn. Ethisch onvolkomen gedrag
vereist een esthetisch geringe weergave om de kijker te overtuigen van de boodschap.
De decorum-theorie ondersteunt overigens de veronderstelling van Mej. A. Plokker
dat Adriaen van de Venne bewust koos voor de grisaille-techniek. Grauwschilderen
past ‘het grauw’. ‘Het grauw’ (het gepeupel) in ‘grauw’(grijs) is een programmatische
keuze conform de theorie van het decorum, een keuze die bovendien eens te meer
steunt op homonymie. De studie van kunsttheorie en -kritiek bekrachtigt deze
hypothese. Schilders werden geadviseerd het koloriet aan te passen aan de
voorgestelde figuren en maatschappelijke klassen. Bruinen, okers en gelen schikten
de uitbeelding van het platte buitenvolkje. Ca. 1646-47 schilderde David Teniers de

11
12
13
14

L. Lebeer, Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel de Oude,
(tentoonstellingscat.), Brussel, 1969, p. 158-171, nrs. 65-76.
J. Grauls, Uit de spreekwoorden van Jacob Jordaens, in Bulletin Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten, 8, 1959, p. 87-101.
O.a. K. Van Mander, Van de Wtbeeldinghen der Figueren..., Haarlem, 1604, fol. 135r.
Cf. K. Porteman, art. cit.
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Jonge De Blauwe Huik (Grantham, Belvoir Castle) in opvallend blauw-grijze tinten.
Nog in de 18e eeuw was Teniers beroemd om zijn gebruik van grauwtinten, ‘het
grauw’.
Deze beperkte suggesties vanuit kunsttheoretisch standpunt nopen tot verdere
studie. Een reconstructie van het eigentijdse waardensysteem waarbinnen Adriaen
van de Venne zijn specialisme schilderde, is de aangewezen weg om dit doel te
bereiken15.
Tot zover deze bedenkingen en suggesties. Zij mogen niet als negatieve kritiek
geïnterpreteerd worden. Integendeel, zij bewijzen tot welke inspirerende
vraagstellingen dit standaardwerk literatuur- en kunsthistorici zal voeren. Tevens
bevestigt dit boek dat interdisciplinair onderzoek, zeker wanneer het materieel object
theoretisch gefungeerd werd op de verhouding tussen de twee zusterkunsten Poesia
en Pictura, onontbeerlijk is. We wensen op een speelse manier te eindigen, in de
overtuiging dat Adriaen van de Venne dit zou geapprecieerd hebben, met het slot
van Vondels epigram op een beeld van Marcus Aurelius en Faustina:
‘Wie uit dit paar niet vryen leert,
Is zelf in marmersteen verkeert’16.

Literatuur- en kunstgeschiedenis zijn zusterwetenschappen die elkaar helpen en
inspireren.
J. MUYLLE
Elfriede MOSER-RATH, Lustige Gesellschaft. Schwank und Witz des 17.
und 18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichen Kontext.
Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung (1984); X, 511 blz., 24
afb., gebonden DM 128,-.
In haar degelijke studie over de Duitse Schwank und Witz-compilaties, behandelt
Elfriede Moser-Rath de anekdotenverzamelingen uit de 17de en 18de eeuw. Vooral
de periode van de Duitse barok, 1650-1750, was bijzonder produktief in dit opzicht
(p. 2). Het encyclopedische en compendieuze karakter van het genre zal hieraan
wellicht niet vreemd zijn. Toch kan men zich afvragen of het genre honderd jaar lang
steeds even geliefd was. De bibliografische lijst op p. 462-77 toont althans opvallende
produktiepieken voor de periode 1650-70 en voor het eerste decennium van de 18de
eeuw (samen meer dan zestig procent).
Moser-Rath peilt in haar studie ‘nach dem Kultur- und sozialgeschichtli-

15

16

Zelf hoop ik tot dit alles een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren in mijn proefschrift over
De interpretatieproblematiek van genre-inconografie en van de biografieën van genreschilders
in de Nederlanden (ca. 1550-1750). Een kunsttheoretische studie (Promotor: Prof. Dr. M.
Smeyers).
W.B., dl. 4, p. 599; cf. K. Porteman, Geschreven met de linkerhand? Letteren tegenover
schilderkunst in de Gouden Eeuw, in Historische Letterkunde. Facetten van vakbeoefening,
o.l.v. M. Spies, (Spektator Cahiers, 3), Groningen, 1984, p. 108-109.
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chen Aussagewert dieses (...) satirischen Genres’ (p. 4). Het tekstmateriaal wordt
daartoe ‘nach Themenbereichen’ geordend. Narren en gekken, minnaars en
echtgenoten, koningen, geestelijken en geleerden, advokaten, dokters, handwerklieden,
kroegbazen, boeren en soldaten,... passeren sytematisch de revue; de teksten worden
daarbij niet alleen geconfronteerd ‘mit den sozialen Gegebenheiten der Zeit und mit
Aüsserungen meinungsbildender Persönlichkeiten’ (p. 4), maar ook met de literaire
traditie waaraan deze personages waren onderworpen. Dit alles levert een rijkelijk
genuanceerde studie op waarbij het conservatieve karakter ván het populaire genre
meer dan eens op de voorgrond treedt. Zo blijkt bijvoorbeeld het vorstenbeeld uit de
latere anekdotencompilaties meer te beantwoorden aan de vroegere vorstenspiegels
dan aan de vigerende realiteit (p. 138-9). Daarentegen wordt de bakker niet alleen
in meer dan één anekdote luimig met de vinger gewezen; ook in werkelijkheid moest
hij vaak met gerechtelijke procedures terug op het rechte pad worden gebracht (p.
202).
Aan dit uitgebreide thematische hoofdstuk gaat een inleidend kapittel vooraf onder
de hoofding ‘Quellenbeschreibung’. Ook hier blijkt hoe moeilijk het is vat te krijgen
op deze heterogene verzamelingen waarin kluchtige verhaaltjes afwisselen met fabels,
sagen, legenden, mirakelverhalen,... (p. 8-9). Wat betreft de producenten van deze
boekjes tast Moser-Rath gedeeltelijk in het duister. Censuur, kritiek van
overheidswege en de kwalijke reputatie van deze werkjes waren niet van die aard
om namen van auteurs, drukkers en uitgevers uit de anonimiteit te halen (p. 36-8).
Toch mag men met Moser-Rath aannemen dat hun een zekere ontwikkeling eigen
was (p. 41). Meer succes ondervindt de auteur bij haar nauwkeurige analyse van
titelbladen en voorwoorden die heel wat relevante informatie over de
‘Autorenintentionen’ aan het licht brengen.
In haar poging om het publiek van deze werkjes nader te omschrijven, bedient
Moser-Rath zich van externe en interne argumenten. Vooral deze laatste schetsen
het beeld van een (klein)burgerlijk publiek. Tenslotte besteedt de auteur ook nog
aandacht aan de functionaliteit van deze teksten waarbij zij ervan uitgaat dat de
‘Autorenintentionen’ in hoge mate samenvallen met de functie van het werk (p. 272).
Aan haar eigenlijke studie voegt Moser-Rath nog een van uitvoerige commentaar
voorziene editie toe van het in 1663 uitgegeven Burger-Lust. Dat deze
anekdotenverzameling inderdaad ‘ein typisches Beispiel’ (p. 367) is, zal de lezer
graag aannemen. Een ruimere verantwoording van de keuze was wellicht niet
misplaatst. Daarnaast echter geeft de editie de lezer de kans om sommige uitspraken
te relativeren. Beweert Moser-Rath dat de compilatoren maar zelden de moeite namen
om ‘ihre Materialien unter irgendeinem Gesichtspunkt zu gliedern’ (p. 130) dan stelt
men bij meer dan één anekdote een duidelijk associatieve band vast met de vorige
(bv. de nrs. 2,3,4,5,29,30,31,48,49,50,51,...)1.

1

Vgl. ook W. Deufert, Narr, Moral and Gesellschaft. Bern, Frankfurt/M. 1975. p. 50-1.
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Aan Moser-Raths grondige en systematische studie waaraan bovendien een uitgebreid
zaken- en motiefregister niet ontbreekt, kan nog moeilijk voorbijgegaan worden, niet
in het minst door de neerlandicus die weet hoeveel kluchtvertelders, wechcorters en
vaeckverdryvers het Nederlandse literaire landschap bevolkten.
M. VAN VAECK
P.J. VERKRUIJSSE, Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus,
genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie (Bibliotheca
Bibliographica Neerlandica XVI). Nieuwkoop, B. de Graaf, 1983; 663 p.;
f 120.
Er zullen maar weinig Vlamingen zijn, die ooit van de 17de-eeuwse Zeeuwse jurist,
genealoog en vertaler Smallegange gehoord hebben. In Zeeland is dat anders. Daar
bekleedt de Cronyk van Smallegange de plaats die Guicciardini een eeuw vroeger
ten aanzien van de gezamenlijke Nederlanden innam.
Uitgaande van dit belangrijke werk heeft P.J. Verkruijsse een methode van
bibliografische beschrijving ontwikkeld, die hij toegepast heeft op Smalleganges
gehele oeuvre. Hierop is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam in
juni 1983. Deze studie ontving reeds lovende kritieken (o.a. van B.P.M. Dongelmans
in NTg 77 (1984), blz. 179 en van F.A. Janssen in Spektator 13 (1983-84), blz. 213)
en leidde tot een - nog voortdurende - gedachtenwisseling in Dokumentaal aangaande
de descriptieve persoonsbibliografie, haar eisen en haar grenzen. Daarom ga ik in
de volgende bladzijden niet zozeer de theoretische toer op, maar beperk ik mij tot
een voorstelling van het werk en enkele - hoofdzakelijk praktische opmerkingen.
Wat vooreerst opvalt is de zeer zorgvuldige, streng methodische aanpak. Reeds
in de korte Inleiding (blz. 19-22) wordt gesteld dat Smallegange fungeert ‘als een
voorbeeld, een toepassing van een methode’ (blz. 20): uitgaande van Smalleganges
belangrijkste werk, de reeds genoemde Cronyk van Zeeland, is een systeem van
interne collatie uitgewerkt, dat in het concrete geval van de Cronyk veel opgeleverd
heeft en - meer algemeen - tevens als basis kan fungeren voor een bezinning over de
rol van de bibliograaf.
Dit laatste is nader uitgewerkt in een uitvoerige Verantwoording (blz. 23-51).
Verkruijsse bekijkt daarvoor allereerst ‘de Nederlandse bibliografie in de praktijk’.
Hij stelt vast dat een descriptieve bibliografie, gebaseerd op een
analytisch-bibliografisch onderzoek (genre: bibliografie van Van der Noots Poeticsche
Werken) zeer uitzonderlijk is; doorgaans zijn het tekstediteurs, die zich aan bibliografie
begeven als voorbereiding van een uitgave. Waar een autoriteit als W.W. Greg stelde
dat ‘driekwart van het werk van
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een tekstediteur bestaat uit zuiver bibliografisch onderzoek’ (blz. 24), daar toont
Verkruijsse aan dat dit voor ons taalgebied nauwelijks relevant is: achteloosheid en
onduidelijke verantwoordingen zijn eerder de regel. Daartegen tracht de auteur de
taak van de analytisch bibliograaf te definiëren, tussen de opdrachten van enerzijds
de enumeratief bibliograaf en anderzijds de tekstediteur in. Verkruijsse pleit voor
een onderzoeker die méér doet dan opsommen (enumeratieve bibliografie), maar
wiens activiteit niet noodzakelijk het voorwerk uitmaakt van een eventuele teksteditie.
Hij besteedt daarbij aandacht aan de praktijk van een essentieel onderdeel van dit
soort werk: het collationeren, noodzakelijk om te komen tot het vaststellen van de
‘ideal copy’. Collationeren door middel van een ‘Hinman-collatiemachine’, waarbij
via spiegels dezelfde pagina's van twee exemplaren over elkaar heen worden
geprojecteerd, is een omslachtig en ingewikkeld karwei - men moet daarbij over
zulke (dure) machine beschikken, en die is in de hele Nederlanden niet te vinden.
Ook andere methodes, zoals het projecteren van microfilms en het werken met
transparanten, acht Verkruijsse problematisch: de moeilijkheid bij al deze systemen
is het perfect register maken, het exact over elkaar laten vallen van twee te vergelijken
tekstpagina's. En het aloude collationeren met het blote oog is niet lang vol te houden.
Men collationeert ten einde de ‘ideal copy’ vast te stellen. Ook dat begrip is niet
enkelvoudig: voor de grand old man van de analytische bibliografie, Fredson Bowers,
is een ‘ideal copy’ een exemplaar van een boek in die toestand die de drukker-uitgever
erkende als de meest complete en definitieve versie van het boek, zoals het de
drukkerij verliet en zoals de drukker wenste dat dit laatste zou gebeuren. Naast deze
visie van Bowers heeft echter ook die van G.T. Tanselle burgerrecht verkregen: voor
deze laatste is de ‘ideal copy’ een historische reconstructie, waarin alle staten van
alle drukvormen vastgelegd worden, naast andere mogelijke bewerkingen (b.v.
bindwerk) die plaatshadden vóór het ogenblik van publikatie.
Verkruijsse sluit zich aan bij dit laatste standpunt: hij ziet de analytisch bibliograaf
een beschrijving leveren, waarbij per drukvorm de elkaar opvolgende staten in
chronologische volgorde aan de tekstediteur worden aangeboden. Hoe lost nu
Verkruijsse de discrepantie op tussen enerzijds de zeer hoge eisen, gesteld aan de
‘ideal copy’ van het type Tanselle, en anderzijds de quasi-onmogelijkheid totale
collatie uit te voeren ten aanzien van een uitvoerige tot zeer uitvoerige tekst, die in
meerdere, soms in tientallen exemplaren bewaard bleef? Daarvoor doet hij een beroep
op partiële interne collatie: de bladzijden van de verschillende exemplaren worden
niet letter voor letter vergeleken, maar men collationeert enkele vastomschreven
onderdelen. In het spoor van Engelse bibliografen heeft Verkruijsse als referentiepunt
het voorkomen en vooral de plaatsing van de katernsignatuur gekozen. Zulke signatuur
is randzetsel; wanneer de vorm
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losgekooid werd om een persvariant aan te brengen (b.v. het verbeteren van een
zetfout) dan kon de signatuur verschuiven, en dit des te geredelijker omdat hij een
kleine eenheid vormde: een combinatie van enkele (zelden meer dan twee) letters
en één cijfer. Verkruijsse legt dus per boek een volledige lijst aan van alle
katernsignatuurposities t.a.v. het woord/de woorden er vlak boven in de onderste
tekstregel d.m.v. onderstrepingen. Verschuivingen van de signatuur ten opzichte van
de eigenlijke tekst wijzen bijna zeker op persvarianten in de betreffende bladzijde.
Subsidiair kunnen afwijkingen in de custoden en paginering en verschuivingen van
de kopregels genoteerd worden.
De overige elementen van Verkruijsses standaardbeschrijving zijn de gewone in
dit soort bibliografie: als introductie dient een ‘short title’, opgebouwd volgens de
regels van de STCN (zie Handleiding voor de medewerkers aan de STCN,
's-Gravenhage, 1977); de klassieke transcriptie van de titelpagina (volgens het systeem
van Bowers) wordt opgegeven en vervangen door een facsimile van deze bladzijde;
beschrijving van colofon, opbouwformule, paginering/foliëring, prenten,
gecollationeerde en niet-gecollationeerde exemplaren en commentaar betreffende
de drukgeschiedenis beantwoorden aan de traditionele hoge eisen van de analytische
bibliografie.
Na deze verantwoording, die een model in haar soort is, en vóór de eigenlijke
bibliografie worden biografische gegevens aangeboden, gebaseerd op secundaire
literatuur en vooral op nieuw archiefonderzoek (het merendeel van de nieuwe
gegevens stamt uit het archief van Goes, de geboorteplaats van Smallegange).
Aan de eigenlijke bibliografie gaat ook nog een lijst van geraadpleegde instellingen
en collecties vooraf (met zekerheidshalve de datum van het bezoek genoteerd, met
het oog op eventuele latere aanwinsten) evenals een chronologisch overzicht van het
werk van Smallegange.
De bibliografie omvat de primaire bibliografie, dus de werken van Smallegange
zelf, waarbij ook werken die niet zeker of waarschijnlijk niet aan Smallegange kunnen
toegeschreven worden en onjuiste bibliografische toewijzingen. Daarna komen
(schaarse) manuscripten aan bod (o.a. het fragment van een brief) en archivalia. De
literatuur wordt gesplitst in werken die specifiek over Smallegange handelen en
andere. Het leeuwedeel vormt natuurlijk de primaire bibliografie, die 75 nummers
omvat.
Ik heb de exemplaren van Smalleganges werken, aanwezig in de Gentse
universiteitsbibliotheek (hierna GUB) geconfronteerd met hun beschrijvingen, waaruit
enkele opmerkingen resulteerden.
Ad nr. 1005 (GUB, Ju 10293)
Verkruijsse onderscheidt twee staten op basis van de signatuurpositie van fol. K4r.
Ik heb natuurlijk niet kunnen vergelijken met staat II in Utrecht, maar staat I te Gent
lijkt mij slechts zeer minimaal te verschillen met staat II. Is er wel echt sprake van
verschuiving?
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Ad nr. 1008 (GUB, Acc 8489)
Zijn de platen die in dit werk oorspronkelijk thuishoren niet voldoende herkenbaar
door afzondering van de illustraties uit nr. 1007, die hier een tweede keer voorkomen?
In het Gentse exemplaar zijn de platen uit nr. 1007 gemakkelijk te identificeren door
hun nieuwe paginering (die van nr. 1008), aangebracht met de etsnaald door een
onhandige hand, zeer verschillend van de originele paginering, die gelijkmatig en
secuur was gegraveerd.
In het variantenoverzicht (blz. 135), geval = d, heet de omvorming van ‘24’ tot
‘28’ een ‘wijziging in de gravure’. Dit is verwarrend: ‘4’ is met de pen gecorrigeerd
tot ‘8’.
Ad nr. 1025 (GUB, A 868)
Het Gentse exemplaar, het enige dat van deze druk bewaard bleef, is gebonden in
een gaaf bewaarde 17de-eeuwse blindgestempelde perk amen-ten band. Als herkomst
noteert Verkruijsse (blz. 232) ‘Adeo et rege’ (eigenlijk te lezen als ‘A Deo...’). Dit
is in het ex-libris op de versozijde van het voorplat het devies onder het (sprekende)
wapenschild van het bekende Gentse geslacht d'Hane Steenhuyze. Verkruijsse
vermeldt niet expliciet dat alle wapens zeer fraai ingekleurd zijn, een detail dat hij
elders wel meedeelt (blz. 361, 363).
Ad nr. 1046 (GUB, A 2649, Hi 9804)
A 2649 heeft een ex-libris op de versozijde van het voorplat met als spreuk ‘Initium
sapientiae timor domini’. Dit is het merk van Jan Frans van de Velde (1743-1823),
hoogleraar en bibliothecaris van de Leuvense universiteit.
Hi 9804 draagt op de versozijde van het voorplat een ex-libris, bestaande uit een
wapenschild met als devies ‘Non parma palladis una’; dat behoorde toe aan L. vander
Vynckt (autéur van historische werken), wiens handtekening staat op de rectozijde
van het tweede schutblad, en dan ook aldus moet gelezen worden, niet ‘J. Van
*Dijnck*’ (Verkruijsse, blz. 355)
Ad nr. 1049 (GUB, 159 P 4)
Als herkomst noteert Verkruijsse (blz. 410) ‘Boekerij van de *...*school’. Het
stempel is inderdaad onleesbaar, maar mij van elders bekend; voluit heet het ‘Boekerij
van 's Rijks Hogeschool’; het is het eigendomsmerk van de Gentse universiteit in de
periode toen Willem de Vreese hoofdbibliothecaris was (sinds 1911) en aldus het
vroegste (gedeeltelijk) Nederlandstalige stempel in de boeken van de Gentse
universiteit (vriendelijke mededeling van prof. dr. A. Derolez, conservator van de
handschriften).
Wat betreft verdere transcripties: moet ‘Mōmy’ (blz. 215, = 4) niet opgelost worden
als ‘Monasterii’ en ‘Domum’ (blz. 283, = 4) als ‘Domini’?
Ik heb enige problemen met bibliografische termen, of liever, met de concrete
betekenis die Verkruijsse eraan geeft:
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variant: voor Bowers (Principles of Bibliographical Description, blz. 41) en Ph.
Gaskell (A New Introduction to Bibliography, blz. 316) uitsluitend een wijziging in
het zetsel. Verkruijsse gebruikt deze term ook voor een concept-titelpagina (blz.
168), een toevallig defect aan het papier in een exemplaar (blz. 278) en tekstverlies,
te wijten aan inschieten van het mes van de binder (blz. 289). Dit lijkt mij te
verregaand.
opbouwformule: Verkruijsse maakt een onderscheid tussen opbouw- en
collatieformule (blz. 43). De laatste term hanteert hij overeenkomstig de traditionele
werkwijze ten aanzien van de ‘ideal copy’, de eerste reserveert hij voor de opbouw
van een individueel exemplaar. Bij mijn weten is hij bij ons de enige die dit doet.
Het werkt in hoge mate verwarrend, omdat dergelijke formule tot nu toe het stempel
van de algemeengeldigheid droeg. Men moet daarbij telkens vergelijken met de
collatieformule om te zien wat er schort. Zou het niet praktischer geweest zijn, net
als voorheen, bij de beschrijving van elk individueel exemplaar de afwijkende toestand
te specificeren? Ik moet soortgelijke opmerking maken aangaande de paginering: op
blz. 243 wordt drie keer een topzware paginering-formule opgesteld om te zeggen
dat telkens één blad (het eerste) ontbreekt (vgl. blz. 283).
Elke bibliograaf heeft bij elke nieuw verschenen bibliografie wensen en vragen.
Hier had ik wat meer details over de banden gewenst. Bij iemand - die - terecht zoveel
aandacht besteedt aan de individuele exemplaren van elk werk, valt het op dat hij
over boekbanden zo zwijgzaam is: één keer wordt een band ‘fraai’ (blz. 321) genoemd.
Rond nr. 1046, Smalleganges Cronyk die Verkruijsse intensief behandelt, blijven
vragen hangen: waarom zijn de verbeterbladen (praktisch) enkel ingelast bij
exemplaren op groot papier? En is het een wet van Meden en Perzen dat eerst de
exemplaren op groot papier gedrukt zijn en nadien die op klein papier? Ik kan mij
best voorstellen dat men na het afwerken van een vorm op klein formaat een volgende,
behorend tot een andere teksteenheid, op hetzelfde formaat zette en men pas daarna
de exemplaren op groot papier drukte. Deze volgorde zou voor de varianten i, l, w
en 3b een vlottere oplossing bieden.
Van een recensent wordt nu eenmaal kritiek verwacht. Vandaar de voorgaande
opmerkingen, die ten dele een aanvullend karakter hebben, ten dele onbeduidend
zijn. De bestudering van dit prachtige werk overtuigt mij weer eens van een oude
bibliografische waarheid: het onderwerp, de stof, bepaalt de methode. Het systeem
dat Verkruijsse voor het oeuvre van Smallegange, en meer bepaald voor diens
hoofdwerk ontwikkeld heeft, is zeer effectief gebleken. Wie ooit voor de omvangrijke
foliant, die deze Cronyk toch is, heeft plaatsgenomen, weet dat er met onze huidige
beschikbare hulpmiddelen geen andere weg openligt, dan de door Verkruijsse
aangewezene, om het bibliografisch doel, de situering der afzonderlijke exemplaren,
te bereiken. Dat de auteur dit systeem ook op het
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overige werk heeft weten toe te passen met grote consistentie en groot vakmanschap,
moet hem als een eerbied afdwingende prestatie worden aangerekend. Het systeem
is heel goed toepasbaar op andere - liefst uitvoerige - werken. Wel is de beperking
tot het noteren van verschillen in de katernsignaturen mijns inziens een voorlopig
iets: inderdaad, ‘persvarianten binnen de tekst worden er niet door ontdekt’ (blz. 48)
- maar wat is definitief in de wetenschap der bibliografie?
Gent, december 1984.
W. WATERSCHOOT
Hans ANTEN, Van realisme naar zakelijkheid. Prozaopvattingen tussen
1916 en 1932. (Reflecties op Letterkunde, Uitgeverij Reflex, Utrecht,
1982), 138 blz., ill., fl. 25.
Dit boek is het eerste deel van de negendelige reeks Reflecties op Letterkunde, die
door de bij het bekende Utrechtse antiquariaat horende uitgeverij Reflex op het
getouw wordt gezet. De bedoeling van deze serie is de literatuuropvattingen van
Nederlandse dichters en proza-schrijvers te beschrijven op basis van auteursuitspraken.
De negen delen zullen de periode van 1880 tot heden behandelen.
In dit deel beschrijft Hans Anten de evolutie van het proza tussen 1916 en 1932,
zestien jaar bewogen literatuurgeschiedenis uit het niet zo verre verleden, die niet
weinig literair-historische en literair-wetenschappelijke problemen aan de orde heeft
gesteld, m.n. inzake periodisering en classificatie van auteurs volgens stromingen,
scholen, etc.
Ofschoon de auteur van dit boek al een hele reeks moeilijkheden uit de weg ruimt
door zijn onderzoeksterrein strikt af te bakenen, blijven er nog genoeg over. Anten
beperkt zijn onderzoek immers niet alleen in de tijd, maar ook in de ruimte: de
proza-opvattingen van Zuidnederlandse auteurs komen daardoor niet aan bod en dat
mag o.i. een gemiste kans genoemd worden. De romans van Willem Elsschot hebben
deze schrijver tot de onbetwistbare kampioen van de nieuwe zakelijkheid in de
Nederlandse literatuur gemaakt (en onder Nederlandse literatuur versta ik dan zowel
de Noord- als de Zuidnederlandse!) en de roman-conceptie van Gerard Walschap is
voor die Nederlandse letteren te belangrijk om ze in een onderzoek naar de evolutie
van het proza in het Interbellum zo maar achterwege te laten. Beide Vlaamse auteurs
vonden overigens ruimschoots erkenning benoorden de Moerdijk: Walschaps Trouwen
en Celibaat en Elsschots Kaas en Tsjip verschenen in Forum, in de jaren dertig zowat
hèt toonaangevende literaire tijdschrift van de avant-garde in Nederland.
Anten ontkent dit overigens niet: herhaaldelijk wordt naar Elsschot en Walschap
verwezen (pp. 10,11,73,126,129) en ook Paul van Ostaijen (pp. 11, 96 en 129) en
Maurice Roelants (p. 99) worden vermeld. Dat de
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opvattingen over het proza van Van Ostaijen en Walschap ook boven de grote rivieren
niet onbekend bleven, kan Anten dus niet ontgaan zijn.
Maar blijkbaar zal er nog zoveel meer nodig zijn dan goedbedoelde Taalunie- en
andere cultuurverdragen opdat men het culturele erfgoed van het Nederlandse
taalgebied als een eenheid gaat beschouwen en afstand gaat doen van de voor
buitenlanders absurde tweedeling ‘Holländische-Flämische Literatur’.
Deze m.i. toch wel fundamentele kritiek op dit boek ter zijde gelaten, biedt Antens
onderzoek wel interessante aspecten. Een derde, dit keer wel aanvaardbare restrictie,
die hij zich heeft opgelegd, is enkel de tussen 1916 en 1932 in de tijdschriften Het
Getij, De Vrije Bladen, De Stijl en Forum gepubliceerde opvattingen over het proza
in aanmerking te nemen. (Aanvaardbaar vind ik dus dat enkel in tijdschriften
opgenomen beschouwingen aan bod komen, maar ik blijf het jammer vinden dat
enkel Noordnederlandse bijdragen in aanmerking werden genomen). Daardoor is
zijn onderzoek een peilen geworden naar ontstaan, betekenis en draagwijdte van het
begrip ‘nieuwe zakelijkheid’.
Voor het ontstaan van het begrip neemt Anten de literaire kritiek die zich kantte
tegen de uitwassen van het naturalisme en van de door de Tachtigers
geïnstitutionaliseerde mooischrijversstijl als uitgangspunt. In het eerste hoofdstuk
komt de rol van de plastische kunsten in deze kritiek tot uiting, m.n. de antimimetische
theorieën van Piet Mondriaan en Theo van Doesburg en de invloed daarvan op de
literaire opvattingen van Constant van Wessen, Hendrik Marsman c.s.. Het tweede
hoofdstuk toont hoe Van Wessem heil verwachtte van de film om het proza aan te
passen aan de eisen van de tijd. Een belangrijk correctief op de
literatuurgeschiedenissen wordt door Antens onderzoek opgeleverd doordat de rol
van Constant van Wessem als romancier en essayist duidelijker geprofileerd wordt.
In het derde hoofdstuk worden Van Wessems proza-opvattingen onder de loep
genomen aan de hand van zijn in 1929 in De Vrije Bladen gepubliceerde
opstellenreeks ‘Het moderne proza’. Dat de prozaconcepten van Van Wessem c.s.
anno 1930 nog steeds een in tijdschriftenartikelen voltrokken papieren revolutie
waren gebleven en dat het huiskamerrealisme en het provincialisme van Querido,
Robbers, De Meester, De Man en Coolen (evenals dat van Ernest Claes, Felix
Timmermans, Emiel van Hemeldonck e.a. in het zuiden!) razend populair bleven,
wordt in het vierde hoofdstuk uiteengezet.
De twee laatste hoofdstukken zijn dan aan de nieuwe zakelijkheid als literair
verschijnsel gewijd.
In het vijfde hoofdstuk wordt gewezen op de buitenlandse voorbeelden: Ilja
Eherenburg, Heinrich Hauser, Egon Erwin Kisch, John Dos Passos en Alfred Döblin.
Anten vermeldt hier wel de reacties van Donker en Ter Braak op Ehrenburg, maar
niet die van bijvoorbeeld Du Perron, die van
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meet af aan een gereserveerde houding tegenover de romans van de Rus aannam.
Reacties als die van Ter Braak zijn m.i. tekenend voor de invloed van de romans van
Ehrenburg op de ontplooiing van de nieuwe zakelijkheid in de Nederlanden.
Merkwaardig is alleszins dat zijn romans spoedig na publikatie in de oorspronkelijke
taal in het Nederlands vertaald werden. Das Leben der Autos verscheen in 1930 en
reeds in 1931 verscheen de Nederlandse vertaling, 10 PK. Het Leven der Auto's! Op
vertalingen van het werk van Nobelprijswinnaars bijv. moeten we soms langer
wachten. Meteen rijst hier een belangrijke vraag waarop het boek van Anten geen
antwoord geeft: wordt de invloed van John Dos Passos' Manhattan Transfer en U.S.A.
en van Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz in onze literatuurgeschiedenissen niet
te zeer overschat ten koste van de impact die de romans van Ehrenburg mogelijk
gehad hebben op het literaire gebeuren in de Nederlanden? Jean Weisgerber1 en R.F.
Lissens2 wijzen bijvoorbeeld op de invloed van de Amerikaan en de Duitser op het
werk van bijv. Louis Paul Boon. Maar zij brengen bijv. ook de romanconceptie van
Kamiel van Baelen, vooral van diens De Oude Symfonie van ons Hart in verband
met de romantechnieken van Dos Passos en Döblin. Ons onderzoek heeft evenwel
uitgewezen dat deze Zuidnederlandse schrijver, die technisch gezien verder stond
dan zijn tijdgenoot Boon in zijn tijdens de tweede wereldoorlog verschenen romans,
Dos Passos beslist niet kende, maar misschien wel Ehrenburg in Nederlandse vertaling
had gelezen. Ehrenburg maakte in de jaren dertig inderdaad school in Nederland.
Zijn defictionaliserende reportageromans deden enkele Nederlandse auteurs hèt
procédé aan de hand dat nu eens de mogelijkheden bood om de theorieën over de
nieuwe zakelijkheid in heus proza om te zetten. Maar Revis' 8.100.000 m3 Zand en
Ben Stromans Stad lokten meteen negatieve kritiek uit van o.a. Hendrik Marsman,
die de reportersesthetiek van deze schrijvers als onartistiek van de hand wees en de
voorkeur gaf aan het proza van Jef Last, Albert Kuyle en Albert Helman in wier werk
hij de aanwezigheid van de ver-beeldende en her-scheppende persoonlijkheid van
de auteur prees.
Het meningsverschil omtrent de praxis van de nieuwe zakelijkheid in de republiek
der letteren resulteerde zoals bekend in de zg. Prisma-discussie tussen de redacteurs
van De Vrije Bladen, discussie die het onderwerp was van de dissertatie van
J.J..Oversteegen3. Daardoor werd de draagwijdte van de term ‘nieuwe zakelijkheid’
voor de literatuur er evenwel niet duidelijker op. De vaagheid en de veelduidigheid
van het begrip is het

1
2
3

Jean Welsgerber, Aspecten van de Vlaamse Roman 1927-1960, (Amsterdam, 1968), p.
50,51,52 en 60.
R.F. Lissens, De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden, (Brussel-Amsterdam, 1967/4),
p. 271-272.
J.J. Oversteegen, Vorm of Vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk rn de
Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen, (Amsterdam, 1969).
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onderwerp van het laatste hoofdstuk van Antens boek. Daarin wijst hij er o.a. op dat
de nieuwe zakelijkheid blijkens de Franstalige en Engelstalige benaming (resp.
nouvelle objectivité, new objectivity) meer en meer met het objectiviteitsbeginsel
vereenzelvigd wordt. De kunstschilder A.C. Willink wordt niet door iedereen met
de nieuwe zakelijkheid geassocieerd: de enen noemen hem een romanticus, anderen
(o.a. Jan Engelman) spreken i.v.m. Willink en Pyke Koch van ‘bezield realisme’.
Hoe dan ook, het blijft moeilijk een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen
nieuwe zakelijkheid, magisch realisme en surrealisme en Anten is wel de laatste om
ons daarover opheldering te (willen) verschaffen. Waarom wordt Ferdinand Bordewijk
door sommige literatuurhistorici bij het magisch-realisme ingedeeld, terwijl anderen
hem onder de noemer nieuwe zakelijkheid plaatsen? Bestaat er een zekere graad van
overlapping tussen beide? Een duidelijk antwoord op deze vragen moet de student
of docent Nederlands, voor wie dit boek volgens de tekst op de cover bestemd is,
niet zoeken bij Anten.
In de conclusies van dit onderzoek wordt dan ook nogal wat water naar de zee
gedragen. De nieuwe zakelijkheid wordt een stijlprocédé genoemd dat je zou kunnen
omschrijven met de uitdrukking ‘mannentaal’. In enge zin, meent Anten, moet je het
verschijnsel beperken tot de reportageromans van Revis, Stroman c.s., maar als je
het wat ruimer neemt, kan je ook Slauerhoff, Vestdijk, Du Perron, Ter Braak, Helman,
Kuyle, Nescio, Marsman en zelfs... Multatuli als vertegenwoordigers van de nieuwe
zakelijkheid in de Nederlandse literatuur beschouwen. Terwijl toch algemeen wordt
aangenomen dat je het werk van iemand als Vestdijk niet onder een noemer kunt
vatten. Is het niet beter Ter Braak voorzichtig bij het modernisme onder te brengén,
zoals in een recent onderzoek van Fokkema en Ibsch4 gebeurt?
Vanuit literair-wetenschappelijk standpunt bekeken blijft Antens onderzoek te
zeer in vaagheden steken. De essentie van de nieuwe zakelijkheid binnen de
modernistische stromingen lijkt me onvoldoende tot uiting te komen.
De verhouding van de nieuwe zakelijkheid tot het expressionisme, het surrealisme
en het persoonlijkheidsideaal van de Forum-generatie komt in dit boek onvoldoende
uit de verf. Het beeld dat Anten geeft van de ontwikkeling van theorie en praxis van
het proza in het Interbellum is wel interessant, o.a. door de achteraan opgenomen
documenten en fragmenten, maar laat de lezer met te veel vragen achter. Een blik
over de Hollandse grenzen heen en een complementaire comparatistische benadering
zouden dit boek van zijn impressionistisch flou kunnen bevrijden.
Alken-Ter Koest, juni- oktober 1984.
Paul SCHAMPAERT

4

Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese Letterkunde, (Amsterdam,
1984).
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Briefwisseling Gerretson-Van Eyck, verzorgd en toegelicht door drs. P.
van Hees en dr. G. Puchinger. Bosch en Keuning n.v., Baarn 1984, 736
blz. prijs geb. fl. 65Na de publikatie van de vijf delen Briefwisseling Gerretson - Geyl (1979-1981) lag
het in de rede dat Van Hees en Puchinger ook de brieven zouden uitgeven die F.C.
Gerretson, alias Geerten Gossaert, en P.N. van Eyck elkaar geschreven hebben. Beide
editeurs hadden elk van hun kant al herhaalde malen uit die brieven geciteerd of
ernaar verwezen in verspreide publikaties. De uitvoerigste en boeiendste fragmenten
waren te vinden in een te Leiden gehouden rede van Puchinger (Van Eyck en
Gerretson, verschenen in De gids van oktober 1963 en naderhand herdrukt in
Ontmoetingen met Nederlandse literatoren, 1982). Aan de begrijpelijke
nieuwsgierigheid die daardoor gewekt was is met de voortreffelijke hier aan te
kondigen editie tegemoet gekomen.
De correspondentie, ca 400 nummers, begint in 1911 maar is pas echt goed op
gang gekomen in de jaren twintig, toen Van Eyck voor de NRC in Londen verbleef,
waar ook zijn oude vriend Geyl werkzaam was. Over hoogten en laagten loopt het
briefverkeer tot december 1949. Alles wat daarvan bewaard gebleven is - en er lijkt
niet zoveel te ontbreken - is in deze editie opgenomen, op enkele zeldzame coupures
na die ‘familiale of strikt in de privé-sfeer liggende zaken’ betreffen (blz. 10). Er
volgen nog enkele brieven die na Van Eycks overlijden (11 april 1954) gewisseld
zijn tussen mevrouw Nelly van Eyck en Gerretson. De waarde van de publikatie
wordt aanzienlijk verhoogd door een aantal bijlagen die deels in het corpus ingevoegd,
deels achteraan in het boek afgedrukt zijn. Daartoe behoren b.v. de tussen Gerretson
en J.C. Bloem gewisselde brieven in verband met een te treffen regeling voor Bloems
befaamde schuldenlast (‘de zaak-Gerretson’, zoals Bloem dat noemt in een van zijn
in 1980 gepubliceerde Brieven aan P.N. van Eyck); brieven van Gerretson aan minister
De Visser en aan Huizinga, ter ondersteuning van de benoeming van Verwey, resp.
Van Eyck, tot hoogleraar te Leiden; akten betreffende de oprichting van Leiding, en
de verschillende staten van de beginselverklaring voor dat tijdschrift; de bijdragen
die Gerretson en Van Eyck over elkaar geschreven hebben; en meer dergelijke
documenten zonder welke de brieven zelf minder goed begrepen zouden kunnen
worden. Heel nuttig zijn ten slotte de summiere inleiding en verantwoording, de
curricula van beide auteurs, de annotatie en de registers op personen en publikaties.
Wel had het proeflezen van de in kleiner corps gezette gedeelten - noten en registers
-best nog een keer overgedaan kunnen worden. Zo vond ik in kolom 2 van het
‘Register op publikaties’, maar ook elders (b.v. in n. 8 bij brief 35: ‘De weg van’
i.p.v. ‘naar het licht’ van Verwey) nogal wat titels niet helemaal juist geciteerd. In
de noten aangehaalde verzen (van Catullus in n. 7 bij br. 275; van Verwey in n. 23
bij br. 289; van Goethe in n. 5 bij br. 321) worden
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door erg storende drukfouten ontsierd. Aan verstrooidheid van de annotator zelf moet
het te wijten zijn dat van de levensduur van Jan van Nijlen niet minder dan 22 jaren
worden afgetrokken (br. 76, n.2); dat aan J. Greshoff een langer Belgisch
correspondentschap wordt toegeschreven dan hij ooit kan hebben vervuld (zelfde
noot); dat de onvoltooide grote studie over Gorter die in Van Eycks Verzameld werk,
deel 7, blz. 69-475 is opgenomen als ‘biografie’ wordt bestempeld (n. 2 bij de brieven
298 en 318). Maar goed: de ervaring, ook van de criticus, leert dat dergelijke foutjes
haast onvermijdelijk zijn. De annotatie is in haar geheel degelijk. Toch nog even dit:
ik denk dat heel wat lezers er moeite mee zullen hebben dat men het nodig vindt hun
in een publikatie als deze, die toch niet voor schoolkinderen bestemd is, uit te leggen
wat ze zich moeten voorstellen bij namen als G. Gezelle (‘1830-1899, Vlaams priester
en dichter’), Multatuli (‘ps. van E. Douwes Dekker, 1820-1887, letterkundige’),
Saidjah en Adinda (‘figuren uit Multatuli's Max Havelaar’), Shylock (‘de gierige
jood uit W. Shakespeare's The Merchant of Venice’) e.d.m. Het schijnt bij het systeem
te horen, maar er bestaat toch ook zoiets als ‘Systemzwang’.
Het belang van deze correspondentie ligt niet uitsluitend op het strikt literaire of
literair-historische vlak. In veel grotere mate dan b.v. de bekend geworden
briefwisseling van Van Eyck met figuren als Aart van der Leeuw, J.C. Bloem, H.
Marsman, kan ze als bron voor niet-literaire historici worden beschouwd. Dat geldt
in de eerste plaats voor het aandeel van Gerretson die, ook al bleef hij als journalist,
politicus en historicus een rasecht schrijver, zich meer buiten dan binnen de literatuur
bewogen heeft. Maar het geldt mede voor het aandeel van Van Eyck, voor wie
literatuur niet denkbaar was zonder een alomvattende levensleer, en die als het erop
aan kwam - en in zijn samengaan met Geyl en Gerretson kwam het erop aan - ook
in politieke en maatschappelijke aangelegenheden positie placht te kiezen. Niettemin:
het zou een wonder geweest zijn als in de relatie Gerretson-Van Eyck de literatuur
niet zwaarder had doorgewogen dan in de relatie Gerretson-Geyl.
Beter op zijn plaats, intussen, dan ‘literatuur’ is hier een woord als ‘dichterschap’,
dat we in de correspondentie nogal eens tegenkomen. Voor de vriendschap tussen
Van Eyck en Gerretson - de inleiders leggen daar van meet af de nadruk op - was
het essentieel dat zij elkaar door alles heen als dichters bleven benaderen. Al komen
nog zoveel zaken aan de orde die niets met poëzie te maken hebben, met op zijn
minst evenveel recht als ‘Gerretson-Van Eyck’ had in de titel van deze
brievenverzameling ‘Gossaert-Van Eyck’ kunnen staan. ‘Beste Gossaert’ is trouwens,
na de eerste jaren, de gebruikelijke aanhef in Van Eycks brieven, en in de antwoorden
is ondertekening met ‘Gossaert’ lang geen uitzondering. (Voornamen komen er
nauwelijks aan te pas. Van Eyck heet bij Gerretson meestal ‘Querculus’, een naam
waarmee hij zelf ook ondertekent. De
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aanspreekvorm is, opnieuw na een inrijperiode, vanwege Van Eyck je, terwijl
Gerretson het op Gij houdt, met af en toe een je ertussendoor). De vriendschap was,
zoals Gerretson in zijn hier opgenomen Levensbericht voor het Jaarboek van de
Maatschappil der Nederlandsche letterkunde 1956-57 verteld heeft, via de poëzie
ontstaan; na het verschijnen van De getooide doolhof was hij ‘op de trein gesprongen
om hem zèlf te zeggen: “Gij zijt de meester!”’ ...Nog in 1926, als hij ‘Geerten
Gossaert’ al achter zich gelaten heeft, beroept hij zich op het dichterschap om uit te
leggen waarom hij met Van Eyck ‘op een dieper niveau’ bevriend is dan met Geyl:
een niveau ‘waarop ik slechts met weinigen contact heb. Wij zijn dichters, en dat
beteekent voor ons toch nog wel iets meer dan versificator. Het is moeilijk dat zoo
precies aan te duiden, doch Gij begrijpt het wel.’ (Br. 94, 21.9.1926). Het toeval wil,
of misschien is het juist geen toeval, dat in de eerste èn in de laatste brief - van
Gerretson aan Van Eyck - sprake is van Experimenten. De eerste handelt over de
uitgave van die bundel in de bibliofiele reeks De Zilverdistel, waarvan Van Eyck
toen al de praktische leiding in handen blijkt te hebben gehad; in de laatste brief
dankt Gerretson voor de toezending van de vermeerderde druk van Herwaarts, en
verontschuldigt hij zich ‘dat ik je rijkdom slechts met mijn armoede, de nieuwe druk
van mijn Experimenten (1 of 2 nieuwe versjes!) reciproceeren kan’ (br. 414,
21.12.1949).
De interesse voor elkaar als dichter uitte zich bij beiden wel op heel verschillende
wijze. Het ziet ernaar uit dat Gerretson zijn leven lang geteerd heeft op zijn ontdekking
van De getooide doolhof. (Grappig is dat hij op 31 januari 1936 (br. 406) over zijn
jeugdig enthoesiasme voor ‘de Verlaten Doolhof’ schrijft, kennelijk associërend met
Greshoffs debuut Aan den verlaten vilver). Te midden van zijn vele en steeds weer
andere curas circum volantes lijkt hij weinig tijd en weinig zin te hebben gehad om
zoiets als de ontwikkelingsgang van zijn vriend de dichter op de voet te volgen. Eerst
in de oorlogsjaren ziet hij kans om zich wat in Van Eycks poëzie te verdiepen. Van
Eyck van zijn kant staat tegenover de dichter Gossaert mede als de essayist, voor
wie diens werk een onderdeel is van wat hij in de toenmalige Nederlandse poëzie
belangrijk acht. Bovendien zou hij Van Eyck niet zijn als hij, ook hier weer, kon
weerstaan aan de behoefte om als geestelijk leider op te treden. En waarlijk niet
alleen in zaken van poëzie. Al in de eerste jaren van de vriendschap veegt hij zijn
‘waarde Gerretson’ de mantel uit n.a.v. een krantenartikel over de verkiezingen:
‘volslagen gebrek aan waardigheid, aan houding’... ‘wezenlijk onserieus in deze
zaken’ enz. enz. (Br. 15, 25.6.1913). Het blijkt trouwens dat Gerretson zich die
‘geestelijke leiding’ liet aanleunen, al kon hij zich in latere jaren wel eens driftig
tegen Van Eycks eisen verzetten. ‘Het trof mij zóó’, schrijft Van Eyck in dezelfde
brief, ‘toen je mij zeide, dat je je tusschenbeide bij mij komt laten belezen’. Een
beroep op het dichterlijk geweten van zijn vriend had hij al eerder gedaan, toen die
uiting gaf aan zijn twijfel over de waarde van het
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dichterschap. Zo'n twijfel sluit ‘algehele overgave’ uit, en met iets minder kon Van
Eyck zich niet tevreden stellen. Voor het geval dat de twijfel toch bleef knagen was
niet alle hoop verloren; ‘die twijfel wordt nu een mogelijkheid van nieuwe
bijzonderheid in Uw verzen, wanneer zij er namelijk in tot uiting komt, zoodat het
werk, indien dat gebeurt, de schoonste en volledigste weerlegging zijn kan van de
zielsonzekerheid, die hij bezingt’ (br. 8, maart 1912). Het heeft, zoals bekend is, niet
mogen zijn. Geerten Gossaert is, enige ‘navonkelingen’ niet te na gesproken, de
dichter van Experimenten geheven. Van Eycks bemoeienis met Gossaert omgekeerd
ook diens erkenning van Van Eycks gezag - leidt er voorshands alleen toe dat
Gerretson het besluit neemt zijn vriend ‘contractueel te maken tot mijn litterairen
boedelberedderaar () die het recht heeft de editio ne varietur vast te stellen’ (br. 57,
24.1.1924). Tot zo'n contract is het niet gekomen. Toch is de afspraak niet zonder
resultaat gebleven. Onder de tweede wereldoorlog, terwijl de dagelijkse zorgen hun
herte verslonden om kolen, taptemelkbonnen, eetbare tulpebollen, dreiging met
evacuatie en met ‘opgehaald’ worden, buigen beide dichters zich samen over Gossaerts
‘ouden brevier’ en brengen zij de herziene, tot dan toe volledigste herdruk van
Experimenten (1943) tot stand.
Ook de kunst van het prozaschrijven komt ter sprake, als Gerretson daarover op
18 november 1939 (br. 303) nederig om raad vraagt. Hij ontwerpt nl. een (nooit
verschenen) Geschiedenis van het Vereenigd Koninkrijk in twee delen, en moet daar,
zegt hij, een andere ‘stijl’ voor kiezen dan voor zijn Geschiedenis van de
‘Koninklijke’; dat werk heeft hij ‘eenigszins gebruikt om zijn hand wat aan 't
prozaschrijven te wennen’. ‘Je weet dat ik eigenlijk meer rhetor dan prozaist ben.
Mijn prozastijl is geheel op 't spreken ingericht. - Nu moet ik een echte proza leeren
schrijven’. Het opmerkelijke is dat de vraag gericht wordt aan iemand van wie ook
Gerretson moest weten dat hij moeite had met wat ‘leesbaar schrijven’ heet. Al in
de tijd van Leiding had Van Eyck over zijn eigen ‘zwaardere soort proza’ geklaagd
(br. 175, 31.1.1930). In zijn antwoord op de adviesaanvrage laat hij zich daar nog
somberder over uit: ik ben, schrijft hij, ‘in een gelijke worsteling om het bereiken
van een behoorlijke stijl bevangen’ en ben ‘de lange zin, en de ingewikkelde,
klassicistische constructie als mijn doodsvijanden gaan voelen’; hij moet bescheiden
zijn want ‘zelf een kunstenaar die met een verleden van semi-onleesbaar proza een
klare stijl hoopt te vinden - past mij die bescheidenheid in de eerste plaats tegenover
anderen...’ (br. 306, 27.12.1939).
Tot de gespreksonderwerpen die tot op zekere hoogte op de literatuur betrekking
hebben behoort het tijdschrift Leiding, waarvan men hier de lange voorbereiding, de
moeizame oprichting, het aan kwellingen rijke bestaan en de niet onvoorziene
spoedige dood tot in bijzonderheden kan volgen. Nergens zo zeer als in deze brieven
wordt duidelijk dat Van Eyck,
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hoe onmisbaar Geyl en Gerretson ook waren, de drijvende kracht was achter deze
enigszins quichoteske, daarom niet minder respectabele onderneming. Het tijdschrift
beantwoordde het meest aan zijn behoefte om over een tribune te beschikken van
waaruit hij zijn eigenzinnige ideeën over leven en letteren uit kon dragen; minder
dan Geyl en Gerretson had hij de kans om dat buiten een eigen blad te doen. Behalve
dat hij er materieel gezien het meeste energie aan besteedde, was hij het ook die erin
slaagde de drie ‘leiders’ onder een gemeenschappelijke noemer te brengen. Het
driemanschap was alles samen vrij heterocliet van samenstelling; men denke alleen
maar aan het contrast tussen het politieke ‘radicalisme’ van Van Eyck en het
‘conservatisme’ van Gerretson, op literair gebied zelfs aan Van Eycks bewondering
voor en Gerretsons wrevel over Verwey en De beweging. Van Eyck ziet, of creëert,
achter de fundamentele tegenstellingen telkens weer het ‘gemeenschappelijk
grondbeginsel’ (br. 123, 24.8.1929 en passim) en in dienst daarvan is het dat hij al
zijn formuleringskunst aanwendt om een voor de drie aanvaardbare beginselverklaring
mogelijk te maken. Dat hij, dit doende, in aanzienlijke mate toch zijn eigen beginselen
onder woorden brengt is onvermijdelijk. Het volgende spreekt in dat opzicht
boekdelen. Van Eyck heeft een concept-beginselverklaring geredigeerd. ‘Het woord
dat op mijn inleiding past’, schrijft hij aan Gerretson, ‘is “kosmisch pantheisme”’ wel te onderscheiden, voegt hij daar als waarschuwing aan toe, van ‘mechanistisch’
en van ‘mystisch pantheisme’ (br. 164, 24.11.1929). Maar hij heeft, zegt hij, die
technische term om verschillende redenen niet willen gebruiken. Daarop nu Gerretson:
‘je terminus technicus: mystisch pantheisme, als ik 't goed lees (...) je weet heel goed
dat ik met dergelijke bedenkelijke levensbeschouwingen, als welgefundeerd Calvinist,
niets te maken wil hebben. Tot je geruststelling moet ik je verklaren, dat niemand,
hoe pervers ook, in het stuk iets van pantheisme heeft opgemerkt’ (br. 165,
27.11.1929; het ‘welgefundeerd Calvinist’ van Gerretson moet hier wel tussen
aanhalingsteken worden gelezen: zie de uitvoerige brief 387 van 17.8.1944, waarin
hij tegen zijn imago als calvinist opkomt).
In hoever een tijdschrift van die conceptie ooit leefbaar kon worden is een vraag
waarop het antwoord door de crisis van de jaren dertig overbodig is gemaakt.
Ofschoon... ‘Waar haal je de illusie vandaan’ merkt Van Eyck een keer op (br. 175,
31.1.1930), ‘dat ik bij de jongeren populair zou zijn. Integendeel, ik stel er mijn eer
in, het niet te zijn. Ik reken op pas latere jongeren. Voor hen is het tijdschrift’. Een
tijdschrift voor latere jongeren - ook zonder economische crisis lijkt zoiets niet
makkelijk in stand te houden.
In het bovenstaande is de aandacht gegaan naar een paar literair belangwekkende
thema's in de Briefwisseling Gerretson-Van Eyck. Misschien is daaruit de indruk
ontstaan dat hier twee schrijvers doorlopend over niets
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dan schrijversproblemen corresponderen. Ik wil er daarom nog even op wijzen dat
dit echt niet zo is. Er is tussen al deze brieven ook en vooral een emotionele
samenhang die de teneur ervan bepaalt. De inleiders citeren uit een van de eerste
bewaarde brieven (br. 8, maart 1912) van Van Eyck: ‘...omdat ik de omgang van
twee literaten als zoodanig alleen, zoo geweldig bezwarend en vermoeiend vind,
zoolang ze niet getoond hebben, dat zij ook menschen voor elkaar willen zijn’; ze
verwijzen ook naar het antwoord van Gerretson (br. 10, 10.5.1912): ‘...omdat ik ook
mijnerzijds geloof dat onze omgang slechts als een verkeer van mensch tot mensch
waardevol zijn kan’. De correspondenten waren nog vrij jong toen ze die
hooggestemde verklaringen aflegden, maar de hele jarenlange briefwisseling wijst
uit dat de afspraak zowel in goede als in (soms ook voor elkaar) kwade dagen tot het
einde toe geldig is gebleven. Als Gerretson en Van Eyck geen schrijvers waren
geweest hadden we hun brieven vanzelfsprekend niet te lezen gekregen; maar zonder
de emotie van de vriendschap die eruit spreekt zouden we die brieven misschien
alleen maar met belangstelling en niet zoals nu geboeid hebben gelezen.
C. BITTREMIEUX
Niels BOKHOVE, Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en
Vlaanderen. Amsterdam: Querido, 1984. 409 p.
De uitgeverij Querido uit Amsterdam, die zowat het integrale oeuvre van Kafka in
Nederlandse vertaling heeft bezorgd, presenteerde in het najaar van '84 ter afsluiting
van het (productieve) Kafka-jaar '83 de bovengenoemde studie van Niels Bokhove,
waarvan de ondertitel luidt: ‘Overzicht, bloemlezing en bibliografie van de
Kafka-receptie in het Nederlandse taalgebied’. Onder de ietwat vreemde hoofdtitel
‘Reiziger in scheerapparaten’ een biografische blunder van de theoloog Miskotte,
die dit beroep in een artikel uit '31 aan Kafka toeschreef- ligt een lijvig en fraai
uitgegeven turf van meer dan 400 bladzijden voor, verlucht met een aantal illustraties,
die meestal van de hand zijn van de illustrators van de verschillende Nederlandse
vertalingen. Men vindt o.a. de ergerlijke illustratie van Jan Vlasveld terug, die op de
kaft van ‘Franz Kafka - absurde verhalen’ (1982) een levensgrote kever aanbracht,
dit ondanks Kafka's hevig verzet tegen een figuratieve illustratie bij de uitgave van
‘Die Verwandlung’ (zie de brief aan uitgever Kurt Wolff van 25 October 1915). Er
werden verder nog een paar vroege publicaties afgedrukt, zoals de vertalingen van
Paul van Ostaijen uit '25 en de vroegste Kafka-artikels van Augusta de Wit (NRC
1922), Nico Rost (De Telegraaf '23) en Menno Ter Braak (het Vaderland '36). Een
pluspunt voor Bokhove is de ruime plaats die toebedeeld werd aan de uitvoerige
bloemlezing (zie infra) - een handige collectie min of meer representatieve teksten
waarop Bokhoves synthese teruggaat - en de zeer
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gedetailleerde bibliografie (samen 3/4 van het boek), die chronologisch opgebouwd
is en eveneens plaats inruimt voor een overzicht van fictieve werken,
theater-voorstellingen, TV- en radio-spelen, collages en muzikale producties die zich
op Kafka baseren.
Na een vluchtige inzage en lectuur van de inleiding, blijkt dat Bokhove vooral de
nadruk op het informatieve heeft willen leggen en we ‘geen diepgaande studie van
de Kafka-receptie in Nederland en Vlaanderen mogen verwachten’ (12) (‘...waarbij
een mogelijk gevoelige zaak - hopelijk niet! - die van de Vlaamse bijdrage in het
geheel is’ [sic!]). Die stelling wordt door een verdere lectuur inderdaad ‘hardgemaakt’,
want de indruk van een losse aaneenschakeling van feiten en leesprotocollen, waarvan
het belang en de getrouwheid zowel als de kritische verwerking niet altijd homogeen
te noemen is, wordt door de integrale lectuur van Bokhoves boek bevestigd. Dat
wekt dan toch weer verwondering, want in een vorige zin lezen we dat de bedoeling
van dit boek - toch een uitdaging met z'n volle 400 bladzijden - erin bestaat ‘om deze
leemte (nl. het feit dat de Nederlandstalige Kafka-receptie in buitenlandse overzichten
wordt doodgezwegen) op te vullen en aldus een Nederlands equivalent te bieden
voor soortgelijke overzichten, die al in het buitenland bestaan’(12). De lezer denkt
hierbij natuurlijk aan een beproefd werkinstrument van vele Kafka-scholars: Peter
U. Beickens ‘Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die Forschung’ (Frankfurt:
Fischer 1974), een vergelijking die Bokhove geenszins doorstaat, al heeft hij zich
blijkens de indeling uit de inhoudstafel wel door Beicken laten inspireren. De
vergelijking met Beicken toont aan, dat een dergelijk informatief en documentair
werk, dat toch een wetenschappelijk werkinstrument wil zijn, onder de overvloed
aan lectuurgegevens een synthetische en kritische visie veronderstelt. Bokhove lijkt
meer geïnteresseerd in het fait-divers dan in een wetenschappelijk bruikbare synthese,
wat des te meer verwondering wekt, wanneer men weet dat Bokhove een filosofische
scholing kreeg....
De eerder ludieke inleiding begint met een kranteknipsel uit het Utrechts
Nieuwsblad, waarin ons het treurige lot van een echtpaar wordt verhaald, dat uren
in een braambos verstrikt heeft gezeten; aangezien een dergelijke situatie ook in een
verhaal van Kafka voorkomt, suggereert de auteur blijkbaar dat Kafka's ‘absurditeiten’
- ten minste bij onze noorderburen - een uit-het-leven-gegrepen karakter vertonen.
De auteur vermeldt verder in de inleiding ook de criteria die ten aanzien van de
opgenomen of besproken artikels werden aangewend: hun curiositeit (de éérste
artikels), hun originaliteit t.a.v. de internationale receptie, hun belang voor de latere
receptie en tenslotte hun rubrieerbaarheid, zij het als inleidende,
historisch-biografische, psychologische, tekstimmanente, filologisch-stilistische,
maatschappij- en cultuurkritische, theologische of filosofische lectuur. Bokhove
relativeert echter zelf de waarde van deze indeling.
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Het eerste hoofdstuk, ‘Kafka's Dutch connections’, munt uit door overbodigheid.
Bokhove reconstrueert de eerder hypothetische ontmoetingen van een aantal
Nederlanders met Kafka. Op basis van hun al dan niet persoonlijke en/of
gemystifieerd-gefantaseerde getuigenissen, komt de auteur tot de meest twijfelachtige,
ja ronduit belachelijke conclusies, zoals het feit, dat de ontmoeting van ‘een
Rotterdammer’ (waarvan het bestaan niet eens vaststaat) met Kafka in het Weense
Café ‘Herrenhof’ - jawel, de herberg uit ‘das Schloss’ heet ook zo! - ‘een concreet
bewijs (zou) vormen, van de invloed van dit café op Kafkas werk’ (18); Bokhove
weet nog te vertellen dat café ‘Herrenhof’ ook wel eens ‘Hurenhof’ genoemd werd,
en dat Kafka er deel uitmaakte van een ‘uitgelezen’ gezelschap literaten, die het
nogal eens bont maakten. (!) Al even onwaarschijnlijk en irrelevant is het verhaal
van het kunstenaarsduo, de gebroeders Hanf (met bijgevoegde foto van een olijk
ogend stel dandy's), die Kafka in Spindelmühle tijdens een wintervakantie zouden
gezien hebben, wat Bokhove tot de ‘gewaagde’ conclusie voert, dat ze ‘model zouden
gestaan hebben voor het helpers-duo uit “das Schloss”’... Niet bepaald een compliment
voor de heren. Waarschijnlijker is alleszins Bokhoves bewering, dat de gebroeders
Hanf grote gangmakers geweest zijn van de ontdekking van Kafka in Nederland.
Na een zeer gedetailleerd overzicht en evaluatie van de Nederlandse vertalingen
(met nauwkeurige opsomming van vertaalfouten, gebruikte lettertypes en dies meer),
opent Bokhove zijn eigenlijke studie met een synthese van de vooroorlogse en
naoorlogse receptie. In de bloemlezing worden per rubriek zo mogelijk een
representatieve voor-en naoorlogse kritiek (of een uittreksel) opgenomen; een niet
zo gelukkige keuze, omdat een aantal rubrieken het best met één exemplarische tekst
hadden kunnen stellen, waardoor meer plaats was vrijgekomen voor de belangrijkere
rubrieken (b.v. de tekstimmanente) of voor de belangrijkere auteurs. Overigens laat
ook de keuze van de uittreksels te wensen over.
Bokhove besteedt in zijn behandeling van de vooroorlogse periode terecht veel
aandacht aan de al dan niet slaafse verhouding van de Nederlandse receptie tot de
‘orthodoxe’ Kafka-lezing, zoals die door Kafka's testament-uitvoerder Max Brod
werd gepredikt: een metafysisch-allegorische lectuur met Joods-Zionistische signatuur,
waarin vooral het begrip van de (uitgestelde) genade een grote plaats inneemt.
De journalist Nico Rost, die eveneens op twijfelachtige ontmoetingen met Kafka
prat ging, besteedde in een aantal artikels tussen '23 en '26 voor het eerst uitvoerig
aandacht aan Kafka. (De eerste recensie dateert van '22 en is van de hand van Augusta
de Wit).
Ondanks een zeker ‘plagiaat’ van Brod, wordt diens ‘religieuze’ visie door Rost
reeds op twee punten verraden, die ook in de internationale kritiek ruimschoots aan
bod zullen komen; Rost spreekt van een ‘schouwen in het
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onderbewustzijn’, waardoor de lectuur van Kafka een gevoel van ‘Unheimlichkeit’
oproept, dat zich ook daadwerkelijk materialiseert binnen een aanvankelijk idyllische
of toch minstens normale werkelijkheid. Rost heeft dan ook onmiddellijk aandacht
- en al de latere critici volgen hem daarin - voor Kafka's onvatbare stijl: een ondeelbare
éénheid van zakelijkheid en Unheimlichkeit, doortrokken van een vreemdsoortige
ironie. En tweede ‘afwijking’ van Rost betreft zijn aandacht voor de
politiek-maatschappelijke implicaties van Kafka's werk, al moet men dit vooral in
psychosociale zin begrijpen en als wending naar een meer atheïstische en
anthropologische interpretatie.
De toetssteen voor de oorspronkelijkheid van de Nederlandse Kafka-receptie is
ongetwijfeld de evaluatie van Kafka's Joodse herkomst en het belang daarvan voor
het werk. Van Praag, Miskotte, Marsman en Ter Braak zullen uitdrukkelijk dit
Judaïsme belijden, al is het precies Ter Braak, die met zijn artikel ‘Decadent zonder
Decadentie’ (1938) de echte ‘kentering in de slaafsheid’ (67) t.a.v. Brod zal inluiden,
en een religieuze duiding zal afwijzen. Net zoals Vestdijk interpreteert Ter Braak
Kafka's Judaïsme eerder als een algemene, existentiële structuur - het nergens meer
thuishoren, representatief voor de ontworteling van de Europese cultuur in het
algemeen -, dan als een bepaalde ideologisch-inhoudelijke categorie. Van Praag en
Miskotte zijn daarentegen rabiate verdedigers van de religieus-allegorische lectuur,
waarbij vooral de laatste in zijn dissertatie ‘Het Wezen van de Joodse religie’ met
verwijzingen naar Buber (de Ik-Gij filosofie!) en Kierkegaard (schuld en angst)
Kafka's aporieën zonder blozen tot theologische vraagstukken herleidt. Van Praag
zoekt dan weer een compromis door de introductie van het Deus absconditus-begrip.
N.a.v. een open brief correspondentie met Marsman, die sterk door Miskottes
Judaïsme-thesis zou beinvloed zijn, schreef Vestdijk in 1939 onder de titel ‘de Realiteit
bij Franz Kafka’ een reeks artikels over Kafka, waarvan Bokhove terecht beweert
dat ze een plaatsje verdienen tussen de buitenlandse kritieken van het eerste uur ('39
is voor de internationale Kafka-receptie nog vroeg). Ze werden integraal opgenomen
in de bloemlezing. Ondanks het feit dat hij zich in zijn derde artikel, net zoals Ter
Braak en Marsman, tot een ‘existentialistische’ schuld-theorie laat verleiden,
ontwikkelt Vestdijk in ‘het IJspaleis’ en ‘de Ontsnapping’ een bijwijlen fascinerende
thesis m.b.t. het samengaan van ‘kinderlijke onschuld’ en blind doorgedreven
‘rationalisme’ in Kafkas personages (‘argeloze denkmachines’), twee schijnbaar
tegengestelde aspecten, die echter convergeren in een soort zelfbedrog, een satyrisch
geënsceneerd schijngevecht met een souvereine orde, die als irrationeel ervaren wordt
omdat ze ontsnapt aan de (narcistische?) logica van de subjekten. Het is onmogelijk
om aan de macht van die souvereine orde te ontsnappen, ook al is dit een schijnorde
die elke epistemologie perverteert, geschraagd door een ‘unzer-
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störbare’ immanente en absolute realiteit. Een ‘doorbraak’ naar de onmiddellijkheid
van dit absolute, naar de irrationele grond van de rationaliteit, heeft echter óf de
vernietiging van het Kensubjekt óf een listige assimilatie van dit subjekt door precies
die hiërarchische instanties die hij bestrijdt tot gevolg. Nochtans zijn er momenten
waarop de ‘naïviteit’ van het Subjekt onbewust de schijnorde doet sidderen en een
doorbraak naar het ‘absolute’ bewerkt. Vestdijk glijdt echter ons inziens op een
zijspoor wanneer hij de existentiele wortels van de blindheid van de subjekten in
‘angst’ en ‘schuld’ lokaliseert.
Te vermelden is tenslotte Vestdijks vergelijking van Kafkas ‘tekstlabyrinthen,
(een begrip van van Praag) met een detectiveverhaal; verbindt men dit met een andere
stelling van Vestdijk, nl. dat Kafka geen individueel metafysisch systeem uitbouwt
om de souvereine orde en het immanent absolute te ‘gronden’, maar eerder het
metafysische werkelijkheidsconcept en haar typische structuren ‘uitbeeldt’
(ensceneert), dan komen we, dicht bij een actuele opvatting, die het metafysisch
discours door de vergelijking met het detectiveverhaal ‘ontmaskert’ als een bepaalde
waarheidsstrategie. Overigens maakte Vestdijk zelf een aantal verwijzingen naar
Nietzsche en vergeleek hij in een artikel Kafka en Conan Doyle!
In het beknopte tweede deel over de naoorlogse receptie valt Bokhove zwaar door
de mand. In het deel over de monografieën wijdt hij enkele bladzijden aan het
bekroonde essay van Ludo Verbeeck ‘Franz Kafka of de andere ervaring’ (Boom
1976). De Leuvense hoogleraar wordt door Bokhove tot marxistisch structuralist
‘gepromoveerd’, wat voor een zekere hilariteit heeft gezorgd in de wandelgangen
van de Leuvense Faculteit. Ernstiger is echter de grond van Bokhoves conclusie. De
vitterige bibliograaf, die letterlijk en figuurlijk punten, komma's en uitroepingstekens
plaatst in de citaten van anderen, ontpopt zich als een slecht lezer. Hij legt Verbeeck
de (verkeerde) conclusie in de mond, als zou Kafka het onderspit delven in de
discussie met Berthold Brecht, omdat hij niet aan diens criterium van de ‘concrete
bruikbaarheid’ zou voldoen, terwijl Verbeeck precies aantoont, dat Kafka als
‘dialecticus van het onmogelijke’ tegen de draad van de historisch-dialectische eis
van de ‘bruikbaarheid’ ingaat. Kafka's schriftuur bewaart immers de ‘blinde vlek’
van een ‘opgespaarde ruimte’ die oneindig weerstand biedt aan de marxistische
‘eschatologie’, of aan de dialectiek van de Waarheid überhaupt. Bokhove had
overigens in Verbeecks narratologie of ‘poëtica van de leugen’ een fundamentele
breuk moeten erkennen met de existentialistische benadering, waar ook Verhaar
(‘Franz Kafka of Schrijven uit onmacht’ A'dam 1975) nog schatplichtig aan is.
Verbeecks ‘immanente’ benadering analyseert het strategische standpunt van het
vertelproces en bevrijdt de Kafka-lectuur uit de ‘Sackgasse’ van de angst-, schulden onmacht-theoriëen, met hun typische identificaties tussen verteller en/of personage
en auteur enerzijds en tussen verhaalstructuren en
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existentiële processen anderzijds. (Deze opvattingen woekeren overigens nog steeds
voort in de zogenaamde ‘narcisme’ - theoriëen, waarin Kafka's vertelprocessen in
termen van oraalnarcistische en ‘authentiek’ (?) narcistische regressies resp. integraties
worden uitgelegd).
Uitvoerige aandacht wordt ook besteed aan de nestor van de Vlaamse Kafka-kritiek,
de Gentse hoogleraar Uyttersprot, die bekend werd door zijn discussie met Brod en
om zijn verrassende filologisch-stilistische analyses. We hadden graag van hem wat
meer uittreksels gelezen in de bloemlezing; die hadden ruimschoots de fragmenten
van zijn epigonen vervangen.
Met uitzondering van Jan Molitor (‘Asmodai in Praag’, 's-Graveland 1950)
vervallen de meeste naoorlogse critici in de typische, meestal ‘existentialistische’
sjablonen.
Tot besluit nog dit: Bokhoves studie heeft een zekere verdienste als naslagwerk
(al vertoont ook de bibliografie een paar hiaten); toch lijkt hij niet wars van een
feitenfetischisme, en dat is een onvergeeflijke fout bij het verschijnsel ‘Kafka’, wiens
naam de metonymie is van een verzameling teksten, waarin de structurele weerstand
tegen een mogelijke ‘Auslegung’ in termen van ‘auteur’, ‘werk’ en ‘leven’ een bijna
thematische kracht uitstraalt. Bokhoves visie gaat dan ook wezenlijk voorbij aan de
leesoefening, die Kafka ons onophoudelijk oplegt.
Bart PHILIPSEN
Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung hum 50. Todestag.
Universitätsbibliothek Amsterdam, Amsterdam, 1984, Castrum Peregrini
Presse, fl 27,50. Stefan George, Drie Gedichten, Amsterdam, 1983,
Castrum Peregrini, fl 19.
‘Castrum Peregrini’ is als uitgeverij het resultaat enerzijds van de gastvrijheid van
enkele Nederlandse schrijvers voor tijdens het nazi-regime geëmigreerde Duitse
literatoren als Wolfgang Frommel en anderzijds van de verdere samenwerking tussen
Nederlanders en Duitsers, met name rond het gelijknamige tijdschrift dat in 1951
voor het eerst verscheen. Tijdschrift en uitgeverij kristallizeren hun belangstelling
op het werk en de persoon Stefan George.
In verband met deze veelomstreden Duitse dichter publiceerden de medewerkers
ervan onlangs twee uitgaven: een kataloog bij de tentoonstelling in de Amsterdamse
universiteitsbibliotheek ter herdenking van zijn dood 50 jaar geleden en een
vooruitgave van drie gedichten, in het Nederlands vertaald, uit zijn laatste bundel
‘Das Neue Reich’. De volledige vertaling hiervan zal wellicht volgend jaar
verschijnen.
‘Stefan George und Holland’ is de titel van deze zeer verzorgde kataloog, die aan
de hand van uitvoerig materiaal, waaronder tevens een reeks fotografische illustraties,
de frequente contacten van Stefan George
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met Nederlandse dichters behandelt, vooral die met Albert Verwey, met wie George
- ondanks de afstand die tussen beide na enkele jaren groeide - zijn hele leven bevriend
bleef. Precies op deze ‘verhouding’ (Verwey) betrekt zich het helder geschreven
inleidend essay van Karlhans Kluncker, die haar zowel vanuit biografische
documenten als vanuit het werk van beide dichters belicht. Hierna volgt een
gecommentarieerd bibliografisch overzicht van de aan elkaar gerichte poëzie en
vertalingen van beide auteurs en van mensen uit de ‘George-Kreis’. Aangezien er
nog helemaal geen wetenschappelijk-kritische uitgave van Georges oeuvre bestaat,
zijn er hier interessante gegevens over het ontstaan van enkele gedichten te vinden.
In een laatste gedeelte wordt verder aandacht besteed aan de receptiegeschiedenis
van Georges werk in Nederland. Ook hier valt de grondigheid op waarmee de
bibliografische research werd verricht en zijn er enkele boeiende uiteenzettingen te
lezen, bv. over de briefwisseling Verwey - Friedrich Wolters.
In de voorpublicatie van de vertaling van ‘Das Neue Reich’ verscheen er een
selectie van drie tamelijk lange gedichten: ‘Hyperion’, waarin George naar een
persoonlijke interpretatie van Hölderlins roman het verlangen naar een op de Griekse
oudheid geïnspireerd ‘tweede tijdperk’ uitspreekt, verder twee dialogisch opgebouwde
gedichten: ‘De gehangene’ en ‘De mens en de drude’. In beide laatste wordt in zeer
agressieve taal de oppervlakkige mentaliteit en de hypocrisie van zowat alle
bevolkingslagen van de moderne maatschappij aan de kaak gesteld. Georges strategie
bestaat in het aanwenden van een archaïsch gekleurd woordregister, wat van de
vertalers eens te meer een principiële keuze tussen ‘vrij’ of ‘tekstgetrouw’ omzetten
vereist. De groep rond Castrum Peregrini heeft duidelijk voor de tweede opvatting
geopteerd. Zij bevestigen in het ‘Naschrift’ dat hun ‘collectieve werkwijze geschikter
is voor objectiverende benadering dan voor subjectief herdichten’.
De vertaling die ons hier wordt aangeboden volgt de originele tekst dan ook op
de voet. Daarbij valt het echter op dat deze aanpak de vertalers bij de behandeling
van de vaak zo sterk verdichte schriftuur van George voor problemen heeft gesteld.
Dit blijkt uit constructies als ‘Eens wordt in u tot bloed verlangens peinzen’, waarin
men een Duitse vooropgestelde genitief (‘der sehnsucht sinnen’) met alle gevolgen
per se in het Nederlands heeft willen behouden. Wellicht met het oog op dergelijke
moeilijkheden werd het versschema in het derde gedicht aangepast. Het is dan ook
geen toeval dat juist dit gedicht het vloeiendst leest.
Dit betekent niet dat het ook in de twee andere niet vaak mogelijk zou zijn geweest
goed Nederlands met een getrouwheid aan de basistekst te verbinden. Men kan zich
echter de vraag stellen waarom een vertaling die de oorspronkelijke versie niet naar
de kroon wil steken niet naast deze
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wordt afgedrukt, zoals het overigens tegenwoordig veelal de goede gewoonte
geworden is. Dit zou bovendien het contact van de Nederlandstalige lezers met
George's in de boekhandel moeilijk verkrijgbare poëzie (een nieuwe Gesamt-Ausgabe
in 18 delen is pas gestart bij Klett-Cotta) uitstekend kunnen bevorderen en dat lijkt
toch wel in het project van Castrum Peregrini ingeschreven. Verder wachten wij met
spanning op de vertaling van de ‘liederen’; uit ‘Das Neue Reich’, voor ons het literaire
hoogtepunt uit deze bundel. Enkele van deze zeer late gedichten mogen ongetwijfeld
tot de sterkste van Stefan George's hele oeuvre gerekend worden.
Jan ROELANS
ULLA MUSARRA, Narcissus en zin spiegelbeeld. Het moderne ik-verhaal.
Assen, Van Gorcum, 1983, X + 106 blz. (Puntkomma-reeks nr. 14). Ing.
f 19,90
Nadat met de vlucht van het structuralisme de studie van het point of view wat in
het vergeetboek was geraakt, is daar sinds de publicatie van Genette's Figures III
(1972) met zijn onderscheid verteller - personage - focalisator opnieuw verandering
in gekomen. Vooral de studie van het ik-verhaal lijkt de laatste jaren fel in trek. In
de Puntkomma-reeks verscheen nu ook Narcissus en zin spiegelbeeld van U. Musarra.
Het betreft hier een vereenvoudigde en tegelijkertijd een breder uitgewerkte versie
van haar doctorale dissertatie Le roman-mémoires moderne. Pour une typologie du
récit à la première personne (Amsterdam, Apa-Holland University Press, 1981).
In een inleidend eerste hoofdstuk krijgen we een typologie van het ik-verhaal. De
kritiek die de auteur in haar proefschrift formuleerde op de theorie van Genette, werd
hier achterwege gelaten. Na een afbakening van het ik-verhaal ten opzichte van het
hij-verhaal en de autobiografie, volgt een definitie van de verschillende subtypes van
het ik-verhaal op grond van drie criteria: 1. de activiteit van de verteller (herinnerings-,
dagboek- of briefroman) 2. de tijdsafstand tussen het vertellen en het vertelde
(retrospectief chronologisch of quasi-simultaan) 3. de existentiële positie van de
verteller tot de vertelde gebeurtenissen (verteller als hoofdfiguur, nevenfiguur of
slechts rapporteur van wat hij gezien of gehoord heeft). Vernieuwend is deze typologie
niet, maar voor de leek is het wellicht toch interessant om de dingen even op een
rijtje te zien. In wat volgt beperkt U.M. zich vooral tot de verteller als hoofdfiguur,
of tot wat ze noemt de ik/ik-relatie: de ik-verteller (Narcissus) en zijn ik-figuur (zijn
spiegelbeeld).
De volgende drie hoofdstukken brengen een overzicht van het ik-verhaal vanaf
zijn ontstaan in de Verlichting en de Preromantiek tot de dag van vandaag. Het tweede
hoofdstuk is gewijd aan het traditionele ik-verhaal uit de achttiende en negentiende
eeuw. In de herinneringsromans die toen
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verschenen was er een grote tijdsafstand tussen de twee ikken, zodat men van een
subject-verteller kon spreken die zich als de meerdere t.o.v. zijn object-figuur verhield.
Van het narcistische aspect - de liefde van de verteller tot zichzelf - was hier geen
sprake. Het absolute weten van de ik-verteller uit de traditionele herinneringsroman
begint echter al vrij vlug af te brokkelen in de meer experimentele romans van die
tijd zoals Tristram Shandy van Sterne en in de brief- en dagboekromans waar het
weten van de ene ik-verteller door een andere soms als niet-weten of schijn-weten
wordt gekarakteriseerd. Dit kondigt meteen het modernistische ik-verhaal aan,
waarover het derde hoofdstuk gaat.
Terwijl Op zoek naar de verloren tijd van Proust nog geen radicale breuk met de
traditie betekende (het ik is er immers nog steeds op zoek naar zijn verleden, zij het
gevoelsmatig), vormt De bekentenissen van Zeno van Svevo dat wel. De narcistische,
maar niet meer zo betrouwbare ik-verteller tracht nu zichzelf te vinden in het heden.
In een poging om toch tot een vorm van weten te komen, wordt de herinneringsroman
nu ook vernieuwd door combinatie of inbedding van dagboek- of brieffragmenten.
In de jaren na het modernismè zorgen existentialistische theorieën voor een
vertellen over de objecten uit de buitenwereld in de tegenwoordige tijd. Deze
romantheoretische standpunten worden toegepast in o.a. Walging van Sartre en in
De vreemdeling van Camus. Tevens vormen ze de aanzet voor het ontstaan van het
eerste-persoons presens verhaal, waar het ik/ik-schema tot een enkelvoudig ik-schema
wordt gereduceerd, zoals in La jalousie1 van M. Butor en duidelijker nog in Nooit
meer slapen van W.F. Hermans. Vrijwel parallel daarmee ontstaat een richting die
men een voortzetting van de modernistische traditie kan noemen met
vertegenwoordigers als M. Butors L'emploi du temps. De typische modernistische
procédes worden hier met een uiterste consequentie en een zekere eenzijdigheid
toegepast. Anderzijds kan men Mijn levende schaduw van P. de Wispelaere en J.
Brouwers' Het verzonkene beter plaatsen tussen de modernistisch herinneringsroman
en het eerstepersoons presensverhaal in.
Samenvattend kan men de evolutie van het ik-verhaal als volgt kenschetsen: van
een subject-verteller die zich retrospectief buigt over zijn objectfiguur in de
traditionele herinneringsroman, gaat het over twee subjecten (verteller en figuur)
waarbij de ik-verteller ook al op zoek gaat naar zijn eigen ik, naar het eerste-persoons
presens verhaal waar het ik zich richt op zijn eigen, in het heden bestaand zelf. Dit
narcisme wordt bovendien in sommige verhalen nog onderstreept door het spiegelen watersymbool.
Het is duidelijk dat U.M. met deze studie op de eerste plaats een bijdrage leverde
tot de geschiedenis van het moderne ik-verhaal. Innoverende typologische kenmerken
of een gesofisticeerd analysemodel voor de benadering

1

Ik citeer de titels in de taal waarin ze voorkomen in het werk.
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van de ik-roman treffen we bij haar niet aan. Desondanks heeft dit werkje zijn
charmes. Positief is vooreerst dat U.M. een continue lijn weet te trekken in de evolutie
van het ik-verhaal door eigenlijk vooral de herinneringsroman en de daarmee verwante
types van de dagboek- en briefroman te behandelen. Bovendien legt ze steeds de link
tussen twee opeenvolgende periodes. Toch lijkt het er soms wel eens op dat ze het
belangrijke fenomeen van de stream-of-consciousness novel (zonder vertelsitiatie)
over het hoofd ziet2. Dat is natuurlijk haar goed recht, maar schrijft ze hierdoor niet
eerder de geschiedenis van de (ik)-herinneringsroman dan van het ik-verhaal in het
algemeen? M.i. mocht ze het onderscheid tussen het ik-verhaal mét narratieve situatie
(schriftelijk of mondeling) en deze zonder epische situatie (bewustzijnsroman) toch
wel wat meer uit de verf hebben laten komen3.
Anderzijds pleit het weer voor de auteur dat ze de hoofdzakelijk Franse voorbeelden
uit haar proefschrift voor deze Puntkomma-reeks aangevuld heeft met voorbeelden
uit andere taalgebieden, inclusief het Nederlandse. Wie een (algemene) geschiedenis
van het ik-verhaal wil schrijven, dient immers zoveel mogelijk verschillende
voorbeelden te kiezen, al is ze daar helaas toch niet altijd in geslaagd. Op sommige
plaatsen zijn de sporen van haar dissertatie die zich concentreerde op het ik-verhaal
in het modernisme en onmiddellijk daarna, nog zichtbaar. Zo komt het hoofdstuk,
gewijd aan het traditionele ik-verhaal uit de 18de, 19de eeuw overtuigend over (d.w.z.
met genoeg voorbeelden om van een lijn in de geschiedenis te kunnen spreken), maar
wanneer ze het heeft over het modernistische ik-verhaal, lijkt U.M. soms toch wat
te specialistisch. Op zoek naar de verloren tijd van Proust en De bekentenissen van
Zeno van Svevo worden er zeer (te?) uitvoerig geanalyseerd en blijken voor haar
voldoende om de richting aan te geven die het ik-verhaal in die tijd inslaat. Weliswaar
hebben deze twee romans een grote rol gespeeld en plaatst ze hen in een breder kader
in een inleidend stukje, maar andere concrete voorbeelden ontbreken jammer genoeg.
Waar blijven b.v. Joyce en Faulkner? Overigens zou ze er wellicht ook goed aan
gedaan hebben voor de leek aan haar titel ‘Het modernistische ik-verhaal’ de datering
‘1910-1940’ te verduidelijken.
Het besluit heeft me wat ontgoocheld. Na een voortreffelijke synthese van de
ik/ik-relatie in het moderne ik-verhaal gaat de schrijfster nogal uitvoerig in (2 blz.
op een geheel van 4) op het spiegel-en watersymbool in sommige recente ik-verhalen.
Deze benadering is ongetwijfeld zeer interes-

2
3

Andere critici rekenen echter bv. Op zoek naar de verloren tijd van Proust tot de
bewustzijnsroman.
Zie bv. in het standaardwerk van B. Romberg, Studies in the Narrative Technique of the
First-Person Novel. Lund, Almqvist & Wiksell, (1962), p. 33-38 en N. Tamir, Why I? - A
Redefinition and Description of the so-called ‘First-Person Novel’. Doct. Diss. New York
Univ., 1976, p. 39-56
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sant, maar hoort m.i. eerder thuis in het corpus dan in het besluit. Evenzo haalt U.M.
in haar overzicht van de narcistische traditie nog het Zelfportret van H. Teirlinck aan
en gaat er wat dieper op in, terwijl het werk voordien nooit vermeld werd.
Tot slot nog dit. In dit behoorlijke Nederlands van deze Deense onderzoekster,
komt het voor de lezer nogal hinderlijk over dat de ene titel van een bepaalde roman
wel vertaald wordt en de andere weer niet. Waarom moet het bv. zijn De val of De
vreemdeling van Camus, maar L'emploi du temps van Butor? Een beetje meer
consequentie ware hier wenselijk geweest. Naast een paar minder belangrijke
zetfouten, bv. Musarra-Schrøder 1981/61-67 i.p.v. S7 (p. 31) en waardoor i.p.v.
waardooor (p. 85) wou ik om te eindigen toch nog een zeer manifeste signaleren. Op
de achterflap staat o.a. te lezen ‘In de jaren van het modernisme dreigt bij schrijvers
als Sartre, Camus, Becket of Hermans de ik/ik-relatie zelfs volledig te worden
opgelost’, waar vermoedelijk ‘in de jaren na het modernisme’ werd bedoeld. Wil
men daar rekening mee houden bij een eventuele tweede druk?
Annie VERHAEGHE
Maarten van BUUREN, De boekenpoeper. Over het groteske in de literatuur.
Assen, Van Gorcum, 1982, 108 blz., 340BF.
Dit handzame boekje is het elfde deel in de verdienstelijke Puntkomma-reeks die
verschillende aspecten van de literaire communicatie op een bevattelijke wijze aan
de orde brengt, als daar o.a. behandeld zijn: fictionaliteit, tekstsociologie, personage,
Latijns-amerikaanse literatuur enz. Onderhavig boek handelt over het groteske in de
literatuur, en het personage waaraan de (opmerkelijke) titel ontleend wordt, is meteen
revelerend voor de theorie van het groteske die van Buuren hier uiteenzet.
Boekenpoeper (of cacalibri) is de naam die de volksmond gegeven heeft aan een
standbeeld van Niccolo Tommaseo in Venetië. De wijze man, een beroemde
negentiende-eeuwse filoloog, wordt rechtstaand afgebeeld, gekleed in een lange
mantel, met achter hem een flinke stapel boekwerken, waarbij het net is of die boeken
van onder die mantel te voorschijn komen... Volgens van Buuren is dit een treffende
illustratie van Mikhail Bakhtins opvatting van het groteske. Volgens deze
literatuurtheoreticus heeft het groteske te maken met de niet-officiële volkscultuur,
het carnavaleske gebeuren, dat het serieuze, de heersende norm weglacht. Dit
levens-bevestigende gebeuren wordt gekenmerkt door profanatie, familiarisatie, met
een typische voorkeur voor het hyperbolische, het excentrieke, de maskerade. Het
groteske slaat dan vooral op de doorbreking van het klassieke lichaamsschema, dat
afgerond is, gesloten, afgescheiden. Bij het groteske lichaam worden de grenzen
overschreden door vooruitspringen-
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de lichaamsdelen (neus, fallus) en wijde openingen (mond). Bovendien worden, naast
de desintegratie van de lichamelijke eenheid, vooral de laaglichamelijke functies
benadrukt. Van Buuren situeert het groteske verder als het zichtbaar worden van het
contrast tussen norm en doorbreking, m.n. tussen de realistische en fantastische code,
en de tragedie en de klucht. Tot deze omschrijving komt hij na een vrij summiere
bespreking van de uitgebreide groteske-literatuur, die beheerst wordt door de
polarisatie tussen een natuurlijke, levensbevestigende opvatting (Bakhtin) en een
aberratieopvatting die het groteske ziet als het bezweren van gruwzame krachten,
als een uiting van levensangst (Kayser). Het groteske heeft inderdaad alles te maken
met breuk en schok, met percipieerbare deformatie, alleen is van Buurens drievoudige
codedoorbreking niet exclusief voor het groteske, noch is ze voldoende of
noodzakelijk genoeg om ‘het groteske’ te omschrijven. Een gedetailleerd onderzoek
van het feitelijke gebruik van de term, in de kritiek b.v., is een andere
benaderingswijze, die niet in een definitie zou moeten resulteren, maar in een overzicht
van het beeld dat de termgebruikers zich van de betekenis van ‘groteske’ vormen,
een soort van grootste gemene deler. Dergelijk gebruikssemantisch onderzoek zou
dan ook de migraties van de term in kaart kunnen brengen. Erg interessant is de
correctie die van Buuren, middels een uiteenzetting over het groteske in Madame
Bovary en Endgame, aanbrengt op enkele sleutelbegrippen uit de receptie-esthetica:
verwachtingshorizon en esthetische distantie. Vooral de revalorisatie van
‘verwachtingsbevestiging’ is belangrijk, dit sluit immers nauwer aan bij de feitelijke
receptie van een ‘vernieuwend’ werk. Dit leerzame en vlot geschreven boekje sluit
dan af met een voorteffelijke analyse van Gombrowicz' werk, waarvoor het
Bakhtiniaanse groteske lichaamsschema zich als het meest geëigende
interpretatiemodel aandient.
Jan FLAMEND
HENK HILLENAAR, Roland Barthes. Existentialisme, semiotiek,
psychoanalyse, (Puntkomma-reeks), Assen, Van Gorcum, 1982, 115 p.,
20 gld.
H. Hillenaar, wetenschappelijk hoofdmedewerker in de Franse letterkunde aan de
Rijksuniversiteit van Leiden, schreef deze eerste omvangrijke presentatie van Roland
Barthes in het Nederlandse taalgebied. Zoals de ondertitel al aanduidt, onderkent hij
in de figuur van de Franse criticus drie facetten, die ook in de hoofdstuktitels
verschijnen: de homo sapiens (de filosoof-criticus), de homo significans (de
taalkundige-semioloog), de homo desiderans (de psychoanalyticus-psycholoog). Het
gebruik van de term ‘homo’ in die titels wijst er op dat Hillenaars studie nogal sterk
de nadruk legt op de persoon Barthes zelf. In het slothoofdstuk zal die psychologische

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

151
belangstelling zelfs leiden tot een soort van psychoanalyse. Men kan deze vrij
biografische aanpak theoretisch bezwaarlijk vinden, in de praktijk van de uiteenzetting
doet de methode het goed. Een zo beknopte en heldere uiteenzetting van wat Barthes
bezielde zal men zelfs in Frankrijk niet vinden.
In de tekst zijn een paar drukfoutjes blijven staan. Hinderlijk is dat alleen in de
bibliografie, waar het sigel MY (voor Mythologies) ontbreekt en het sigel CV (voor
Critique et Vérite) verkeerd als CR vermeld staat. In de bibliografie ontbreekt het
weinige dat in het Nederlandse taalgebied over Barthes geschreven is (bijv. mijn
artikel over Le plaisir du texte in Streven (1973, dec.).
Hillenaars klaarblijkelijke sympathie voor zijn onderwerp belet hem niet tamelijk
wat vraagtekens te plaatsen bij problematische aspecten van Barthes' werk. Het enige
jammere is dat hij die kritiek niet verder uitwerkt. Moedig en juist vind ik dat hij het
nogal verdachte eenparige enthousiasme van de Franse intelligentsia voor het laatste
werk van Barthes niet deelt. Hij toont zelfs duidelijk aan dat hier alleen maar sprake
kan zijn van een zekere regressie. Deze kritiek maakt de originaliteit uit van een
ondanks de geringe omvang diepgaande inleiding op het werk van een van de
meesterdenkers van onze tijd.
Paul CLAES

Verder ontvingen wij:
1. Lexikon des Mittelalters. Dritter Band. Erste Lieferung: Codex
Wintoniensis - Corbie. Zweite Lieferung: Corco Baiscind - Dalmatien.
Dritte Lieferung: Dalmatinac - Della Faggiola. Artemis Verlag, München
/ Zürich 1984. DM 39,-/ Zwi. Fr. 35,- per aflevering.
De eerste drie afleveringen van het derde deel van dit onvolprezen naslagwerk
bevatten een aantal artikelen, die aan onderwerpen uit de Middelnederlandse
letterkunde zijn gewijd: J.E. van Gijsen behandelt Colin van Rijssele (kol. 32), M.
Engelsman-Siteur het Comburgse (Kamburger) Handschrift (kol. 69 f.) en A.M.J.
van Buuren brengt Colpaert (kol. 62 f.) onder de aandacht, een dichter wiens naam
ook vele neerlandici maar weinig zal zeggen. Voor Cornelis Crul worden we verwezen
naar het artikel over de Rederokers.
Ook nu komen er in het Lexikon des Mittelalters een aantal langere artikels voor
over onderwerpen die ook de literaire mediëvist moeten interesseren: ik vermeld
o.m. Contemptus mundi (kol. 186-194), Dämonen, Dämonologie (kol. 476-487) en
Dante Alighieri (kol. 544-563).
F.W.
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2. E. COCKX-INDESTEGE, C. LEMAIRE, Handschriften en oude drukken in
facsimile van 1600 tot 1984, Catalogus, Brussel Kon. Bibl. Albert I, 1984;
120 blz.
Deze catalogus bevat een zeer degelijke inleiding met een begripsomschrijving van
het woord facsimile, een historisch overzicht van de technieken, de rol van
wetenschappelijke genootschappen, geleerden en bibliofielen, bibliotheken en
uitgevers bij de verspreiding ervan en de verschillende opvattingen inzake
facsimile-uitgaven. Het voortreffelijk boek is een must voor allen die begaan zijn
met een wetenschappelijk verantwoorde hantering van de facsimile in deze tijd van
bibliofiele zondagsliefhebberij en heemkundig boekengefotografeer.
K.P.
3. Bienfaisance et repression au XVIe siècle. Deux textes néerlandais. Jan
van Hout, Rapport présenté au magistrat de Leyde. D.V. Coornhert, De
la correction des coquins. Traduits et présentés par P. Brachin. Paris, J.
Vrin, 1984 (Textes et documents de la Renaissance, 7); 69 blz.; prijs: 49,50
F.F.
Franse vertaling van Jan van Houts (?) rapport over de armenzorg te Leiden, naar de
editie van Prinsen (1905) en van Coornherts Boeventucht naar de uitgave en de
moderne Nederlandse vertaling door de Utrechtse werkgroep (1980). Beide teksten,
de ene over de hulp aan de ‘goede’ armen, de andere over de bestraffing van de
boeven of ‘slechte’ armen, worden in een uitvoerige inleiding door de vertaler grondig
met elkaar geconfronteerd vanuit hun historische achtergrond, de persoonlijkheid
van hun auteurs, hun geïntendeerde functie en hun weerklank en effect op de realiteit.
K.P.
4. Lampas. Tijdschrift voor Nederlandse classici 18 (1985), afl. 2 is gewijd
aan ‘Renaissance en renaissances’. Het nummer bevat o.m. een artikel van
M. Spies over Rhetorica's en poetica's in de Renaissance en hun invloed
op de Nederlandse literatuur.
K.P.
5. Vorm en funktie in tekst en taal. Bundel opstellen verschenen ter
gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Leiden, E.J. Brill, 1984; 179 blz;
f; 32.
Deze jubileumbundel brengt taal- en letterkundige opstellen ‘die op grond van een
interessante vraagstelling vanuit theoretisch of methodologisch oogpunt nieuwe
wegen van onderzoek aanwijzen’.
Voor de literatuur doen dat A. Kibédi Varga (Genres en tekstsoorten), F. van
Oostrom (De kleinschalige epiek van Willem van Hildegaersberch) en B.F. Scholz
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(Overwegingen bij de tekstsoort embleem en bij het genre van Roemer Visschers
Sinnepoppen).
Kibédi Varga biedt interessante perspectieven op de historisch-functionele
dimensies van het genreonderzoek; Van Oostrom onderzoekt van de kleinschalige
epiek de genologische, sociologische en functionalistische achtergronden. Met de
veranderde epische vorm correleert hij een ideële verschuiving die hij toeschrijft aan
‘the calamitous fourteenth century’. In een moeilijke tekst oefent Scholz
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kritiek uit op de gangbare embleemdefinities en typologieën, inzonderheid die van
Schöne; hij stelt nieuwe analyseniveaus voor die hij toepast op de Sinnepoppen. De
vraag blijft intussen open of het theoretisch discours over deze tekstsoort zich alleen
moet ontwikkelen vanuit een discussie met Schöne ofwel vanuit een zich steeds
vernieuwende reflectie op de 16e en 17e-eeuwse embleemtheorieën. Mag dit laatste
alternatief dan vaak op een taai vooroordeel berusten over het literairhistorisch bedrijf,
de benadering vanuit ‘moderne’ modellen moet steeds berusten op een correct
historische lectuur van de bronnen. Toch blijven Scholz' inzichten ongemeen
interessant: ze zijn zelfs grensverleggend en brengen een veel scherper beeld van
Visschers moderniteit dan de meer traditionele verklaringen die steunen op de vage
notie van het ‘realisme’.
K.P.
6. VAN DEN BERGH, L., DEPREZ, A. en SMEYERS, J., Nederduitsche
letteroefeningen 1833-1834, Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren,
Kunsten en Wetenschappen 1836-1839, Kunst- en Letterblad 1840-1845.
Gent, Cultureel Documentatiecentrum 't Pand, Rijksuniversiteit, 1984,
127 p. Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften in de negentiende eeuw.
Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de
negentiende eeuw, II,4. (te bestellen: Cult. Doc. 't Pand, Onderbergen 1,
9000 Gent, 320 fr)
Hierbij wordt een bibliografie aangeboden van drie tijdschriften die een pioniersrol
hebben vervuld in de Vlaamse literatuur en die aan de basis liggen van de literaire
traditie te Gent: het blad Nederduitsche Letteroefeningen (1833-1834) van Ph.
Blommaert en C.P. Serrure, de feuilleton-bijdragen van de Gazette van Gend, opgezet
als spreekbuis van de Maetschappy van Vlaamsche Letteroefening, en Kunst- en
Letterblad (1840-1845) als apart kritisch creatief tijdschrift van genoemde
maatschappij, onder de stimulerende leiding van F.A. Snellaert.
Naast de eigenlijke bibliografie worden in de inleiding zakelijke gegevens over
voorbereiding, opmaak en distributie bezorgd:
P.C.
7. Guido GEZELLE, Verzameld dichtwerk (Deel 5). Nagelaten dichtwerk
I, verzorgd door J. Boets met medewerking van J. de Mûelenaere, P.
Couttenier, K. de Busschere. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen-Amsterdam 1984. 416 blz. Prijs: 1.290 fr.
‘In deel 5 en volgende worden de gedichten samengebracht die Gezelle ongebundeld
heeft nagelaten. Hiertoe behoren de postume bundel zo genoemde Laatste verzen,
een aantal rijmstukken uit Caesar Gezelles verzameling Zantekoorn en al wat F. Baur
- de delen 11 tot 14 van de Veenuitgave aanvullend - in het derde en vierde deel van
zijn dundrukeditie heeft verzameld, vervolgens ook wat na 1900 aan Gezelles laatste
editie van Kerkhofblommen en Gedichten, gezangen en gebeden door de uitgevers

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

werd toegevoegd. Dit geheel wordt hier met een aanzienlijk pakket recent ontdekt
en ander ongebundeld gebleven dichtwerk aangevuld.
De gedichten werden hoofdzakelijk thematisch gegroepeerd, kritisch vergeleken
met de tekst die we voor Gezelles eindversies houden en - hier voor het eerst verklaard en toegelicht’.
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Aldus de nota die het meest recente deel in Guido Gezelles Verzameld dichtwerk
inleidt. Dit ‘nagelaten dichtwerk’ wordt, zoals gezegd, volgens thema's gerangschikt
die hier luiden ‘Nieuwjaarswensen’, ‘Verjaardagen en vieringen - Instellingen’,
‘Verjaardagen en vieringen - Wereldlijke personen’, ‘Patroonsfeesten - Mannen’,
‘Patroonsfeesten - Vrouwen’, ‘Vieringen allerhande’, ‘Gezelles liedboek’, ‘Liederen
rond de verlossing’, ‘Marialiederen’, ‘Liederen voor Gods lieve heiligen’, ‘Liederen
allerhande’, ‘Gedichten in Goddelijke beschouwingen’.
De bundel wordt ingeleid met een opstel van J. Boets waarin hij de publicatie van
het ‘nagelaten dichtwerk’, grotendeels gelegenheidswerk, uitvoerig verantwoordt.
Boets onderscheidt in Gezelles poëzie twee soorten, het ‘geïnduceerde’ dichtwerk
waarmede hij die teksten bedoelt die minder opschieten uit de geaardheid van de
mens zoals hij uit de hand van God komt dan ontluiken uit de persoon die de rijkdom
en de nevels meedraagt van eeuwen beschaving. Een voorbeeld hiervan is o.m. ‘Ego
Flos’. De tweede soort toont meer aandacht voor het stoffelijke meegaan in de stroom
van al wat is. Deze poëzie brengt Boets in verband met de uit Amerika stammende
‘process philosophy’ die in de dingen eerder dan het ‘zijn’, het ‘worden’ waarneemt.
Gezelle bouwt de dingen in het hele bestaan in, geeft ze daar een zinvolle plaats.
Daarom heeft hij ze ook willen opsparen. Tekenend hiervoor is het feit dat de Brugse
dichter zijn gelegenheidsgedichten niet zo maar weggegeven heeft, maar er een
afschrift van maakte of, als hij daar de tijd niet voor had, een proef wou zien voor
ze gedrukt werden. Want de gelegenheidsgedichten maakten een integrerend deel
uit van de wereld die hij aan het opbouwen was. Daarom moeten ze bewaard worden
en is publicatie ervan gerechtvaardigd.
Boets doet dit op een meer verantwoorde wijze dan voordien in de Veenuitgaven
en door Baur in zijn dundrukeditie gebeurd is. Op stuk van de juiste lezing en de
datering heeft hij met zijn medewerkers het mogelijke gedaan om de grootste precisie
te bereiken. Dat dit een ontzaglijk werk geweest is blijkt uit het feit dat een keuze
gemaakt is moeten worden uit de vele versies die van eenzelfde gedicht her en der
verspreid waren.
Over de aard en het ontstaan van de hier gebundelde teksten schrijft Boets verder
nog zeer behartenswaardige bijzonderheden. Hij toont nl. aan hoe Gezelle, meer dan
bij vroegere dichters het geval was, zijn meesters bij het naamloze volk zocht. De
dichter in Gezelle was geen maker maar een vinder. De poëzie leefde onder zijn volk,
het volk bracht hem de poëzie aan, waarmede niet gezegd wil worden dat zijn creatief
vermogen er niet de grootste rol bij gespeeld heeft.
Boets wijst er verder op dat de nagelaten poëzie ook biografisch van belang is.
Vermeldenswaard is hierbij dat uit de gelegenheidspoëzie blijkt hoe Gezelle van de
goede dingen van het leven hield - Streuvels vermeldt ook ergens in een interview
dat zijn oom bij bezoeken zeer gezellig kon zijn - bespreekt ook een aantal
voorbeelden van Gezelles zin voor humor. In het slot van zijn inleiding verantwoordt
Boets nog de wijze waarop de aantekeningen bij de gedichten opgesteld werden en
waarom dit hier niet helemaal - er zijn verschillende redenen voor - gebeurd is zoals
in de vorige delen, al wordt van dezelfde principes uitgegaan. Toch zijn hier de
toelichtingen nog uitvoeriger dan in de eerste vier delen, zeker wanneer het
gelegenheidspoëzie betreft, o.m. omdat hier niet naar de Jubileumuitgave waarin het
nagelaten werk niet werd opgenomen verwezen kon worden.
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Met betrekking tot de liederen levert wijlen Herman Roelstraete ‘Een Westvlaamse
ommereis rondom Guido Gezelle’, waarin hij het muziekleven te Brugge vóór 1845
en in de periode 1845-1855 schetst en aantoont hoe en door welke tussenpersonen
Gezelles belangstelling voor het Gregoriaans gegroeid is, om dan diens verhouding
tot de religieuze muziek in de volkstaal te bespreken. Hier komen vanzelfsprekend
de relaties met Tinel, Ghesquiere en Ryelandt ter sprake. In zijn ‘Toelichting bij
Gezelles Liedboek’ wijst Boets erop dat in deel 5 van het Verzameld dichtwerk alleen
die teksten opgenomen werden die de dichter geschreven heeft om gezongen te
worden (een zestigtal), niet degene die achteraf op muziek werden gezet, ook niet
de politieke liederen die in een ander deel hun plaats zullen krijgen.
Als ‘Bijlage’ worden tenslotte de ‘Gedichten in Goddelijke Beschouwingen’
gepubliceerd, welke die passages uitmaken die Gezelle in zijn vertaling van Mgr.
Waffelaerts Meditationes theologicae berijmde. Hieraan verleent Albert Ampe zijn
medewerking o.m. om de context aan te geven waarin bedoelde berijmingen in het
geheel der Goddelijke beschouwingen te vinden zijn.
Meer nog dan uit vorige vier delen blijkt uit dit volume van het Verzameld
dichtwerk de speurzin en het benediktijnengeduld waarmede Boets en zijn ploeg hun
taak hebben uitgevoerd, wat ook voor de nog te verschijnen delen het beste laat
verhopen.
L.R.
8. Timmermans-Jaarboeken 1983 en 1984
Een mandeken vol bloemen. Jaarboek 1983 van het Felix
Timmermansgenootschap. Samenstelling Louis Vercammen. Van In, Lier
1983. 400Bf.
Het (elfde) jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap bundelt een aantal
originele bijdragen en documenten over het oeuvre van de grote Vlaamse auteur.
Ruime aandacht gaat naar het berijmde dierenepos Boudewijn (1919), het
‘nationalistisch-Vlaams epos’, waarvan een nieuwe editie wordt overwogen. Andere
opmerkelijke teksten in dit door Louis Vercammen samengestelde jaarboek zijn o.m.
de nooit opgevoerde eenakter Holdijn (1907-1909), die integraal wordt gepubliceerd,
de onuitgegeven novelle van Timmermans: Het kasteeltje en de Timmermans-bundel
met brieven, proza en poëzie uit het familie-archief van Lodewijk de Vocht. Verder
wordt G. Walschaps studie, in 1927 in Hooger Leven verschenen, herdrukt, evenals
Timmermans' rede over H. Conscience, voor de Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde gehouden in 1933. H.-E. Mertens belicht ‘het schone ongeloof’ van
Isidoor uit De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt (1924) en de figuur van wijlen
medewerker Cyriel Verleyen, die in 1983 overleed. G. Durnez bundelde zijn notities
van een gesprek met wijlen Maurice Gilliams, erelid van het Genootschap. Verder
zijn er herinneringen van Clara Timmermans en van M. Cordemans, en worden naar
aloude gewoonte het Timmermans-woordenboek, de bibliografie en de Kroniek
(1982) verdergezet.
I.v.d.W.
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Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix
Timmermans-Genootschap o.l.v. L. Vercammen, Van In, Lier, 1984,
530Bf.
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Paul van Ostaijen schrijft in 1926 een lovende kritiek over de studie van de
kunsthistoricus Karl Tolnai (later: de Tolnay) Die Zeichnungen Pieter Bruegels
(München, 1925). Hij noemt dit boek, dat nog altijd een monument is in het
Bruegelonderzoek, een creatieve daad. Scheppend denken dat tot kunst leidt, is ook
de grondslag van wetenschappelijke activiteit, ook van de kunsthistorische praxis.
In dezelfde recensie keert Van Ostaijen zich af van de Bruegelviering die in 1924
- 500 jaar na het vermeende geboortejaar van de schilder - in Brussel op het getouw
was gezet. Op 31 mei van dat jaar werden alle Belgen opgeroepen om 14 u. in de
Kapellekerk, waar Bruegel huwde en begraven werd, het Te Deum bij te wonen. Om
20 u. 's avonds was er in de Magdalena-zaal een volksavondmaal, inschrijvingsprijs
20 bf. Dit was, schrijft Van Ostaijen, een idiote vastenavondparodie waarop Bruegel
verlaagd werd tot het niveau van kleine estaminet-Brusselaars, van een schilder die
geparticipeerd zou hebben aan zulk een vette kermisleute. ‘Men doorkruiste de straten
van Brussel in versleten plunjes uit de arme garderobe van een theater-kostumiertje
en daarna is er een banket geweest: daar “prijkte” op elke langtafel ter ere van de
gevierde en om in zijn sfeer te blijven - waarachtig, het is geen fantasie van mij een kalfskop! Tot meerder eer en glorie! Neen, dit is niet alles. De feestredenaars,
die de hulderede moesten afsteken, meenden niet voortreffelijker te kunnen handelen
dan door Brussels jargon, - geen dialect, maar een afschuwelijk verbalemonden van
ons Nederlands - naast Rembrandt de meest vergeestelijkte onder alle Nederlandse
schilders voor te stellen. Het kon niet anders want deze mensen zijn waarachtig van
alle inzicht ontbloot. Het is, voorzover men zich bij het groteske amuseert, inderdaad
kostelijk na te gaan hoe de Vlaamse schrijvelaars, zonder de geringste inspanning,
klinkt het niet zo botse het, over deze schilder disserteren’.
Een van deze schrijvers die Van Ostaijen ongetwijfeld op het oog heeft, is Felix
Timmermans. Op de preekstoel in de Kapellekerk hield deze op 31 mei 1924 zijn
‘Feestgroet’: Bruegel schilderde het Vlaamse volk met ‘Onze zeven hoofdzonden,
onze zeven deugden, onze vreugde en ons verdriet, onze hoogten en onze laagten,
onze mystiek, ons bijgeloof en onze zinnelijkheid’.
Deze feestrede - ze zou niet zijn laatste zijn over Bruegel - getuigt van de grote
belangstelling van Timmermans voor de kunstenaar en van zijn visie op diens kunst.
Zijn interesse voor het kunstenaarschap van Bruegel was groot. Het meest bekend
is uiteraard zijn Bruegel-roman (1928). Hierin stelt Timmermans in een
geromanceerde biografie Bruegel voor als een Lierse Pallieter, een geniale, maar
drollige levensgenieter die de Vlaamse zinnelijkheid belichaamt.
De feestrede en de roman zijn beide uitingen van Timmermans' (voor-)
ingenomendheid t.o.v. Bruegel. Tussen 1919 en 1944 schreef hij over deze schilder
niet minder dan 12 artikels en lezingen en was hij bij diverse huldigingen in
Vlaanderen en Nederland actief betrokken. In al deze activiteiten bevestigde hij het
Bruegelbeeld dat Van Ostaijen zo radicaal afwijst.
Het Timmermans-Genootschap in Lier bundelt deze 12 bijdragen in haar nieuwste
Jaarboek. Zij zijn niet systematisch, noch chronologisch geordend, wat het gebruik
ervan door de lezer niet vergemakkelijkt. Zij worden afgewisseld met enkele artikels
door Louis Vercammen (inleidend artikel; de historiciteit van Timmermans' roman;
de opdrachten in de 1ste-5de editie en die vanaf de 6de editie), van José de Ceulaer
(de receptie van de roman), van R.H. Marijnissen (de historiciteit van Timmermans'
roman), van Frans Verstreken (Bruegel te Lier?).
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Verder zijn nog twee eigentijdse reacties in extenso weergegeven. Het eerste stuk is
van naamgenoot Willy Timmermans (1925), het tweede is een fictief interview van
August Vermeylen met Bruegel, dat Vermeylens negatief oordeel over de roman
weergeeft (1929).
Niemand zal een schrijver het recht kunnen ontzeggen fictie en feitelijke historiciteit
te vermengen tot ‘factie’. Geen enkel auteur die tot dit Jaarboek heeft bijgedragen
betwijfelt dit recht, hoewel ze allen sterk begaan zijn de waarde van de roman te zien
in het licht van de feitelijkheid. Vandaar het zoeken naar historiciteit. Ook de
eigentijdse critici van Timmermans' geromanceerde biografie deelden (on-)
uitgesproken deze mening. De kritiek van Van Ostaijen tegen de Bruegel-rede richt
zich dan ook tegen de visie van Timmermans op de persoonlijkheid van Bruegel en
zijn kunst en op Timmermans' kunstenaarschap.
Zelf tel ik in het Jaarboek ca. 35 kritieken op de roman. De overgrote meerderheid
onthaalde het boek positief. Elf reacties waren negatief. Vier critici steunden zich
op literaire argumenten om hun afkeuring te staven. Vier literatoren meenden dat
aan de schilder Bruegel geen recht werd gedaan (Maurice Roelants, Paul van Ostaijen,
August Vermeylen en Urbain van de Voorde). Twee Nederlanders oordeelden dat
de roman de Nederlanders eens te meer zou harden in hun populaire beeld van de
toch zo grappige, maar domme Vlamingen (Gerard Knuvelder, Roel Houwink). Het
Christelijk Volksblad. Evangeliebode voor Nederland en Vlaamsch-België velde een
negatieve appreciatie op morele gronden.
Het beeld dat Timmermans van Bruegel heeft opgehangen blijft inderdaad voor
kritiek vatbaar. Deze visie staaft immers het populaire beeld van de boeren-Bruegel
als een Bruegel-boer. De idee ‘Bruegel schilderde boeren, dus hij was een boer’ is
een idee die al aan de basis ligt van de oudste biografie, namelijk deze van Karel van
Mander (Schilder-Boeck, Haarlem, 1604). In deze en andere 17e- en 18e-eeuwse
levensbeschrijvingen functioneert deze stelling binnen een kunsttheoretische context
waarin de geslaagde imitatio van het iconografisch gethematiseerde landleven centraal
staat.
In de 19de eeuw is dit theoretisch moment, dat voor 16de-, 17de- en 18de-eeuwse
lezers nog begrijpbaar was, uit zijn oorspronkelijke samenhang gerukt. Bruegel-de
boer is toen namelijk in de hoek terechtgekomen van het ‘zinnelijke’ Vlaanderen.
Timmermans herinterpreteerde Bruegel als een Pallieter. Met deze visie sloot hij aan
bij de 19e-eeuwse opvattingen over de twee polen van de ware en enige Vlaamse
volksaard die in essentie óf mystiek, óf zinnelijk zou zijn. De eerste groep telt
Hadewijch, Ruusbroec, Nele en de ‘Vlaamse Primitieven’ onder haar leden. De
tweede pool wordt vertegenwoordigd door Tijl en Lamme Goedzak, Pallieter, Bruegel
en Brouwer. Het wekt dan ook geen verbazing dat Timmermans in 1944 een
Pallieteriaanse Brouwer-roman gepubliceerd heeft. Dit boek bevestigt eens te meer
zijn preoccupaties met een schilder van wie hij het kunstenaarschap analoog wenste
of achtte met het zijne. Het is bovendien merkwaardig dat tijdens deze oorlogsjaren
binnen een tijdspanne van nauwelijks twee jaar nog twee andere Brouwer-romans
het licht zagen. Deze staan op naam van Edmond van Uffel en Ernest van der Hallen
(1943-1944).
Als vertegenwoordigers van de ongeremde, zinnelijke Vlaamse volksaard waren
Bruegel en Brouwer, althans zeker voor Timmermans, kunstenaars die zonder
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invloeden van de Italiaanse Renaissance de Vlaamse schilderkunstige traditie op een
onbezoedelde, authentieke manier zouden hebben verdergezet. Deze visie is
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historisch onhoudbaar. Zeker Bruegel was een humanistisch geschoolde schilder die
openstond voor de verworvenheden van de Renaissance. Zijn vriendenkring, o.a.
Abraham Ortelius, en zijn werk staven dit. Ook Brouwer moet een geschoold iemand
geweest zijn. Als rederijker was hij een actief dichter. De visie van Timmermans is
dan ook het best op te vatten als een projectie waardoor hij zich als schrijver en
schilder-tekenaar meende te kunnen situeren binnen een cultureel verleden dat aan
zijn artistieke opvattingen een historisch fundament kon verlenen.
Gelijkwaardige ideeën over de kunst van Bruegel en Brouwer waren en zijn nog
altijd vrij algemeen verspreid. Een diepgaande studie over het ontstaan en de evolutie
ervan biedt zeer interessante perspectieven. Zo'n onderzoek vereist trouwens ook
een grondige aanpak van de betekenis die de 15e-, 16e- en 17e-eeuwse kunst gehad
heeft in de ontwikkeling van een Vlaams-nationaal gevoel. Rubens is wellicht de
belangrijkste kunstenaar geweest die dit bewustzijn heeft mogelijk gemaakt. Zulke
ontwikkelingen die vele emancipatiebewegingen begeleiden en mogelijk maken, zijn
niet per sé negatief. Het is wel jammer dat het Jaarboek van het
Timmermans-Genootschap niet nader ingaat op dit ongemeen interessant
kultuurhistorische fenomeen. Voor de meeste niet-specialisten zijn en blijven schilders
als Bruegel en Brouwer immers Pallieters. Hun namen zijn begrippen geworden die
handige promotieslogans zijn voor braderieën, schoolfeesten, pensenkermissen en
bierfeesten. Cafés en restaurants pakken uit met hun naam of behangen de wanden
met slechte reproducties. Koekjestrommels en kalenders, biermerken en snoepdozen
met afbeeldingen van hun werken lijken wel beter, want gezellig intiem. Met succes
vinden jaarlijks te Wingene Bruegelfeesten plaats. De ‘Flemish Girls’ uit Lokeren
en Oberbayermuziek van de Tiroler Spitsbuben vrolijken de Brouwer-bierfeesten in
Oudenaarde op.
Maar Bruegel zelf distantieerde zich als kunstenaar-humanist van de klassen die
hij voorstelde. Zijn schilderijen hingen in de collecties van erudiete vooraanstaanden
die geen affectie toonden voor de boer, of de arme. Het oeuvre van Brouwer vond
eenzelfde weg. Het is paradoxaal dat deze schilders ooit geïdentificeerd zijn kunnen
worden met de personages op hun schilderijen.
Lit.: P. van OSTAIJEN, Bruegel, in: Vlaamsche Arbeid, 21, 8, 1926, p. 281-290
(opgenomen in ID., Verzameld werk. Proza. Kritieken en Essays,
Antwerpen-Amsterdam, 1956, p. 278-287); I. LEMMENS, De visie op Adriaen Brouwer
bij F. Timmermans, E. van Offel en E. van der Hallen, Leuven, 1971 (onuitg.
licentiaatsverhandeling).
Jan MUYLLE
9. Kees FENS, De onsterfelijke lezers. Voordracht gehouden op 16 februari
1984 in de Janskerk te Utrecht bij de herdenking van het 400- jarig bestaan
van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Bibliotheek der Rijksuniversiteit
te Utrecht. HES Uitgevers Utrecht 1984, 16 p.
Kees Fens bracht bij de herdenking van het 400-jarig bestaan van de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek een pareltje in het genre van de causerie. Het stuk is een
vinnige brok filosofie over de waarde van bibliotheken voor de geschiedenis van de
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cultuur. De bibliotheek als belangrijkste relatie tussen het verleden en de toekomst.
De schets van het ontstaan van de Utrechtse Bibliotheek verschuift als illustratie naar
het achterplan - alibi voor het gefilosofeer.
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Elke bibliotheek kan van de samenhang tussen het oude en het nieuwe een schitterend
beeld geven en vooral: doorgeven. Volgende generaties, wellicht veel in ons
misprijzend, zullen moeten kunnen zeggen: ‘Maar de bibliotheek werd gered’. En
daarmee de continuïteit en de samenhang en de mogelijkheden nieuwe verbanden te
leggen. In de wereldliteratuur, ‘waarin alles over allen bijeenstaat’ (13), zijn wij
gezamenlijk onsterfelijk gemaakt. Alle toekomstige lezers dienen wij die
onsterfelijkheid te garanderen: in de zorg voor en de pas eeuwen later blijkende
verantwoorde uitbreiding van de bibliotheken.
Het kostbaarste bezit is echter de ‘inwendige bibliotheek’, opgebouwd in de geest
van wie veel en aandachtig leest. Geconfronteerd met de werkelijke bibliotheek met
de werkelijke boeken, zal zij een fantasie van de laatste blijken, met zeer persoonlijke
samenhangen tussen boeken en delen van boeken. In het spiegelschrift van hun werk
zijn schrijvers de enigen die ons soms iets van de innerlijke privé-bibliotheek laten
zien. Van de schrijvers onder de lezers is de onsterfelijkheid tweemaal verzekerd.
I.v.d.W.
10. Raster 30/1984. Het groteske. Driemaandelijkse uitgave van de Bezige
Bij, Amsterdam, 200 Blz., 540BF.
Het dertigste nummer van dit consequent op de vorm-en maatschappij bewuste
schriftuur en dito essayistiek geaxeerde ‘tijdschrift in boekvorm’ staat helemaal in
het teken van het/de groteske. De eindredactie van dit nummer berust bij Hans W.
Bakx die in een compact, intelligent, inleidend essay het ‘groteske moment’ omschrijft
als ‘een gewelddadige koppeling, en wel van heterogene, uit zeer verschillend
gewaardeerde lagen afkomstige elementen’. Deze omschrijving is vaag en extensief
genoeg om de talrijke creatieve teksten, die in dit nummer opgenomen zijn, onder
de noemer van groteske te laten ressorteren.
Zo zijn er, bij het vertaalwerk, fragmenten uit Flauberts La Temptation de Saint
Antoine, acht microromans van Giorgio Manganelli, een verhaal uit John Barth's
Lost in the Funhouse, en enkele teksten van de Roemeen Urmuz. Naar goede
gewoonte stelt J.F. Vogelaar op summiere wijze een buitenlands auteur voor waarvan
hij dan enkele fragmenten vertaalt: Carl Einstein. Martijn Rus heeft het over een wat
miskend middeleeuws genre, de fatrasie, waarvan hij er een twintigtal vertaalt. Bij
het essayistisch werk dient vooral een door Wilfred Oranje vertaald fragment uit
L'oeuvre de Francois Rabelais et la culture populaire au mogen age et sous la
renaissance van de belangrijke Russische literatuurtheoreticus Mikhail Bakhtin
vermeld te worden. (In Raster 21 werden al enkele hoofdstukken uit Bakhtins
uitermate belangrijke essay Du discours romanesque vertaald, eveneens door Wilfred
Oranje). Cyrille Offermans schrijft over de grotesken van Paul van Ostaijen. Verder
‘groteske’ teksten van Vogelaar, Bakx, Michiels, Gils en Joyce & co. Tenslotte wordt
de picturale oorsprong van het groteske gevaloriseerd door de opname van een aantal
tekeningen van Lucebert.
Jan FLAMEND
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11. G. DURNEZ, Ik heb u lief, gij zult gelukkig zijn. Een bloemlezing
gelukkige liefdegedichten uit de Nederlanden. Tielt, Weesp, Lannoo, 1984;
159 blz.
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In deze fraai uitgegeven anthologie worden enkel ‘gelukkige’ liefdegedichten onder
de hoede van de Mérodes bekende vers verzameld. Geen petrarkisten dus. Geen
Hooft. Wel o.m. Alice Nahon en Gabrielle Demedts. Toch mooi. Doelgroep:
poëzieliefhebbers en verliefden.
K.P.
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[Nummer 3]
In memoriam Prof. Dr. Garmt Stuiveling 1907-1985
Op 11 mei 1985 overleed in zijn woning te Hilversum Prof. Dr. Garmt Stuiveling.
In 1968 had hij Prof. Dr. P. Minderaa in de redactie van Spiegel der Letteren
opgevolgd.
Garmt Stuiveling werd geboren op 21 december 1907 te Stroobos, gem. Grootegast,
prov. Groningen. Hij studeerde Nederlandse letteren aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, waar hij in 1934 cum laude promoveerde met een opmerkelijke studie
over Versbouw en ritme in de tijd van 80. Van 1935 tot 1958 was hij leraar te
Hilversum, sedert 1946 ook literair radiomedewerker. In 1951 werd hij benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de taalbeheersing aan de Universiteit te Amsterdam en
in 1956 werd hij er tevens ordinarius in de Nederlandse letterkunde. Toen hij in
december 1972 vijfenzestig werd, nam hij vrijwel gelijktijdig afscheid van zijn
universitaire bedrijvigheid.
In een boordevol bestaan heeft Prof. Stuiveling een rusteloze en zeer gevarieerde
activiteit aan de dag gelegd: als leraar en professor, als dichter en essayist,
literair-historicus en publicist, als voorzitter en administrator van verenigingen en
stichtingen, als redacteur van verzamelwerken en tijdschriften, als bezorger van
brievenuitgaven en tekstedities: Perk, Gorter, Multatuli, Couperus en Bredero; als
meesterlijk hanteerder van het Nederlandse woord.
Prof. Stuiveling had in Vlaanderen vele vrienden. Als hij er als spreker optrad,
vond hij steeds een talrijk en aandachtig gehoor. Hij was grondig met onze Vlaamse
letterkunde vertrouwd en beschouwde ze terecht als een integrerend deel van de
Nederlandse literatuur: zijn soepele synthese Een eeuw Nederlandse letteren is in
feite een eerste geslaagde poging om te komen tot een volstrekt chronologische en
Noord-Zuid-geïntegreerde beschrijving van onze letterkunde van 1813 tot 1920. Zijn
grote verdiensten vonden ook bij ons officiële erkenning. Zo werd hij onder meer in
1963 buitenlands erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde en twee jaar later eredoctor van de Gentse Rijksuniversiteit.
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Prof. Stuiveling was ook een edel mens, zoals allen kunnen getuigen die hem van
nabij hebben gekend. In zijn gastvrije woning in de Diependaalse laan heerste, mede
door de aanwezigheid van de onwaardeerlijke Mevrouw Stuiveling, een hartelijke
en ongedwongen sfeer, waar de grote menselijke kwaliteiten van de gastheer pas
volledig tot hun recht kwamen.
Vlaanderen verliest in hem een echte en trouwe vriend.
A. VAN ELSLANDER

In memoriam Ger Schmook 1898-1985
Met het overlijden op vrijdag 5 juli 1985 van Ger Schmook verliest Spiegel der
Letteren een lid van de oorspronkelijke redactie die in 1957 bij de oprichting van het
tijdschrift aantrad. Zonder twijfel heeft Schmook in die periode zijn vertrouwde en
langjarige vriend Eugeen de Bock, directeur van de uitgeverij De Sikkel N.V., er
mee toe aangezet in te gaan op de wens van de professoren-neerlandici van de
Vlaamse universiteiten (dat waren er toen vier) om een tijdschrift in het leven te
roepen dat zowel de theoretische literatuurwetenschap als de voortgang van de literaire
geschiedschrijving van eigen bodem zou volgen en stimuleren, samen met de
Noordnederlandse collega's: een Vlaams forum voor een alomvattend Nederlands
literatuuronderzoek. Schmooks participatie was haast vanzelfsprekend want elk
initiatief dat van aard was om de voortgang van het culturele leven in de hand te
werken, kon rekenen op zijn steun, op zijn actieve belangstelling. Als publicist, als
spreker, als bibliothecaris, als geleerde of gewoon als mens onder de mensen was
hij zijn leven lang in ruime kring een bekende en geziene persoonlijkheid. Alleen al
een beknopte bibliografie en de opsomming van zijn vele stipt waargenomen
bevoegdheden zouden méér plaatsruimte vergen dan hier voorhanden is; daarvoor
kan verwezen worden naar het huldeblijk Ger Schmook LX! uit 1958 en naar zijn op
een academische zitting gepresenteerde Componenten van 1963 en last not least naar
zijn volumineuze, met feiten en beschouwingen volgepropte memoires Stap voor
stap langs kronkelwegen uit 1976, de neerslag van meer dan één tijdsgewricht sinds
het geboortejaar 1898.
Zijn leven en karakter, zijn dynamisme en zijn voortdurende actie
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op het gebied van het bibliotheekwezen, zijn redenaarsgave, zijn aanstekelijk
enthousiasme, zijn doorzicht en zijn zin voor persoonlijke en collectieve
verantwoordelijkheid, zijn ernst en zijn humor, dat alles kan slechts terloops worden
aangestipt waar de nadruk moet vallen op de verdienste voor de literatuurhistorie
van de Zuidelijke Nederlanden, meer bepaald in de negentiende eeuw. Ook hier moet
met een summier overzicht worden volstaan. Stevig voorbereid door een degelijke
normalistenstudie vond Ger Schmook na een praktische leerschool in de Antwerpse
zetel van de Algemene Diamantbewerkersbond (1919-1937) een ideale betrekking
in het Museum van de Vlaamse Letterkunde (in 1945 omgedoopt in Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven) en in het directeurschap van de Antwerpse
Stedelijke Bibliotheken. Hij bouwde het AMVC stevig uit en wist het met steeds
nieuwe documenten te verrijken, wat hem de gegevens leverde voor een steeds
grondiger kennis over de geschiedenis van de negentiende eeuw. Hij had toen al de
Wordingsgeschiedenis van het boek (1931), zijn baanbrekende Het oude en het nieuwe
kinderboek (1934) en zijn jarenlang gezaghebbende handleiding Boek en bibliotheek
(1937) op het actief. De faam als literairhistoricus liet niet op zich wachten. Het
Consciencejaar 1938 gaf aanleiding tot het opzetten van een tentoonstelling (hoevele
zijn er niet gevolgd?) en tot een grondige studie over het ontstaan van de Leeuw van
Vlaenderen (pas in 1954 in boekvorm). Vruchten van dezelfde speurzin, volgden
dan jaar na jaar in vlug tempo talloze kleinere en grotere studies. Zo onderzocht hij
het aandeel van de Rubensviering in de wording van het Vlaamse bewustzijn, hij
ging het spoor van Jacques Perk in Vlaanderen na, bracht nieuws over Virginie
Loveling, ging de werking van Multatuli in Vlaanderen na, bestudeerde Jan Frans
Willems, Frans Rens, de wording van de studie van de volkskunde, de curve van
Langendoncks dichterschap, deed verrassende ontdekkingen omtrent Eugeen
Zetternams leven, stelde onbekende en treffende facetten over de schilder Jan van
Beers jr. te boek en deed nieuwe gegevens over Peter Benoit aan de hand. Hendrik
Conscience c.s. schrijven aan zijne Majesteit Leopold I: 10. 10. 1846 zou zijn laatste
volumineuze detailstudie in boekvorm worden (1984). De erkenning van zijn grote
eruditie was niet uitgebleven: in 1947 werd hij opgenomen in de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde, in 1968 kwam een Amsterdams en in 1976
een Gents eredoctoraat. Alhoewel de zin voor synthese en overzicht hem allesbehalve
ontbrak ligt het specifieke van Schmooks filologische
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arbeid in het naspeuren van de kleinste details; méér dan tekstanalyse, stijl- of
structuurstudie interesseerden hem menselijke verhoudingen, ideeën, vriendschappen
en tegenstellingen, invloeden, stromingen en juist hier stelde zijn fenomenaal
geheugen hem in staat verbanden te leggen, toestanden te begrijpen en
handelingsmotieven te doorzien, toespelingen te vatten; zo kreeg de negentiende
eeuw, doorgaans als grijs en esthetisch-oninteressant opgevat, geleidelijk kleur en
kon zij voortaan wat de literatuur betreft als even boeiend gaan gelden als de eeuwen
daarvoor of de tijd daarna. Men mag zeggen dat het apport van Schmook die eeuw
in een heel ander licht heeft doen zien en daarom mag het jammer heten dat deel 8
van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, waarvan de hoofdredactie
bij hem berustte, tijdens zijn leven niet tot stand zal gekomen zijn. Een boordevol
en actief geleerdenleven is afgesloten, scripta manent, maar er is een niet op te vullen
leegte gekomen. Hij heeft zijn vriend, geestverwant en mederedacteur Garmt
Stuiveling niet lang overleefd. De zoon, de Gentse geograaf Ger Schmook jr. stierf
luttele maanden vóór zijn vader. Zoals hij schreef n.a.v. Lode Zielens' dood: zo
voltrekt het noodlot zich aan elk van ons.
EM. WILLEKENS
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De mise-en-scène van de ‘Spaanschen Brabander’ (II)
Door een misverstand is bij het afdrukken van het eerste deel van dit artikel (SpL,
27, 1985, blz. 21) niet het schema van de plattegrond der ‘Nederduytse Academie’
afgedrukt maar alleen de belettering daarvan. Omdat dit schema voor het goed begrip
van het betoog niet gemist kan worden, geef ik het alsnog, met excuses voor de bij
de lezers wellicht gestichte verwarring.

5
Eerste Bedrijf. In het eerste bedrijf zijn er geen aanwijzingen dat voor opkomst en
afgang van iets anders dan de neutrale toneeltoegangen gebruik wordt gemaakt. Alle
dialogen ontstaan uit toevallige ontmoetingen en spelen zich zich dus buitenshuis,
d.w.z. op het voortoneel af. Niemand behalve Jerolimo beschikt over een aan het
voortoneel grenzend huis. Theoretisch zou Jerolimo daarvan voor zijn eerste en
tweede opkomst (bij vs. 1 en vs. 54) en bij zijn eerste afgang (na vs. 46) gebruik
kunnen maken, maar er is geen enkele reden voor deze veronderstelling en met name
zijn openingsmonoloog is daarvoor toch ook te duidelijk een samenvatting van wat
hij in Amsterdam, al rondwandelend om zo te zeggen, heeft waargenomen.
Ondubbelzinnig op een afgang via een neutrale toneeltoegang wijst het tot Robbeknol
gerichte afgangsvoorwendsel ‘Nu tsa laat ons gaan ter kercken’ van Jerolimo (vs.
281). Met name het slot van de patriottenscène (vs. 453), waar Floris duidelijk afscheid
neemt en de patriotten tegelijkertijd - en zonder tekst - afgaan, wijst op het gebruik
van verschillende toneeltoegangen.
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Tweede Bedrijf. Als Floris achter de jongens van de knikkerscène aan het toneel is
afgehold, begint het tweede bedrijf met het openen van de gordijnen van het centrale
compartiment, waar Robbeknol aanwezig moet zijn en Jerolimo onmiddellijk na de
eerste regels via zijtoegang D van het compartiment binnenkomt (vs. 488):
Ba woor sayde gay, dagge me niet en kuyst
Mayn mantel en wambays?

Aan het andere einde van deze scène verplaatsen ze zich beide van het compartiment
naar de ruimte ‘voor de deur van het huis’, alwaar Jerolimo instructies geeft omtrent
de plaats waar Robbeknol de sleutel moet leggen (‘op dese Richel’, vs. 533), voor
het geval dat ook hij uitgaat. Om zich van binnen naar buiten te begeven moeten
Jerolimo en Robbeknol de deuren D en C passeren, waarbij ze zelfs een ogenblik
onzichtbaar zijn. Het is merkwaardig dat dit niet weerspiegeld wordt in de tekst, die
zich echter ook weer niet verzet tegen de onderbreking die uit het naar buiten komen
voortvloeit. Daarna gaat Jerolimo op stap, de stad in (af via A of A'); Robbeknol
kijkt hem na - volgens de Laarillo de Tormes in de deur staande - en gaat na ironisch
commentaar af in het huis (vs. 564):
Nu wil ick binnen gaen en sluyten 'tdeurtjen toe.

Omdat het bij de rederijkers in de 16e eeuw de gewoonte is om ‘open camers’ te
sluiten als ze niet worden gebruikt, mag worden aangenomen dat ook bij dit toneel,
dat nog duidelijk een voortzetting van de traditie der rederijkers vormt, de gordijnen
van het centrale compartiment intussen gesloten zijn of nu gesloten worden. Er wordt
nl. pas na vs. 884 (of misschien iets eerder) weer in gespeeld.
De beide snollen, die nu verschijnen, grijpen bij hun opkomst terug op een afgedekt
deel van hun conversatie (vs. 566):
Neen, bygut Trijn, dat waren nobele Baasen!

Van dit soort ‘zoals-ik-al-zei’- of ‘wat-zeg-je-me-nou’-opkomsten maakt Bredero
vaker gebruik (vgl. de bespreking van het vijfde bedrijf). Trijn en Ans drentelen wat
op en neer (‘wandelen’, zeggen ze tegen Jerolimo). Trijn wil eigenlijk naar de
Veruwery, maar dat heeft geen haast. Er is geen aanleiding om te veronderstellen
dat de snollen uit een van de aan het voortoneel grenzende ‘huizen’ komen; ze
gebruiken dus een neutrale toneeltoegang voor hun opkomst, evenals Jerolimo, die
immers eveneens in de stad aan het
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wandelen is. Robbeknol daarentegen moet - in de loop van het gesprek tussen Jerolimo
en de snollen - uit de deur van Jerolimo's huis komen want hij heeft een pot onder
de arm die hij van Jerolimo (vs. 531) met vers water moest gaan vullen. Jerolimo's
vertrek van het toneel is de voortzetting van zijn wandeling en Robbeknols vertrek
is de voortzetting van zijn tocht naar de Raempoortjens-steyger: beide maken dus
voor hun afgang gebruik van een neutrale toneeltoegang, vermoedelijk niet dezelfde.
Trijn en Ans gaan daarna, zoals in paragraaf 3 al door mij is aangewezen, af in de
Veruwery (B').
Er volgt nu een monoloog van Robbeknol. Zijn eerste woorden roepen de suggestie
op binnenshuis te zijn uitgesproken (vs. 826/32):
Hier is huysraet noch niet, het is hier woest en leech,
Ja besem, vleughel niets daar ick het huys me veech,
En 't heeftet wel van doen, sie ick onder, sie 'k boven,
Het isser beklontert, beraecht en so bestoven,
Dattet myn verwondert dat sulcken Edelman,
Hem met dit byster nest tevreden stellen kan.

Aan het einde van zijn monoloog echter is hij buitenshuis, waar hij de deur afsluit
en - zoals afgesproken - de sleutel op de richel legt. Als hij aan het begin van de
monoloog zou opkomen in het interieur van het huis, betekent dit dat hij zich in de
loop van zijn monoloog via D en C naar het voortoneel moet verplaatsen. De
monoloog laat echter voor een dergelijke verplaatsing en de daarmee samenhangende
onderbreking eigenlijk geen ruimte omdat ze uit een keten van uit elkaar volgende
overwegingen bestaat. Dit in tegenstelling tot de tekst bij een soortgelijke onmerkbare
overschrijding van de grens tussen in- en exterieur, aan het slot van het eerste optreden
van Jerolimo en Robbeknol in dit bedrijf (tussen vs, 527 en vs. 533), waar nog wèl
een onderbreking denkbaar is. De mise-en-scène die op Robbeknols monoloog het
best aansluit, is dat Robbeknol opkomt door het openen van de deur en niet door dat
van de compartimentsgordijnen. In dit geval is de grens tussen in- en exterieur als
het ware al bij zijn opkomst opgeheven en kan hij die overschrijden zonder dat dit
in zijn woorden weerspiegeld hoeft te worden. Het sluiten van de deur is een aparte
handeling die, anders dan het openen van de deur en de opkomst, niet met zijn afgang
samenvalt. Het afsluiten met een sleutel kan daardoor - geheel in overeenstemming
met de Lazarillo - expliciet behandeld worden.
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Omdat Robbeknol erop uitgaat om te bedelen, zal hij na zijn monoloog afgaan via
een neutrale toneeltoegang. Direct daarop komt Jerolimo via een (andere) neutrale
toneeltoegang (‘uit de stad’ immers) op, begeeft zich naar zijn huis, opent de deur
en gaat naar binnen. Even later arriveert ook Robbeknol weer bij het huis, klopt aan
en wordt door Jerolimo binnengelaten. De rest van de scène speelt zich af in het
interieur van het huis: er wordt tijdens het eten gezeten, er wordt van het door
Robbeknol gehaalde water gedronken en de sprei moet van het bed worden gehaald,
naar ik aanneem om Jerolimo gelegenheid te geven zich daarop uit te strekken.
De meest geschikte momenten om het centrale compartiment voor deze
interieurscène te openen zijn de metascènegrenzen tussen het vertrek van Robbeknol
en de aankomst van Jerolimo (vs. 839-840) of tussen de afgang van Jerolimo in zijn
huis en de opkomst van Robbeknol (vs. 869-870). Ongeschikt daarentegen lijkt me
het moment waarop Robbeknol en Jerolimo zich van de voordeur naar het interieur
van het huis begeven (na vs. 885). De dialoog bevat hier (alweer!) geen enkele
aanwijzing dat men zich van deur C via deur D naar het interieur-compartiment
beweegt, terwijl die beweging zich toch moet hebben voltrokken. Men kan echter
niet zeggen dat de dialoog zich tegen de onmerkbare passage van C naar E verzet.
Het openen van de gordijnen echter is een operatie van heel ander kaliber, die, gegeven
het karakter van de dialoog, op bezwaren stuit. Resteert nog de vraag of Jerolimo,
na het betreden van zijn huis, in het interieur ervan zichtbaar is tijdens de monoloog
van de bij het huis arriverende Robbeknol (vs. 870-884). Als Jerolimo de sleutel
buiten op de richel aantreft, zegt hij (vs. 867/9):
ick mach de deur ontsluyten,
En vouwen op mijn kap en leggense te pars,
Dan wil ick op de plets wa wand'len over dwars.

Omdat Bredero de Lazarillo hier op de voet volgt (‘vonde ic mijnen meester daer,
die lijn cappe gevouwen ende te perssen geleyt hadde, wandelende op de pletse’),
zal hij er net als zijn voorbeeld ook vanuit zijn gegaan dat de cap-persse zich bevindt
in dezelfde ruimte waar Lazarillo/Robbeknol de Joncker/Jerolimo van het bijeen
gebedelde brood laat mee-eten32. Aan de andere kant wordt de cap-persse later niet
meer in het huis aangetroffen als de schuldeisers arriveren. Als

32

Vgl. hoofdstuk XVIII (blz. 66) van de editie van 1609; Stutterheim, a.w., blz. 376.
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we de Lazarillo niet kenden zou de cap-persse vermoedelijk geen andere status
hebben dan de al eerder genoemde ‘vergult lampet’ en ‘yvoren kam’; bovendien
komt de metteur-en-scène in moeilijkheden als hij Jerolimo nu voor de ogen van het
publiek met een cappersse laat omgaan. Daardoor wordt hij gedwongen om de
hierboven geciteerde verzen van Jerolimo als (niet meer dan) een afgangsvoorwendsel
te laten fungeren. Dus áls Jerolimo al tijdens de monoloog van Robbeknol zichtbaar
is, dan zonder mantel.
Het bestaan van een cap-persse laat Bredero zich overigens niet zozeer door de
Lazarillo als wel door de vertaler ervan opdringen. Volgens de vertaling van C.F.A.
van Dam33 is hier sprake van een stenen bank, m.a.w. juist het enige meubelstuk dat
in een overigens leeg huis nog aanwezig zou kunnen zijn. Daar laat de auteur de
Joncker en Lazarillo op zitten tijdens het eten. Ook Bredero laat Robbeknol en
Jerolimo zitten (toneelaanwijzing na vs. 939), maar aan het probleem dat het hier
geen los meubelstuk mag betreffen, schenkt hij geen aandacht. Precies zo laat hij dat
ook na voor het enkele verzen later genoemde en eveneens rechtstreeks uit de
Lazarillo overgenomen ‘Ledekant’ (vs. 950). Het kan, zoals in paragraaf 3 al is
opgemerkt, als een bedstee worden voorgesteld of het bed kan op de vloer worden
gespreid. Op dezelfde plaats werd ook reeds gesteld dat de scène, en daarmee het
hele tweede bedrijf, moet eindigen met het sluiten van de gordijnen van het centrale
compartiment terwijl Jerolimo en Robbeknol nog daarin aanwezig zijn, omdat er in
de dialoog aan het slot van deze scène in het huis van Jerolimo geen sporen zijn te
vinden van een verplaatsing uit het interieur.
Derde Bedrif. Geopend wordt met een optreden van Robbeknol, waarin deze,
gebruikmakend van het feit dat zijn meester ‘in zijn hempt [is] ghelóópen | Hier
achter op 'tghemack’ (vs. 977), de kleren van zijn baas doorzoekt, de beurs van
Jerolimo uit diens broek haalt en de inhoud ervan aan een inspectie onderwerpt. Dit
lijkt interieur gedacht; zo'n inspectie verricht je niet en plein public. Als Robbeknol
aan het slot van zijn monoloog vervolgens zegt (vs. 1004/5):
Nu wil ick binnengaen, eer dat hier komt mijn Heer
En vouwen daer de beurs in duysent ployen weer

33

Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen.
Amsterdam 1965, blz. 56, 64.
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dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat ‘binnengaen’ hier betekent: afgaan
door de zijdeur D van het centrale compartiment. De monoloog is dan in het centrale
compartiment uitgesproken, en de (slaap)kamer waar Jerolimo zijn kleren achterliet
wordt veronderstelt achter de schermen. Maar vs. 950 (‘Gaet nae de Ledekant neemt
de Tapeet van 't bedt’) wekt niet de indruk dat het bed in een ander vertrek moet
worden gezocht. Bovendien, waarom heeft Robbeknol toen hij, even eerder, over
‘Hier achter’ sprak, dan wel ‘'tghemack’ genoemd en niet de slaapkamer? Net zoals
‘'tghemack’ kan die slaapkamer voor het publiek alleen maar bestaan doordat ze met
woorden of daarop gebaseerde gebaren achter de schermen gesitueerd wordt. Door
er in die zin over te zwijgen bestaat de slaapkamer niet. De tweede oplossing is dat
Robbeknol afgaat in het huis van Jerolimo (door deur C), d.w.z. dat hij op het eind
van zijn monoloog buitenshuis is. Als hij echter, zoals aannemelijk is, binnenshuis
is begonnen, terwijl de monoloog zich niet goed laat rijmen met een tussentijdse
verplaatsing van het centrale compartiment via deur D naar deur C, dan hebben we
hier te maken met hetzelfde geval als in het tweede bedrijf bij vs. 826 vlg., hierboven
besproken. Om dezelfde redenen als bij die gelegenheid genoemd, kan ook de opening
van het derde bedrijf het best geïnterpreteerd worden als een opkomst in de deur. Uit
dramatisch oogpunt is het van belang dat het uitspreken van de monoloog op het
voortoneel, in plaats van in de diepte van het compartiment, het publiek in staat stelt
met Robbeknol mee te snuffelen in de beurs van de baas.
Het tweede uytkomen van het derde bedrijf begint met een ontmoeting tussen de
(uit verschillende neutrale toneeltoegangen opgekomen) patriotten. Van de neutrale
toneeltoegangen wordt later ook gebruik gemaakt door Robbeknol, die bij het luiden
van de Steklock opkomt ‘met een heel deel jacht van volck’. Hoe vervolgens de
afkondiging van het plakkaat in zijn werk gaat heb ik in paragraaf 4 al beschreven.
Zoals ik in paragraaf 2 heb uiteengezet, moet Robbeknol tegelijk met de hem
omstuwende figuranten afgaan als het plakkaat is voorgelezen, terwijl de patriotten
hun gesprek nog geruime tijd voortzetten, tot het etenstijd is (af via verschillende
neutrale toneeltoegangen). Dan verschijnt Robbeknol met de klacht (vs. 1230 vlg.):
O bloedt! nu machmen sien de vasten van ons huys,
En d'inwoonders zijn zoo stil als een muys.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

171
Hij is begaan met het lot van zijn meester, die het overigens klaarspeelt zich ondanks
zijn lege maag met opgeheven hoofd in het openbaar te vertonen. Zelf besluit hij zijn
kostje bij elkaar te gaan scharrelen met (vs. 1249/51):
mijn ampt dat ick langh heb gheliert,
Ick wil mijn Evenjely gaen halen uyt de hoecken,
En gaene by de buurt mijn broot met eeren soecken.

Komt Robbeknol op in het centrale compartiment? Uitgesproken in het huis, wekken
zijn eerste woorden de indruk dat hij het niet alleen heeft over wie het huis bewonen
maar ook over wie in het huis zijn. Dit strookt niet met de rest van de zijn tekst, die
stellig niet voor de oren van die andere bewoner van het huis, Jeromilo, is bestemd
en dat maakt de veronderstelde plaats van opkomst minder waarschijnlijk34. Opkomen
uit een neutrale toneeltoegang zou anderzijds weer een ernstige afzwakking van het
verband met de situatie binnenshuis betekenen, in de eerste verzen van de monoloog
gelegd. Bij de derhalve meest waarschijnlijke opkomstvorm, die uit het huis van
Jerolimo, sluit een afgang in dat huis, om het Evenjely te gaan zoeken, logisch aan.
Als van de deur gebruik gemaakt wordt, hoeft het centrale compartiment voor deze
korte scène niet apart geopend te worden.
Het optreden van de spinsters wordt geopend door Trijn, die opkomt met een
scheldkannonade tegen een onzichtbaar blijvend personage dat iets lelijks over haar
man heeft gezegd. Het is eigenlijk een variant op de ‘wat-zeg-je-me-nou’-opkomst,
in die zin dat de andere partner niet mee op het toneel verschijnt maar achter de
schermen blijft. De uitgescholden persoon wordt als binnenshuis verblijvend
voorgesteld: ‘komter uyt’, ‘komt eens uyt de koocken’ daagt Trijn hem uit (vs. 1259,
1266). De woorden die ze zo hoog opneemt moet ze op straat of binnenshuis - maar
in het laatste geval dan toch niet in haar eigen huis - gehoord hebben. Aangenomen
dat Els en Jut, Trijn sussend, uit hún huis (B) toeschieten, moet Trijn wel opkomen
uit een neutrale toneeltoegang, of uit het stadhuis, als we de ‘koocken’ van vs. 1266
identificeren met de eveneens als ‘koocken’ aangeduide woonplaats van de
stadhuisconcierge (vs. 1764)35. Het huis van Jerolimo lijkt niet in aanmerking te
komen en

34
35

Door Stutterheim, a.w., blz. 37, wordt het niet uitgesloten geacht.
Opkomst uit het stadhuis zou overigens niet in conflict komen met de dubbelrol ‘huis van
de notaris’ van deze toneeltoegang.
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de Veruwery verandert in deze metascène van betekenis (huis van Trijn). Trijn scheldt
natuurlijk in de richting van haar belediger. Ze komt dus achteruitlopend het toneel
op of draait zich onmiddellijk om in de richting van de toneeltoegang die ze gebruikt
heeft voor haar opkomst.
Robbeknol komt, als hij al bijbel-lezend op het toneel verschijnt, op uit het huis
van Jerolimo. Hoewel Jut's ‘maar woondje daar men vaar’ (vs. 1364) slechts zes
verzen vóór Robbeknols vertrek van het toneel wordt uitgesproken, moet het niettemin
begrepen worden als het harerzijds (uiteraard door een gebaar ondersteund) leggen
van een verband met het huis dat ze hem kort tevoren zag verlaten36. Robbeknol kan
op dit ogenblik nl. nog geen aanstalten gemaakt hebben om in dat huis naar binnen
te gaan, want hij heeft zijn beloning voor het voorlezen nog niet ontvangen. Omdat
Robbeknol heeft aangekondigd met zijn Evenjely een toer door de buurt te zullen
gaan maken, is afgang via een van de neutrale toneeltoegangen het waarschijnlijkst.
Trijn nodigt Els en Jut uit om het gesprek bij haar in huis, waar het lekker warm is,
voort te zetten. Men gaat af in B', de Veruwery, die op dit moment de betekenis ‘huis
van Trijn’ krijgt.
Boven de volgende metascène staat de opsomming ‘Jerolimo. Robbeknol.’.
Jerolimo opent met een zeventien verzen lange, tegen de Amsterdammers en daarmee
tegen het publiek gerichte monoloog, maar Robbeknols aanwezigheid wordt niet ten
onrechte vermeld: uit diens reactie blijkt dat hij het pochen van zijn meester heeft
opgevangen. Jerolimo merkt hem nu echter pas op en stuurt hem naar de markt om
inkopen voor een royale maaltijd te doen, want hij heeft een meevallertje gehad. Het
adres van Jerolimo's monoloog, het feit van de ontmoeting, de manier waarop Jerolimo
over zijn huis spreekt (‘van d'uur dat icker quam’, ‘'tesser so doncker’)wijzen erop
dat dit alles niet in het huis maar buitenshuis gedacht is. Jerolimo, die kennelijk nog
maar net in het bezit van het geld is, kan dat bovendien niet in zijn huis hebben
ontvangen want niemand mag immers zien wat voor een kale boel het daar is. Komt
Jerolimo ergo op uit een neutrale toneeltoegang, de tegelijk of vrijwel tegelijk met
Jerolimo, maar via een andere toneeltoegang opkomende Robbeknol zal eveneens
een neutrale toneeltoegang gebruiken, omdat dit het

36

Ook dit is een aanwijzing voor het feit dat het huis van de twee spinsters en dat van Jerolimo
in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gedacht.
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toevallige karakter van de ontmoeting met Jerolimo aannemelijker maakt dan een
opkomst uit Jerolimo's huis. Aangezien Jerolimo zich even later (zoals ik nog zal
aantonen) bevindt in zijn huis, moet hij, na Robbeknol zijn opdracht te hebben
gegeven, in dat huis zijn afgegaan. Robbeknol blijft buiten, ontmoet op weg naar de
markt de - van de ene naar de andere neutrale toneeltoegang trekkende - lijkstoet,
vlucht terug naar huis, smijt de deur dicht (vgl. vs. 1453) en zet zich ertegen schrap,
zijn meester te hulp roepend (vs. 1450/62):
Och! Miester! Joncker! Heer! help! help! helpt! helpt my beschermen
De deur! de poort! de deur! of jy seltet bekermen.
Och Joncker! ey komt hier! Ick ben de deur niet machtich.
Och, och, sy brenghent hier, komt helpt my doch myn Joncker,
Ick staa hier met myn rugh en dringh teghens de poort.

Behalve Prudon37 gaan de verschillende uitgevers van de SB er, voorzover ze ex- of
impliciet een standpunt te kennen geven, in het voetspoor van Ten Brink en Verwijs38
vanuit dat deze scène buiten het huis van Jerolimo speelt. Dat is echter te enenmale
uitgesloten. Het zou immers inhouden dat Robbeknol de deur van buiten bewaakt,
wat niet alleen in de gegeven omstandigheden al te dapper is maar vooral niet strookt
met het zich met de rug tegen de deur schrap zetten, het te hulp roepen van zijn
meester en diens tot tweemaal toe herhaalde aansporing aan het slot van de scène
om de deur te openen teneinde eten te gaan halen. Vergelijking met de Lazarillo kan
een eind maken aan alle twijfel: ‘maer so haest als ick in huys was, sloot ic de deure
ende riep mijnen meester [...]’, ‘Ick hadde alree de deure toegegrendelt, ende stont
metten rugghe daer tegen, om dien beter te bewaren [...]’, ‘so doet stoutelic de deure
open, ende brengt yet om te eten’39.
Het toneel waarop Ten Brink en Verwijs de SB in gedachten opgevoerd zien, is
van 19e-eeuwse snit. Het kan maar één plaats van handeling tegelijk voorstellen:
‘het Vertrek in Jerolimoos woning’ (vs. 486-565, 884-955, 1553-1645), ‘de Cingel’
(vs. 566-825), ‘het Damplein’ (1144-1251), ‘de Steeg voor Jerolimoos huis’ (alle

37
38
39

Prudon, a.w., blz. 9.
Vgl. Ten Brink, a.w., blz. 447 en de in noot 12 genoemde edities (inclusief de van Verwijs
afhankelijke edities van Terweij en Prinsen) en Stutterheim, a.w., blz. 37.
Vgl. hoofdstuk XXI (blz. 74) van de editie van 1609; Stutterheim, a.w., blz. 381.
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overige verzen). Die opvatting verspert hen de toegang tot een andere interpretatie
van de gang van zaken op het toneel en, in samenhang daarmee, van de gespeelde
ruimte. Zoals ik echter al in paragraaf 2, dus nog los van de mise-en-scène in de
Academie, heb aangewezen, veronderstelt de tekst van de SB dat voor de scènes die
zich in het huis van Jerolimo afspelen gebruik gemaakt wordt van een compartiment.
Dat geldt ook hier. Om zichtbaar te laten zijn wat daarin plaatsvindt, moeten de
gordijnen intussen geopend zijn, waarschijnlijk bij de dichtstbijzijnde voorafgaande
metascènegrens (vs. 1377/78).
Mijns inziens komt Jerolimo reeds op in het interieur van zijn huis direct nadat
hij en Robbeknol uit elkaar zijn gegaan, bij vs. 1416, waar de tekst de opsomming
‘Jerolimo en Robbeknol’ heeft. Verwijs, vanuit zijn opvatting consequent, voegt aan
de tot ‘Robbeknol’ verkorte opsomming de toneelaanwijzing ‘Ierolimo binnen’, en
aan de clauskop boven Jerolimo's eerste reactie op Robbeknols noodkreet (vs. 1452
vlg.) de aanwijzing ‘(uyt.)’ toe. Stutterheim, die andere scènes wél in het huis van
Jerolimo laat spelen en zich als uitgever beperkt tot het inkorten van de opsomming,
komt hier uit bij dezelfde mise-en-scène als Verwijs, zij het op grond van de
overweging dat er geen ‘verandering van plaats’ is af te leiden uit ‘uit de primaire
tekst’40. Afgezien van het feit dat zo'n verandering, zij het een vertigtal verzen
verderop, wél uit de tekst blijkt, worden de zaken hiermee op de kop gezet. Men
moet beginnen met aan te nemen dat de opsomming correct is en aangeeft dat beide
personages op het toneel zijn. Dan rijst de vraag waarom dat nodig is, want het was
al aangegeven door een opsomming boven vs. 1378, die zeker geldt voor het
spelgedeelte tot en met vs. 1415. Waarom dan een herhaling ervan boven vs. 1416?
Ik heb in paragraaf 2 al uiteengezet hoe toepassing van een Terentiaanse methodiek
op een on-Terentiaanse mise-en-scène tot dergelijke herhalingen kan leiden. Evenals
de nog te bespreken opsommings-herhaling boven vs. 1846, kan de herhaling hier
worden verklaard als gebruik van de opsomming voor het signaleren van een wijziging
van de distributie van reeds op het toneel aanwezige personages over de gespeelde
ruimtes ‘voor het huis van Jerolimo’

40

Stutterheim, a.w., blz. 38. Halfslachtig is de positie van de editie van F.A. Stoett en B.C.
Damsteegt (Zutphen 1968), die nergens Verwijs volgt behalve op deze plaats, en dan nog
maar gedeeltelijk, nl. door alleen de opsomming in te korten en boven vs. 1452 ‘(uyt)’ toe
te voegen.
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en ‘interieur van Jerolimo’, terwijl tevens vastgehouden wordt aan het betrekken van
de deze wijziging signalerende opsomming op het totaal van de op het toneel
aanwezige personages. De herhaling van de opsomming boven vs. 1416 kan dus
worden opgevat als het teken dat het interieur van Jerolimo in de handeling betrokken
wordt, m.a.w. als teken dat Jerolimo het voor de ogen van het publiek betreedt. Dat
zijn passage via de deuren D en C - in feite een afgang én een opkomst - niet door
twee afzonderlijke toneelaanwijzingen is aangegeven, is niets bijzonders, want dat
gebeurt nergens. Het lijkt mij in het geheel geen bezwaar dat deze interpretatie stil
spel voor Jerolimo gedurende een vers of 35 met zich mee brengt. Die kan daar in
het centrale compartiment intussen zijn mantel uit doen en het er zich verder
gemakkelijk maken41. Bij de opkomst van de lijkstoet (vs. 1440) volgt dan een
opsomming die alleen betrekking heeft op de personages in de - mede dank zij die
opkomst - belangrijkste gespeelde ruimte. De onvermijdelijke en dramatisch gesproken
niet interessante afgang van de lijkstoet is zonder signalering afgedaan.
Gezien de vele scènes die voor de deur van Jerolimo's huis spelen, lijdt het geen
twijfel dat op het toneel de buitenkant van die deur moet worden uitgebeeld. Bij een
toneelinrichting die moet teruggaan op een scherm met een aantal toneeltoegangen
kan van die deur dan niet tegelijkertijd de binnenkant worden getoond. Als Robbeknol
de deur achter zich heeft dichtgesmeten en er met de rug tegenaan is gaan staan, is
hij m.a.w. niet meer zichtbaar voor het publiek. Hij is bovendien op een andere plaats
dan Jerolimo, want hij roept om hulp. Jerolimo daarentegen moet zichtbaar blijven,
want anders zou Bredero hem niet al 35 verzen eerder in het compartiment hebben
laten opkomen. Dit houdt in dat de tekst een mise-en-scène op basis van ‘toegang +
compartiment’ veronderstelt. In de Academie levert dat geen enkel probleem op.
Gebruik van een van de deuren sluit, zoals in paragraaf 3 is gesteld, een andere
mise-en-scène zelfs uit.
Is het al uitgesloten dat de reactie op de lijkstoet (vs. 1450-1477) buitenshuis, en
daarom als op het voortoneel geënsceneerd moet worden gedacht, theoretisch niet
onmogelijk is een mise-en-scène waarbij Jerolimo en Robbeknol tijdens het uitspreken
van hun clausen beide helemaal onzichtbaar zijn. Uit andere spelen van

41

Het probleem dat Stutterheim (a.w., blz. 38) hier ziet, hangt vermoedelijk samen met zijn
opvatting dat Jerolimo buitenshuis blijft èn met een gebrek aan informatie van de kant van
professionele acteurs.
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Bredero blijkt dat hij er geen bezwaar tegen heeft om acteurs vrij omvangrijke stukken
tekst achter gesloten gordijnen te laten uitspreken. Gewezen kan worden op de tirade
van de molenaarsvrouw in de Klucht van de molenaer (vs. 505-522), als ze haar man
erop meent te betrappen dat hij wél in staat is tot twee ‘kunsjens’ in één nacht met
de vrouwelijke logé terwijl hij er met haar nog geen vijf in een kwartaal doet, en op
het gejammer van het bruidspaar in de Hoochduytschen Quacksalver (vs. 271-280),
als 's nachts blijkt dat de bruidegom per vergissing een laxeermiddel in plaats van
een aphrodisiacum heeft ingenomen42. Er zijn echter wel verschillen met de SB. In
de beide aangehaalde gevallen wordt het acteren achter gesloten gordijnen
uitdrukkelijk door toneelaanwijzingen aangegeven; tevens betreft het scènes die (naar
ik aanneem) niet met open gordijnen gespeeld zouden kunnen worden: de aardigheid
lijkt me juist dat Bredero door het gebruik van suggestieve tekst van deze nood een
deugd maakt43. De voornaamste reden waarom in de SB voor de reactie op de lijkstoet
een enscenering met gesloten gordijnen als minder waarschijnlijk moet worden
afgewezen, blijft echter dat de opsomming van personages boven vs. 1416 dan niet
verklaard kan worden.
Hoewel Jerolimo Robbeknol herhaalde malen aanspoort om de deur open te doen
en het eten te gaan halen, blijft Robbeknol vrijwel tot het einde van de metascène tevens het einde van het derde bedrijf - achter de deur staan. Uit het feit dat hij
tenslotte gehoorzaamt, is af te leiden dat hij bij het slot van het bedrijf toch door deur
C op het voortoneel komt en via een neutrale toneeltoegang (op weg naar de markt
immers) afgaat. Blijft Jerolimo in het centrale compartiment, dan moet dit tevens
worden gesloten. De tekst laat echter ruimte voor de veronderstelling dat Jerolimo
zich op

42

43

Aangenomen dat het laatstgenoemde spel van Bredero's hand is. Een derde voorbeeld is
misschien vs. 1883-1896 van de Lucelle, waarin Ascagnes en Lucelle aanstalten maken om
de liefde te bedrijven terwijl Lucelles vader, die zich voor de afgegrendelde deur bevindt,
op een of andere wijze in staat is te zien wat zich in de slaapkamer afspeelt.
Toneelaanwijzingen omtrent het sluiten van gordijnen van een slaapkamercompartiment
ontbreken; het is echter onwaarschijnlijk dat gebruik wordt gemaakt van ‘toegang +
compartiment’.
Dat is dan ook wel de reden waarom Bredero op het punt van het acteren achter gesloten
gordijnen minder terughoudend is dan de rederijkers. Als bij hen gedurende langere tijd iets
achter gesloten gordijnen ten gehore wordt gebracht, is het altijd muziek of zang. Het enige
voorbeeld van een uit meer dan een claus bestaande tekst dat ik kan aanwijzen, is een dialoogje
van 12 verzen (4 clausen) in O.L.V. Hemelvaert (1565), Repertorium, 1 L 2, fol. 40v.
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het laatst naar Robbeknol (tussen C en D) begeeft en hem de deur uitzet (vs. 1473/5):
Nu Markolfus makop, malkus hoe salt hier locken?
Doet open, lacker flucx, wech uyls-kuyken, loopt wech,
En haalt ons den ontbijt, en hoordy niet wat ick sech?

In dit geval kan Jerolimo afgaan door het sluiten van deur C; het compartiment, dat
kort na het begin van het vierde bedrijf weer gebruikt moet worden, kan geopend
blijven.
Vierde bedrijf. De uit een monoloog van de uytdraaghster Byateris bestaande eerste
metascène speelt zich buitenshuis, dus op het voortoneel, af. De tekst wijst niet op
een andere opkomst dan uit een neutrale toneeltoegang en de afgang zal wel, zoals
in paragraaf 3 werd betoogd, eveneens via een neutrale toneeltoegang plaatsvinden.
Nu verschijnt Robbeknol met de ingekochte etenswaren en ziet Jerolimo ‘in de deur’
(vs. 1552) staan. Hij komt op uit een neutrale toneeltoegang (terug van de markt
immers). Aangezien de maaltijd al begint tijdens de claus waarmee Jerolimo
Robbeknol begroet en het diner toch moeilijk vóór het huis kan plaatsvinden, moeten
beiden zich zeer kort na de aankomst van Robbeknol verplaatsen naar het centrale
compartiment (via C en D naar E), waarvan de gordijnen op dit ogenblik geopend
moeten zijn. Opnieuw moet worden geconstateerd dat deze verplaatsing niet in de
tekst weerspiegeld wordt, al verzet de opbouw van Jerolimo's eerste claus zich niet
tegen een kleine onderbreking.
Tijdens het eten ontstaat een tafelgesprek waarbij Jerolimo vertelt over zijn afkomst,
een verhaal dat bij vs. 1645 abrupt wordt afgebroken. Op dat moment verschijnt
Gierighe Geeraart (opkomst niet uit een huis, dus via een neutrale toneeltoegang).
Hij ontmoet Byateris, die zegt dat ze net een bezoek aan de concierge van het stadhuis
achter de rug heeft, waar ze een afspraak moest maken voor het laten leggen van een
gerechtelijk beslag (vs. 1746). Het feit dat Gierighe Geeraart moet vragen waar zij
vandaan komt, maakt het onwaarschijnlijk dat zij uit het stadhuis verschijnt; opkomst
uit een neutrale toneeltoegang ligt meer voor de hand44. Samen begeven Byateris en
Geeraart zich naar het huis van Jerolimo, waar Robbeknol op hun geklop reageert
en hen te woord staat.
Het ontbreken van verplaatsingssignalen bij het afbreken van het

44

Ook hier geldt het in noot 35 gestelde.
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tafelgesprek in Jerolimo's huis kan op twee manieren worden verklaard: de gordijnen
van het compartiment dat het interieur voorstelt worden gesloten terwijl Jerolimo en
Robbeknol nog daarin aanwezig zijn, of die gordijnen worden niet gesloten en
Jerolimo en Robbeknol zetten de maaltijd pantomimisch voort. Omdat er vóór het
eind van het vierde bedrijf geen metascènegrenzen meer zijn waarbij de gordijnen
alsnog gemakkelijk geopend resp. gesloten kunnen worden, strekken de consequenties
van de mise-en-scène op dit moment zich ook uit tot de laatste scène(s) van het
bedrijf, waarin Gierighe Geeraart en Byateris in contact komen met Robbeknol en
vervolgens met Jerolimo. Het is dus zaak dit dilemma zorgvuldig onder ogen te zien.
De toneelaanwijzingen geven geen uitsluitsel. Tussen het einde van het tafelgesprek
en het optreden van Gierighe Geeraart staat alleen de naam van de laatstgenoemde.
Het ontbreken van de namen van Jerolimo en Robbeknol kan worden gezien als teken
dat dezen niet meer op het toneel zijn, maar evengoed als een beperking van de
opsomming tot het personage waarmee het aantal reeds op het toneel aanwezige
personages wordt uitgebreid. Die beperking is des te begrijpelijker omdat ze zich
dan zou richten op dat gedeelte van de gespeelde ruimte, dat vanaf dit ogenblik het
belangrijkst is. Van dezelfde soort beperking zou dan sprake kunnen zijn boven vs.
1710, waar alleen Gierighe Geeraart en Byateris worden genoemd.
Een belangrijke vraag is wat Bredero hier wilde uitbeelden. In de bron van het
spel wordt uitdrukkelijk meegedeeld, dat degenen die de huur van het huis en het
bed komen opeisen, arriveren ‘te wijlen’ de joncker en Lazarillo nog bezig zijn met
het tafelgesprek dat we ook bij Bredero terugvinden. Bredero is zich van die
tijdsverhouding zeer goed bewust want hij spreekt in de ‘Inhoudt van 't spel’ eveneens
van de ‘ondertusschen’ arriverende Geeraart en Byateris. Daaruit kan worden afgeleid,
dat hij hier denkt aan een continuering van de maaltijd tot die onderbroken wordt
door het aankloppen van Gierighe Geeraart. Dat is het best uit te beelden door de
gordijnen open te laten en de handeling pantomimisch te laten voortzetten. Sluiten
van de gordijnen betekent een metascènegrens, die zich altijd laat interpreteren als
een tijdshiaat van onbepaalde grootte, een interpretatie die Bredero ook naderhand
niet door de tekst laat weerspreken, hoewel hij dat gemakkelijk had kunnen laten
doen.
Een voor de hand liggend argument tegen het openhouden van de gordijnen is,
dat er dan stil spel moet worden geleverd, en wel
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gedurende lange tijd (166 verzen). Moderne acteurs zouden daar hun hand niet voor
omdraaien, zeker niet nu een maaltijd hun allerlei aanknopingspunten biedt.
Voorbeelden uit het toneel van de rederijkers bewijzen dat dit in de aan de SB
voorafgaande periode niet anders was.
In Mennich Mensch suect thuys van vreden is de titelpersoon met Avont en Nacht
aan het kletsen en slempen in het ‘casteel van duysterheeden’, totdat er wordt
aangegeven: ‘hier blyvense sitten bancketteeren ende twee neefkens coomen uyt’.
De sinnekens hebben een scène-apart van 158 verzen nodig voordat zij het
compartiment dat het ‘casteel’ voorstelt, betreden om met muziek en zang de
feestvreugde te verhogen45. Vrijwel identiek is de situatie in Menich Mensch, Hoverdye
en Gyericheyt, waar sprake is van ‘binnen [...] int stomme eeten ende dryncken met
open gordynen al’ gedurende een 80 verzen lange scène-apart van de sinnekens, die
daarvoor uit het compartiment (de herberg ‘de verkeerde weerelt’) ‘buyten’ gekomen
zijn, op het voortoneel46. In De Duegdige en de Gierige Rijcke staat dat de Gierige
Rijcke ‘syt in een cantoor en telt gelt’, bij het begin van een scène-apart van de
sinnekens van 114 verzen. Pas aan het eind daarvan komt hij naar buiten en klampen
de sinnekens hem aan47. Robert Lawets Taruwegraen bevat een scène waarin Den
vyant der menschen en tCrockezaet aan een maaltijd ‘blijven zitten totter tyt dat Den
Oust compt’ die de vrolijke sfeer lelijk verstoort. De 137 verzen lange maaltijdscène
loopt pantomimisch door onder twee monologen van Den rijcken lansman (resp. van
21 en 26 verzen) en een ‘van binnen der gordynen’ gezongen lied (65 verzen). De
simultaan verlopende handelingen zijn hier volstrekt gescheiden gehouden: vanuit
de ene wordt de andere niet waargenomen en omgekeerd48. De sinnekens reageren
in de aangehaalde voorbeelden altijd aanvankelijk nog even op wat ‘binnen’ te zien
is; daarna verzelfstandigt de scène-apart zich ten opzichte van het gebeuren in het
compartiment.
Het lijdt dunkt me geen twijfel of pantomimische voortzetting van de maaltijd van
Jerolimo en Robbeknol na de opkomst van Gierighe Geeraart past geheel in de
traditie. Wat er echter vooral voor pleit

45
46
47
48

Repertorium, 1 D 4, fol. 5r. vlg. Het spel is ontstaan vóór 1552-1553.
Repertorium, 1 L 3, fol. 63v. blg. Het spel is ontstaan in 1565.
Repertorium, 1 U 19, fol. 7v. vlg. Datum van ontstaan onbekend.
Repertorium, 1 M 6, fol. 106r. vlg. Het spel is ontstaan in 1582.
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dat Bredero het zo bedoeld heeft, is de overeenkomst in dramatische functie. Het is
immers duidelijk dat de rederijkers mikken op het contrast tussen de handeling in
het compartiment en die op het voortoneel. Wat doet Bredero anders, wanneer hij
Jerolimo en Robbeknol in het interieur de wijn laat savoureren, terwijl Gierighe
Geeraart op het voortoneel staat te bedenken of hij geen munt kan slaan uit het
opsparen van zijn eigen pis en snot? Mijn conclusie is dan ook, dat het sluiten van
de compartimentsgordijnen bij de opkomst van Gierighe Geeraart minder
waarschijnlijk is dan het openblijven ervan49. Ik laat die conclusie echter vooralsnog
buiten beschouwing bij de behandeling van de vraag hoe de gebeurtenissen na het
aankloppen bij Jerolimo's huis worden geënsceneerd.
Aanvankelijk is er een dialoog tussen Gierighe Geeraart, Byateris en Robbeknol,
waaraan Jerolimo slechts op indirecte wijze deelneemt, nl. door Robbeknol te zeggen
wat hij tegen Byateris en Geeraart zeggen moet. Het is duidelijk dat Geeraart en
Byateris Jerolimo in deze fase (tot vs. 1846) niet waarnemen. Robbeknol is voor hen
wel zichtbaar, anders kunnen ze hem niet met ‘jongman’ en ‘knecht’ aanspreken.
Op verzoeken om Jerolimo te roepen en op een dreigement als (vs. 1826):
Doet de deur op benghel! of ick loopse op met ghewelt.

volgen van Robbeknols kant alleen maar hondsbrutale reacties. Hij bevindt zich
kennelijk op een plaats waar Geeraart en Byateris hem niets kunnen maken. Maar
tegelijk bevindt hij zich op voldoende afstand van Jerolimo om tegenover deze
opdringerige figuren een eigen beleid te voeren, de directieven van zijn baas negerend
of verwerkend al naar het hem uitkomt.
Prudon59 heeft met betrekking tot de mise-en-scène van dit moment de - verder
niet toegelichte - suggestie gedaan dat Robbeknol spreekt vanuit een venster. Een
enscenering ‘boven uyt een venster’ zou in de Academie (maar ook in De Eglentier51)
gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd en een ongedwongen

49

59
51

Vgl. ook Shakespeare's As you like it II, 5-7, waar aan het einde van 5 een banket op het
toneel gereed gezet moet worden dat pas in 7 wordt genuttigd, zulks met het oog op de
tussenliggende, zich op een heel andere plaats afspelende, korte metascène, waarin twee
personages van honger dreigen om te komen (A.C. Dessen, Elizabethan Stage Conventions,
blz. 102).
Prudon, a.w., blz. 10.
Zie noot 4.
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verklaring bieden voor alle door mij hierboven aangewezen aspecten van de dialoog.
Een ernstig bezwaar tegen deze interpretatie is echter Robbeknols opmerking (vs.
1833):
Wil jy gaan jy meught, ick ga boven, by de Verschieters en Korendragers,

want de spreker situeert zichzelf daarmee impliciet ‘beneden’ en het ligt het meest
voor de hand om ‘beneden’ uit te beelden door de begane grond van het toneel.
Gebruik van een venster op de hoogte van de begane grond is echter een veel minder
aantrekkelijke suggestie. Is het groot, dan is het niet veilig; is het klein, dan is er
nauwelijks meer enig verschil met een slechts op een kier geopende deur. Bovendien
staat de aanwezigheid van een deur of iets dat daarvoor door moet gaan, vast; van
een venster op het niveau van de deur weten we niets. Mijn conclusie is dan ook, dat
enscenering rond een op een kier geopende (en tussendoor ook volledig gesloten)
deur het meest in overeenstemming met de tekst is.
Bij vs. 1846 vertoont Jerolimo zich aan Byateris en Geeraart. Ook los van de plaats
waar Robbeknol zich voordien ophield, ligt het voor de hand dat dit directe contact
plaatsvindt in de deuropening van zijn huis. Moeilijker te beantwoorden is de vraag
naar de enscenering van zijn optreden vóór vs 1846, wanneer hij binnen in het huis
aanwijzingen geeft als (vs. 1816):
Robknol seght dat ick ontfangh meyn Indigo en konsenilje.

Verwijs laat alle clausen van Jerolimo tussen vs. 1812 en vs. 1846 ‘van binnen’
uitspreken, d.w.z. achter de schermen, zonder dat het publiek Jerolimo ziet. Maar
hij houdt er dan ook, evenals Ten Brink, geen rekening mee dat het interieur van
Jerolimo's huis tegelijkertijd zichtbaar gemaakt kan worden. Of Jerolimo al of niet
in dat interieur te zien is terwijl Robbeknol Byateris en Geeraart probeert af te
poeieren, kan uit wat hij en Robbeknol zeggen niet worden opgemaakt. Dat ik
zichtbaarheid het meest waarschijnlijk acht, berust op twee overwegingen. In de
eerste plaats komt de mise-en-scène op deze wijze sterk overeen met die van de
episode waarin Robbeknol vlucht voor de lijkstoet, in de tweede plaats houdt
pantomimische voortzetting van de maaltijd na de opkomst van Gierighe Geeraart
in, dat de compartimentsgordijnen bij vs. 1812 open kunnen blijven staan, die anders
op dit technisch gesproken weinig aantrekkelijke moment gesloten zouden moeten
worden.
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De opsomming boven vers 1812, het vers waarin Robbeknol op het kloppen van
Byateris en Geeraart reageert, is binnen deze interpretatie het signaal dat vanaf dat
ogenblik de personages van beide gespeelde ruimtes meetellen, omdat niet langer
slechts in een van beide, maar in beide gesproken wordt. De volgorde van de namen
weerspiegelt de distributie van de personages over de twee ruimtes en is per ruimte
de volgorde waarin ze aan het woord komen. Vanuit dit bewustzijn van de verhouding
tussen beide ruimtes is ook de herhaling van de opsomming boven vs. 1846 te
verklaren, als Jerolimo het interieur verlaat en zich bij Robbeknol in de deuropening
voegt. Het verband tussen de opsomming en de wijziging in de distributie van de op
het toneel aanwezige personages over de verschillende gespeelde ruimtes, is
onmiskenbaar. De volgorde van de namen in de opsomming is zoals gebruikelijk
gebaseerd op die waarin de personages vervolgens het woord nemen52.
Jerolimo staat nog in of bij de deur van zijn huis als hij direct na het vertrek (via
een neutrale toneeltoegang) van zijn opdringerige bezoekers afscheid neemt van
Robbeknol en de stad uitvlucht (af via de andere neutrale toneeltoegang). Robbeknol
krijgt weliswaar het advies om naar de spinsters te gaan, maar uit de manier waarop
hij in het volgende bedrijf opkomt is (zoals ik nog uiteen zal zetten) af te leiden dat
hij dit nu niet direct omzet in een afgang in het huis van Jut en Els. Hij kan dan afgaan
via deur C, maar ook - evenals Jerolimo het huis ontvluchten en afgaan via een
neutrale toneeltoegang. Het gordijn van het centrale compartiment kan worden
gesloten.
Vijfde Bedrijf. Met een opkomst van het ‘wat-zeg-je-me-nou’- type betreden de
spinsters, althans Els en Jut (en niet Trijn, zie paragraaf 2 en 3) samen met Robbeknol
het toneel. In de toneeltraditie van de klassieke komedie, waaraan dit bij de rederijkers
slechts sporadisch voorkomend type opkomst naar mijn mening direct of indirect is
ontleend, bestaan er geen compartimenten waarin gespeeld kan worden en kan men
uitsluitend opkomen in de ruimte vóór de schermen. Als Bredero dit type opkomst
heeft leren kennen als een manier om personages uit een huis of via een neutrale
toneeltoegang te laten verschijnen op een proscenium dat altijd een ruimte buitens-

52

Van de 25 in de SB voorkomende opsommingen hebben er twee de omgekeerde volgorde.
Vijf hebben er fouten in de volgorde na de eerste naam; drie daarvan behoren tot de
omvangrijkste die in het spel voorkomen.
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huis voorstelt, mag men aannemen dat hij het hier ook zo gebruikt. Zo deed hij het
in ieder geval ook bij de opkomst van de snollen in het tweede en die van de
scheldende Trijn in het derde bedrijf. Bij hun opkomst zijn de spinsters en Robbeknol
dus buitenshuis. Robbeknol heeft zojuist het verhaal van de vlucht van zijn meester
gedaan, waarop Els hem voor de schrik een slok bier uit haar ‘houtekit’ aanbiedt en
Jut hem uitnodigt om ‘tot ongsent’ zoveel te komen eten als hij wil. Dit duidt erop
dat men niet uit het huis van de spinsters, maar via een neutrale toneeltoegang is
opgekomen, terwijl het tegelijkertijd kan worden opgevat als een aanwijzing omtrent
de plaats waar men nu is en de plaats waar men afgaat. Robbeknol heeft de spinsters
a.h.w. op straat aangeklampt, toen ze met een schenkkan vol bier op weg naar huis
waren. Nu gaat hij met ze mee naar binnen, want in de direct hierop aansluitende
metascène komt hij uit het huis van de spinsters op.
De opsomming boven de tweede metascène suggereert dat alle personages van
het begin af op het toneel zijn, maar dat is, zoals ik al in de tweede paragraaf heb
opgemerkt, niet het geval. Eerst komt Byateris op met Geeraart, die op de deur begint
te bonken terwijl zij hem waarschuwt: ‘Jy klopt al de buurt wacker’ (vs. 1619) en
twee verzen verder zegt Els dan inderdaad (vs. 1921/2): ‘Wel wat ghewelt is daar?
jy raast alliens ofje uyt je sin// waert Wat is u gheliefte?’. Zo spreek je niet als je
al een hele tijd naar het bonzen op de deur van je buurman hebt staan kijken. Als Els
vervolgens verklaart dat Jerolimo naar Vianen is gevlucht en dat zijn knecht bij haar
en Jut in huis verblijft, roept Byateris: ‘Waar sinje mannetje? komt voor den dach,
komter uyt’ (vs. 1928), wat alweer onbegrijpelijk klinkt als Robbe-knol van het begin
af op het voortoneel is53. Gierighe Geeraart vertrekt kort vóór het einde van de
metascène (vgl. vs. 1939) van het toneel. Er zijn dus in totaal vier scènes, waarbij ik
er dan vanuit ga dat Jut (die pas spreekt in het laatste vers van de metascène) hetzij
tegelijk met Els, hetzij tegelijk met Robbeknol opkomt. Het laatste is dunkt me het
meest logisch. Allen gaan tenslotte op uitnodiging van Jut af in haar huis.
Aan de gang van zaken bij de reeds in de derde paragraaf beschreven opkomst
van de notaris (uit toneeltoegang C', die aanvankelijk het stadhuis voorstelde), ga ik
hier voorbij. Hij is met klerk en stadsboden op weg naar zijn werk. Op het toneel
van de
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Stutterheim, a.w., blz. 37, ziet in de opkomst van Robbeknol geen scènegrens.
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Academie zal hij zich dus moeten bewegen van C' naar een neutrale toneeltoegang.
De verwoede pogingen die Gierighe Geeraart (op uit een neutrale toneeltoegang)
doet om de aandacht van de notaris en zijn personeel te trekken, betekenen dat hij
de notaris niet in de armen loopt maar hem achterop komt, d.w.z. hij komt niet op
uit dezelfde toneeltoegang als die waarnaar de notaris koerst. Geeraart prest hem om
rechtsomkeer te maken, en net als hij zich afvraagt waar hij de schout kan vinden,
komt die er met zijn rakkers aanlopen (vs. 1969). De schout overhalen om mee te
gaan is iets dat het duidelijkst gestalte krijgt als ook deze rechtsomkeert maakt, d.w.z.
opkomt én afgaat (met Geeraart en de notaris c.s.) op dezelfde plaats waar Geeraart
in deze metascène is verschenen.
Balich en Otje, resp. Jasper en Joost komen elkaar bij het begin van de volgende
metascène op het toneel tegen (opkomst ‘uit de stad’, via verschillende
toneeltoegangen). Een kleine zeventig verzen later zijn ze aangekomen bij het huis
van Jerolimo als daar ook net de schout arriveert, geflankeerd door Gierighe Geeraart
en de notaris en gevolgd door een hele stoet van getuigen, stadsboden en
schoutdienaren (op ‘uit de stad’, dus via een neutrale toneeltoegang).
Als men even later het huis van Jerolimo binnendringt, is ook Robbeknol daarvan
getuige (vgl. vs. 2112). Vrijwillig zal hij niet naar buiten zijn gekomen. Omdat
Byateris hem bij de kraag greep zodra zij en Geeraart merkten dat Jerolimo er vandoor
was, moet men zich voorstellen dat Robbeknol ook nu nog onder haar geleide is.
Gezien Byateris' belang bij de komst van de schout moeten beiden dan al zijn
opgekomen voor men zich toegang verschaft tot Jerolimo's huis. Er is dus geen reden
om aan de juistheid van de opsomming te twijfelen die de aankomst van Geeraart,
schout, notaris c.s aangeeft en waarin ook Robbeknol en Byateris zijn opgenomen
(boven vs. 2073). De laatstgenoemden komen uit het huis van Jut en Els, waarin ze
bij vs. 1943 op uitnodiging van Jut zijn afgegaan. Dat ook de spinsters in die
opsomming voorkomen, is verklaarbaar. Jut en Els worden als zo begaan met het lot
van Robbeknol voorgesteld, dat het vreemd zou zijn wanneer ze niet tegelijk met
Robbeknol en Byateris verschijnen. Trijn is er nu ook bij; ze neemt al het woord één
vers na de aankomst van de schout en ‘heel den hoop’ bij het huis van Jerolimo en
weet dat de man bankroet is54. Wil men voorkomen dat het publiek zich
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Ten onrechte meent Stutterheim, a.w., blz. 39, dat de spinsters pas bij vs. 2144 aan het woord
komen. Is dat nog invloed van Verwijs, die de opsomming van de spinsters boven vs. 2144
opvat als teken van hun opkomst?
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afvraagt hoe dat dit mogelijk is, dan kan men Trijn wel laten opkomen uit het huis
van Jut en Els, samen met Byateris, Robbeknol en de andere spinsters. Merkwaardig
is dat Byateris pas heel laat in deze metascène aan het woord komt (vs. 2197). Maar
we moeten niet vergeten dat zij de enige is die van het binnendringen in Jerolimo's
huis nog enig voordeel heeft: ze treft er het bed tenminste nog aan dat ze hem heeft
verhuurd en schiet er niet meer dan de huur bij in. Geen reden dus voor haar om zich
te mengen in het koor dat in het huis zijn jammerklachten laat opstijgen.
Als er na vs. 2109 staat - de deur van Jerolimo's huis is dan onder toezicht van de
schout geopend - ‘Sy soecken int leeghe huys’, moet men dat uiteraard kunnen zien.
Het gordijn van het centrale compartiment kan geopend worden tijdens de
voorafgaande metascènegrens (vs. 2005/6), maar bevredigender is, het pas op dit
moment te openen. Met het in de toneelaanwijzing genoemde, niet door tekst begeleide
zoeken kan misschien de door het openschuiven van de gordijnen veroorzaakte
onderbreking worden overbrugd. Wie bevinden zich nu in het lege huis? Iedereen
die iets van Jerolimo te vorderen heeft en - onder geleide van Byateris - Robbeknol,
maar dus niet de schout en zijn rakkers, en de spinsters. In vs. 2118 vraagt Jasper
dan ook:
Mijn Heer de Officier
Komt toch (soo 't u ghelieft) eens met u dienaers hier,
En vangt dees jonge guyt.

Op dat moment dient de schout met zijn rakkers het centrale compartiment in te gaan
(via C en D). waar hij een van zijn dienaren Robbeknol in de kraag laat grijpen (‘vat
hem Meyndert’) en hem voor gevangen verklaart. Naar mijn mening neemt de schout
Robbeknol vervolgens niet mee naar buiten, maar vindt het verhoor van Robbeknol
plaats in het interieur van Jerolimo's huis. Alleen zo is het namelijk te begrijpen dat
als de spinsters zich aan het einde van het verhoor opwerpen als verdedigersters van
Robbeknol, dit voorafgegaan wordt door een opsomming van de namen van de
spinsters (na vs. 2143), zonder dat dit betekent dat de spinsters nu pas op het toneel
verschijnen of dat er verder niemand meer op het toneel is. Het betreft dan weer een
wijziging in de distributie van de reeds op het toneel aanwezige personages over de
verschillende gespeelde ruimtes, aangegeven door een opsomming, die deze keer
beperkt is tot wie zich van de ene naar de de andere ruimte verplaatsen. Het voortoneel

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

186
is nu helemaal leeg en alle op het toneel aanwezige personages bevinden zich in het
centrale compartiment, d.w.z. in dezelfde gespeelde ruimte. Wat ik overigens niet
kan verklaren, is dat in de opsomming behalve de spinsters ook Ot voorkomt. Ik
begrijp daar niets van.
Een argument voor de veronderstelling dat de schout het interieur van Jerolimo's
huis na de arrestatie van Robbeknol tot vlak voor het einde van het spel niet meer
verlaat, is tevens te vinden in een incident dat aan het slot van het spel plaatsvindt.
De schout legt - om uit zijn kosten te komen - beslag op het bed van Byateris en
beveelt een van zijn rakkers55 om het naar een opslagplaats te brengen (vs. 2206):
Anthony grijpt het bedt, en brenghtet stracx al vóórt,
In de boeyen.

Uiteraard laat Byateris dat niet zomaar over haar kant gaan (vs. 2208):
Ick seghje lechtet neer, wel an en latet legghen.

De woordenwisseling tussen haar, de rakker en de schout zou veel van haar kracht
verliezen als ze zich niet alle drie in dezelfde ruimte bevinden. Byateris heeft het bed
blijkbaar nog niet zelf opgepakt, want als ze dat een keer zou hebben gedaan, dan
zou ze het uiteraard niet weer neerleggen en ook een ander niet bevelen om het neer
te leggen. Het bed ligt op dit ogenblik dus nog op ‘de Ledekant’ (in de als zodanig
fungerende bedstee of op de vloer) en de ruzie om het bezit ervan speelt zich bij dat
ding en ergo in het centrale compartiment af.
Als de schout aan het pleidooi van de spinsters gehoor geeft en Robbeknol loslaat
met het bevel ‘Gaat stracx voort uyt mijn oogen’ (vs. 2160), is het niet nodig dat
Robbeknol afgaat. Voldoende is dat hij (samen met de spinsters, denk ik) uit het
interieur gaat en voor het huis van Jut en Els komt staan. Balich, Otje, Jasper en Joost
druipen nu ook af en nadat de schermutseling om het bed in het voordeel van de
schout is beslist, vertrekt ook deze, vermoedlijk tegelijk met de notaris. Het laatst
gaan Byateris en Geeraart weg. Allen verlaten het

55

Stutterheim (a.w., blz. 45) meent dat het hier een van de stadsboden betreft; in de aantekening
bij vs. 2206 vereenzelvigt hij de stadsboden echter met de rakkers van de schout.
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centrale compartiment via deur C en gaan af door de neutrale toneeltoegangen,
behalve misschien de notaris en Trijn, die ook elk terug kunnen keren naar hun eigen
huis. Els, Jut en Robbeknol, die voor het huis van de twee eerstgenoemden zijn
blijven staan, hebben het laatste woord.
In een van de exemplaren van de druk van 1618 staat in de marge naast het laatste
vers van de laatste claus van de schout, met beschadigde letters, ‘Robb’. Sutterheim
meent dat dit alleen maar kan worden verklaard door aan te nemen dat er ‘Robbeknol
uyt’ bedoeld is. Hij beschouwt dat als een ondersteuning voor zijn vermoeden dat
Robbeknol aanvankelijk is afgegaan nadat de schout hem heeft vrijgelaten. Het zou
z.i. onbegrijpelijk zijn als Robbeknol dan niet zijn biezen zou pakken, maar
ongehinderd zou blijven kijken56. Een en ander wordt wat minder onbegrijpelijk als
het wegsturen van Robbeknol (‘uyt mijn oogen’) plaatsvindt in Jerolimo's huis, en
niet buitenshuis, op het voortoneel. Of er een toneelaanwijzing achter ‘Robb’ bij vs.
2212 is weggevallen, en zo ja, welke inhoud die had, laat zich niet vaststellen. In elk
geval kan Robbeknol hier ook nog wel iets anders worden opgedragen dan om op te
komen, bijv. dat hij zich achter de spinsters moet verschuilen zodra de schout uit
Jerolimo's huis op het voortoneel komt. Dat ik niet de enige ben die niet met deze
onvolledige notitie in de marge uit de voeten kan, blijkt uit het feit dat zij nog tijdens
het afdrukken van de editie van 1618 uit het zetsel is verwijderd57.

6
De laatste stap in mijn gedachtengang is een stap achterwaarts, van de Academie
naar de 16e eeuw, om af te tasten wat eventuele verschillen in toneelinrichting tussen
De Eglentier en de Academie voor het betoogde zouden kunnen betekenen. In
vergelijking met het rederijkerstoneel is het aantal toneeltoegangen in de Academie
reeds hoog; het is dan ook onwaarschijnlijk dat De Eglentier er nog meer had.
Dubbelrollen van toneeltoegangen zullen bij de opvoering van de SB in De Eglentier
daarom evenzeer noodzakelijk zijn als in de Academie. Tegen de achtergrond van
het 16e-eeuwse rederijkersspel heeft de mise-en-scène van de SB in de Academie
niet zoveel
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57

Stutterheim, a.w., blz. 39.
Dat een onvolledige toneelaanwijzing tijdens het afdrukken werd toegevoegd, is immers
onwaarschijnlijk.
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verrassends, hoezeer het spel verder ook afwijkt van een omvangrijke klucht als Jan
Fijnart en de kluchtteksten van G.H. van Breughel. Het interessantst en tevens het
meest problematisch is vanuit dit oogpunt de mise-en-scène van Jerolimo's huis.
Ik onderscheid in de SB acht plaatsen waar de personages al pratend de grens
tussen het interieur en het exterieur van dat huis passeren (na de vss. 527, 826, 884,
956, 1447, 1475, 1552, 1845). Ik heb er in de voorafgaande paragraaf bij verschillende
gelegenheden op gewezen dat het voor een opvoering in de Academie daarbij
noodzakelijke moment van onzichtbaarheid (tussen C en D) niet in de tekst
weerspiegeld wordt. Robbeknols monologen leveren in dit verband de grootste
moeilijkheden op (vs. 826-839 en 956-1005). Als hier uitgegaan zou worden van
een enscenering met behulp van ‘toegang = compartiment’, is het veel begrijpelijker
dat een personage kort na zijn opkomst in een interieur ongemerkt de grens tussen
in- en exterieur overschrijdt, maar vervolgens bij zijn afgang juist de aandacht op
die grens vestigt door van afsluiten van of binnengaan in het interieur te spreken.
Opkomst in (en dus niet uit) een compartiment impliceert immers het openen van de
compartimentsgordijnen. Deze hebben op dat moment geen deurfunctie en kunnen
die - opengeschoven als ze zijn - ook niet krijgen op het ogenblik dat het personage
de grens tussen compartiment en voortoneel passeert. Wat de intussen uitgesproken
tekst betreft, wordt dit weerspiegeld in het negeren van die grens. Bij de afgang echter
vallen de compartiment-afsluitende functie en de deur-betekenis van de gordijnen
samen en daar kan die deur-betekenis dus wél in tekst en gestiek worden geroepen.
Minstens even duidelijk is echter gebleken dat de enscenering van de reactie op
de lijkstoet (vs. 1444-1477) juist wél ‘toegang + compartiment’ veronderstelt.
Zichtbaarheid van Jerolimo in het centrale compartiment, terwijl Robbeknol schuilgaat
achter de gesloten voordeur, biedt ook meer mogelijkheden voor leuke toneeleffecten.
Het komt me voor dat Bredero daarop mikt, want ik zie in de mise-en-scène van het
afpoeieren van Geeraart en Byateris in het vierde bedrijf een herhaling, nu bij een
door Bredero zelf bedachte en hem niet door de Lazarillo ingegeven situatie. Opnieuw
wordt de deur gesloten gehouden voor indringers, opnieuw valt daarbij veel nadruk
op de situatie van de ‘belegerden’, die binnen Jerolimo's huis opnieuw tot op zekere
hoogte van elkaar gescheiden worden gehouden. In beide gevallen is het de tekst-zelf
die de indicaties voor
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gebruik van ‘toegang + compartiment’ geeft en is mijn keuze voor deze mise-en-scène
niet gebaseerd op de inrichting van de Academie, hoewel een andere mise-en-scène
daar moeilijk als een overtuigende keus gepresenteerd zou kunnen worden. De drie
overige ‘grensoverschrijdingen’ laten zich zowel met ‘toegang = compartiment’ als
met ‘toegang + compartiment’ ensceneren. Het blijft echter merkwaardig dat de
auteur, ook nadat hij in het derde bedrijf voor het eerst onmiskenbaar is uitgegaan
van ‘toegang + compartiment’, nog een ‘grensoverschrijding’ opneemt (vs. 1552
vlg.) die deze mise-en-scène niet reflecteert.
Er is wat de mise-en-scène van Jerolimo's huis betreft, in de SB dus een zekere
tegenstrijdigheid op te merken, die weliswaar aan het licht komt door de confrontatie
van de SB met de toneelinrichting van de Academie, maar die niet tevens daarmee
kan worden verklaard. Al evenmin is die tegenstrijdigheid te herleiden tot een
veronderstelde aanpassing van het stuk aan de toneelinrichting van de Academie
tussen april 1617 en juni 1618. De aan weerszijden van de deur spelende scènes
kunnen niet later, speciaal met het oog op die inrichting geschreven en in de tekst
ingevoegd zijn; daarvoor vormen zij te zeer een integraal onderdeel van het stuk, en
dat stuk is ‘Volmaackt in 't Iaar 1617. In April’. Bovendien: wat is er dan in de
Academie dat, indien het al in De Eglentier ontbreekt, daar niet met eenvoudige
middelen ten behoeve van een opvoering van de SB kan worden aangebracht?

7
De eisen die de SB aan de inrichting van het toneel stelt, zijn in wezen heel eenvoudig.
Eventuele verschillen tussen De Eglentier en de Academie die met het oog op een
opvoering relevant kunnen zijn (minder toneeltoegangen en geen deur), zijn
gemakkelijk aan te geven en hetzelfde geldt voor de consequenties ervan. Het risico
van de confrontatie van de SB met het toneel van de Academie in plaats van met dat
van De Eglentier is dus te overzien. Wat de tekst aan mise-en-scène impliceert laat
zich in veel groter mate zichtbaar maken dan nog onlangs werd aangenomen58. Die
winst heeft niet alleen maar positieve kanten; ook een zwakke stee is aan het licht
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Zie E.K. Grootes, ‘Zeventiende-eeuws drama: Bredero's Spaanschen Brabander’. In: Marijke
Spies (red.), Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening (Groningen 1984), blz.
65.
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gekomen: de inconsistentie in de manier waarop Bredero zich de mise-en-scène van
Jerolimo's in- en exterieur voorstelt. Ondergraaf ik met die conclusie niet wat ik in
de voorafgaande paragrafen heb betoogd? Wie op zo'n belangrijk punt inconsequent
is, kan dat immers ook op andere zijn?
Ik ga er inderdaad vanuit dat Bredero consequent is in het volgen van verschillende
conventies. Dat is misschien het meest speculatieve element in mijn betoog. Van
sommige conventies staat vast dat Bredero ze kent en volgt, bijvoorbeeld de hantering
van de termen deel/bedrijf en uytkomen met betrekking tot bepaalde spelgedeelten.
Van andere conventies neem ik aan dat Bredero ze volgt omdat ze gevolgd werden
in het milieu waar in de SB ontstaan is, bijvoorbeeld het hechte verband tussen een
personage en een als huis of ‘camer’ van dat personage aangeduide
toneeltoegang/compartiment. Ik veronderstel bij Bredero ook een beetje modern
gevoel voor logica, indien verschil op dit punt tussen hem en mij er bij mij, in het
licht van wat over de 17e-eeuwse wijze van denken en voorstellen bekend is, niet in
wil. Anders zou ik bijvoorbeeld geen verklaring hoeven te zoeken voor het feit dat
hij een ‘Ledekant’ situeert in een huis waarvan hij de personages laat zeggen dat het
helemaal leeg is. Blijkt Bredero, in tegenstelling tot wat ik veronderstel, niet
consequent, dan betekent dat nog niet dat er sprake is van volstrekte willekeur waarop
geen enkele redenering meer vat kan krijgen. Voor de tegenstrijdigheden die worden
aangetroffen zijn drie oorzaken aan te wijzen: het zich wat (onderdelen van) de
gespeelde ruimte betreft argeloos aansluiten bij de Lazarillo59, het naast elkaar volgen
van verschillende conventies zonder zich de onverenigbaarheid daarvan bewust te
zijn en het toepassen van een conventie op een situatie waar die conventie niet op
berekend is, met onduidelijkheid als resultaat.
Het eerstgenoemde is het geval als Bredero Jerolimo over een ‘Ledekant’ laat
spreken terwijl hij Byateris alleen het beddegoed aan Jerolimo laat verhuren, het
eerste en het tweede is het geval als hij in bepaalde scène's een ingewikkelder
mise-en-scène van Jerolimo's in- en exterieur veronderstelt en het laatstgenoemde
komt voor bij het gebruik van opsommingen boven bepaalde tekstgedeelten. De
conse-
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Vgl. Stutterheim, a.w., p. 46, die erop wijst dat Bredero de getuigen uit de Lazarillo overneemt
zonder eraan te denken dat hij het publiek over de functie van deze personages moet inlichten.
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quentie van deze conclusie is dat Bredero's werk bij een onderzoek naar gebruik en
inrichting van het toneel in De Eglentier zeer voorzichtig zal moeten worden
gehanteerd. Aangezien het materiaal waarop een dergelijk onderzoek moet steunen
al niet zo bijzonder omvangrijk is, worden de mogelijkheden om tot resultaten te
komen aanzienlijk beperkt.
W.M.H. HUMMELEN
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De louteringsidee in ‘Louteringen’ (1916) van J. van Oudshoorn
Louteringen1, de tweede roman van J. van Oudshoorn (1876-1951), verscheen voor
het eerst in 1916, d.i. twee jaar na Willem Mertens' Levensspiegel (1914). Vrij vaak
heeft de kritiek dat tweede werk als een minder geslaagde versie van het debuutwerk
beschouwd. D. Coster ziet daarin niet veel meer dan ‘een vermoeide herhaling’2, en
G. Knuvelder noemt het boek ‘in vele opzichten een reprise van het eerste’. Volgens
de laatste ‘mist dit boek het karakter van subjectieve ontlading en zelfbevrediging
dat het eerste sterk kenmerkt en zulk een ongemene expressieve, bijna explosieve
kracht verleende’3. En al denkt H. Robbers daarentegen dat Louteringen
‘psychologisch en sensitivistisch verder, dieper gaat’, toch beklemtoont ook hij ‘vele
punten van overeenkomst tussen de beide rampzalige verlatenen, die de hoofdpersonen
van Van Oudshoorns boeken zijn’4. Inderdaad: álle werken van Van Oudshoorn gaan,
waar het althans op de psychologische en levensbeschouwelijke inhoud aankomt,
op Willem Mertens' Levensspiegel terug5. Louteringen in 't bijzonder is, evenals
Willem Mertens, de geschiedenis van een vereenzaming of, zoals K. Fens het
formuleert, ‘een roman van ontlediging’6. Het verhaal gaat

1
2
3
4
5

6

Verwezen wordt hier telkens naar J. van Oudshoorn, Verzamelde werken. Deel II. Romans.,
Amsterdam (Athaeneum Polak en Van Gennep), 1974.
D. Coster, Zondag, in: De Stem, 1921, 1, p. 94.
G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel IV,
Malmberg-Den Bosch, 1953, 1976(5), pp. 549-550.
H. Robbers, Louteringen, in: Elseviers Geillustreerd Maandschrift, 1917, XXVII, p. 238.
Om de problematiek van de romanheld in Louteringen nog beter aanschouwelijk te maken,
zullen wij dan ook herhaaldelijk naar Willem Mertens' Levensspiegel verwijzen alsook naar
de grondige studie die M. Dupuis aan deze roman heeft gewijd, m.n.: ‘Het aaneengroeien
van subject en object in van Oudshoorns ‘Willem Mertens' Levensspiegel’ (1914) en ‘Laatste
dagen’ (1926): een weg naar de psychomachie, in: Spiegel der Letteren, 1983, 25, pp. 161-197.
K. Fens, In de spiegels van het noodlot, in: De Gevestigde Chaos, Amsterdam, 1972(2), p.
26.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

193
in hoofdzaak over de maniakale zelfontleding van een eenzelvige beambte, Eduard
Verkoren, een uiterst problematisch individu dat psychisch niet opgewassen is tegen
de druk van zijn verleden en de beklemming van zijn kleinburgerlijk bestaan. Na
een aantal innerlijk zeer bewogen jeudervaringen, o.m. te wijten aan een falende
voorlichting op seksueel gebied, ontwikkelt Eduard gevoelens van schuld en
minderwaardigheid. Steeds meer raakt hij in verwarring tegenover zichzelf en de
buitenwereld, terwijl al zijn hoogste verwachtingen - ook op maatschappelijk gebied
- één voor één door de ‘wrede’ werkelijkheid worden tenietgedaan. Daaruit vloeit
een levensgroot besef van eenzaamheid en onevenwichtigheid voort, dat op een
onvermijdelijke ondergang uitloopt. Wanneer wij daaraan toevoegen dat deze
schaamte- en inferioriteitsgevoelens, dit besef van maatschappelijk echec gepaard
gaan met heimwee naar de ongereptheid van de kinderjaren en met een sublimerend
verlangen naar een ‘andere’, zuiver geestelijke wereld - een soort van
louteringswensdroom -, dan blijkt uit deze bondige schets inderdaad al dat Van
Oudshoorn in Louteringen een problematiek behandelt, die hem vanaf Willem Mertens'
Levensspiegel tot Bezwaarlijk verblijf (1950) is blijven obsederen7.
Toch kan men Louteringen niet eenvoudig als een krachteloze herhaling van Van
Oudshoorns eerste roman beschouwen. Alleen al qua inhoud biedt hij nieuw, of
anders beklemtoond materiaal: uitgewerkt worden bijv., als verschijningsvormen
van de vlucht naar het ‘Andere’, vooral het thema van het sublimerende
kunstenaarschap en dat van de regressie naar het infantiele. Van Oudshoorn hecht
hier overigens veel meer belang aan de kinderjaren en de puberteit van de
hoofdpersoon, en beschrijft die veel uitvoeriger (hij besteedt daar vijf hoofdstukken
aan). Terwijl de lezer van Willen Mertens' Levensspiegel alleen - op enkele
terugblikken na - de ‘laatste’ helse dagen van Mertens' bestaan meemaakt, kan hier
Verkorens levensgang vanaf zijn puberteit chronologisch worden gevolgd.
Verder wordt ook aan het milieu wat meer aandacht besteed. Bedoeld wordt het
beeld dat Van Oudshoorn, vooral in hoofdstukken VI, VII en VIII, van de
ambtenarenwereld ophangt - een milieuschildering waarbij wij soms even moeten
denken aan het Petersburg van Gogol of Dostojevski.

7

M. Dupuis, op. cit., p. 182.
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Structureel beschouwd, sluit Louteringen veel meer aan bij de romantraditie dan
Willem Mertens' Levensspiegel of andere, kortere werken, zoals bv. De tweede fluit
(1917), Laatste dagen (1926), De fantast (1946) of Bevwaarlijk verblijf (1950). Hing
het verloop der gebeurtenissen in de eerste roman haast volkomen af van de gang
van Mertens' gedachten, hier wordt het gebeuren - wederom op een aantal sporadische
terugblikken na (pp. 158-160, 174-177, 179-180, 181-183, 189-194, 199-201, 235-236,
262-264, 265-267, 278, 284-285) - grotendeels chronologisch voorgesteld en wordt
daardoor ook het oorzakelijke verband tussen de feiten in het licht gesteld. Zo
beschrijven de eerste drie hoofdstukken uitvoerig - voornamelijk scenisch - de jeugd
van Verkoren, toen het psychische evenwicht van het kind door ontwakende
zinnelijkheid op beslissende wijze ondermijnd werd, hetgeen duidelijk genoeg het
uitgangspunt vormt van het hele vervreemdingsproces. Vanaf hoofdstuk IV volgt de
lezer dan de levensloop van de hoofdfiguur op de voet tot deze uiteindelijk een
(schijn)-oplossing voor zijn conflict heeft gevonden. Al dient het gezegd dat slechts
een aantal, in de tijd van elkaar gescheiden, hoofdgebeurtenissen aan de orde komen,
toch verloopt het verhaal lineair en vormt het doorgaans een samenhangend geheel.
Dit wordt mogelijk gemaakt, dank zij o.m. de continuïteit die blijkt uit de - al dan
niet impliciete - bestendige aanwezigheid van het grondmotief, nl. het beeld van de
gelukkige, ongerepte kinderjaren in het Leidse bakkersgezin, met als kern het
spookbeeld van de zuivere geliefde, indertijd belichaamd door Verkorens nichtje
Cato.
Ogenschijnlijk behoort Louteringen tot het type van de ‘personele’ roman in de
derde persoonsvorm: de hij-verteller neemt de romanwereld door de bril van de
hoofdpersoon op. Het verhaal - dat geen auctoriële expositie bevat doch in medias
res begint - wordt daarom door de subjectiviteit van de hoofdfiguur bepaald. Sterk
is de werkelijkheidsvertekening vooral in de eerste drie hoofdstukken, waarin de
visie, soms tot verwarrens toe, door het standpunt van het kind beïnvloed wordt (pp.
127, 128, 133-134, 148, enz.). Door zijn kinderogen ontdekken wij het bakkershuis
(p. 128 et sq.) en leren wij ook de andere personages kennen (zie bijv. de steeds
herhaalde associatie oom/heerser: p. 134, 135, enz.). Die andere figuren krijgen dan
ook weinig of geen aparte individualiteit, geen objectieve zelfstandigheid toegewezen.
Nooit komen wij te weten hoe ze denken of voelen, nergens ontwaren wij bij hen de
minste verandering of
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evolutie: zij blijven abstracties, schimmen die slechts naar de problematiek van de
‘held’ verwijzen.
Alles bij elkaar hebben wij hier te maken met een psycho-realistische
introspectieroman. Het eigenlijke onderwerp is de diepste psychische realiteit van
de held Verkoren; daaraan wordt de uitbeelding van handeling, decors en bijfiguren
volledig dienstbaar gemaakt. Maar evenmin als hij zich op auctoriële ontleding zou
toeleggen, neemt Van Oudshoorn, met het oog op deze verkenning van het onbewuste,
zijn toevlucht tot surreële droomtaferelen of tot het samenstellen van een schijnbaar
zintuiglijke, psychomachische werkelijkheid, zoals hij dat wel eens elders doet, nl.
in Willem Mertens' Levensspiegel, De tweede fluit, Laatste dagen, De fantast,
Bezwaarlijk verblijf, e.a.8.
Is de afstand tot het innerlijk van de hoofdfiguur minimaal doordat haast de hele
romanwerkelijkheid door zijn bril bekeken wordt, toch is die groot genoeg om het
de verteller mogelijk te maken, bij gelegenheid als buitenstaander het woord te voeren.
Het blijkt dan meestal uit één enkel woord, een vooruitwijzing of het gebruik van
bepaalde vergelijkingen (p. 128, 135, 165, 170, 172, 216, 221, enz.), dat de verteller
bij alle volgzaamheid toch in een waarnemende positie t.o.v. zijn personage kan gaan
staan. Deze meer objectieve verteltrant doet zich vooral gelden vanaf hoofdstuk IV,
en wel in nu eens samenvattende dan weer epische fragmentjes, waardoor de
‘bewustzijnsstroom’ regelmatig wordt onderbroken (bijv. pp. 178-182, enz). Niet
zelden treedt de verteller op die manier in het verhaal op, om b.v. de nadruk te leggen
op de ongunstige eigenschappen van Eduard; zo wanneer het erop aankomt zijn
lichamelijke en morele viesheid te doen uitkomen (p. 169, 171, 172, enz.). Maar dat
gebeurt niet systematisch, en het personele standpunt krijgt hoe dan ook telkens weer
de bovenhand. Immers: van overwegend belang zijn hier de psychische
gewaarwordingen van de hoofdpersoon.
*

**

Centraal staat, het hele verhaal door, wat wij het ‘ziektebeeld’ van het personage
zouden kunnen noemen. Hij is innerlijk verdeeld, heeft

8

M. Dupuis, op. cit., pp. 162-65, 174-182, 188 et sq.
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onophoudelijk te lijden onder schaamte- en schuldgevoelens. Deze toestand gaat
terug op een conflict uit zijn kinderjaren, dat heimelijk zijn hele gemoedstoestand
heeft overwoekerd. Wat Verkoren als zijn ‘eigenlijke ik’ beschouwt, heeft hij tijdens
een vakantie in het Leidse bakkersgezin achtergelaten, nl. bij een traumatiserende
kennismaking met de seksualiteit, die op zijn oedipale situatie beslag heeft gelegd
en zijn houding tegenover niet alleen het Vrouwelijke, maar ook het Leven, de
Werkelijkheid überhaupt, heeft bepaald.
Voor zijn nichtje Cato voelt Eduard een diepe genegenheid (p. 131, 133, 140, 141,
146). Zij compenseert zijn gemis aan ouderlijke liefde: zij is niet minder dan een
‘veilige haven’ (p. 131, 133). Bij haar ontdekt Eduard frisheid en moederlijke
bescherming. Zij is de belichaming van de ideale vrouw. Voor de ouder geworden
Eduard zullen ideeën van lichamelijke harmonie en zuiverheid steeds verstrengeld
blijven met het beeld van ‘de ranke gestalte, rank gebogen over het schitterende
water’ (p. 145), een meisjesbeeld uit een tableau vivant dat hij eertijds in de
schouwburg zag en dat hij telkens weer vóór ogen heeft als hij naar zijn onwetende,
nog kinderlijk-zuivere liefde voor Cato terugverlangt (pp. 142, 146, 189, 189, 190,
203, 204, 251, 253, 272, 277-78). Insgelijks zal hij zich de ‘bijna levensgrote
meisjesgestalte, tenger als een wingerd’, die hij eens in een museum ontmoet en als
de ‘zuiverste openbaring zijns levens’ (p. 220) ervaart, herhaaldelijk herinneren als
een soort embleem van ‘die blanke ongereptheid zijner kinderjaren’ (p. 221).
Tederheid, broosheid, blond haar en lichtblauwe ogen zullen bij hem deze kinderlijke
liefde, dat mengsel van platonische gevoelens en eerste puberverlangens blijven
evoceren.
Na een eerste levensfase waarin Eduard de werkelijkheid - ook zichzelf - als
onverdeeld geheel zag, nl. toen hij zich nog in het ‘gelukkige bakkersgezin’ veilig
opgenomen wist en van de vrije natuur kon genieten (p. 159), komt er werkelijk een
onherstelbare breuk tot stand (p. 146, 147, 151, 152). Eduard begint zich a.h.w. van
zichzelf los te maken. De ‘lelijke stakige jongen, bleek en met doorgezakte knieën’
(p. 166), die hij aan het worden is, kan hij niet langer als ‘werkelijk’, d.w.z. als deel
uitmakende van zijn persoonlijkheid beschouwen. Zijn persoonlijkheid raakt
‘gespleten’. Terecht brengt H. Kaleis deze ‘splitsing’, deze ‘verdubbeling’ van
Eduards werkelijkheidsbesef in verband met zijn toemalige liefdesopvatting9.

9

H. Kaleis, van Oudshoorn. De zelfmoord en het vrouwelijk geslacht, in: Schrijvers binnenste
buiten, Amsterdam, 1969, p. 136.
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Steeds vaker wordt de tienjarige puber nu inderdaad door een ontwakende
zinnelijkheid (het ‘ongekend verbodene’: p. 131-133) geteisterd. Voor het eerst
ervaart hij de dualiteit tussen lichaam en geest en ontdekt hij het onderscheid der
geslachten. Meermalen bespiedt hij zijn nichtje Cornelia, die ‘hem (prikkelt) tot het
kleinst-ondeugende’ (p. 131). Vol nieuwsgierigheid bezoekt hij ook herhaaldelijk
de meidenkamer waar de zwoele warmte en ‘een doordringende geur als van
kruidnagelen hem het bloed naar de wangen (jagen)’ (p. 133).
Als op een zaterdagavond in de schouwburg een halfnaakte vrouwengestalte op
het toneel verschijnt (p. 142), wordt hij door- een ‘zoete innige bevrediging’ (p. 143)
overweldigd. Hij is verbaasd dat dit mag en voelt zich plots ouder worden. Eduards
stijgende onrust en ongedurigheid worden nog versterkt wanneer hij een
zigeunermeisje, waarschijnlijk zonder broekje aan, op een hoop stro ziet liggen. Hij
denkt daar het resultaat te zien van een ‘ontzettende mishandeling’: ‘En wat, wanneer
het meisje daaraan dood bloedde?’ (p. 149), zo vraagt hij zich af. Vol schaamte keert
hij na deze ‘afgrijselijke’ ontdekking naar huis terug. Hij meent thans ‘wereldwijs’
te zijn (p. 150). Zijn vage vermoedens zijn een ‘gruwbare’ zekerheid geworden: hij
weet nu dat seksualiteit steeds gepaard gaat met geweld en agressie. Thuisgekomen
geeft hij zich weerloos over aan de brutaalste willekeur van zijn ‘druk
verbeeldingswerk’ (p. 160). Wanneer hij deze brutale invallen, deze ‘dierlijke
driftbuien’ niet meer kan weerstaan, sluit hij zich in de meidenkamer op en dwingt
in verbeelding het dienstmeisje tot ‘gekkelijk-wilde overgave’ (p. 151). Vanaf dat
ogenblik ontdekt Eduard dat hij een verleden heeft (pp. 151-52): hij neemt voorgoed
afstand van de ongerepte kinderjaren.
Deze definitieve breuk met de onschuld der jeugd gaat met hevige schuldgevoelens
gepaard. Eduard verzwijgt berouwvol en beschaamd die ‘donkere lust’, dat ‘heet
begeren’ (p. 161) dat hem steeds meer kwelt. Bij niemand durft hij opheldering
vragen over deze nieuwe, onbekende sensaties. Bovendien beschouwt hij zijn oom,
de bakker, als een rivaal, een tegenstander die hij uit de weg moet ruimen (p. 153)
omdat deze zijn genegenheid voor Cato heeft gedwarsboomd. Hij haat deze ‘geweldige
machthebber’ (p. 129, 135), deze ‘dikke, rossige heerser’ (p. 129, 134): een autoritaire
vaderfiguur die er in zijn ogen de oorzaak van is geweest, dat hij definitief uit de
tegenwoordigheid der meisjes werd verbannen
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(p. 131). Van dat moment af wordt de jongen brutaalweg op zichzelf teruggeworpen.
Van dan af wordt de daardoor ontstane vereenzaming de bron van neiging tot
zelfkwelling (‘Wanneer hij eens ging mangelen. Kinderachtig, of je moest je ene
hand er tussen steken. Wat zou dat bloeden en bloeden.’, p. 136), tot exhibitionisme
en tot masturbatie (‘dat ene eigenste, heerlijk-geheimzinnige’, p. 136).
Zowel Eduards conflictverhouding tot de buitenwereld als zijn onvermogen om
zichzelf als volwaardig mens te aanvaarden, gaan op die jeugdomstandigheden terug.
Deze noodlottige episode zal Verkorens verdere levensloop, in het bijzonder zijn
houding tegenover de vrouw bepalen. Nooit zal hij erin slagen liefde en seksualiteit,
geest en lichaam in een ‘normale’, concrete liefdesrelatie te integreren. De stellige
aantrekkingskracht die de erotiek op hem uitoefent, wordt steeds tegengewerkt door
een gevoel van afschuw en schaamte, dat zijn oorsprong vindt in het noodgewongen
eenzaam bedrijven van de seksualiteit (onanie, exhibitionisme, lustdromen, enz.).
Bovendien vallen erotisch verlangen en doodservaring bij hem samen. In dit verband
wijst ook H. Kaleis op de ambivalente gevoelens van Verkoren - en van Oudshoorns
personages in 't algemeen - t.o.v. de erotiek. Hij zegt nl. dat ‘het bedrijven van erotiek
en de omgang met de dood één en dezelfde grensoverschrijding betekenen, die
(Verkoren) tegelijk magisch aantrekt en panische angst inboezemt’10. Eigenlijk heeft
de hoofdpersoon zijn puberale opvatting van de liefde nooit overwonnen. Vandaar
dat hij twee vrouwenbeelden, twee vrouwengezichten die reeds Helene in Willem
Mertens' Levensspiegel vertoonde, van elkaar scheidt11: aan de ene kant, de ‘hoer’,
die de man eerder angst- en schuldgevoelens inboezemt dan dat zij hem genot schenkt,
en, aan de andere kant, een rein vrouwenbeeld, dat via de herinnering aan de
moederfiguur - en bij Verkoren ook aan het zuivere meisje Cato - tot object van
verering en uitsluitend geestelijk verlangen is geworden. Deze dichotomie was reeds
duidelijk werkzaam bij de adolescent Verkoren, toen die zijn vriendinnetjes in twee
scherp gescheiden groepen verdeelde: enerzijds, Cornelia en de meid Anna, die zijn
zinnelijkheid prikkelden en op wie hij zijn geheimste lustdromen richtte; anderzijds,
Cato, het zuivere ideaalbeeld, waar veeleer een louterende kracht van uitgaat. Evenmin
als bij Willem Mertens

10
11

H. Kaleis, op. cit., p. 131.
M. Dupuis, op. cit., p. 170.
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zullen deze twee aspecten van de Vrouwidee ooit naar een synthese toe groeien.
Dat hij in het verleden opgesloten zit, verklaart waarom Verkoren zijn bestaan als
reeds voltrokken beschouwt (p. 178). Eigenlijk ziet het er wel naar uit of hij - althans
voor een gedeelte - Willem Mertens' levensloop en vervreemdingsproces opnieuw
beleeft. Immers: eenzelfde samenloop van maatschappelijke en psychologische
omstandigheden12 bepaalt zowel zijn conflictverhouding tot de buitenwereld als de
negatieve voorstelling die hij van zichzelf heeft. De te vroege breuk met de
vaderfiguur en de sociale vernedering na diens dood, het wegblijven van zijn zieke
moeder, de moeilijke omgang met meisjes (p. 183), de frustrerende ervaringen op
seksueel gebied - mislukte bezoeken bij hoeren, zijn omgang met zijn kornuit ‘de
Banaan’, tegenover wie hij zich inferieur voelt, en later zijn schaamte om het oplopen
van een geslachtsziekte (p. 202): al deze gebeurtenissen verbreden stilaan de kloof
die Verkoren scheidt van zijn werkelijke bestaan in het hic et nunc en van zijn
omgeving; hier hoort hij niet meer thuis (p. 178), zo realiseert hij zich. Hij verlangt
voortaan nog slechts ‘om met zichzelf alleen te zijn’ (p. 181), wenst zich terug te
trekken ‘in veiligste afzondering’ (p. 182). Zijn tegenwoordige ik is ‘een ander
geworden, in troebele zonde steeds dieper afgedoold’ (p. 207). Te meer omdat zijn
‘bandeloos’ leven en de noodzaak, de consequenties ervan (hij heeft een ‘druiper’
opgelopen) te verbergen (p. 202), hem van vrienden en medemensen scheiden (p.
170, 178, 179, 182, 188, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 240, 241, 247, 269, 273, 279):
‘hij hier doelloos uitgesloten en onverbeterlijk. Alle anderen eendrachtig in dienst
van de goede zaak’ (p. 170).
Deze vereenzaming groeit bij Verkoren op vrij paradoxale wijze. Zijn schuldbesef,
het gevoel maatschappelijk mislukt te zijn - Eduard had op alles gerekend, behalve
in de dompe sfeer van een kantoor verzeild te raken -, alsook zijn onvermogen de
wereld opnieuw te herstellen in de oorspronkelijke eenheid die zij in zijn kinderjaren
vertoonde, nopen hem ertoe de laatste te ontvluchten of te negeren. Evenals Willem
Mertens13 komt hij er nl. toe, de hem omringende wereld niet langer als werkelijk te
erkennen. Deze opheffing van de buitenwereld heeft echter als voordeel, dat hij zich

12
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M. Dupuis, op. cit., p. 166.
M. Dupuis, op. cit., pp. 171-72.
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niet meer hoeft te verantwoorden: het negatief beeld dat hij van zichzelf heeft,
verdwijnt immers samen met de beoordelende blikken van zijn medemensen. Slechts
afzondering biedt hem dan ook nog veiligheid en zelfvergetelheid. Zo lezen wij b.v.
hoezeer ‘hij zich (verheugt) over de keuze zijner eenzaamheid’ (p 233): deze wordt
voor hem ‘de enige mogelijkheid tot rust’ (p. 275). Toch lijkt het ons niet verantwoord
om - zoals Maarten 't Hart doet - deze eenzaamheid als een ‘ideaal’ te beschouwen
‘waarnaar alle figuren in het werk van Van Oudshoorn streven’14. Al is Verkorens
afzondering de voorwaarde voor de door hem nagestreefde depersonalisatie, bewust
heeft hij daar toch niet voor gekozen, als gold het een ‘ideaal’. Hij staat nu eenmaal
voor een voldongen feit en maakt er maar het beste van. Overigens schrikt hij vaak
van deze ‘zwarte leegte’ (p. 248): ‘een verlatenheid, zwart en grenzeloos als de
eenzaam-stuwende zee, schrijnt in zijn lege binnenste op’ (p. 241). Hij verlangt nog
steeds naar een ‘normaal’ bestaan, naar contact met mensen (p. 241). De ‘leegste
eenzaamheid’ waarin hij verkeert, wordt soms zo ‘verschrikkelijk’, dat hij dan geen
uitweg vindt en zich van kant wil maken (p. 202). Hierover straks meer.
En ook hier herhaalt Verkoren nog eens Mertens' levenspatroon15. Eenmaal uit de
‘plompe’ werkelijkheid verwijderd, wordt de hoofdpersoon met de ‘leegte’
geconfronteerd (p. 202, 213, 215, 217, 223, 241, 248, 256, 264, 273, 282, 286, enz.).
‘Leeg’ is zijn bestaan in die zin dat het zich steeds meer gaat beperken tot een op het
zelf gericht gedachtenleven: ‘Zijn gezichtskring werd met de dag beperkter, zijn
levensbeschouwing immer duffer, zelfbeschamender’ (p. 213). ‘Leegte’ en ‘leeg’
zijn begrippen waar hij trouwens zelf gebruik van maakt om zijn bestaan te
karakteriseren: het laatste ziet hij als ‘leeg-ontmensd’ en de ambtenarenwereld om
hem heen vergaat het niet beter, want die bestaat slechts uit ‘lijken’ (p. 215) en
‘kartonnen poppen’ (p. 213). De indruk dat de werkelijkheid tot levenloos decor is
ontaard, doet zich bij herhaling voor: nu eens voelt hij zich omgeven door
‘kermisgedrang’ (p. 260), dan weer is er sprake van de onwezenlijkheid van ‘het
hem omringende poppenspel’ (p. 214). Hij leeft a.h.w. in een van elk menselijk
verband ontheven droomwereld, die eerder op ‘de bordpapieren coulissen van een
plattelandsto-
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M. 't Hart, Het beste aller dingen, in: Tirade, 1976, 20, p. 552.
M. Dupuis, op. cit., pp. 171-72.
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neeltje’ (p. 202) lijkt. ‘Werkelijk’ en ‘onwerkelijk’ zijn niet langer als tegengestelde
polen uit elkaar te houden, maar schuiven over elkaar: voortdurend wordt de
werkelijkheid als onwezenlijk en leeg onderkend. Als kind had Eduard reeds last
van deze verwarring tussen werkelijkheid en verbeelding, en dit stond toen ook al
in direct verband met zijn ontkiemend eenzaamheidsbesef (p. 145) en het gevoel van
‘de zijnen’ gescheiden te zijn. Soms wist hij niet meer of hij waakte dan wel droomde
(p. 140, 141, enz.); het kwam voor dat gestalten uit de schemerhoeken van zijn kamer
opdoemden (p. 145), of dat een meisjesfiguur, die hij zorgvuldig getekend had, hem
plotseling op het punt leek te ontwaken en te gaan leven (p. 164).
Het vervreemd raken van de werkelijkheid betreft ook Verkoren zelf, is ook
zelfvervreemding. Net zoals Willem Mertens doet16, neemt Verkoren eigenlijk van
zichzelf afstand; hij verwerpt zijn eigen persoonlijkheid omdat deze op
maatschappelijk en zedelijk gebied ontoereikend blijkt. Vandaar een steeds bredere
kloof tussen de concrete, in het hic et nunc handelende ik-gestalte, enerzijds, en het
in de jeugd tot stand gekomen ik-ideaal, anderzijds. De hoofdfiguur heeft de controle
over zijn bestaan opgegeven. Hij is immers een zwakkeling. Hij is er zich wel van
bewust een verschrompeld bestaan in ‘de dompe plompzak van een kantoor’ (p. 215)
te leiden, maar de kracht om er zich eigenmachtig aan te onttrekken heeft hij niet.
Zijn diep geworteld minderwaardigheidscomplex - en daarmee alle elementen die
te maken hebben met seksualiteit, doodsgedachte, schuld- en eenzaamheidsgevoel
- leiden dan, zoals gezegd, tot een onherroepelijke gespletenheid in zijn bestaan en,
logischerwijs, ook in zijn subjectieve visie op de buitenwereld. Om deze vicieuze
cirkel te doorbreken stelt Verkorens ‘tweede ik’, een schimmige dubbelganger die
in het verhaal wel eens optreedt (p. 171, 213), hem voor de keuze: altijd
komediespelen of zelfmoord plegen (p. 195, 207, 213, 281). De romanheld veracht
zichzelf inderdaad zo hartgrondig dat hij wel eens een einde aan zijn bestaan kon
maken. Immers: in zijn ogen is zijn leven hem ‘als een verstikkende last op het lijf
geworpen’, zodat hij er het nut niet van inziet, om ‘het nog langer te verdragen’ (p.
207). Tegenover dat ‘onstuimig verlangen zichzelf om te brengen’ (p. 221) resteert
hem als tegenwicht nog slechts zijn mensenhaat (p. 215). Reeds in zijn jeugd kwamen
uitingen van agressie voor (p. 133, 135, 136, 165, enz.), en werd hij de prooi van
‘dierlijke
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driftbuien’ of blinde woedeaanvallen die hem ‘krampachtig snikkend het bewustzijn’
deden verliezen (p. 165). De nietigste aanleiding wordt door hem als een uitdaging
opgevat: tussen hem en de wereld kan slechts conflict ontstaan.
Ook zijn sporadische grootheidswaan vormt in zekere zin een tegenwicht voor
zijn zelfverachting (p. 188, 195, 215, enz.). Op zulke ogenblikken verheft hij zich
‘zo ijdel-torenhoog in leegste zelfoverschatting, dat hij het gewone leven nog slechts
als een grauwe vlakte ergens schuin omlaag gewaar wordt’ (p. 195). Daarbij is hij
niet langer aan het concrete onderworpen; hij voelt zich van tijd en ruimte bevrijd.
Eigenlijk biedt deze ervaring hem een voorsmaak van het ‘Andere’, een ruimere,
zuiver geestelijke wereld, waar hij steeds naar verlangt. Hij beeldt zich dan zonder
meer in ‘tot hoger te zijn geroepen’ (p. 215), ‘als “lansbreker” voor vrijheid in het
enigste schone’ (p. 215). Hij voelt zich ‘ongenaakbaar’ (p. 231), een ‘bevoorrechte’
(p. 215) - hij heet trouwens ‘Verkoren’ - en meent in de werkelijkheid magisch te
kunnen ingrijpen. Zo heeft hij maar te wensen zijn oom als rivaal uit de weg te ruimen
(p. 136), opdat deze ernstig ziek zou worden en in het ziekenhuis zou worden
opgenomen (p. 153). Zoals wij nog later zullen zien, hoort eveneens zijn ideaal van
kunstenaarschap bij deze superioriteitswaan. Eduard wenst nl. een beroemd kunstenaar
te worden om zich van zijn medemensen te kunnen onderscheiden. Hij zou dan een
‘ander wezen’ worden (p. 205), dat niet langer aan het misprijzen van de buitenwereld
zou blootstaan.
Deze ogenblikken van zelfvertrouwen, waarbij Verkoren iedere werkelijkheidszin
verliest, hangen samen met zijn louteringswensdroom en met de manier waarop hij
deze, zij het dan onbewust, evenals Willem Mertens17, voortdurent aankweekt: door
met de buitenwereld voorgoed te breken, door deze (zowel dingen als mensen) van
haar zinnelijke eigenschappen te beroven en tot een soort van abstract geheel te
reduceren, rekent hij tevens met zijn grootste vijanden, dood en seksualiteit, alsook
met zijn eigen problematische ik af. Zodra de buitenwereld in een kunstmatig decor
is veranderd en de realiteit daardoor ‘onwezenlijk’ is geworden, kan ook zijn eigen
ik ophouden te bestaan als persoonlijkheid tegenover de buitenwereld. Tegenover
een van zijn substantie ‘geledigde’ wereld hoeft hij zijn doen en laten niet langer te
verantwoorden. Op
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die manier is ‘het (hem) gelukt zich los te maken van het toevallige van zijn bestaan’
(p. 230). En wat hij met zijn beeld van de wereld heeft gedaan, heeft hij tevens ook
gedaan met zijn eigen levensgang, die hij tot een abstract begrip heeft teruggebracht
(pp. 275, 287-88), ‘als ware het met één enkel woord te zeggen’ (p. 288) zodat ‘zijn
besnoeid bestaan (...) zich als een zuiver-meetkundige constructie van buitenaf aan
hem vertoonde’ (p. 233). Om de volstrekte depersonalisatie te bereiken, moet hij nog
slechts; ‘de laatste vermetele stap in eenzaamheid (...) doen’ (p. 253). Wat tot gevolg
zou hebben, dat hij definitief zou overstappen in een zuiver abstracte sublimatiewereld
- een ultieme stap die te situeren zou zijn in het verlengde van zijn vaak voorkomend
verlangen om door een hoek van zijn kamer (p. 137, 161, 171, 198, 199, 209, 222,
224, 248, 255, 273) of door een venster uit de enge kerker van zijn bestaan te
ontsnappen18 (p. 137, 144, 153, 181, 207, 219, 222, 223, 2S9, 268, 275, 281, 286).
Vandaar dat de ‘enkele voorstelling van een open venster aan zee’ reeds voldoende
is om zijn onrust te verdrijven (p. 259), en wanneer hij uit zijn venster leunt, het hem
lijkt of ‘hij in wonderlijk evenwicht van ziel en lichaam zwaarteloos wegdrijft’ (p.
223).
Uit deze beschrijving van Verkorens ‘ontledigingsproces’ blijkt nu wel duidelijk
waaruit zijn ‘louteringen’ bestaan en waar die heen leiden. Het hoofddoel is bevrijd
te raken van elk verlangen; het middel is een groeiende neiging tot depersonalisatie
en abstrahering - ‘beelden zijn hem het liefst’, zo zegt hij (p. 217), waardoor zijn
concrete ik gelouterd zou raken tot een ‘zuiver ik’, en waarbij de buitenwereld tot
een levenloos decor zou worden teruggebracht. Hoe duidelijker de hoofdpersoon de
onmogelijkheid beseft de zinnelijkheid in zijn leven te integreren, hoe meer hij naar
een zuiver ‘geestelijk’ bestaan streeft. Daarom beschouwt hij het ook als een eerste
overwinning wanneer hij zonder een zweem van ‘vuig’ begeren ‘de tenger-naakte
meisjesgestalte’ (p. 219) in het museum rustig kan beschouwen en bewonderen. Als
symbool van louterende schoonheid wekt zij bij hem ‘smetteloze bewondering’ (p.
220). M.a.w.: ‘loutering’ wordt synoniem van vergeestelijking, dat wil zeggen: het
opgaan in een hogere, geestelijke wereld, een ideële wereld van absolute zuiverheid,
waar ‘onbegrensde vrijheid’ (p. 232) en ‘loutere waarheid’ (p. 248) werkelijkheid
zouden worden. In feite voelt de hoofdpersoon zich geroepen tot een vlucht naar een
ruimere realiteit,
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een wereld der loutere, absolute geestelijkheid, die het empirische transcendeert;
daarmee één te worden zou betekenen dat hij als problematisch individu zou ophouden
te bestaan. Deze hogere werkelijkheid, dat ‘Andere’19, waar hij naar tracht, zou
eigenlijk overeenkomen met een gesublimeerde versie van zijn werkelijk bestaan,
waartoe hij zijn toevlucht wenst te nemen om op dat niveau zijn sociale en psychische
mislukking goed te maken. Deze nieuwe realiteit zou dan een vergeestelijkte
tegenhanger zijn van zijn echec inzake erotiek. In elk geval verlangt Verkoren daarbij
vooral naar een nieuwe vorm van harmonie, waarbij de oorspronkelijke eenheid van
tegendelen zou worden herwonnen. Ik en niet-ik, individu en buitenwereld zouden
in een ongedifferentieerde, symbiotische toestand verkeren. Daarom herinnert die
‘andere’ wereld ook aan de gelukkige kinderjaren van vóór de breuk (p. 244) toen
Verkorens gevoel van eenheid met de buitenwereld nog niet geschonden was. In die
tijd leefde de jonge Eduard verwonderd en onbezorgd in het ‘gelukkige gezin’, naast
de jonge Cato. Aan deze louteringsdroom geeft Verkoren slechts bij vlagen uiting.
Maar wanneer hij het dan toch doet, wordt ‘de ganse wereld zijn stille woonkamer,
de hemel het lichte venster, waardoor hij in de eeuwigheid blikt’ (p. 233). In dit
verband valt bovendien op hoezeer het licht, ‘de genade van het goddelijke, afstralende
binnen de hel van het menselijke’ (p. 244) - zo zegt Verkoren zelf -, dat gevoel van
zich zwaarteloos opgenomen voelen in een ruimer bestaan sterk stimuleert (p. 233,
259, 264, 278, 279, 285).
Vooral het opgaan in de kunst kan tot de verwezenlijking van deze louteringsdroom
bijdragen. De creatieve impuls stelt de hoofdpersoon in staat zich van plaats en tijd
te bevrijden: ‘hier niet en daar niet’ (p. 162). Kunst is een ‘wonderlijke opheffing’,
zo beweert Verkoren zelf (p. 162). Daardoor blijft de mens niet langer weerloos aan
het stoffelijke, aan het concrete onderworpen: zijn geest wordt uit de ‘loden omhelzing
van de onwrikbare werkelijkheid’ (p. 205) eindelijk bevrijd. Geen wonder dus dat
Verkoren zich op bevoorrechte ogenblikken een baanbrekend schrijver of een groot
kunstenaar waant (p. 204, 205, 260, 263, 281). Immers: vanaf zijn prilste jeugd is
zinnelijkheid een bron van angst en afschuw geweest. Kunst biedt hem nu precies
vooruitzichten aangaande een ‘nieuw leven’ (p. 240, 277), ‘het ongebonden-zwevende’
(p. 204), dat wil zeggen: een
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gloednieuw, sterk vergeestelijkt bestaan, een van alle materialisme ontdane
levensvorm (p. 205). In Louteringen is dat beeld van een ‘verlossend’, zuiverend
kunstenaarschap door het hele verhaal heen actief. Zoals gezegd, raakt de jonge
adolescent Verkoren al heel vroeg door de concrete gegevens van de hem omringende
werkelijkheid verward en verbijsterd: na een aantal innerlijk zeer bewogen ervaringen,
m.n. de te vroege breuk met de vaderfiguur en een traumatiserende kennismaking
met de seksualiteit, ontwikkelt hij gevoelens van schuld en een alles overheersende
zelfverachting. Voor Eduard betekent muziek dan ook vooral een toevlucht en een
steun (p. 162): zij bevrijdt hem van de zware druk van de buitenwereld. Zijn diepste,
geheimste wensen m.n. een ander te zijn en zijn bestaan met ongeschonden
verwachtingen en onbeperkte mogelijkheden weer aan te kunnen - weet hij in het
fluitspel goed uit te drukken. Als hij, alleen in de hoek van een vensterbank gezeten20,
op zijn metalen fluit zit te spelen en te improviseren, dan ‘(doortrilt) hem een tinteling
van wonderlijk geluk’ (p. 137): hij transcendeert a.h.w. de empirische werkelijkheid
en voelt zich zwaarteloos opgenomen in hogere sferen. In zijn ogen symboliseert
muziek vrijheid en zuiverheid (p. 137, 220), het ‘rein-ongrijpbare’ (p. 240). Zij wordt
werkelijk een ‘goddelijke uiting’ (p. 240) die hem een vluchtige blik in een ruimere
realiteit, in de eeuwigheid gunt. Ook voor de ouder geworden Verkoren blijft muziek
aanhoudend met schoonheid en reinheid geassocieerd. Zo bijv. als hij vol heimwee
aan zijn verleden terugdenkt (p. 278) of wanneer hij de ‘louterende schoonheid’ van
de reeds vermelde meisjesgestalte in het museum kan aanschouwen (p. 220); zijn
diepste indrukken bij deze voor hem zo bijzondere gelegenheid weet hij te associëren
met gelijkaardige gevoelens bij het beoefenen van zijn kunst: hij voelt zich nl. door
‘ontroering als van muziek’ bevangen (p. 220). Ook het bijwonen van concerten laat
de hoofdpersoon nooit onverschillig: het wordt telkens een uitzonderlijke ervaring
waarbij hij steeds weer door het louterende effect van de melodie, van ‘het reine
nieuwe geluid’ (p. 240, wij cursiveren) - zo zegt hij zelf - diep aangegrepen wordt.
De belofte van een nieuw bestaan, de ‘schuchtere geboorte van het nieuwe leven’
(p. 240) wordt daardoor ingeluid en aangekondigd. Zelfs op het einde van zijn leven
geeft Verkoren die louteringsdroom niet helemaal prijs:
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aan zijn bestaan meent hij nog zin en waarde te kunnen geven door vioollessen te
nemen (p. 285) en een groot musicus te worden. Maar thans slaagt hij er nog slechts
in ‘wrangschrompende geluiden’ aan zijn instrument te ontlokken (p. 285):
levensonmacht en psychische ellende doen de droom teniet. Dat ideaal van groot
kunstenaarschap is echter niet slechts voor Eduard Verkoren karakteristiek: dat
denkbeeld klinkt nog elders als louteringswensdroom in het werk van Van Oudshoorn
na. Willem Mertens' grootheidswaan bestaat er o.m. in een ‘enige kunstenaar’ te zijn
(p. 67)21 en in een andere, ruimere wereld te worden opgenomen om aan de sleur van
zijn armzalig bestaan te ontsnappen. Door zich voor een talentvolle violist te laten
doorgaan (p. 67), wil hij de aandacht op zich vestigen. Hij houdt zich soms zonder
meer voor een genie: evenals in de droomwereld meent hij als een goddelijke figuur
over mensen en dingen te beschikken.
Het fluitspel, maar ook Verkorens aanleg voor tekenen (pp.
137,260,263,265-66,270-71) en schrijven (pp. 204-205,281) kunnen zijn
stofgebondenheid wel even opheffen of althans verlichten. Zij stellen hem ook in
staat zijn zwaarste driftbuien in toom te houden (p. 191). Zo beschouwt hij het b.v.
als een belangrijke overwinning op lust en zinnelijkheid wanneer hij, op de kamer
van een jonge hoer beland, het meisje liever wenst te tekenen dan lichamelijk te
bezitten (pp. 265-266)22. Op die manier meent hij aan haar ‘kinderlijke’ schoonheid
deel te nemen (p. 266). Deze ervaring vervult hem met een ‘gevoel van hoge vrijheid’
en ‘zuiverende bewondering’ (p. 266). Later wil hij zich dan ook zonder voorbehoud
aan het tekenen wijden, en schildert hij verder landschappen en figuren (p. 271). Ook
in dit verband is vergelijking met ander werk van Van Oudshoorn mogelijk. In Laatste
dagen bijv. wordt de beeldende kunst direct bij het bewustwordingsproces van de
hoofdpersoon betrokken. De Waal maakt nl. een hevige crisis door, waarbij ook hij
van elk contact met de gewone, zintuiglijke werkelijkheid wil afzien om in een
hogere, geestelijke realiteit te worden opgenomen. Een voorproefje hiervan wordt
hem bij het bezoeken van een tentoonstelling geboden. Daar wordt zijn aandacht
door twee grote etsen getroffen, waarvan de ene hem voor het eerst het bestaan ‘eener
gans andere werkelijkheid’
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22

Verwezen wordt naar J. van Oudshoorn, Verzamelde werken. Deel II. Romans, Amsterdam,
1974.
H. Kaleis, op. cit., p. 135.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

207
laat vermoeden (p. 282)23. Die etsen zijn gemaakt door de neef van een zekere
Bastardier, een psychiater, die de W. overal op zijn weg ontmoet, waar zijn
‘initiatietocht’ hem ook brengt. Bastardier is het die op een ontmoeting tussen de W.
en zijn neef aandringt, daar deze voor de W. als een verwante ziel is. Het hoeft ons
dan ook niet te verwonderen dat het optreden van de etser in de slotscène samenvalt
met een hoogtepunt in de W.'s vergeestelijkingsproces. Evenals in Louteringen wordt
hier dus, zij het dan maar indirect, de louterende kracht van de kunst onderstreept.
Eigenlijk kan de schrijver en kunstenaar een nieuwe, beter aangepaste realiteit in
het leven roepen dank zij de scheppende middelen waarover hij als een god op
onbeperkte wijze kan beschikken. Tegenover de toevallige en bezwarende feiten van
het bestaan wordt een volkomen tijdloos en ruimteloos besef van de werkelijkheid
gesteld. De schepper bereikt een soort van magische beschikking over de
buitenwereld, waarbij alle tegenstellingen - althans voorlopig - worden opgeheven,
zodat ook de herinnering aan de gelukkige kindertijd een nieuwe realiteit kan worden.
Zo b.v. schreef de jonge Eduard over zijn prille jeugd in een lang schoolopstel - ‘Het
oude museum en de stille gracht’ - om die gelukkige kinderjaren in het Leidse
bakkersgezin opnieuw te kunnen beleven (p. 190). Ook het herlezen van een
verzameling sonnetten, die hij toevallig in handen kreeg, herinnert hem aan ‘het
onherstelbaar verzuimde geluk’ zijner kinderjaren (p. 197): in deze gedichten
weerklinken dezelfde gevoelens van droefgeestigheid en vertedering, die hij
herhaaldelijk ervoer bij het aanschouwen van de vrije natuur, samen met het
‘gelukkige bakkersgezin’. Bovendien wekt het obsederende beeld van Cato in hem
de wens haar te tekenen (p. 272): door aan zijn herinnering een vaste vorm te geven,
zou hij er misschien in slagen haar voorgoed in leven te houden.
Maar het opheffen van de werkelijkheid, het opgaan in deze ruimere wereld, in
dat ‘Andere’, is slechts een verlangen, een onbereikbaar doel. Want in het dagelijks,
kleinburgerlijk leven blijken ideaal en werkelijkheid van elkaar gescheiden. Voor
zijn part gelooft Verkoren ook niet ‘dat hij voor een zuivering uitverkoren is’ (p.
216): voor hem blijft ‘al het andere hopeloos-onbereikbaar’
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Amsterdam, 1976. Voor een verdere bespreking van deze novelle verwijzen wij naar M.
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(p. 213, wij cursiveren), hoe hij er door zijn ‘louteringen’ heen ook naar streeft.
Verbitterd vraagt hij zich af ‘waarom hij zich nog immer niet zonder voorbehoud
aan het andere (durft) over te geven’ (p. 247). Eigenlijk hecht hij nog teveel aan het
aardse bestaan, want ‘zodra hij meende te beseffen zuiver geestelijk te leven, zocht
hij instinctmatig naar een tegenwicht, naar actie’, zo zegt de verteller (p. 248).
Wankelend tussen zijn seksuele drift enerzijds, en zijn streven naar een zuiver
geestelijk bestaan anderzijds, stelt Verkoren de moeilijke keuze steeds weer uit.
Immers: herhaaldelijk steken het ‘vuig’ begeren, de verhitte lust de kop weer op (p.
243). Verkoren blijft ‘in zijn duistere kerker van machteloos begeren geketend’ (p.
195). Maar de zinnelijkheid in zijn leven integreren is, zoals reeds aangestipt, voor
hem een onmogelijke taak: zijn nog steeds onuitroeibaar verlangen naar erotiek wordt
steeds weer onderdrukt door een sterk gevoel van afschuw en angst. Zuiver geestelijk
leven en zich boven het aards bestaan verheffen kan hij evenmin (p. 281). Hij meent
immers dat de ‘zich zelf vernietigende werking van zijn denken geestelijk dezelfde
tegennatuurlijke handeling (is), waarmede hij het beste deel zijner jeugd (heeft) zoek
gemaakt’ (p. 282). Hij beweert zelfs dat ‘de lege cirkelgang van zijn denken dodelijk
uitputtends (is) als de waterdroppel, die een steen uitholt’ (p. 282). Het louter
zinnelijke en het louter geestelijke blijken dus beide al even ontoereikend om van
hem een evenwichtig, zelfstandig individu te maken.
Op het einde van zijn ‘louteringsproces’ is Eduard bovendien zozeer tot zichzelf
ingekeerd, dat hij zijn eigen identiteit zoek is geraakt. Wel doet hij nog allerlei
pogingen om zich als persoon door de buitenwereld te laten erkennen: hij gedraagt
zich uiterlijk als een heer (p. 212, e.a.), is altijd onberispelijk gekleed en draagt een
monocle (p. 224). Op andere momenten uit zijn verlangen om zichzelf in de
buitenwereld te doen gelden zich door exhibitionistische fasen (p. 191, e.a.), en later
ook nog door de wens zich als groot kunstenaar te bevestigen (p. 281) - daarom raakt
hij ook volkomen uit het lood geslagen wanneer teken- en schrijverkunst hem in de
steek laten (bijv. p. 158, 191, 195, 265). ‘Het leven is hem afkerig’ (p. 285), zo
realiseert hij zich. Zozeer raakt hij daardoor ontredderd, dat hij zich steeds vreemder
en eigenzinniger gaat gedragen. Op de onbeduidende ambtenaar die hij is, slaat
niemand acht: daarom probeert hij de aandacht te trekken, door gekke streken uit te
halen en zelfs door zich voor een gek te laten doorgaan: vandaar de
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onzinnige rijtoer in een open victoria (pp. 224 e.v.), het gekke nawuiven van vreemde
mensen in een voorbijrijdende tram (p. 219), de Latijnse lessen (p. 286), het uitbundig
lachen (p. 284, 285), het zich raar aanstellen in een hemdenwinkel (p. 283) en
tegenover de kostjuffrouw (p. 282, e.a.), enz.
Als direct gevolg van zijn groeiende vervreemding wordt de romanheld overmand
door toenemende geestelijke verslapping en inactiviteit (p. 282). Evenals Willem
Mertens kan hij zich nog maar moeilijk een ‘betrouwbaar’ beeld van de buitenwereld
voorstellen, en wordt hij wel eens bevangen door ‘de angst van hopeloos in eigen
zinnespinsels verward te zijn en de wereld slechts te kennen, zoals hij zich haar zelf
had uitgedacht’ (p. 241). Verkoren wordt suf (p. 286), urenlang ligt hij bewusteloos
op een sofa (p. 283, 285), hij vergeet de naam van kennissen (p. 271) en raakt zelfs
in zijn eigen buurt verdwaald zodat hij naar de weg moet vragen om naar huis te
gaan (p. 271, 283). Worstelend met angst en twijfel, gekweld als hij wordt door
schaamte- en schuldbesef, gaat hij tenslotte aan psychische ellende en onmacht ten
onder. ‘Loutering’ wordt thans synoniem van ‘waanzinnige vereenzaming’ en
‘ontlediging’24.
Maar in tegenstelling tot Willem Mertens maakt Eduard Verkoren die uiteindelijke
overgang naar het ‘Andere’ niet mee: het opgaan in de (krankzinnige?) verbeelding
brengt hem niet zover. Voor hem heeft Van Oudshoorn nl. een andere oplossing
uitgedacht, die beter past bij de het realisme van deze roman: Verkoren wordt een
‘armzalige kindervriend’, m.a.w.: hij regredieert naar de wereld van het kind. Van
een of andere band met de buitenwereld is geen sprake meer. In de wereld der
volwassenen kan hij niet langer aarden; hij gaat dan ook de weg op van de Lolita-man.
Slechts in het bijzijn van kinderen kan hij nog onbekommerd voortleven. Zo verkiest
hij eerst het gezelschap van de jonge Paula, en later dat van de kleine Greta, 9 jaar
oud, met wie hij ‘bij de afzanderij’ afspraakjes maakt (p. 288). Eigenlijk heeft hij
nooit werkelijk tot de wereld der volwassenheid behoord, want aan het infantiele
stadium is hij nooit geheel ontgroeid. Daarom doet hij graag kinderachtig: hij klapt
in de handen van vreugde (p. 225, 233), blaast wel eens zeepbellen (p. 223) en loopt
met de duim in de mond (p. 243, 267).
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Verkorens vrij eigenzinnige genegenheid voor zeer jonge meisjes, zelfs kinderen,
wijst ongetwijfeld op een seksuele afwijking: zelfs al speelt de seksualiteit in zulke
relaties maar een bescheiden rol, toch is de obsederende belangstelling die Verkoren
voor de jonge Paula, een vijftienjarig meisje, half kind, half vrouw, toont, niet altijd
helemaal vrij van - zij het dan latente, geheim gehouden - seksuele bijbedoelingen
(p. 248). Hoe dan ook, Verkorens pedofiele neigingen kunnen worden beschouwd
als een direct gevolg van zijn vroegere inhibities inzake erotiek, een domein dat bij
hem verband houdt met hevige schuldgevoelens. Vandaar het sterk - zij het onbewust
- negeren van elke vorm van volwassen seksualiteit. Een ‘normale’ liefdesbetrekking
heeft de hoofdpersoon gewoon nooit kunnen aanknopen: iedere relatie, vooral dan
die waar erotiek mee gemoeid is, boezemt hem angst in. Tegenover kleine meisjes
echter meent hij blijkbaar zijn minderwaardigheidsgevoelens te kunnen onderdrukken.
Psychoanalytisch bekeken, zou Verkorens pedofilie ook het resultaat kunnen zijn
van een onopgelost Oedipuscomplex. Door het gebrek aan moederlijke liefde (p.
200) en de te vroege breuk met de vaderfiguur (p. 161, 176) - die dus zijn rol als
‘medeminnaar’, als ‘rivaal’, maar ook als model voor de zoon niet heeft gespeeld heeft de jonge Eduard de traditionele liefde-haat relatie met de ouders moeten missen,
waarvan de geleidelijke oplossing het intreden van de volwassenheid bepaalt.
Bijgevolg zou de adolescent brutaal op zichzelf aangewezen 'zijn, met al de gevolgen
vandien wat zijn verhouding tot zichzelf en de anderen betreft. Daarnaast verwijst
Verkorens voorkeur voor meisjes zeker ook nog naar de diepere thematiek van het
verhaal. Immers: in de vroege jeugd ligt het ideaal. Nooit is de hoofdpersoon zijn
puberale liefdesgevoelens voor Cato, zijn nichtje, geheel vergeten. Zich door jonge
meisjes omgeven, is in zijn ogen een middel om die gelukkige jaren in het
bakkersgezin opnieuw te beleven. Zo b.v. beschrijft Verkoren zijn gevoelens voor
de jonge Paula als ‘dezelfde zuiver-gestemde verwachting zijner kinderjaren’(p.
244). ‘Hij was teruggekeerd’, zo zegt de verteller, ‘berouwvol en gelouterd in nederige
overgave aan het allereenvoudigste leven en hij zou den dag van morgen weder als
kind beginnen’ (p. 244). M.a.w.: prille meisjes brengen Verkoren dichter bij het
‘gelouterde’ Vrouwenbeeld, dat bij hem via de herinnering aan zijn nichtje Cato tot
object van zuiver geestelijk verlangen is gegroeid. Eindelijk wordt de band met de
kinderjaren toch enigszins hersteld. In dit verband dient de stelling van K. Fens als
zou de romanheld aan
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het einde van het verhaal zelfs de bekoring zijner harmonieuze kinderjaren als een
waan onderkennen, nadat hij er zich van overtuigd heeft dat ook een kind ‘afstotend
lelijk’, ‘liefdeloos en aanmatigend’ kan zijn (p. 286), hier van naderbij onderzocht
te worden. Verkoren zou ‘ontmenselijkt’ zijn, ‘een man zonder verleden (...),
teruggebracht tot een onbewust stuk levende natuur’25. Zo bekeken, zou men de
indruk hebben dat hij dank zij dat ‘ontledigingsproces’ tot een soort primitieve,
onproblematische levensvorm is gekomen. Hij zou m.a.w. een geheel andere
levensweg zijn ingeslagen, na een soort van ‘doodwedergeboorteproces’ te hebben
meegemaakt, aldus Hageraats26. Maar wanneer men het einde van het verhaal
aandachtig herleest, blijkt deze interpretatie ontoereikend. Want ook al meent
Verkoren dat hij voortaan leven kan ‘zonder meer naar een verband te moeten zoeken’
en dat zijn denken nu van -elke ‘martel-ban bevrijd’ is (p. 286), toch loopt de passage
waar Fens zijn theorie Op bouwt (pp. 286-288), op het vaststellen van Verkorens
nederlaag uit. Zijn bestaan is mislukt, zo ziet hij zelf in; zijn ‘ganse armzalige
levensgang’ heeft slechts tot ‘de platte tenietdoening van zijn persoon’ (p. 287) geleid.
Zelfs het denkbeeld een ander te kunnen worden, moet als een waan van de hand
worden gewezen. Daarom besluit hij een streep onder zijn kleinburgerlijk bestaan
te zetten en schikt hij zich voorgoed in zijn lot. Kan er dan nog sprake zijn van een
wedergeboorte, als hij volkomen ‘geledigd’ voortbestaat, in het besef van zijn
ontevredenheid (p. 287) en levensonmacht? Op het einde van het ‘louteringsproces’
ligt wel niet de bevrijding, het gedroomde jeugdparadijs waar de held onbezorgd,
haast onbewust zou kunnen voortleven, maas wel volstrekte leegte.
Samenvattend: in Louteringen kunnen wij nagaan hoe de louteringsidee bij van
Oudshoorn aansluit bij de problematiek van het solipsisme. Evenals Mertens in
Willem Mertens' levensspiegel geeft de hoofdpersoon in Louteringen blijk van
volstrekte machteloosheid tegenover zijn lot: vervreemding van zichzelf en van de
omringende

25
26

K. Fens, op. cit., p. 26.
Hageraats, J. van Oudshoorn/Louteringen. Ongepubliceerde doct. scriptie, U V A, 1980.
Aangehaald door W.A.M. de Moor, op. cit., p. 287. In dit opzicht deelt de Moor Hageraats'
standpunt volkomen. Beiden verwijzen naar Westerman Holstijn die van een mechanisme
spreekt ‘waarbij na intensieve doodsbelevingen of na zeer dreigend levensgevaar een
eigenaardige opleving, en een inslaan van een geheel nieuwe levensweg optreedt’ (Leven en
dood, Utrecht, 1953, p. 154.). Aangehaald door de Moor, op. cit., p. 287.
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werkelijkheid, vereenzaming en geestelijke afwijking geven hier de toon aan. Eduard
Verkorens ondergang doet zich voor als het directe gevolg van zijn maatschappelijke
mislukking en van angst- en schuldgevoelens, opgedaan ten gevolge van
puberteitsmoeilijkheden en een verkeerd beleefde seksualiteit. Tussen zijn
jeugdomstandigheden en zijn latere neiging tot afzondering bestaat een duidelijke
samenhang; bij de kindertijd zoekt hij dan ook aansluiting om de probleemloze
harmonie van destijds opnieuw te kunnen bewerkstelligen. Hoofddoel daarbij is van
elk verlangen bevrijd te raken, nl. door naar depersonalisatie, naar een geestelijk
bestaan te streven, waarbij zowel de buitenwereld als de eigen individualiteit van
hun stoffelijke kenmerken zouden worden ontdaan. Op die manier zou Verkorens
concrete ik tot een ‘zuiver ik’ gelouterd raken. De wereld waartoe diens ‘louteringen’
moeten leiden, kan dan ook het best worden omschreven als een gesublimeerde versie
van zijn werkelijke bestaan; een wereld nl. waartoe de romanheld zijn toevlucht zou
nemen om zijn diepste vernederingen inzake erotiek ongedaan te maken en om aan
zijn geheimste wensen een vaste, vergeestelijkte vorm te geven. In Louteringen is
als louteringsdroom vooral het denkbeeld van een groot kunstenaarschap actief. Het
opgaan in de kunst stelt de hoofdpersoon immers in staat zijn stofgebondenheid even
op te heffen.
Gebleken is verder hoe ontoereikend het is om, zoals o.m. W.A.M. De Moor doet27,
achter deze louteringskwestie vooral een bewijs te zoeken van morele of religieuze
gewetensbezwaren. Verkorens wens om in een ‘andere’ zuiver geestelijke wereld
op te gaan dient zich vooral als een psychologisch gegeven aan, en kan dan ook niet
worden herleid tot het bewuste verlangen van de held om zedelijk ‘gelouterd’ te
worden, d.i. om met zijn christelijk geweten in het reine te komen.
VIVIANE GEUFFENS
Aspirant N.F.W.O.

27

W.A.M. de Moor, op. cit., pp. 267-69, 270, 273 e.v., 282, 285, enz. In zijn biografie van Van
Oudshoorn behandelt W.A.M. de Moor de fomanstof uitsluitend vanuit een zedelijk en
filosofisch oogpunt (p. 270). Er wordt o.a. terecht gewezen op de betekenis en de gevolgen
van Verkorens seksuele jeugdervaringen, zijn verwarring, angst- en schuldgevoelens, en zijn
conflictverhouding tot de buitenwereld. O.i. moet echter een ruimere, veeleer psychologische
verklaring worden gezocht in het allesbehalve morele of religieuze romanmateriaal (vgl.
Verkorens solipsistische neigingen, zijn sublimerende gedragingen, met o.a. de rol van de
kunst als louteringsdroom, Verkorens pedofilie enz.).
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In margine
De herkomst van Ina en Anton Vestdijks relatie tot Lodewijk van
Deyssel
I
Vestdijks schoolroman Terug tot Ina Damman heb ik nooit los kunnen zien van Van
Deyssels kostschoolroman De kleine republiek. Eerst in de laatste tijd heb ik die
veronderstelde afhankelijkheid getoetst aan een hernieuwd tekstonderzoek van Terug
tot Ina Damman, Kind tussen vier vrouwen, De andere school en De kleine republiek.
Mijn oude vermoeden acht ik daardoor bewaarheid. Pas na de afsluiting van het
onderzoek drong het voor het eerst tot mij door dat twee personen in het eerste
hoofdstuk van Van Deyssels roman, die verder buiten het boek blijven, naamgenoten
zijn van Vestdijks befaamde Anton en Ina. Daarin puur toeval te moeten zien valt
nauwelijks aan te nemen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Vestdijk die namen
ontleend aan de kostschoolroman. Verhuld eerbetoon aan Lodewijk van Deyssel?
Van diens in menig opzicht magistrale roman heeft de jonge Vestdijk inderdaad heel
wat kunnen leren. Men kan hierbij denken aan de geste van Aart van der Leeuw, die
uiting gaf aan zijn erkentelijkheid voor het zeer vele wat zijn autobiografie Kinderland
verschuldigd was aan Van Deyssels, eveneens autobiografische, kostschoolroman,
door zijn tweede ik Willem te noemen, naar Van Deyssels alter ego in dat vereerde
voorbeeld. (Zie dr. J. Hulsker: Aart van der Leeuw - Leven en Werk, 64)

II
In zijn Gestalten tegenover mij openbaart Vestdijk tot zekere hoogte, welke auteurs
hadden bijgedragen tot zijn literaire vorming.
Hij reageert hierbij kennelijk op de niet door hem genoemde studie De
duivelskunstenaar van Menno ter Braak (Verz. Werk, IV, 207-264). Zonder blikken
of blozen erkent hij: ik vond ook niets schandelijks in het ondergaan van invloeden,
die ik als gangmakers blijkbaar nodig had. ‘Ter Braak zag verwantschap tussen zijn
poëzie en die van Nijhoff, maar
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Vestdijk dingt af: ‘zeg maar gerust invloed’. In tegenstelling tot zijn vrienden Ter
Braak en Du Perron had hij nooit enige behoefte gevoeld, Tachtig te ‘overwinnen’
(uitdrukking van Ter Braak): ‘Van Looy vind ik nog steeds een zeer groot schrijver,
al heb ik hem misschien in geen tien jaar meer ingekeken, en de geestdrift, die zijn
proza bij mij als zestienjarige ontketende, was iets dat ik kon vergeten noch verraden’.
Wat zijn relatie tot Marsman aangaat: ‘Tussen ons in stond “de schoonheid”, het
“esthetische”. Toch schaarde ik mij dienaangaande niet zonder voorbehoud aan de
kant van Ter Braak, en bij de bekende “roerpolemiek”, waarin de laatste op alle
punten Marsman weerleggen kon, was er altijd iets, ik wil niet zeggen in mijn
theoretische overtuigingen, maar in mijn instincten, dat Marsman gelijk moest geven.
In de grond van de zaak was alles eenvoudig genoeg. Ook voor mij “schoonheid”,
ook voor mij “roes”, maar ze waren van een andere soort dan die van Marsman’.
Vestdijks biecht was niet volledig: tot zijn crediteuren behoorden niet alleen Perk,
Gorter, Van Looy, Du Perron, Nijhoff en Slauerhoff, maar natuurlijk ook Joyce en
Proust. Verder zeer zeker ook Van Deyssel.
Het is opmerkelijk dat Vestdijk in zijn Gestalten nergens rept over Van Deyssel,
hoewel hij in De andere school (84 en 47) toch niet verheelt dat ook deze Tachtiger
voor zijn vorming veel betekende: ‘Bij de Bul, die voor Tachtig voelde, had hij een
opstel ingeleverd, waarin alles was gespuid wat Van Looy en Van Deyssel hem
hadden bijgebracht’, ‘bedenkende dat deze probeersels hem misschien niet
bevredigden omdat er niets van Ina Damman in voorkwam, creëerde hij, nu in van
Deysseltrant, een lyrische ontboezeming over Ina Dammans naam’. De roman Kind
tussen vier vrouwen voegt hieraan toe: ‘bonte kleuren, die alweer om van Looy of
van Deyssel schenen te smeken...’ (524)
Aan sporen van Van Deyssellectuur, min of meer woordelijke reminiscenties,
ontbreekt het zeker niet: ‘Daarom verliet hij een school, die hij tot ongekende hoogten
had opgestoten met negens voor wiskunde en tienen voor Frans’. (De andere school,
15) Dit herinnert natuurlijk aan Van Deyssels beroemdste gevleugeld woord: ‘Wij
willen Holland hoog opstoten midden in de vaart der volken’. (Verz. opst. I1, 17)
(De andere school, 89): ‘De figuur van Rupert Sörge had de nieuwe vriend
gekenschetst, toegelicht, samengevat en in de eeuwigheid neergezet met het woord
‘Uebermensch’. ‘Van Deyssel (Verz. opst. I, 123): ‘En hij neemt ze, zijn volk, en
smakt ze in de eeuwigheid, opdat zij eeuwig groot-waar en waar-mooi zouden zijn,
zooals hij ze heeft doorleden en gezien en gezegd’. Vestdijk (Kind, 468): ‘het huis
was er niet voor Ina om in te wonen, maar toch zou het huis niets wezen zonder Ina,
want diep en hard in de gevelsteen stond haar naam gebeiteld, voor altijd, niet vluchtig
zoals zij zelf...’ Dit zal wel een echo zijn van de Van Deysseltaal: ‘maar die stijl is
voor nu en voor altijd, met zware houweelslagen in het gesteente van de taal
gehouwen’. (Verz. opst. I1, 129)
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Vestdijk (Ina, 153): ‘Hij kwam haar tegen in de koele, klinkende benedengang’. Van
Deyssel (De kleine republiek, 13): ‘de direkteur kuchte, vol-uit en met nadruk als
een man van gezach, en deftig-luid klonk de stem in den klinkenden gang’.
Puur sui generis is Thijms hevige visie in: ‘Hij voelde zich klam, rillerigkil in den
woedend-witten ochtend, die als een vastgespannen windvlaag van
onverdragelijk-baloorige vreemdheid aan de wangen was vastgestormd’. (De kl. rep.,
20) Vestdijk maakt hier iets onacceptabele van: ‘Het blauw van de ogen veranderde
voortdurend, speelde tussen grijs en azuur, de straatweg stormde er verkleind in weg
als je goed toezag’. (Ina, 114) Het werkwoord ‘stormen’ is in deze betekenis een
corpus alienum in de taal van Vestdijk.
(Ina, 71): ‘In het hoofd van Ina Damman paste maar één gedachte tegelijk, en die
werd daar dan scherp en rimpelloos en bijna onmeedoogend bekeken tot zij weer uit
zichzelf verdween, zonder iets in haar gewijzigd te hebben’. Dat duistere ‘rimpelloos’
wordt duidelijk uit de volgende citaten: ‘De professor klapte met zijn boek op den
lessenaar voor hem, om stilte roepend met een hoog opener mond en ongerimpelde
gezichtsboosheid’. (De kl. rep., 63) ‘De derde maal bleven de handen stil, maar de
mond, in een kouden rimpelloozen wrevel van het toegewendde gelaat, zei hard:’
(ibidem, 60)
Het bizonder gebruik van ‘onmerkbaar’ en zijn synoniemen kan Vestdijk, behalve
aan Van Deyssel, aan De Goncourt's of Proust's gebruik van ‘imperceptible’ hebben
ontleend: ‘Onmerkbaar staken de jukbeenderen iets uit in het ronde gezicht ‘(Ina,
71) (De kl. rep., 127): ‘Hij was nu anders dan de jongens, die om hem heen zaten,
een onzichtbaar fibers van onzuiverheid was over hen’.
De zeer bizondere visie van Van Deyssel in passages als de volgende was Vestdijk
niet gegeven: ‘Een voor een stapten zwijgend de jongens onder den wijzenden arm
weg, met bengelarmen, afwendkoppen en een schuine verslagenheid in de kleêren’.
(De kl. rep., 217) ‘De vader, zich aankeerend, met plooyen van vriendelijkheid in
zijn vest en broek en een dicht-lach over het gezicht en zijn hand tegen Willems
hoofd: wel zeker, jongen’ (ibidem, 190) Dit leidde bij Vestdijk in Kind tussen vier
vrouwen (381) tot: ‘ruggen voor hem, die begonnen te schurken, gezichten, die zich
omdraaiden en naar hem grijnsden, monden, die het woord vent mimeerden, - ruggen,
die rustig bleven, maar in hun jasplooien dezelfde lachtrekken gingen vertonen’
In Ina (30) zijn in de corresponderende passage de ‘lachtrekken’ wijselijk
weggelaten: een opmerkelijk verschijnsel.
Karakteristiek voor De kleine republiek is de typering van een gevoel door
lichamelijke localisatie en begeleidende lichamelijke gewaarwordingen: ‘Willem
voelde de vijandelijkheid in een klamkou aan de handpalmen en een dof hartgeklop
onder zijn linker borst’. (77) (Ina, 9): ‘hij wist nu
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tenminste wat verliefdheid te betekenen had: een grappig gevoel was het, ergens
tussen je maag en je keel’.
Geen sporen heb ik kunnen vinden van Van Deyssels unieke impressionistische,
fijn-psychologische composita als ‘angst-eerbied (299), toorn -verachting (229),
hooghartigheids-onachtzaamheid (223), vrees -bewondering (219),
ontzach-vriendschap (219)’ etc., impressionistisch, aangezien ze op een zeer
genuanceerde waarneming berusten: ‘Er kwam iemant binnen die lachte, maar met
toorn-verachting in de oogen deklameerde hij voort’. (229)

III
Schoolromans behoren in onze letterkunde tot de hoge uitzonderingen. Bij mijn
weten was de kostschoolroman De kleine republiek (1889) de eerste. Het lag dus
voor de hand, te denken aan een mogelijke relatie tussen Terug tot Ina Damman en
De kleine republiek. Vestdijk kan op het idee zijn gekomen ‘Ina’ en hun beider
schoolentourage te vereeuwigen, en zich op die taak voor te bereiden door'de lectuur
van Thijms roman. En omgekeerd kan die lectuur de Inna Dammanroman in hem
hebben losgemaakt. Daarnaast kan A Portrait of the Artist as a Young Man van Joyce
de incubatie van Ina Damman hebben begeleid. Ook tussen De kleine republiek en
A Portrait, tussen van Deyssels denk- en gevoelswereld en prozakunst en die van
Joyce bestaat een duidelijke verwantschap. Vestdijks immuun zijn voor esthetische
gewetenswroeging over zijn onbeschroomde ontlening aan literaire ‘gangmakers’
wordt onverbloemd erkend door zijn typering van leerlingen in De andere school
door verwijzing naar romanfiguren uit Teirlincks Ivoren aapje!
De kleine republiek en Terug tot Ina Damman beschrijven beide een uitzonderlijk
jongensleven: Willem en Anton zijn beiden neurotische kunstenaars in spe. Door
hun verregaande schuwheid hebben ze moeite, zich tussen hun medescholieren te
handhaven. Anton verkeert in gunstiger omstandigheden: hij is ouder en bezoekt een
dagschool, terwijl Willem als kostschoolleerling zijn moeilijkheden gescheiden van
zijn ouders moet verwerken. Hun ontluikend schrijverschap vertoont een duidelijk
onderscheid, gebaseerd op verschil in leeftijd, aanleg en aard. Het bewustzijnsstadium
van de oudere Anton heeft Willem nog niet bereikt, zelfs van opsteltriomfen, van
opmerkelijke taalbeheersing, die zich ongetwijfeld moeten hebben voorgedaan, rept
Van Deyssel met geen woord, laat staan van literaire oefeningen. Toch zijn de
openbaringen van kunstenaarsaanleg bij Willem veel overtuigender dan bij Anton,
Willems weg zijn in aanschouwing bijv. Dit zal voortkomen uit de veel
hartstochtelijker en lyrischer aard van Van Deyssel.
Niettemin zijn er zoveel naar inhoud en vorm verwante passages, dat we
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ook hier niet ontkomen aan de indruk dat Vestdijk gestimuleerd is door de door hem
bewonderde roman van de 24-jarige Van Deyssel. Dat Thijms passages veelal grotere
literatuur zijn, mochten we op grond van zijn exceptioneel stijlmeesterschap
verwachten.
(Het schimpwoord ‘vent’): ‘Hoonlachend, met verraderlijk dichtgeknepen ogen,
had Piet Idzerda het hem twee of drie keer in het voorbijgaan toegeslingerd, (...) en
steeds hadden er andere jongens bij hem in de buurt gestaan, die de tekenen van
machteloze ellende van zijn gezicht af konden lezen. Hij werd dan spierwit, en staarde
naar de grond, naar een steen.’ (Ina, 21) (De kl. rep., 48): ‘Willem had nu ook zoo'n
blauw bidboekje gekregen en zwijgend lazen zijn trillende oogen woord na woord
de gebeden, blij as-i was van een rustpunt voor zijn bedeesde blikken, maar hij durfde
niet hard-op mee-bidden uit bangheid voor de vreemde woorden en voor zijn
stemgeluid midden-in de jongens zoo dicht om hem heen’.
Die angst wordt bij Anton verdreven door zijn vervuld zijn van Ina en bij Willem
door zijn vreugd over de overkomst van zijn ouders. Wat Ina Anton aandeed ‘was
een gelukzalige angst, meer niet. En alle angsten van het eerste jaar op de school
verzonken er bij, zo kinderachtig leken die hem nu. Bang was hij geweest voor
woorden, voor éen woord boven alle andere, voor schimmen dus, hersenschimmen,
- nu had hij met een werkelijkheid te doen. ‘(Ina, 80) (De kl. rep., 167): ‘De jongens!
die vreeselijke jongens, nu konden ze hem niks meer schelen en de professors ook
niet. Heerlijk was zijn blijdschap door de heele koerruimte heen’.
De beklemming van een nieuwe omgeving deelden Vestdijk en Proust met Van
Deyssel (De kl. rep., 18): ‘Vroeger was zijn vader een hooge vreemdeling, maar nu
niet; in-éens, in dit nú, kreeg zijn vader voor hem een lief lijf en een lief hoofd,
erg-gekend, met niets dan vriendelijks en een aangename jas en het gemakkelijke,
gezellige, warm-innige leekige, een laatste stuk van huis en kachel en kleine
kamerruimten en zoen- en aanraak-familie-innigheid, dat hier nu nog heerlijk niet
ver van hem af was en dat hij morgen-weêr zou zien en bij hem zou wezen en dat
hem nog éens beschermen zou tegen de vijandige nieuwheid’. Anton nadert de nieuwe
school: ‘Hij begon nu nog langzamer te lopen, half wensend, dat het Werfplein éen
grote eindeloze vlakte zou blijken, met de h.b.s. als een luchtspiegeling er achter,
die terugweek, als je naderde’, (Ina, 12) ‘Terwijl hij langzaam het perron afliep, hij had nog drie kwartier de tijd - overviel hem met verdubbelde macht het besef,
dat hij niemand kende op de nieuwe school. Het was erger dan examen doen’. (De
andere school, 63) ‘Een warme vleug van romantisch gevoel doorstroomde hem,
tegelijk met het onbeschrijflijk verlichtend besef: niet alléen naar die verdomde
school, niet alléen...’ (ibidem, 64)
Het verbeeldingsleven van Willem en Anton leidde op bepaalde momenten tot
hun geestelijke afwezigheid te midden van de medeleerlingen: ‘Zeg,
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dromer, geef me nou's behoorlijk antwoord!’ dreigde Max Mees, die naast Greet
Sombart voor het logementachtig kroegje zat. Binnen smakten meneer Roeer en de
zijnen, klokten kogelflesjes. Misschien had Marie hem ook iets gevraagd zonder dat
hij het gehoord had, ze was tenminste vuurrood. (Ina, 200) De vermelding van zijn
natuurindrukken is bepaald niet indrukwekkend. Van Deyssels buitengewone
ontvankelijkheid daarvoor ontbrak hem ten enenmale: ‘Hij lette dan op bloemen, op
het blauwe water onder de hoge brug, met windvlaagjes er overheen, en alle andere
dingen die hem de laatste tijd meer en meer in beslag gingen nemen: vervloeiend in
dagdromen, of uitkristalliserend tot gedichten die Max Mees lelijk vond en niet zelden
onbegrijpelijk’. (Ina, 193) Willem let niet op het landschap, hij ondergáát het in al
zijn staten en stemmingen.
Zijn verbeelding ontrukt hem de eerste avond in de slaapzaal aan ‘de vijandige
nieuwheid’: ‘Zwakjes bielebangde de klok, het licht werd afgedraaid. Tegen de
duister-wit wemelende balkenzoldering bleef Willem liggen staren, met afnemende
trillingen in het gelaatsvel, zoo met open oogleden heet verbeeldend stukken verleden
stads- en huisleven’ (De kl. rep., 50); ‘Eens, toen ze in lang niets gezeid hadden,
want er waren van die lange stilten in hun gesprekken, waarin zij allebei stil het
gesprokene genoten, en Willem aldoor naar verre boomgebladerten had gekeken,
die strak donker groen stonden maar dan in-eens in een stortbad van zacht goud
werden gehuld’. (ibidem, 264)
De De kleine republiek bevat zeer geïnspireerde passages, uitingen van een groot
kunstenaar, hierin de gelijke van Marcel Proust: ‘Plots was er een beweging in de
groen-gouden helling en een klimmende jongen ont-stond bij langzaam deinende
aanzwenkinkjes van een mollig donker grijs voor-lijf en grijs-gouden schouders
onder een gezicht, roodjes in zijn schaduwdonkerte, met donkere blauwe
zacht-uit-schijnende oogen, en donker-bruin, traag en sluik krullend haar om het
hoofd met een geel en zwart strooyen hoed naar over het achterhoofd geschoven.
Hij bewoog aan, zachtjes, gaande in Willems blik, naderend Willem, donker, veel,
en als vreemd hem bekend. De jongen lachte tegen die daar in de zon, met een mond
van groote witte tanden midden tusschen lippen als gemaakt van stuk gedrukte
frambozen. En hij stond even stil in de wijde nis van den groen-gouden dag’. (De
kl. rep., 329) ‘Hij had niet meer naar den jongen, die de berghelling was opgekomen,
gekeken, uit een vrees, dat die jongen zou vinden, dat hij hem aankeek, as-i't es zag.
Hij zat maar te kijken neêr naar zijn handen met de sigaar en het glas, niets hoorend
naast, boven en achter hem, alleen hoorend het spreken van Waayman en Opmeer,
zonder te verstaan wat zij zegden, niets denkend, maar zich voelend zweten over het
heele lijf’. (ibidem, 331) ‘Toen draaide zijn hoofd naar ver-op-zij, en naar-achter met
de plooyende krinkelende hals, als om iets nieuws en aardigs te zien. En hij was
verwonderd over de groote massaas lage lijven, neêrge-
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hurkt over de boschvloer. Hij herkende de ruggen en de hoofden niet erg. Zij hadden
een vreemdheid en een rust gekregen als van beelden. Toen zag hij naast het bosch
de volle storting van de lichtruimte, dat een schrik in hem afkaatste’. (ibidem, 331)
‘Toen begon hij weer te letten op Waayman en Opmeer, ze aanziende met een
verwondering, dat zij nog al tijd over den sigarenkoker spraken. Want hij was de tijd
kwijt geweest en dacht dat 't al lang geleden was dat hij er met hen over gesproken
had’. (ibidem, 331) ‘Meneer Meerel stootte een groote zucht los en praatte toen weer
door met meneer Tiessen, zwaar-zacht, als zoetjes diep-weg gepompt water. Willem
zat schuin-heen te kijken naar Arthuur, weg in de aanschouwing, met een gezicht
dat om zich zelf niet dacht, als ging zijn denken over in het huilende nieuwe vriendje’.
(ibidem, 239)
Iets van zijn kunstenaarsbestemming en de sluimerende eerzucht bewondering af
te dwingen gaat dagen bij zijn declamatiesucces. (ibidem, 278): ‘ze lachten in de
zaal, in een wijden opdruischenden rond-lach. Hij was gelukkig. Zij lachten hem niet
uit, maar ze lachten om hem, om dat hij aardig had gedaan. Zij lachten om den kleine,
den leelijke, den bleeke, den gesarde. Hij beminde zich in die overwinning en ging
rustig voort met lossere keel’. ‘Sinds dien Zondag was't een feit, een begin van
roem-opspraak in zijn leven. De jongens spraken er over, dat hij zoo aardig
deklameeren kon. Groote jongens, die hem voor-bij kwamen, die anders nooit over
hem dachten, keken hem aan met een blik, die zich plotseling van dien kleinen jongen
iets herinnerde: jij kan zoo mooi deklameeren, hè? zeën ze dan. En sinds dien
deklamatie-middag voelde Willem het bij vlagen als hij alleen was: die
aardig-vindende lach, van al die kijkende jongens, dat soort plezier voor hem, dat
was een voldoening van de ongeweten behoeften, die hij met zoo'n beangstigende
kracht in zijn wezen merkte opleven’. (De kl. rep., 278)
‘Hij wist niet, wat-i eigenlijk wilde, maar hij wenschte, dat zij naar hem kijken
zouden met hun hoofden, allemaal, filosofen, groote hollanders, kleine limburgers,
dat zij van hem spreken zouden met hun monden, zijn naam klankend tusschen hun
lippen-bewegen, het gaan van zijn lijf naast hen hevige blikken ontstekend in hun
oogen’. (ibidem, 311)
Wat Anton en Willem ten diepste onderscheidde van de velen, was wat Stefan
George uitdrukte in: ‘und dass ihr niemals zu versöhnen wüsstet den kuss im traum
empfangen und den wahren’. (Das jahr der reele, 43) (De kl. rep., 335): ‘O, hij
voelde wel hoe verliefd of-i op t'r was. Dan dacht-i: zoû ik nu erg graag bij haar zijn,
bij voorbeeld morgen op-reis gaan en dan bij haar zijn. Nee, dat verlangde hij niet
zoo bizonder graag. Het was of zij onstoffelijk hier tegenwoordig was, of't em genoeg
was zich haar te kunnen verbeelden’. Het thema van de almacht der verbeelding,
uitgewerkt door Vestdijk in zijn Terug tot Ina Damman. Beter dan in Ina vat Vestdijk
dit samen in De andere school, de school in een andere stad, waarheen Anton Ina
was ontvlucht, maar waar hij tenslotte, de liefde van Marie ten spijt, ervoer,
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dat er maar één Ina Damman was, aan wie hij zich gebonden wist, voor altijd: ‘Met
een deel van haar wezen had het Ina Damman eenvoudig gespeten, toen hij het
uitmaakte, op zijn nogal snijdend correcte manier, - daarvan was hij zeker, net zo
goed als hij er zeker van was, dat ze vijf minuten later, in de trein, zich de koning te
rijk had gevoeld. Maar dat was ook de minuut op het Werfplein niet meer.
Dat was niet meer het witte gezicht onder een lantaren, een donkere weg aan
weerskanten. Dat was een ander stuk tijd, waarmee hij, welbeschouwd, niets te maken
had. Eenmaal in de trein, - en soms zag hij haar zitten, in een hoek van de coupé
gedoken, wat klein, wat verlaten, met haar witte gezichtje, - was ze al weer vergeten
wat het betekent afscheid van iemand te nemen, zelfs wanneer men van dit afscheid
ten zeerste profiteert. Maar dit afscheid zelf, de enkele seconden die eraan vooraf
waren gegaan, dat was het smetteloze éenzijn geweest met Ina Damman, waarop hij
terug kon zien als op een geborgen schat, - een ding in de tijd, geen tijdstroom meer,
geen aaneenschakeling van seconden, maar seconden in een hechte krans gewonden,
als een trouwring. Aan dit éen zijn zou zelfs Ina Damman niets meer kunnen
veranderen, evenmin als aan het onloochenbare feit, dat hun harten tegelijk klopten,
met alleen maar wat straten ertussen, wat modderige wegen. Hoe machtig ze ook
was, zo ver strekte haar macht niet’. (183-84)
De laatste, weinig bevredigende, alinea van Kind tussen vier vrouwen maakt verbaal
en syntactisch de indruk gebaseerd te zijn op een herinnering aan een passage uit
Van Deyssels La Terre-ontboezeming. In beide teksten wordt namelijk hetzelfde
woord (hoog) predicatief-attributief verbonden met een werkwoord van beweging
(zelfs hetzelfde werkwoord: lopen), een voorbeeld van impressionistische syntaxis:
‘Het hekje sloeg open, en weer dicht; het kiezel knarste. Hoog liep hij, hoog door
de lucht, in een koele avondwind. Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde. Zwaar
- als wat?... Trouw. Onwankelbaar trouw aan iets dat hij verloren had, - aan iets dat
hij nooit had bezeten’. De vergelijkbare passus bij Van Deyssel (Verz. opst. I1, 138)
luidt: ‘Hoog loopt Jean over den akker, hoog en zwart tegen het grijze luchtlicht...’
De omwerking van het slot van Kind aan het einde van Ina is evenmin bevredigend:
‘Na het hekje geopend te hebben, had hij nog een zestal schreden voor zich door het
tuintje, waar de avondwind zo ver mogelijk, zo hoog mogelijk met hem meewoei
om zijn voorhoofd te koelen. Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar en
knarsend op het kiezel alsof zij het alleen hadden te bepalen hoe onwankelbaar trouw
hij blijven zou aan iets dat hij verloren, had, - aan iets dat hij nooit had bezeten’.
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IV
Aan het proza van Kind tussen vier vrouwen, Terug tot Ina Damman en De andere
school laten zich drie bestanddelen onderscheiden: 1 ouderwetse wendingen van
vóór 1880; 2 stijlvormen van Tachtig; 3 stijlvormen van na Tachtig, min of meer
expressionistische.
De ouderwetse tournures, herinnerend aan het taalgebruik van Hildebrand, Potgieter
en Bosboom-Toussaint, werden door de Tachtigers verworpen. Men constateert die
dus met verbazing in Terug tot Ina Damman (1934) en De andere school (1948).
Er is hier bijv. herhaaldelijk sprake van een innerlijke stem: ‘Het was geen lief
meisje’, fluisterde een vage stem.’ (Kind, 414) ‘Het was geen lief meisje’, fluisterde
een stem in hem’. (Ina, 77) ‘Een stem zei hem, dat het niet kon. Die stem had hij
gemakkelijk het zwijgen kunnen opleggen!’ (De andere school, 15) Men vindt zoiets
overigens ook bij James Joyce: ‘Nothing moved him or spoke to him from the real
world unless he heard in it an echo of the infuriated cries within him’. (A Portrait of
the Artist as a Young Man - Penguin Modern Classics, 92)
Zeer ouderwets werken uitdrukkingen als: ‘een goed opmerker zou...’; ‘wie goed
oplette’ enz.: ‘Hij zuchtte en blies, maar een goed opmerker zou nu een
hulpeloos-schichtige trek over zijn gezicht hebben zien glijden...’ (Kind, 539)
‘Groetende Lahringers, voorbij het hek, konden weinig vermoeden welke ouderraad
hier gevraagd werd en gegeven’. (De andere school, 154) Tegenover de gecursiveerde
verouderde uitdrukking staat hier de bepaling ‘voorbij het hek’, die in gangbaar
Nederlands een werkwoord van beweging (lopend) vereist en daarzonder een
(gemankeerde) Tachtiger-constructie is. En dat nog in 1949! Mijns inziens een
duidelijk bewijs, dat het proza van Tachtig op Vestdijk diep had ingewerkt.
‘tegenover Ina Damman scheen hij plotseling met verlamming of zwakzinnigheid
geslagen te zijn, iets wat Anton op zichzelf niet zou hebben verbaasd, ware het niet,
dat hij de onoprechtheid doorzag van deze schroom’. (De andere school, 194) ‘over
wier tanige gezichtshuid weinig goeds te berichten zou zijn, ware het niet dat daarin
de dolste ogen blonken die zich denken lieten’, (ibidem, 32) Weer een ander antiek
tintje brengt een bepaald gebruik van ‘dezelfde, diezelfde’ aan: ‘Een rustige glimlach
gleed over zijn gezicht, dezelfde glimlach als toen hij de oorsprong van het reigervers
had ontdekt’. (ibidem, 196) ‘Bulderen daarentegen deed men om de dikke meneer
Roemer, toen diezelfde Anton Wachter (...) (ibidem, 13) We horen hierbij de
genoegelijke gezellige, geen haast kennende stijl van Hildebrands ‘Avondje’: ‘Het
is nog doodstil in de tuinkamer; ‘diezelfde tuinkamer’
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zou een redenaar zeggen, ‘die zoo aanstonds weergalmen zal van het luidruchtig
gesnap eener vroolijke menigte’!
Veel talrijker zijn natuurlijk in deze drie boeken de aan Tachtig en in het bizonder
aan Van Deyssel ontkende woorden en stijlvormen. We denken hierbij aan
zelfgemaakte woorden; zinnen zonder persoonsvorm (nominale zinnen);
onpersoonlijke constructies; individuele syntaxis. Andere fin de siècle-vormen zijn
het als bepaling van gesteldheid fungerende kleuradjectief en het hoogst persoonlijke
metaforische adjectief (épithète rare).
Concrete sporen van Van Deyssellectuur verschaft ook Vestdijks woordenschat.
In mijn artikel ‘Verwoorden’ (NTg 1978, p. 223) heb ik, naar ik hoop, aannemelijk
gemaakt, dat Van Deyssel onze taal met dit nu veel gebruikte woord heeft verrijkt.
Ik acht hem ook de schepper van de eveneens bij Vestdijk voorkomende woorden
‘vertastbaren’ en ‘veralgemenen’, en voeg daar nog aan toe ‘verklanken’ (Verz. opst.
I, 129) -Vestdijk (Kind, 341 en 348) - en ‘verlangzamen’; dit laatste woord figureert
in Thijms (A.J.'s) biografie J. A. Alberdingk Thijm (1893), 22 en in Kind, 494.
Ook in Vestdijks minst oorspronkelijke proza (dat van Kind) zijn de neologismen
niet talrijk, toch ontbreken ze zelfs in De andere school nog niet: ‘Vlak achter hem,
voor het raam, stekelden de cactussen hun woordloze intriges’. (154) De transitivering
van dit werkwoord verleent het nog een feller Tachtigaccent. Dit woordgebruik is
in scherp contrast met het ouderwets-conventionele van tentoonspreidde, dat Van
Deyssel verfoeid zou hebben, in: ‘Omdat Heringa en juffrouw Welte in een dromerige
beschouwing verzonken schenen van het imponerende dat Gerard Decker onder de
schelle val van het elektrisch licht tentoonspreidde’. (De andere school, 138)
Verreweg de meeste nominale zinnen vindt men in Kind tussen vier vrouwen, ze
missen echter het effect dat ze bij Van Deyssel kunnen hebben: ‘Sierlijk in haar
bewegingen, - en het donkere haar boven de matte gezichtskleur gaf een aardige
tegenstelling. Daarin dan (bij Van Deyssel volstrekt ondenkbaar!) lichtblauwe ogen,
verrassend van kleur. Iets uitstekende jukbeenderen. Een rond glad gezichtje, dat
ook best lachen kon, maar tegelijk zo koel, zo onbewogen, dat haar jeugd alleen af
te lezen viel (ouderwets) aan haar figuur, haar frisheid, haar kleren, - niet aan de
uitdrukking, die dat gezicht droeg’. (ouderwets) (Kind, 410) Vestdijks nominale
zinnen gaan zelden verder dan de zakelijke telegramstijl. Die van Van Deyssel zijn
veel effectiever, bezitten een plastiek, die finite zinnen niet altijd eigen is.: ‘De poorten
door, voor en langs een beboomd grasperk rechts, links een lang lang grijs gebouw
met van-boven-ovale kerkvensters maar vóor hen, achter het grasperk overal en meer
rechts en veel meer links de kletterend wittig doorvensterde zwaar en hard opmurende
gebouwen, rechts nieuwer en grijsrood, links ouder en stil donker paarschig,
samenhuizend aan de kerkgevel in 't midden, versleten gelapt oud-grijs óp naar den
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water-rooyen Oktoberhemel met den zwart gespitsten toren, oud flets groen doordeurd
boven op de doorgrasd-bestraatsteende rondstoep’. (De kl. rep., 8) In deze passus
zijn ook de bijzinnen persoonsvormloos. De beschrijving is van een monumentaliteit,
adaequaat aan die der gebouwen.
Substantivering van het werkwoord, zo gewoon omstreeks 1880, is bij Vestdijk
amper te vinden.: ‘Stemmen, dreunen, gezang, het slaan van een stok’. (Kind, 7)
‘Vloeken, en een achternagesmeten lat, die even zijn rechterkuit schampte’. (Kind,
503) In Terug tot Ina Damman (47) wordt de voorafgaande nominale zin weggewerkt:
‘Een lat, die hem achterna gesmeten werd, schampte zijn rechter kuit’.
Onpersoonlijke constructies zijn bij Vestdijk niet talrijk. Het is kenmerkend voor
dit wat onvoldragen boek, dat Kind begint met deze constructie: ‘Over het kleine
stadje vliegt het in warrelende vlokken’. (Ina, 99): ‘Het juichte in hem, maar toen
voegde ze er aan toe: ‘(ibidem, 67): ‘De juffrouw heeft niet zo'n prettige stem, zeurde
het in hem...’.
Zeer duidelijk is Van Deyssel aanwezig in op een bepaalde wijze gebruikte locale
bepalingen. Die functie doet zich voor in het volgende citaat (De andere school, 73):
‘Siebe van Schagen, een jongen met koele, opmerkzame ogen onder een ruim
denkersvoorhoofd,...’ De bepaling met ‘onder’ staat in zinrijk verband met ‘koele,
opmerkzame ogen’, ‘onder’ verbindt twee woordgroepen semantisch tot een visuele
eenheid. Van Deyssel omschrijft de artistieke doelstelling als volgt: ‘Zeg in zoo
weinig mogelijk woorden, bijna-woorden of woordingen, wat gij ziet, maar zoo, dat
ik dat alles zoo-tegelijk mogelijk zie-voel, zoo vooral, dat ik de éenheid, de
samen-éen-gezichtswezen-zijndheid, van de lucht met het andere dadelijk zie, (...),
en ge hebt gegeven wat ik hier nu een ensemble noem.’ (Verz. opst. I1, 229) In de
volgende passage uit De andere school lijkt deze stijlvorm mij niet gewettigd door
de onmiskenbare functie: ‘en even later stonden ze, na enig gewankel en geschuifel,
in een eindeloze zoen de Weulnerdammer h.b.s. uit te dagen, van negen voor negen
tot zes voor negen, vlak boven hun twee tassen’. Hoe dit zij, Van Deyssels doelstelling
is hier ook die van Vestdijk. Stellig fungeren doen de locale bepalingen in ‘een laag
voorhoofd boven saamgegroeide wenkbrauwen’ (Ina, 30) en ‘ineens werden de
domme slaperige ogen scherp en stekend boven een bittere grimlach’ (ibidem, 49).
Verdubbeld wordt de bepaling, ook weer in navolging van Van Deyssel, in: ‘En uit
die beschermende domeinen (...) keek ze terug, boven de glimlach uit, onder de bijna
zwarte haren en het witte mutsje’. (Kind, 435) De bepalingenreeks kan bij Van
Deyssel soms zo lang worden, dat het stilisticum ad absurdum gevoerd wordt. Thijm
werkt echter met deze stijlvorm ook op een voor Vestdijk ontoegankelijk niveau:
‘Willem kreeg erge dorst, maar hij had geen water. Een schroeverig en hakerig gevoel
in de keel, sliep hij in, om zijn open mond, bruine chocoladevlekjes aan de vingers
en lakens’. (De kl. rep., 51) Een op het eerste gezicht
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vreemde toepassing, maar die het slapend gezicht samenvattend evoceert als alleen
een begenadigd schilder met de pen vermag. De geschreven beeltenis deed een
prachtige tekening voor mij opdoemen van een slapend kind van Wilhelm Busch.
‘Toen besloten hebbend, pakte hij Kramer aan den rechter elleboog, en, om zijn
gewichtige oogen heen naar op-zij wenkend met het hoofd, nam hij hem appart’.
(ibidem, 100) Een geestige, rake schets in de trant van Frans Hals, over wie Thijm
later zo voortreffelijk zou schrijven, in Werk der laatste jaren: ‘De jongens
glim-lachten rond-om het kauwen en keken met glim-schalke oogen van gniepig en
stiekem mekaâr aan’. (ibidem, 313)
Zeer persoonlijk is de gebruikswijze van een locale in-bepaling: ‘en hij was een
boer-keizer, een wolf-god in het zwaar-donker gelaat’. (ibidem, 13) De boersheid,
de keizerlijkheid en het wolf-achtige (v.h. gebit) zijn gelocaliseerd in het gelaat, maar
die interpretatie is ontoereikend voor de volgende zin: ‘De direkteur was zoo
vriendelijk in het rechte zwarte lijf’. (Ibidem, 45) De in-bepaling suggereert de
onafscheidelijkheid van de beminnelijkheid en die zwarte rechte gestalte.
Een ander stijlmiddel, noch vóór, noch na Tachtig in zwang, is het kleuraanduidend
adjectief, fungerend als bepaling van gesteldheid. Zeer mooi is Gorters toepassing
in Mei: ‘Blauw dreef de zee...’ Van Deyssel (De kl. rep., 93): ‘De lampepiet liep snel
groen-blauw, een gang van schril kleur aan de witte muren,’ Vestdijk (Kind, 544):
‘maar Marie bleef rood voor zich uitkijken en zei niets’. (Ina, 190): ‘Ze had lichtblond
haar dat een beetje vettig glansde en daaronder straalde ze hem dan tegemoet, rood,
gemeenzaam, zenuwachtig, met stralend blauwe ogen die iets te duidelijk waren’.
Tenslotte behoren ook de épithètes rares, de uiterst persoonlijke, metaforische
adjectieven, uitsluitend tot de eind-vorige, begin-deze eeuw. Grootmeesters op dit
instrument waren Jules en Edmond de Goncourt, Van Deyssel en Proust. Van Deyssel
(Gedenkschriften (1924), 18): ‘Het is een tintelend en sidderend probleem’. Hierop
zal wel teruggaan: ‘Bij elke stap vermeerderden zich angst en beklemming, door zijn
gehele lichaam heen, een ondraaglijk, sidderend ongeduld.’ (Kind, 431) Ook de
plaats Ina, 30: ‘het dunne glimlachje, stoffig, sereen van meneer Greve’ lijkt door
Van Deyssel ingegeven: ‘Hij glimlachte smal, en was zoo als in de ochtend, zonder
etensglans op zijn gezicht’. (De kl. rep., 55)
Nog in De andere school is Vestdijk onder de bekoring van dit aristocratisch
stilisticum, bijv. op de pagina's 72 en 83: ‘Hij sprak met een schorre, tochtige stem,
de stem van een volbloedige snoever’. ‘maar dit professorale laisser-aller ging gepaard
met doezelige onhandigheid in het vermenigvuldigen van de eenvoudigste getallen’.
Natuurlijk bediende Vestdijk zich ook van latere stijlvormen, die op weg waren
naar het expressionisme: ‘Boomgroepen namen avontuurlijke aanloopjes
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voor een bos, aarzelden nog te veel, sprongen weer angstig opzij, niet berekend voor
die taak’. (Kind, 459) ‘Bomen waren er niet meer, behalve op de Driehuizerweg,
waar ze een estafetteloop volvoerden, terug naar Weulnerdam, zo gehaast alsof daar
poorten gesloten zouden worden met het ondergaan der zon. ‘Het slot van de laatste
zin openbaart ons, dat Vestdijk naast zijn verlorenheid in A la recherche du temps
perdu zich nog verpoosde met de Camera, zoals ook aan het licht komt in de zin:
‘Jan Breedevoort liet dit in het midden door met grote aandacht sigaretteas van zijn
mouw te blazen, en achter de theemuts weg te duiken, toen hij merkte, dat Antons
ogen op hem gevestigd waren’. We zullen toch wel mogen aannemen, dat hier een
echo gehoord wordt van: ‘dan weder blies hij, volmaakt in de houding van iemand
die volstrekt niets anders te doen heeft, de sigaarasch van zijn knie,’ een citaat uit
Hildebrands verhaal over de kwelgeest Nurks.
Dat die onrustige bomen werkelijk bestonden in Vestdijks visie kan ik niet geloven,
dit is imitatie van Proust, van zoiets als: ‘Ils (les boutons d'or) étaient fort nombreux
à cet endroit qu'ils avaient choisi pour leurs jeux sur l'herbe, isolés, par troupes,
jaunes comme un jaune d'oeuf, (...)’ ‘la vue d'un seul coquelicot hissant au bout de
son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée
grasseuse et noire, me faisait battre le coeur’. Beide citaten zijn ontleend aan Marcel
Proust: Du côté de chez Swann (Le livre de poche - Gallimard), 201 en 166.
De eigen stijl van Vestdijk, die zich voornamelijk manifesteert in De andere school
is bondig, zakelijk en intellectualistisch en schuwt het conventionele niet: ‘In zijn
klas zat een zware boerenjongen, genaamd Stavinga, die als uithangbord of
fabrieksmerk van de school dienst had kunnen doen’. (De andere school, 79) Die
vergelijkingen zijn niet alleen ver beneden het voor Couperus en Van Deyssel
stilistisch aanvaardbare, maar toch ook voor Bordewijk, aan wie Vestdijk nog het
meest verwant was, maar wiens stijlniveau hij niet haalde.
‘Gevonden hadden zij elkaar als chloor en waterstof, als kracht en massa, als groen
en rood, als werkgever en werknemer, als leenheer en leenman, als onderwerp en
gezegde. Zij waren op elkaar toegevlogen met de kracht van een elektrische ontlading’.
(ibidem, 151) ‘een vrouw met al wat levenservaring en enkele deuken in de ziel, die
zij er zelf met vaste hand zo goed en zo kwaad als het gaat heeft uitgeklopt’. (ibidem,
118)
Het verdienstelijke van zijn stijl zit vaak in een nauwelijks de aandacht trekkend
oorspronkelijk gebruik van een enkel woord: ‘Ja, dat schijnt zo’, zei Anton gemelijk,
maar met een voortsmeulende oplettendheid, onder de roezige gedachtensprongen
door’. (ibidem, 179)
‘Snel ontlook zij tot mededeelzaamheid. De stekels en pennen gingen neer, de egel
werd een snappend vogeltje, het keeltje vol trillende geheimpjes, die het zo spoedig
mogelijk kwijt wilde; zij lachte, hartelijk en gevleid, en toonde haar meisjeskeel’.
(ibidem, 122) Dit hele zinsverband is
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trouwens mooi en poëtischer dan zijn romanproza meestal is. ‘Daarbij was zijn
voornaamste argument voor Ina Dammans nu reeds twee jaar lang overwinterende
genegenheid een al of niet vermeend verbod van haar vader’; (ibidem, 182) ‘Was jij
er dan in geslaagd?’ vroeg Anton, zich met de blik een weg banend tussen de
dansenden door, ‘waar is Jan? (ibidem, 195) Een voor Vestdijk onvoorstelbare fel
expressionistische passage is de volgende, die weliswaar een voor Anton schokkend
evenement verbeeldt: ‘De foto sprong hem in het gezicht met een ongehoorde
opdringerigheid. De foto rekte zich uit, zwol op tot een klein heelal van koppen,
hiërarchisch opgestapeld volgens klassen, rangen, standen, leeftijden, als een foto
van engelkoren in de hemel, of van erge en minder erge zondaars in de hel, als het
schilderij van een krankzinnig geworden Bartholomeus van der Helst, die zijn
schutters of regenten alleen nog maar als vlegels, snotneuzen en schoolvossen zou
hebben geportretteerd’. (ibidem, 106)
Zeer ongewoon voor Vestdijk is voorts de lyrische, expressionistisch
personifiërende zin: ‘Het was een zoele, toch luchtige augustusmiddag, een middag,
die zich bedenkt en naar het najaar wil en zich al wat haast’. (ibidem, 154) Schemert
Rilke hier door?
Allerminst lyrisch is het notarieel prozaïsche voorzetsel ‘ten overstaan van’ en dat
in een liefdesscène: ‘Hierna werd hij wat toeschietelijker, en ten overstaan van een
slecht belicht parkbankje, door milde heesters overruist, (...) verzoenden (...) zij zich
weer’. (ibidem, 142) Abstract is de stelwijze in ‘Even ontmoetten zijn ogen Antons
fronsblik. In de lucht tussen hen schetste zich de woordeloze figuur van ‘Kun jij je
vriendinnetje niet even gauw kalmeren’? ‘(ibidem, 211) Verder in: ‘het licht van
buiten, spaarzaam op deze bedekte dag, bleef in de witte vitrages hangen en bracht
weinig terecht van de merendeels donkere schilderijen en ingelijste gravures’. (ibidem,
221) Het gallicisme ‘zijne jammerlijke verslaving door de Lahringer straten
voortsleepte’ zal wel op lectuur van De Goncourt of Proust berusten. (ibidem, 213)
De stijl van De andere school is exact, voortvarend en soepel en maakt de
beschrijving doorgaans volkomen ondergeschikt aan de verteltrant. Dat dit principieel
een vooruitgang zou zijn, kan ik niet geloven, Menno ter Braak ten spijt. Zo'n vlotte
beschrijving loopt bij Vestdijk het gevaar te glad en machinaal en ietwat zielloos te
worden: ‘Nog voor zij op het kleine perron verdwenen was, vertoonde zich een lange
gedaante in de deuropening, en Gerard Becker hees zich naar boven, de strohoed
scheef, een smeulend eindje sigaret tussen de lippen. Hij vlijde zijn tas in het net,
vouwde zijn beige overjas op, ontvouwde hem weer, en hing hem op aan een koperen
knopje bij het raam. Voor zijn strohoed zocht hij een derde plaats, aarzelend zweefde
zijn arm langs de netten, eindelijk smeet hij twee, drie tassen op elkaar en vlijde de
hoed neer’. (ibidem, 76) Is hier ook een vleugje van ‘de charmante’ binnengeslopen?
Veel beter dan deze virtuositeit acht
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ik de volgende beschrijving: ‘Zijn gezicht stond peinzend, iets bedrukt zelfs. Scherpe
rimpels sneden door zijn voorhoofd, rimpels vol inzicht, vol verstandhouding, verstandhouding met zichzelf. Rimpels, waar men als deelgenoot, zelfs als
medeplichtige, onherroepelijk buitenstond. En Anton merkte wel hoe hij botste op
die rimpels, merkte wel hoe er iets veranderd was in dat gezicht, al van maanden her,
- zonder er zich rekenschap van te geven, dat het geen jongen meer was die naast
hem stond, maar een jongeman’. (ibidem, 199) Goed is ook: ‘de een in zwierig
zomerkostuum gestoken, gedekt door een onbeschaamde strohoed, drentelend,
ritmisch wiegend, met de punt van zijn wandelstok de openingen tussen de gele
klinkertjes uitpuilend, - de ander zeer gemakkelijk voortslenterend, het blauw,
zeemansachtig zomerjasje open, het hoofd wat in de schouder, achteloos lollig,
nadenkend en vadsig, - het beeld van welgesteld eigenaar van een plezierjacht, die
in een havenplaats met zijn schipper aan land is gegaan’. (ibidem, 150)
Ik meen hiermee te hebben aangetoond, dat Vestdijks Ina-romans veel te danken
hebben aan De kleine republiek. Dat zou dan meteen het eerherstel kunnen inluiden
van de vrijwel vergeten roman, die mij mezelf altijd weer doet afvragen, wat nu het
grootste wonder is: dat een elf-, twaalfjarige jongen over de vermogens beschikte,
zúlke diepe indrukken te ontvangen en vast te houden, òf dat hij als Van Deyssel
twaalf jaar later bij machte bleek, de integrale wederopstanding van die schoolwereld
te realiseren.

Geciteerde literatuur:
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Idem, Terug tot Ina Damman, 11e druk (1949)
Idem, De andere school (1948)
Idem, Kind tussen vier vrouwen (1972)
James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Penguin Modern Classics
(1971)
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Boekbesprekingen
J. REYNAERT, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de
bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent. Dl. I: De handschriften
verworven vóór 1952 (Rijksuniversiteit te Gent, Werken uitgegeven door
de Faculteit van de Letteren en Wasbegeerte, 171e aflevering). Gent, 1984,
156 p.
Wanneer een Belgische universiteitsbibliotheek beslist haar handschriftenbezit in
een gedrukte wetenschappelijke catalogus te ontsluiten, is dat een belangrijke
gebeurtenis. Zo dateert de catalogus van de hss. in het bezit van de Luikse U.B. van
1875. Van het eeuwenoude handschriftenbezit van de U.B. te Leuven vóór 1914
verscheen nooit een catalogus in druk en die van de collectie tussen 1919-1940 lag
klaar ter uitgave in de reeks Catalogue genéral des manuscrits des bibliothèques de
Belgique, toen hij in de nacht van 16 mei 1940 - samen met de beschreven hss. - in
de vlammen opging. Vóór het verschijnen van het werk van J. Reynaert moest men
zich voor de Gentse collectie behelpen met de catalogus van J. de Saint-Genois uit
de jaren 1849-1852. Ware het niet dat de informatica ons van voorspellingen over
de toekomstige ontwikkelingen weerhoudt, dan zou het ons heel onwaarschijnlijk
lijken dat Reynaerts catalogus vóór het eind van de 21ste eeuw door een andere zou
afgelost worden. Dat de uitgave van een handschriftencatalogus een belangrijke
gebeurtenis is, bewijst ook de materiële vormgeving door de drukkerij Universa te
Wetteren. Het is een heel fraai boek, technisch zeer verzorgd en zelfs met rijkelijk
wit, gedrukt op 600 genummerde exemplaren.
De beschrijvingen van de handschriften zijn verzorgd, overzichtelijk en volgens
een vast schema. Omdat dit werk het eerste deel is van een geplande reeks van Gentse
catalogi, acht ik het nuttig een aantal principiële bezwaren te formuleren, die in de
volgende delen desgevallend kunnen verholpen worden. Ze hebben betrekking op
de keuze van incipits en explicits, de structuur van sommige handschriften, de
behandeling van hss. met Mnl. en Lat. teksten en de registers.

1. Incipits en explicits
Reynaerts keuze van incipits en explicits heeft me nog al eens ontgoocheld. Hij deelt
in de inleiding (p. 11) mee dat hij enerzijds streefde naar volledigheid ‘en dus ook
de teksten van zeer geringe omvang of van schijnbaar ondergeschikt belang niet over
het hoofd [heeft] gezien’, maar anderzijds bij de gebeden de explicits heeft
weggelaten, omdat ‘deze
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explicits vaak uit gestereotypeerde formules bestaan, die het gebed in kwestie niet
karakteriseren’. Maar incipit en explicit hebben in een codicologische beschrijving
niet zozeer een karakteriserende dan wel een identificerende functie: welke tekst,
welke vertaling, het volledige werk of een fragment, welk dialect? Met dat principe
voor ogen geeft Reynaert soms te weinig en soms teveel.
Eerst het teveel. Drie handschriften bevatten een kalender (nr. 198, 205, 209).
Maar wat kan de lezer aanvangen met een incipit als: Louwe heeft daghen .xxxi. / De
mane heefter .xxx. / iij A Jaers dach / b Octaue sunte steuens (p. 33). Door een grondig
onderzoek van een kalender slaagt men er soms in een handschrift te dateren en/of
te lokaliseren, maar dat is onmogelijk met de vermeldingen van 1 en 2 januari. Waar
Reynaert schrijft (p. 32) dat ‘Het handschrift blijkt afkomstig te zijn uit het
Brigittinessenklooster te Dendermonde’, zou het mogelijk zijn dat die toeschrijving
steun vindt in de kalender. Waarom verwerkt Reynaert in zijn beschrijving niet de
uitkomsten van het onderzoek door W. de Vreese en E. Gailliard, die toch twee van
de drie kalenders al uitgaven? En waarom wordt alleen voor de derde kalender (p.
71) ook het explicit gegeven, waarbij - terloops opgemerkt - de zondagsletters f, g
en A typografisch onder elkaar hoorden te staan.
Ook incipits en explicits van in de handschriften opgenomen inhoudstafels (p. 16,
22, 117, 134) en van teksten over de berekeningswijze van de Paasdag (p. 33, 71)
kan ik gerust missen... op voorwaarde dat de beschrijver die tafels vermeldt en ze
zelf eens met de feitelijke inhoud van de codex confronteert en dan desgevallend
afwijkingen signaleert. Voor hs. 529 geeft Reynaert incipit en explicit van de tafele
van den boucke (p. 117); een codex met Mnl. heiligenlevens uit de Legenda aurea
en andere in de vertaling van Olivier de Langhe. Uit de tafele kan ik afleiden dat het
hs. 80 heiligenlevens zou moeten bevatten (Van den sevene Machabeuse is het eerste,
van lente pharaelden het 80ste). Bij de opgave van de verschillende teksten zie ik:
van sente baven lxxv op fol.413vb-fo1.428va; dan volgt van sente lieuine lxxvij (waar
is 76?) op fol.428vb-fol.439vb, van sente macharise lxxvij (fol.439vb-fol.450ra),
vervolgens van sente landraden lxxx (waar is 79?) op fol.462vb-fol.467vb (wat staat
op fol.450rb-fol.462va?) en tenslotte van sente pharaelden lxxxj. Indien Reynaert de
tafel zelf had gecontroleerd, zou hij primo vastgesteld hebben dat de nummering van
de heiligenlevens verspringt van 75 op 77 en secundo zijn eigen misslag gecorrigeerd
hebben, want op fol.450-fol.462 staat van sente landolve lxxix. Moet zo een
verspringing van 75 op 77 gesignaleerd worden? Ja, en zo mogelijk ook
geïnterpreteerd, want ze kan ons iets leren over de werkwijze van en samenwerking
tussen kopiist en rubricator. In zijn beschrijving stipt Reynaert immers aan dat ‘Als
aanwijzing voor de rubricator (...) meestal heel klein in de ondermarge het
kapittelnummer van de in te vullen titel’ staat (p. 116).
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Bovendien is er ook ‘geknoeid’ met het eerste katern, waarin de tafel voorkomt.
Wat Reynaert te weinig biedt, hangt samen met het feit dat hij wel registreert,
maar onvoldoende interpreteert. Handschrift 16 is het eerste deel van de Bijbel van
1360. Reynaert geeft het incipit en explicit van die tekst, maar wat stellen beide
praktisch voor? Het begin van de proloog van de bijbelvertaler van 1360 op de
Pentateuch en het colofon van die vertaler, zodat de lezer over geen enkel incipit of
explicit van zelfs maar één bijbelboek beschikt. Die 10 regels voor een
bijbelhandschrift met meer dan 10 boeken staan toch wel in schril contrast tot de
bijna 80 incipits van gebeden in hs. 208 en tot de 11 regels van een Mnl. raadsel op
p. 113! Ook voor De Destructie van Jerusalem (p. 134) is het incipit het begin van
de proloog, maar het explicit is nu het colofon van de kopiist.
Reynaert heeft zich voor de literatuur over de handschriften en teksten beperkingen
opgelegd, die hij niet in de inleiding meedeelt. Onder de rubriek literatuur van zijn
beschrijving vermeldt hij die auteurs die over het Gentse hs. geschreven hebben;
onder de rubriek inhoud signaleert hij wel auteurs die parallelle hss. meedeelden,
maar niet de tekstedities, tenzij ze naar het Gentse hs. gebeurden. Toch had Reynaert
af en toe baat gehad bij een raadplegen van en vergelijken met die tekstuitgaven.
Waarschijnlijk had hij dan zelf zijn keuze van incipits en explicits aangepast. In de
bewaarde exemplaren van de Bijbel van 1360-61 ontbreekt de souter of
psalmvertaling, zoals ook in de Delftse Bijbel van 1477. In zijn uitgave van het
tweede stuk van de Bijbel van 1360-61 nam C.C. de Bruin de psalmvertaling uit hs.
Brussel, K.B. 21.625 op, want door vertaaltechniek en copia verborum ‘komt zij het
werk van de vertaler van 1360 zo nabij dat men geneigd zou zijn haar op zijn rekening
te stellen’. De vertaling in het Brusselse hs. heeft geen proloog. Nu vind ik bij
Reynaert (p. 135, hs. 632) een soutervertaling naar de Bijbelvertaler van 1360 mèt
proloog. In een voetnoot verwijst hij wel naar J. Paquay (1933) en C.C. de Bruin
(1940), maar niet naar De Bruins editie van 1978. Omdat Reynaert alleen het begin
van de proloog als incipit verkiest en niet ook de beginverzen van de eerste psalm,
is elke vergelijking met De Bruins tekstuitgave onmogelijk. Dat geldt ook voor het
explicit: Dit is dan Kersten geloue ende is dat sake dat een ygelic dit niet truwelic
ende vastelic en ghelouet soe en mach hi niet behouden wesen. Voor het karakteriseren
van een psalmvertaling is dergelijk ‘gestereotypeerd’ explicit van even weinig nut
als voor een Mnl. gebed!

2. De dynamische structuur van een handschrift
Een codicoloog kan zich bij de beschrijving van een handschrift tevreden stellen met
een opgave van de materiële en inhoudelijke gegevens. Hij kan echter ook de gegevens
van de materiële beschrijving confronteren met de inhoud, zodat de lezer niet alleen
een beeld krijgt van de huidige gedaante van het hs. (statische structuur) maar ook
van het tot stand komen ervan en
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eventuele latere wijzigingen in de samenstelling ervan (dynamische structuur). Ter
illustratie keer ik een laatste maal terug naar Reynaerts beschrijving van hs. 16.
Volgens mij bevat die codex twee delen, nl. folio 1r-217v en 218r-315v. Mijn
argumenten heb ik in een tabel samengebracht:
Deel 1
signaturen a-y

Deel 2
signaturen a-k

signaturen samengesteld uit

signaturen samengesteld uit

letter + nummer

nummer + letter

50 rr. per kolom

48 rr. per kolom

3 watermerken

één ander watermerk dan die drie

één hand

één andere hand

sporadisch rubrieken

rubrieken in gehele deel

Materieel is aan beide delen alleen gemeenschappelijk hun band, moderne foliëring
en dito paginering. Daarom had Reynaert zijn vooropgezet beschrijvingsschema
alleszins voor dit hs. moeten opgeven en na een rubriek band, foliëring en paginering
elk deel materieel en inhoudelijk apart moeten beschrijven. Dan had hij ook het
explicit en incipit op de breuklijn van beide delen opgenomen (fol.217v-fol.218r)
en... had hij ook bemerkt dat zijn datering ca. 1465 gebaseerd is op de watermerken
van het eerste deel.
Zo bestaat ook hs. 632 duidelijk uit drie delen, nl. fol.1r-42v, 43r-255v en
fol.256r-292r. De middenmoot is in deze codex het belangrijkste deel: het heeft een
oude Romeinse foliëring van J (fol.43r) tot CCVI (fol.248r), waaraan een tafel vanden
boec (fol.249r-255v) werd toegevoegd. Deze middenmoot werd gevoegd bij de laatste
boeken (Makkabeeën) van de Bijbel van 1360, waarvan de andere - geschreven door
dezelfde kopiist - in hs. 's-Gravenhage, K.B. 78 D 39 bewaard gebleven zijn.
Achteraan werd er een soutervertaling bijgevoegd, want de souter ontbreekt in alle
bewaarde hss. van de Bijbel van 1360.

3. Handschriften met Middelnederlandse en Latijnse teksten
Voor een codicoloog is een handschrift een (trouwens dikwijls gewaardeerde)
dagschotel en hij kan het zich - alleszins vanuit wetenschappelijk standpunt - niet
veroorloven à la carte te eten. M.a.w. een codicoloog mag niet een handschrift
bestuderen en daarbij bepaalde teksten omwille van hun taal (b.v. Latijn) of omwille
van hun inhoud (b.v. gebeden) weglaten. Wanneer een codicoloog de Mnl. hss. van
een collectie wil beschrijven, stelt hem dat principe voor problemen. Reynaert meende
die als volgt op te lossen: ‘Ook overwegend Latijnse handschriften met schaarse of
“bijkomstige” Nederlandse teksten zijn opgenomen; alleen de Middelnederlandse
inhoud wordt dan meegedeeld en de codicologische beschrijving blijft achterwege,
daar deze bij voorkeur in een catalogus van de Latijnse handschriften een plaats kan
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materiële eigenschappen én de volledige inhoud ons een beeld van een handschrift
verschaffen, toch lijkt me zelfs Reynaerts praktische oplossing niet zo eenvoudig als
hij ze voorstelt. Hs. 82 bevat 18 folio's met Latijnse indices op de Regula Sancti
Benedicti die wel worden opgenomen. In hs. 205 I komen de Zeven boetspalmen,
de Litanie van de Heiligen en Collecten in het Latijn voor. Ze beslaan in die codex
19 folio's maar worden niet opgenomen. Omgekeerd bevatten de Latijnse hss. 469
en 499 respectievelijk een lijst van afgestorven zusters Dominikanessen en 13 verzen.
Daarvoor wordt in de catalogus van Reynaert één volle bladzijde vrijgemaakt of
bijna de helft van de ruimte die het hs. met het Leven van St.-Amandus van Gillis
van Wevel, Tondalus' visioen en het glossenlied op het Ave Maria (hs. 542) toebedeeld
krijgt. Mij lijken slechts twee oplossingen codicologisch mogelijk. Ofwel plant men
twee reeksen catalogi: 1 overwegend Mnl. hss. met inbegrip van de hss. 82, 205 I-III
en 2 overwegend Lat. hss. met inbegrip van 469 en 499, afwel drie reeksen, nl. 1
uitsluitend Mnl. hss., 2 uitsluitend Lat. hss., 3 hss. met Mnl. en Lat. teksten (o.a. hs.
82, 205 I-III, 469, 499).
Dan hoefde Reynaert zich ook niet in onmogelijke bochten te wringen. Nemen
we hs. 205 I als voorbeeld. Het bevat alleen op fol.28r-46r Latijnse teksten. Maar
welke kopiist(e) schreef die Latijnse teksten? Volgens Reynaerts beschrijving (p.
32) werd het Nederlandse gedeelte door twee handen geschreven: a schreef fol.3r-19v,
b schreef 20r-27v en 47r-70v. Werden de Latijnse teksten door een derde hand (c)
geschreven? Maar dan schreef die blijkbaar ook de aanhef van een bedinghe totter
heiligher driuoldicheit die op fol.46v begint - hand b valt volgens Reynaert eerst op
fol.47r in - en werd het Mnl. gedeelte door drie handen geschreven. Of is de opgave
47r voor hand b een vergissing van Reynaert en moet het 46v zijn? Maar dan nog
zou ik als codicoloog toch graag vernomen hebben of a dan wel b ook de Latijnse
teksten kopieerden. Met het antwoord op die vraag moet ik wachten totdat ooit
misschien de Catalogus van de Latijnse hss. gepubliceerd is... of totdat ik het hs. zelf
raadpleeg, maar dan heb ik die laatste catalogus daarvoor waarschijnlijk niet meer
nodig.

4. De registers
De catalogus van Reynaert wordt door een aantal registers ontsloten: een
codicologisch register, twee registers op de inhoud van de handschriften en drie
alfabetische registers van de initia. Wie zelf ooit registers op een werk samengesteld
heeft, weet uit ervaring hoe dikwijls hij met twijfelgevallen geconfronteerd werd.
Maar m.i. heeft Reynaert zich meer moeilijkheden op de hals gehaald dan nodig was.
Zo geeft hij een reeks initia van vertaalde Latijnse gebeden, waaronder b.v. een
vertaling van het Magnificat (p. 153). Maar een gebed waarvoor paus Sixtus IV 1000
jaar aflaat verleende, zal wel niet oorspronkelijk in het Mnl. maar wel in het Latijn
geschreven zijn (p. 59, fol.29v). Troch moet men dat gebed zoeken onder 1. Initia
van de gebeden en niet onder 3. Initia van de vertaalde Latijnse
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gebeden. Nu zou Reynaert kunnen antwoorden dat onder 3 de Latijnse initia van in
het Middelnederlands vertaalde gebeden werden opgenomen. Maar wat doet hij dan
met de vertalingen van Kyrieleyson, Gloria in excelsis Deo, Credo in unum, Sanctus
uit de Misliturgie die niet onder nr. 3 vermeld worden? Mijn conclusie is dat Reynaert
die derde categorie van initia beter had weggelaten en zich had kunnen beperken tot
1. initia van de gebeden en 2. initia van de overige teksten. Zijn bibliografie van
‘afgekorte literatuur’ vermeldt trouwens voor de Latijnse teksten alleen de Analecta
hymnica medii aevi uit 1886; dat is toch een heel smalle basis. Zo zal een aan
Bernardus van Clairveaux ingegeven gebed in hs. 205 II, fol.53v-55r (p. 42) toch
niet in het Mnl. geschreven zijn. Op basis van Kruitwagen kent Reynaert er ook een
Latijnse versie van (voetnoot 73, p. 42). De Latijnse tekst komt ook voor in de
belangrijke catalogus Lateinische Gebetbuchhandschriften van G. Achten e.a. (hs.
47, fol.123r), van wie Reynaert alleen de Deutsche und niederläindische
Gebetbuchhandschriften consulteerde.
Ik ben ervan overtuigd dat al wie in Mnl. hss. belang stelt, Dr. J. Reynaert dankbaar
zal zijn voor het gepresteerde werk en ik hoop dat hij én de U.B. te Gent de geplande
reeks(en) kunnen voltooien. Dan zullen mijn bezwaren hun gewettigde trots en
tevredenheid niet kunnen temperen en zullen alle gebruikers zich welwillend
verzoenen met de onvolkomenheden die inherent zijn aan elke grote onderneming.
Diepenbeek
Theo COUN
Marc SOMERS, Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift. Reeks ‘Publikaties
SBA/AMVC, nr. 2. AMVC Antwerpen, 1983, 99 blz., 350 F.
Er was eens de Revue Générale Illustrée de l'Industrie, des Arts et du Commerce,
een vrij luxueuze advertentiefuik eigenlijk, een tijd lang geredigeerd door J.J.A.
Valenpint (= Boorman), die zich als ontdekkingsreiziger had opgegeven toen hij als
getuige optrad bij het huwelijk van een zekere A. de Ridder, Licentiaat van den
Hoogeren Graad in Handels- en Consulaire Wetenschappen, die af en toe wel iets
bijdroeg aan het tijdschrift. Deze nu nam de uitgave over in 1913 en wijzigde de titel
in: La Revue Continentale Illustrée. In de ondertitel werd het frivole ‘Arts’ ingeruild
voor het serieuzer ‘Education’. Eigenlijk was de benaming ‘Continentale’ nog veel
te bescheiden, immers de ‘Présidence’ werd toegeschreven aan: C.P. Knill, of
Knill-Chamberlain Inc., Publishers' Representatives uit Chicago, Ill. Als ‘DirecteurEditeur’ prijkt: A.J. de Ridder, Docteur (sic) en sciences consulaires et commerciales,
als ‘Rédacteur en Chef’: M.R. Leclercq (kunstschilder en tweede getuige bij het
zopas vermelde huwelijk in 1908).
In 1936 al had Willem Elsschot in de bekende brief aan het Gemeentearchief van
Den Haag geattendeerd op de in Lijmen beschreven
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‘Revue Continentale Illustrée’. Het zou niettemin nog een kleine halve eeuw duren
voordat in de bibliotheek van de Gentse Universiteit een exemplaar ervan ontdekt
werd en de literaire werkelijkheid aan de publicitaire fictie gemeten kon worden. Dit
nu heeft Marc Somers, wetenschappelijk medewerker aan het AMVC, gedaan.
Hierbij komt aan het licht dat Alfons de Ridder zijn baan bij de Revue te danken
heeft aan de al oude relaties die hij omstreeks 1900 had aangeknoopt in de Antwerpse
bohème ten huize van Leo J. Krijn, de man die in 1904 naar het getuigenis van
Toussaint van Boelaere de eerste Vlaamse boekhandel in de hoofdstad zou vestigen
en wiens in de jaren dertig gestarte uitgeverij ‘Onze Tijd’ bij zijn dood in 1940 door
Angèle Manteau werd overgenomen. Leo Krijn ‘stond al jong in de perswereld’, o.a.
als redacteur aan het weekblad De Beursgids. Staathuishoudkunde. Nijverheid.
Handel. Finantiën, hij wierp zich op als vertaler, als handelsagent, als leraar
Nederlands van een eredame van wijlen de Koningin in de Berlitzschool, instelling
die in oktober 1911 het twijfelachtig voordeel genoot van een lovende beschrijving
in de kolommen van de Revue Générale. Krijns levensgezellin, Kaitie Dickinson,
was tot 1912 hoofdredactrice van het tijdschrift, wat het werkzaam aandeel van Leo
Krijn in haar onderneming nog wel niet zeker, maar wel aannemelijk maakt. ‘Bij
deze vertrouwde vrienden kwam Alfons de Ridder weer aanlopen eind 1911’, noteert
Marc Somers. Reeds voor De Ridder-Elsschots aandeel in de literaire-publiciteitszaak
waren literatuur en reclame al grondig verweven in de persoon van Leo Krijn en in
het tweespan Krijn-Dickinson. De Ridders eerste bijdrage aan het tijdschrift dateert
van 15 september 1912 en enkele maanden later kan het blad bogen op de
medewerking van een ‘expert-comptable, docteur ès sciences commerciales, qui s'est
fait une spécialité de la mise à jour, de la vérification et du contrôle de toute
comptabilité’, waarbij het niet vermetel is te veronderstellen dat hiermee Alfons de
Ridder bedoeld wordt.
Somers wijst - m.i. terecht - op de overeenkomst tussen de historische achtergrond
en de literaire situatie in Lijmen: ‘Boorman leidt Laarmans een tijdlang op’, zoals
ook ‘Valenpint zijn vriend Alfons in het najaar 1912 om losse medewerking verzocht
(...) en hem vanaf begin 1913 ruimere verantwoordelijkheid gaf’ (p. 11). Het belang
van de ontdekking van het nummer van de Revue Continentale berust op het feit dat
hiermee het getuigenis van Walter de Ridder en de beschouwingen van Jan Spierdijk,
Eelke de Jong en Jacob Groot vaste, want concrete grond ondergeschoven krijgen.
Marc Somers memoreert de belangrijkste fasen van de jacht op het welhaast mythisch
gewaande model van het Wereldtijdschrift: de vruchteloze pogingen van de
samenstellers van het Schrijversprentenboek uit 1970, de suggesties van Vic van de
Reijt in Propria Cures geopperd in 1981, de vondst van BRT-producer Anton Stevens
die in 1982 in de SBA de
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steekkaart van ‘het eerste model van het Wereldtijdschrift en tegelijk ook de voorloper
van de Revue Continentale’ wist op te diepen.
Niet te verwaarlozen als voorbeeld en stimulator voor de publiciste Dickinson en
de schrijver Elsschot is daar nog de Revue Industrielle Internationale Illustrée
(1892-1914), met een breed uitwaaierende belangstelling voor wijnen en
wereldtentoonstellingen, financiën en industrie, literatuur en opvoeding. Zo kwamen
er o.a. in ter sprake ‘Le grand commerce d'importation de thés’ van de firma Cuperus
op de Suikerrui te Antwerpen, maar ook het ‘Collège Saint-Berthuin à
Malonne-lez-Namur’ en ‘L'Institution Saint-Joseph, à Saint-Nicolas’, voorlopers van
de ‘Soeurs du Sacré-Coeur de Marie’ of van de ‘Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul’
uit Lijmen. Wat o.a. wil zeggen dat Valenpint en Boorman, naar het woord van K.
Fens, door in te spelen op een modeverschijnsel ‘schitterende uitbuiters van een
tijdgeest’ waren.
Na dit overzicht van de relatie A. de Ridder en de Revue Générale/Continentale
krijgt de lezer een bibliografische beschrijving van de vier jaargangen (1910-1913).
Somers noteert hierbij dat het niet doenlijk is een helder inzicht te krijgen in
redactionele en editoriale aangelegenheden: administratie, uitgever en redactie huizen
op hetzelfde adres; nergens wordt een drukker vermeld. De namen van sommige
medewerkers klinken doorzichtig en gefingeerd. Gaandeweg wordt het ‘lijm’-karakter
van vele artikels duidelijker, wellicht onder invloed van Valenpint-Boorman. ‘De
terreinen waarop het lijmbedrijf beoefend werd zijn die van de kantoor- en
zakenwereld, religieuze (toegepaste) kunst, katholiek onderwijs, taalonderwijs en
industrie’. Opmerken dat het nu een koud kunstje is om talrijke overeenkomsten
tussen Lijmen en de realiteit van 1912-1913 aan te tonen, wat Somers doet onder de
titel La Revue Générale/Continentale versus Het Algemeen Wereldtijdschrift, kan
hoegenaamd niet kleinerend opgevat worden, zo verblindend is het parallellisme.
De verdienste van de hier besproken uitgave is dan ook de oorspronkelijke
voorbeelden te hebben opgediept en toegankelijk gemaakt. Zorgvuldig geselecteerde
uittreksels, zoals fragmenten van artikels en advertenties uit de Revue, als bijlagen
afgedrukt, geven een levendig beeld van het fantastische reclamebedrijf vlak voor
W.O.I., inderdaad al even fascinerend en welhaast even boeiend als de literaire
werkelijkheid van tien jaar later in Lijmen.
L. GILLET
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Verder ontvingen wij:
1. Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland. Een bundel studies
uitgegeven door A.J. GEURTS. Nijmegen/Grave, Alfa, 1984. In de reeks
Nijmeegse Codicologische Cahiers 2-3. 212 blz.
Deze bundel belicht in een achttal bijdragen de rol van Oost-Nederland, centrum van
de Moderne Devotie, in de middeleeuwse produktie en verspreiding van handschriften.
Rond het centrale thema van de Moderne Devotie krijgen we een gevarieerd beeld
van een aantal benaderingsfacetten van het middeleeuwse handschrift.
In een eerste deel, Oost-Nederland (I), treffen we studies aan met een meer
algemeen karakter. We vermelden De relaties intake boekenproductie tussen
Oost-Nederland en Westfalen/Nederrijn, in het bijzonder de communiteiten der
Devotio Moderna door H.J. Leloux en Het Bijenboek van Thomas van Cantimpré in
relatie met de moderne Devotie door C.M. Stutvoet-Joanknecht.
Het deel Zutphen (II) spitst zich toe op de Zutphense handschriften. Het bevat o.a.
een Addenda et corrigenda van de hand van A.J. Geurts bij zijn tentoonstellingsgids
Middeleeuwse boeken uit Zutphen (Nijmegen, 1981).
Rik VAN DAELE
2. De Utrechtse serie Ruygh-bewerp is reeds aan zijn vijftiende deel toe,
dat gewijd is aan Eyn Corte decleringhe deser spere (= sfeer) (hs. Brussel,
K.B. IV 27 [Tongeren?, c. 1464]), een middelnederlandse tekst op het
gebied van de wetenschapslitteratuur. Deze publikatie is ontstaan in
samenwerking met Utrechtse doctoraal-studenten en vertoont daarvan nog
vele kenmerken: inwijding in het beschrijven van een handschrift, inleiding
tot het middeleeuwse wereldbeeld (kosmologie, geografie, meteorologie,
kalender, zodiak, temperamentenleer), dat onafscheidelijk verbonden is
met de godsdienstige componenten (schepping, engelen, enz.). Daarna
worden de 25 folio's van het hs. voorbeeldig uitgegeven en verklaard. P.
28-30 bevatten een apologie van de studie der artes-litteratuur. Een echte
mediaevist, die maar echt is wanneer hij belangstelt in de gehele
middeleeuwse mens en zijn omgeving, kan dat betoog alleen maar beamen.
R. LIEVENS
3. In de Klassieke Galerij (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel
1985) verscheen, in een nieuwe vormgeving, de achtste druk van A. van
Elslanders voortreffelijke uitgave van Elckerlijc. De inleiding, de
bibliografie en de editie zelf zijn, zoals steeds, met grote zorg aan de stand
van het onderzoek aangepast.
K.P.
4. Joost van den Vondel, Het Lof der Zee-vaert. Uitgegeven met inleiding,
vertaling en commentaar door Hans de Haan. Uitgeest, Nehalennia, 1985.
- 154 blz.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

Deze uitgave is bestemd voor een breed lezerspubliek. Het zwaartepunt vormt

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

238
de bijwijlen zeer meeslepende commentaar waarin de in vakkringen al langer bekende
interpretatie wordt vertolkt van het gedicht als een literair-historisch sterk
gestructureerde, politiek-maatschappelijke stellingname. Hoewel het werk is
opgedragen aan de Amsterdamse projectgroep die in de jaren zeventig deze lectuur
van het gedicht met succes heeft gelanceerd, wordt, vreemd genoeg, in de
literatuuropgave met geen woord gerept over de bijdragen die M. Spies aan Lof heeft
gewijd. Dit is onbetamelijk! Een publicatie als deze kan evenwel uitstekende diensten
bewijzen in het secundair onderwijs en illustreert nog eens hoe efficiënt een
functionele benadering oude teksten tot leven kan brengen. De gemakkelijke manier
waarop in deze uiteenzetting de z.g. literaire versiering van de argumentatie wordt
onderscheiden, blijft evenwel, historisch gezien, wat kunstmatig.
K.P.
5. Als ‘bijdrage’ tot de actie ter ondersteuning van het Amsterdamse
Concertgebouw, bracht de redactie van het tijdschrift Literatuur onder de
titel Literatuur in concert. Muziek in de Nederlandse letterkunde een boekje
uit, met, zoals het Ten Geleide vermeldt, ‘een wilde greep..., in wat muziek
in de literatuur der Lage Landen heeft weten aan te richten’. Het bevat een
kleine verzameling van boeiende en soms raak gekozen teksten ‘die muziek
verbeelden van de middeleeuwen tot nu’. Het doel van de publicatie
indachtig, concentreren de teksten zich in hoofdzaak op het aspect concert
of de muziekuitvoering binnen een sociale context. De ‘wilde greep’
verhindert uiteraard een continue lijn in de, soms wat te beknopt
uitgevallen, bindteksten. Ondanks de prettige leesbaarheid, heeft het werkje
voor de Zuidnederlander een wat wrange nasmaak, daar blijkt dat de
redactie met de ‘Lage Landen’ nagenoeg exclusief Noord-Nederland
bedoelt, behalve wanneer een bepaalde periode (zoals de Middeleeuwen)
weinig stof biedt. Dan is er wel plaats voor een uitgebreid fragment uit
het Gruuthuse-handschrift, dat dan (gelukkig?) nog door twee
Noordnederlanders werd uitgegeven... Zolang de redactie van Literatuur
en niet van overtuigd is dat het Concertgebouw ook vele Vlamingen nauw
aan het hart ligt, vrezen wij dat de wens aan het slot van het Ten Geleide
(‘Moge hun welluidendheid de muren van het Concertgebouw tot steun
zijn’) door een krakende dissonant wordt doorpriemd, die mogelijk een
eenzijdige verzakking tot gevolg kan hebben...
Ignace BOSSUYT
6. Diderot et son temps. Exposition. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert
I. Catalogue établi sous la direction de Roland Mortier et Michèle Mat.
Dit volumineuze en rijk geïllustreerde boek wil meer zijn dan gewoon maar een
catalogus van de gelijknamige tentoonstelling (Brussel 18 januari tot 2 maart 1985).
Naast het leven en werk van Diderot krijgen ook de plastische kunsten, de muziek,
het politiek en economisch kader, ruime aandacht.
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Vooral het twaalfde hoofdstuk ‘Echos dans les Pays-Bas autrichiens, la principauté
de Liège et le duché de Bouillon au XVIIIe siècle’ kan de lezer van dit tijdschrift
interesseren.
Deze rubriek bezorgt ons enkele waardevolle aanvullingen bij de in 1983 door de
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KB gepubliceerde catalogus ‘De verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik’.
De receptie van Diderots toneelwerk en van de Encyclopédie in de Nederlanden
staat hier centraal. Het artikel van P.P. Gossiaux over ‘la contrefaçon’ in het Luikse
verdient speciale aandacht.
Een uitstekende chronologie van Diderots leven en werk, een selectieve bibliografie
bij elk nummer, en een uitgebreide index verhogen aanzienlijk de waarde van dit
werk.
J. HERMAN
7. Verschaeviana. Jaarboek 1984; 291 blz.
Dit nummer bevat de ruim toegelichte uitgave van 44 brieven van Robrecht de Smet
aan Jules Charpentier (1919-1931) (ed. A. de Bruyne en T. van Moerbeke) en
bijdragen over Verschaeve te Berlijn in mei 1941 (R. de Deygere) en diens Politieke
houding... tijdens het laatste oorlogsjaar (W.C.M. Meyers). Toon van Moerbeke
biedt het eerste deel van een overzicht van Verschaeve's briefwisseling bewaard in
het Verschaeve-archief te Brugge. Het Jaarboek is loyaal geïllustreerd.
Besteladres: Ruzettelaan 433, 8320 Brugge 4.
RED.
8. Een open venster op de wereld. De Koninklijke Bibliotheek Albert I
onder Herman Liebaers. 1956-1973. Tentoonstellingscatalogus. Brussel,
Kon. Bibl., 1984.
Uit deze huldecatalogus blijken ten overvloede de grote verdiensten van conservator
Liebaers als reorganisator, promotor, uitbreider en schenker.
RED.
9. In de reeks Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende
eeuw:
Ada Deprez en Hans Vanacker, Het Taelverbond. Letterkundig tydschrift 1845-1852,
Tydschrift voor geschiedenis, tael-, oudheid en letterkunde 1853-1855. Gent, 1985;
Ada Deprez en Marc Carlier, Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897. Gent,
1985; Ada Deprez en Marc Carlier, De Taalstrijd hier en elders 1884-1903. Gent,
1985. Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de negentiende
eeuw, resp. II, 5, 6 en 7. De bibliografieën kwamen tot stand in het Cultureel
Documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit 't Pand, Onderbergen 1,9000 Gent.
Rechtstreeks aldaar te bestellen; voor de delen II, 5, 6 en 7 resp. 185 fr. of fl. 10, 630
fr. of fl. 35 en 520 fr. of 29 fl.
De bibliografieën zijn opgesteld naar het model van de vorige nummers. Naast de
eigenlijke bibliografie (waarin: chronologische ordening van de bijdragen - titel,
auteur, paginering - en karakterisering van de aard ervan aan de hand van lettertekens)
en registers (auteurs en trefwoorden), is elk nummer ook voorzien van een korte
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inleiding. Hierin vindt men hoofdzakelijk gegevens van zakelijke aard: situering van
het tijdschrift en informatie over de redacteur(s), drukker, uitgever, omvang, prijs
en medewerkers. De inleiding op de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle bevat,
uiteraard wegens het belang van het tijdschrift, meer materiaal, met o.a. een
omschrijving van de ideologie en de inhoudelijke evolutie.
P. COUTTENIER
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[Nummer 4]
Themanummer
Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse
Nederlandse Literatuur
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Ten geleide
Op 9 oktober 1985 had te Gent in het Pand het tweede colloquium van de
Contactgroep 19de eeuw, in 1971 opgericht als Dr. F.A. Snellaertcomité, plaats. Het
behandelde de problematiek van de geschiedschrijving van de Noord- en
Zuidnederlandse 19de-eeuwse literatuur.
Onder grote belangstelling werd de vergadering geopend met een in memoriam
Dr. h.c. Ger Schmook (1898-1985), die van bij de oprichting tot 1982 de eerste
voorzitter is geweest.
Daarna werden over de diverse facetten van het probleem drie lezingen gehouden,
die hier - dank zij de gastvrijheid van het tijdschrift Spiegel der Letteren - voor een
breder publiek beschikbaar worden gesteld. De lopende bibliografie van het
onderzoek, verschenen in 1983-1985, wordt voortgezet.
Het is de hoop van de Contactgroep door het colloquium en door de publikatie het
literair-historisch onderzoek van de 19de eeuw in Vlaanderen te hebben bevorderd.
ADA DEPREZ

voorzitter
Gent, oktober 1985.
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De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving.
Of hoe het zou moeten kunnen en toch niet echt kan...
Niemand zou durven ontkennen dat er de laatste decennia heel wat gebeurd is op het
domein van de literatuurgeschiedschrijving. Het belang ervan wordt niet meer in
twijfel getrokken zoals weleer. Integendeel, de discipline staat midden in het
brandpunt van de literairwetenschappelijke interesse. De ‘zaak’ is er echter
allesbehalve makkelijker op opgeworden. De reflectie die aan de literaire historiografie
a.h.w. werd opgedrongen, heeft zulke hoge eisen geformuleerd en verwachtingen
gewekt, dat ‘echte’ literatuurgeschiedschrijving een utopische wetenschapsbeoefening
dreigt te worden. Het is mijn bedoeling in deze bijdrage de stand van zaken even te
schetsen en enkele voorstellen te commentariëren die de laatste jaren her en der zijn
uitgeprobeerd.
‘Er is geen beter middel om met de problematiek van de term (=
literatuurgeschiedenis, VG) vertrouwd te raken dan de geschiedenis te vertellen van
de literatuurgeschiedenis’, aldus Bomhoff in een overzichtsartikel over het
onderwerpt1. Al ben ik het met die uitspraak niet volkomen eens - de praktijk lijkt
me zeker zo efficiënt - toch wil ik Bomhoffs woorden tot de mijne maken en, bij
wijze van aanzet, iets over de recente ontwikkeling van het vak proberen te vertellen.
Mijn verhaal begint in de jaren zestig, tijdens de hoogconjunctuur van de zgn.
werkimmanente methode. Men had, uit een begrijpelijke reactie op vroegere
indigesties, de literatuurstudie reeds geruime tijd op dieet gezet m.b.t. de
historiografie2. Aanvankelijk is die dieetkuur

1
2

Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, 1e uitg. (1968), lemma ‘literatuurgeschiedenis’.
Zie R. Vervliet, ‘Literatuurgeschiedschrijving en literatuurwetenschap’, in: Idem., De literaire
manifesten van het Fin-de-Siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914. Gent, 1982,
p. 12 (10-18). (Diss. Gent, 1978).
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overigens heilzaam geweest. Overdreven afslanking blijkt echter niet gezond te zijn.
Op de kwaal van het histori(ci)sme volgde algauw een a-historisch formalisme dat
de leefbaarheid van de literatuur begon aan te tasten. De reactie kon niet uitblijven.
Ze is duidelijk af te lezen uit een van de parameters bij uitstek van het
literatuurwetenschappelijk bedrijf: de thema's van de congressen en colloquia in het
vakgebied. Van 1963 af, toen Jean Weisgerber op het FILLM-congres in New York
een opgemerkt pleidooi hield voor een herwaardering van de
literatuurgeschiedschrijving onder de significante titel Défense de l'Histoire, is de
problematiek van de literaire historiografie niet meer uit de bijeenkomsten van
vakgenoten weg te denken. Nieuwe tijdschriften zouden dra volgen met even
significante titels als New Literary History (1969). De apologiae pro historia
culmineerden in een berucht geworden essay van Hans Robert Jauss, waarin hij de
literatuurgeschiedenis een provocatie van de literatuurwetenschap noemde. Het werd
een heel rekwisitoor ten aanzien van het vroeger literair-historisch onderzoek, eis
tot herstel incluis.
Laten we zijn betoog even overdoen, maar in een ander referentiekader. Als
uitgangspunt nemen we het bekende, wat gesimplificeerde communicatieschema
van Jakobson: een auteur zendt een bericht over een deel/aspect van de werkelijkheid
aan een lezerspubliek via een bepaald kanaal. Nu is het merkwaardig dat de diverse
factoren die dit communicatieschema uitmaken om beurten de aandacht van de
literatuuronderzoekers gekregen hebben, wat het aanschijn heeft gegeven aan een
telkens andere vorm van geschiedschrijving. Eerst, in de negentiende eeuw, maar
doorlopend tot in de eerste decenniën van de twintigste eeuw en in de praktijk tot op
de dag van vandaag - want ook in ons vak speelt de wet van de inertie -: een
auteursgerichte historiografie die meer weg had van een verzameling chronologisch
en causaal verbonden bio- en bibliografietjes dan van een echte geschiedenis van de
literatuur. Daarna - ik ga hier voorbij aan de eveneens, zij het anderszins
auteursgerichte historiografie van de Geistesgeschichte - een meer tekstgeoriënteerde
geschiedschrijving, met nadruk op stijl- en vormkenmerken die elkaar, op basis van
gewenning en vervreemding, zouden aflossen in een binnen-literaire evolutie. Elders
verschenen vormen van marxistisch georiënteerde geschiedschrijving waarbij de
ontwikkeling van de literatuur, als onderdeel van de cultuur, in een
historisch-materialistisch kader wordt geplaatst.
Dat was de stand van zaken toen Jauss als aanklager én pleit-
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bezorger naar voren trad. Hij vroeg aandacht voor een andere, tot dan verwaarloosde
factor uit de literaire communicatie, met name de lezer, en herformuleerde een voorstel
tot waarderings- of receptiegeschiedenis. Het betrof hier duidelijk een verschuiving
van de aandachtspunten m.b.t. ‘wat’ in een literatuurgeschiedenis al dan niet aan bod
hoorde te komen en ‘hoe’ dat alles tot een verhaal moest worden gemaakt. De vraag
naar het ‘wat’ bleek immers in de korte geschiedenis van de literaire historiografie
telkens weer anders te zijn beantwoord: auteurs, teksten, sociale gegevens... en de
selectie binnen die onderscheiden domeinen bleek al even discutabel: wie zijn de
belangrijkste auteurs, wat zijn historisch waardevolle teksten, welke zijn de
ingrijpende sociale fenomenen?
Dit ‘wat’ - het materiaal voor een literatuurgeschiedenis - moest dan ook nog
worden geordend tot een samenhangend verhaal. Hoe konden die duizenden auteurs,
resp. teksten of gebeurtenissen met het nodige reliëf aan elkaar worden gerelateerd
zodat ze reeksen gingen vormen. En ook hier, wat de ordening betrof, liepen de
wegen uiteen: in de traditionele literatuurgeschiedenissen werd het beginsel van de
organische evolutie het meest gehanteerd en toegepast, zowel op het oeuvre van een
auteur als op ontstaan, bloei en verval van een genre of literaire stroming3;
positivistische literatuurgeschiedschrijvers hebben deze ‘biologische’ ordening in
alle mogelijke vormen uitgeprobeerd. Hun verhaal kreeg samenhang deels op grond
van hiërarchische verhoudingen tussen individuele schrijvers of groepen van auteurs,
deels op grond van het principe van een organische, op en neer gaande beweging
(causaliteit, lineariteit, continuïteit). In de tekstgerichte geschiedschrijving werd
veeleer een conflictmodel gebruikt, gebaseerd op de beginselen van ‘nieuwheid’ en
‘breuk’ (Tynjanov). Maar de moeilijkheden om bepaalde verschijnselen te verklaren
werden er niet geringer om: hoe het afwijkende uitzetten t.a.v. het zgn. ‘normale’ (=
volgens de norm geschrevene), en vooral, hoe, onder zo'n orderingsprincipes, aan
de gelijktijdigheid van heel verschillende stijlen en structuren recht laten wedervaren?4
Hoe, tenslotte, in zo'n conflictmodel, de precieze

3

4

Denken we, m.b.t. de 19de eeuw, aan vooral in het Duitse taalgebied gangbare termen als
vroegromantiek, hoogromantiek en laatromantiek. In de eerste editie van Knuvelders Inleiding
tot de Nederlandse Letterkunde (1945) vindt men deze terminologie nog terug. Jos Gielen
van zijn kant spreekt in zijn Handleiding bij de Studie van de Nederlandse Letterkunde
(Purmerend 1936) van vroeg-romantiek en bloei der romantiek.
In de Histoire littéraire de la France (red. P. Abraham en R. Desné) wordt in die zin gesproken
van ‘les romantismes’: deel 7 (1794-1830), pp. 349 vv.
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grenzen leggen tussen en de richting bepalen van oud en nieuw, continuïteit en
aflossing. Voor de marxistisch geïnspireerde, contekstgerichte historiografie stelde
het probleem zich blijkbaar niet zo scherp: de klassenstrijd fungeerde er als enig
zaligmakend referentiekader en waardemeter.
In vele studies over ‘periodes’ en ‘stromingen’, bleek het te ordenen materiaal
overigens weerbarstiger dan men dacht. Temeer daar men zich allengs sterker bewust
werd van de wezenlijke historiciteit van de literatuur. M.a.w. de vragen naar ‘wat’
opnemen (wat is literatuur? wie is een belangrijk schrijver?...) en ‘hoe’ ordenen (naar
continuïteit, conflict of referentialiteit?) werden alsmaar complexer doordat ze
gerelateerd waren aan verschillende opvattingen over literatuur in verschillende
periodes m.b.t. verschillende genres en verschillende taalgebieden. Met die relativering
van het begrip ‘literatuur’, d.w.z. met het in relatie brengen van literaire verschijnselen
met factoren als tijd, plaats en functie binnen het ruimer geheel van de cultuur, werd
de focus geleidelijk aan verlegd naar normen en waarden: de receptie en distributie
van teksten, het lezerspubliek en de vele intermediaire instanties gingen nu een
centrale rol spelen. Het is dan ook vanuit het onderzoek van lezers en bemiddelende
instanties als critici, ‘bewerkers’, drukkers en uitgevers dat de belangrijkste voorstellen
voor een vernieuwde literatuurgeschiedschrijving werden gedaan5. We vermelden
als meest in het oog springende aandachtspunten, die overigens alle met elkaar te
maken hebben:
- onderzoek van geprivilegieerde, geïntendeerde en reële lezers;
- onderzoek van literatuuropvattingen en van wat Oversteegen genoemd heeft
‘poëtik ale zuilen’6;
- onderzoek naar dominante periodecodes;
- onderzoek naar de functie van literaire teksten in hun historische contekst;
- onderzoek, geïnspireerd door sociologische contact- en conflictmodellen, van
literaire systemen en subsystemen in hun produktie, traditie en import.

5

6

We vermelden o.a. de recente Franse literatuurgeschiedenissen Littérature Française
(collection dirigée par Claude Pichois; ed. Arthaud) en Histoire Littéraire de la France (cf.
noot 4) en voor het Duitse taalgebied de groots opgezette Sozialgeschichte der deutschen
Literatur (C. Hanser, 1979-).
J.J. Oversteegen, Recensie Anbeek, ‘In puinhopen...’, De Nieuwe Taalgids, 76 (1983), p.
174 (174-177).
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Ik zou daarom, tegen de achtergrond van deze elkaar ten dele overlappende
aandachtspunten, een drietal voorstellen willen toelichten die pretenderen nieuwe
perspectieven te bieden voor een literaire historiografie.
Ik noem ze overzichtelijkheidshalve - maar wat zegt een naam -:
1. receptie-gerichte literatuurgeschiedschrijving of waarderingsgeschiedenis 2.
functie-gerichte literatuurgeschiedschrijving of functiegeschiedenis en 3.
interactie-gerichte literatuurgeschiedschrijving of systeemgeschiedenis. Ik wil er
duidelijkheidshalve op wijzen dat het hier niet om echte alternatieven gaat, maar
veeleer om deels gelijklopende richtingen, die hier en daar een ander accent leggen7.
Ik zal trachten deze voorstellen telkens eerst te omschrijven, dan te illustreren met
recent onderzoek en tenslotte te evalueren op hun mogelijkheden en grenzen.

1. Receptie gerichte literatuurgeschiedschrijving.
Is daar vooreerst de inbreng van het receptie-onderzoek. Het is, zoals men weet,
Hans Robert Jauss geweest die de vernieuwing op dit terrein op gang heeft gebracht
met zijn ophefmakende studie: ‘Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft’ (1967). Echt ‘nieuw’ kan men de ‘thesen’ die hij erin
ontwikkeld heeft bezwaarlijk noemen: ze continueren immers bij nader toezien een
aantal opvattingen terzake van het Praagse structuralisme (Mukarovsky en vooral
Vodicka). Daar lezen we reeds dat het de voornaamste taak van de literatuurhistoricus
is te proberen de evoluerende normensystemen te reconstrueren, m.a.w. na te gaan
hoe literaire werken (artefacten) als esthetisch object werden geconcretiseerd in de
loop der geschiedenis. Naast de immanent-literaire ontwikkeling - een erfenis uit het
formalisme - werden ook de weerslag van de extra-literaire tendensen op de evolutie
van de literatuur en de receptie van literaire werken door het lezerspubliek

7

De verwevenheid van receptie-, functie-, en interactie-gericht onderzoek mag overigens
blijken uit een uitspraak van H.R. Jauss, gangmaker van de zgn. receptie-esthetica: ‘Literaire
produktie en literaire consumptie zouden zich als parole en langue moeten verhouden; het
zou dan ook mogelijk moeten zijn de geschiedenis van een literair systeem in een reeks
synchrone doorsneden te vatten en de loutere opeenvolging van autonome werken en werken
die elkaar “beïnvloeden” over te brengen naar een structurele geschiedenis van de literatuur
en haar functies’ (H.R. Jauss, ‘Geschiedenis en kunst’, in: Tekstboek Algemene
Literatuurwetenschap. Ambo, 1977, p. 275; onze cursivering).
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tot onderzoeksobjecten van de literaire historiografie bestempeld. M.a.w. de
reconstructie van de literaire normen in hun historische dimensie werd een primordiale
taak voor de literatuurhistoricus. Jauss heeft deze ideeën op ‘provocerende’ wijze
doen inslaan.
In theorie leek het allemaal wel mooi, maar de praktijk van zo'n
waarderingsgeschiedenis was een andere taak. In een colloquium te Leuven (1981)
over mogelijkheden en grenzen van het receptieonderzoek8 werden de voornaamste
‘pijnpunten’ op een rijtje gezet. Vooreerst de essentiële plaats van ‘lectuur’ (alle
vormen van triviaalliteratuur of paraliteratuur zoals detectives, politieromans,
schriftromans, jeugdliteratuur en noem maar op) in zo'n waarderingsgeschiedenis.
Verder het twijfelachtig statuut in zo'n receptieonderzoek van het concept zelf van
een nationale, duidelijk uit een romantische, auteursgerichte literatuuropvatting
stammende literatuurgeschiedenis, vermits men vaak meer vertaalde werken dan
eigen produktie ‘leest’. ‘Receptie’, zo bleek bovendien alras uit tal van onderzoeken,
was een te vaag en te complex begrip om er ‘zo maar’ een literatuurgeschiedenis op
te bouwen. Immers, diverse vormen van receptie liepen/lopen niet steeds parallel of
concentrisch en het lezerspubliek is niet zo homogeen als men wel dacht: naast een
groep van geprivilegieerde lezers, vaak met een bemiddelende functie (critici,
recensenten, onderwijsmensen, bibliotheekmensen) zijn er de geïntendeerde en vooral
de feitelijke lezers waar men niet zo makkelijk zicht op krijgt. De metateksten die
bij dergelijk onderzoek gewoonlijk worden aangedragen, zijn niet voor al die groepen
even sprekend. Overigens kan men het statuut en de betekenis van deze metateksten
vaak twijfelachtig noemen. Tenslotte rijst het onoverkomelijk probleem van de
gelijktijdigheid van verleden en heden vanuit de receptie gezien: Goethe en
Shakespeare worden er nl. tijdgenoten van b.v. Grass en Bellow, en Cats verschijnt
in die optiek als één van de belangrijkste negentiende-eeuwers! De literatuur uit het
verleden staat immers ‘naast’ latere en hedendaagse schrijvers op de boekenplanken
van onze bibliotheken.
Ik zou één van bovengenoemde pijnpunten, de metateksten, even willen illustreren
aan het de laatste jaren erg in zwang gekomen tijdschriftenonderzoek, waarvan m.b.t.
de 19de eeuw het terrein nu

8

H. van Gorp, R. Ghesquiere & R.T. Segers (eds), Receptie-onderoek, Rezeptionsforschung.
Leuven, Acco, 1981, pp. 22-24. Zie hierin ook de bijdrage van E. Ibsch, ‘Receptie-onderzoek
en literatuurgeschiedenis’, pp. 31-52.
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pas systematisch ontgonnen wordt9. Tijdschriften worden m.i. terecht als een der
belangrijkste parameters van het literaire leven beschouwd, al mag men ook niet te
vlug veralgemenen. Ze bieden vaak een verzameling van diverse soorten metateksten:
aankondigingen en recensies van te verschijnen of pas verschenen literatuur,
informatie over literaire prijzen, colloquia, congressen, enz., terwijl polemieken,
manifesten en andere strijdschriften evenmin ontbreken. Als ergens literaire normen
te vinden zijn buiten de poëticale handboeken - en die volgen gewoonlijk op grote
afstand -, dan hier. Maar bij het onderzoek is voorzichtigheid geboden, want er staat
niet altijd wat er staat. De zgn. ‘feiten’ die men er leest zijn immers zelf ‘interpretaties’
die op hun beurt moeten worden geïnterpreteerd. Het wordt dan ook erg moeilijk ze
steeds juist in te schatten. De poging van Anbeek en Kloek m.b.t. de jaren 1879-188710
lijkt mij in dit opzicht verhelderend. Hun onderzoeksresultaten wijken nl. hier en
daar af van de resultaten die wij met een groep studenten te Leuven in een (nog niet
gepubliceerd) analoog onderzoek voor een vergelijkbare periode hebben bekomen.
En dit niet alleen omdat ook andere (meer Vlaamse) tijdschriften in het onderzoek
werden betrokken, maar ook omdat door de aanwending van een ietwat uitgebreider
analysemodel, waarin ook vragen naar genre, functie, periocodebewustzijn e.dgl.
waren opgenomen, soms andere interpretaties werden gegeven aan dezelfde
metateksten. De kritiek van Schenkeveld op Anbeeks onderzoek11 gaat in dezelfde
richting. Dit is geen afwijzing van tijdschriftenonderzoek. Integendeel. Maar de
praktijk maant tot voorzichtigheid. Wellicht kan de toetsing en uitwisseling van
analysemodellen voor diverse metateksten bijdragen aan geloofwaardiger
onderzoeksresultaten. Ik denk dat wij die weg moeten gaan, want via
tijdschriftenonderzoek krijgen wij vaak een verhelderende kijk achter de coulissen,
een kijk op vigerende literaire opvattingen, normen en waarden. Het ligt dan ook
voor de hand dat, wil men periodes in de literatuurgeschiedenis karakteriseren, m.a.w.
wil men periodecodes reconstrueren, men er niet aan voorbijkan, althans niet sinds
de achttiende eeuw.

9

10
11

Cf. b.v. de studies van Vervliet (noot 2) en Vlasselaers (noot 18) en de reeks ‘Bouwstoffen
voor de Geschiedenis van de Vlaamse literatuur in de 19de eeuw’ uitgegeven door A. Deprez
en J. Smeyers.
T. Anbeek & J. Kloek, ‘Van idealisme naar naturalisme. Een onderzoek naar de romankritiek
tussen 1879 en 1887’, De negentiende eeuw, 1981, pp. 3-29.
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 99 (1983), pp. 62-67.
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Toch is zulk onderzoek niet dé oplossing. Men vergeet wel eens dat naast de
metateksten ook de literaire teksten zelf moeten worden onderzocht en hun functie
in het extra-literaire veld. Als men weet wat zulks inhoudt voor één enkel jaar (ik
refereer hier aan Jauss' studie over 1857 m.b.t. de Franse poëzie), dan kan men rustig
stellen dat een omvattende receptiegeschiedenis voor een langere periode onbegonnen
werk is. Temeer daar men op grond van partiële onderzoeken al gauw tot het inzicht
komt dat zelfs kleinere periodes niet eenstemmig een dominante code laten zien,
maar veeleer een samenspel van codes die op verschillende deelgebieden van de
literatuur (o.m. in verschillende literaire genres) competitief en conflictueus met
elkaar om de overhand strijden of gewoon naast elkaar verder lopen. Periodisering
wordt in die optiek nog hachelijker dan het al was. Terwijl de traditionele
literatuurgeschiedschrijving nog dacht, op basis van auteursintenties, tekstkenmerken
en/of realisme-kwaliteiten een vrij homogeen en statisch periodeconcept te kunnen
abstraheren, heeft het receptie-onderzoek ons ook op dit stuk een illusie armer
gemaakt. In de praktijk van de literatuurgeschiedschrijving wordt dan maar van de
nood een deugd gemaakt en uit de geconstateerde meervoudigheid en polariteit van
codes, ter wille van het ‘verhaal’, een bepaalde code als dominant naar voren gehaald,
die men dan met op analoge wijze verkregen zgn. dominante codes van vroegere en
latere periodes in een diachronisch verband van continuïteit of aflossing tracht te
plaatsen: Dat is nu eenmaal het lot van de historieschrijver. Wil hij een verhaal
brengen, dan zal hij hoe dan ook een aantal conflicten of nuances moeten verdoezelen
om de draad te trekken. Het voorbeeld van Anbeek m.b.t. het idealisme in de 19de
eeuw kan ook hier verhelderend werken. Geïdealiseerd realisme wordt terwille van
het verhaal algauw idealisme tout court omdat dit tot omstreeks 1885 de dominante
code blijft. Iets gelijkaardigs gebeurt in de ‘Inleiding tot de 19de-eeuwse Vlaamse
literatuur’ van Walter Gobbers, met dit verschil dat de hele periode 1815-1886 hier
in het teken wordt geplaatst van de Romantiek12. Nogmaals, dit is geen verwijt. Men
kan niet anders. Men kan alleen maar hopen op grond van deelonderzoeken de
dominanties en cesuren zo gemotiveerd mogelijk aan te brengen. Overigens dient
men er zich bij neer te leggen dat elk bouwsel, zo men het echt wil, kan worden

12

W. Gobbers, Inleiding tot de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur, voorpublikatie. Antwerpen,
Standaard, 1983, p. 111. Hetzelfde gebeurt in de reeks Littérature Française van Cl. Pichois.
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‘gedeconstrueerd’ en dat met tegenvoorbeelden steeds contradicties kunnen worden
blootgelegd of andere accenten geplaatst.
Tot zover de mogelijkheden en vooral de grenzen van een receptie-gerichte
historiografie, getoetst aan tijdschriftenonderzoek en pogingen tot reconstructie van
periodecodes. Biedt een functiegerichte literatuurgeschiedschrijving, overigens sterk
aan het receptie-onderzoek gerelateerd, een echt alternatief?

2. Functie gerichte literatuurgeschiedschrijving.
Het functiebegrip dat in dit alternatief voorstel gehanteerd wordt ontlenen wij aan
de Duitse socioloog Norbert Elias13.
De basis van Elias' maatschappijmodel is, wat hij noemt, interdependentie of
onderlinge afhankelijkheid. De samenleving, zo stelt hij, is een vlechtwerk van
menselijke relaties, een spel waarin de onderlinge afhankelijkheid van de spelers tot
uiting komt. Literatuur is ook zo'n spel, een stuk maatschappij waarin menselijke
relaties en processen worden uitgedrukt. Via literaire teksten treedt men in onderlinge
verbondenheden tussen mensen: auteurs, lezers, toehoorders, voor- en tegenstanders.
Literatuur is aldus functioneel: zowel functie van bestaande menselijke relaties
(condities) als functie voor (effecten) bepaalde individuen (ik-functie) of groepen
(wij-functies en zij-functies). Die functies mogen niet herleid worden tot df
bevestiging óf verandering van het geheel, maar moeten steeds m.b.t. onderdelen
van de samenleving (bepaalde groepen lezers) worden ingeschat. Overigens kunnen
de functies van literaire werken ook veranderingen en verschuivingen ondergaan,
net zoals de geïntendeerde lezers voor wie een bepaalde vorm van literatuur kan
functioneren. Het functioneren van literatuur wordt aldus gezien als een soort
verwerking, een herordening, via vorming, behoud of verandering, van normen
(sociale normen, literaire tradities, genrevoorschriften). Maar, zo voegt Elias eraan
toe, die herordening van genormeerde interacties tussen mensen is telkens slechts
functioneel voor bepaalde groepen. Tot daar een summiere omschrijving van het
functiebegrip bij Elias.
Tegen de achtergrond van dit functionalisme, dat duidelijk raaklijnen vertoont met
het sociologisch receptie-onderzoek (voor welke

13

N. Elias, What is Sociology (1970). Zie ook P. Couttenier, ‘Functionalisme en
literatuursociologie’, Spiegel der Letteren, 12 (1980), 3-4, pp. 234-248.
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groepen lezers zijn welke teksten emanciperend, vreemd of kitscherig?), moet de
opvatting van Pleij worden gezien dat een van de doelstellingen van de
literatuurhistoricus dient te zijn: ‘het doen van uitspraken over de functie van teksten
in een historisch veranderingsproces’ (p. 13)14, m.a.w. het reconstrueren van de functie
van literaire teksten voor het beoogde en feitelijke publiek. Het is duidelijk dat zo'n
functionele aanpak, in aanvulling op louter receptie-onderzoek, zowel de teksten zelf
(elke tekst bevat impliciet of expliciet reminiscenties aan andere teksten en heeft
aldus een zekere metatekstuele functie; elke tekst refereert daarenboven rechtstreeks
of indirect aan de historische context waarin hij is ontstaan) als de producerende en
bemiddelende instanties (auteur, opdrachtgever, drukker, uitgever, bewerker...) en
het lezerspubliek moet onderzoeken; want de functionering van een tekst ligt precies,
zoals Pleij gevat uitdrukt, ‘in het spanningsveld van ambities, verwachtingen en
waarderingen’ (p. 15).
Met betrekking tot oudere literatuur zijn harde bewijzen hier nauwelijks te geven,
maar een aantal indicaties kunnen ons toch op weg zetten om zo'n functionering te
reconstrueren. Interessante aanwijzingen in verband met intenties van auteurs en het
effect op de lezer kunnen b.v. in de eerste plaats worden opgespoord in prologen en
dedicaties, op titelpagina's en colofons en natuurlijk ook in epilogen. Verder kunnen
ook bewuste toevoegingen, weglatingen of veranderingen bij het bewerken van
teksten significant zijn. Tenslotte kan ook de tekstkeuze (welke teksten worden
bewerkt en uitgegeven en welke niet) indicaties verschaffen. Men dient hier echter
steeds voorzichtig te werk te gaan, en ‘alle clichés en retorische versieringen’15 van
die uitspraken af te schrapen. Overigens zal zo'n reconstructie steeds voorlopig en
veranderlijk blijven en nooit als een echte hypothese wetenschappelijk kunnen worden
‘getoetst’ (Pleij, 58).
Voor latere periodes zoals de negentiende eeuw kan een aantal gegevens wat
‘harder’ worden gemaakt m.b.t. de functionering van literatuur in haar historische
contekst. Denken wij b.v. aan de rol van de ‘contrefacon’ in België, aan de naast
elkaar lopende circuits van Vlaamse en Franstalig-Belgische uitgevers (wat geven
ze uit? voor

14
15

H. Pleij, De wereld volgens Thomas van der Noot. Muiderberg, Coutinho, 1982.
B. Stumpel, ‘Over de receptie van gedrukte teksten in de late Middeleeuwen’, in: H. van
Gorp e.a. (eds), Receptie-onderzoek, p. 60 (53-63).
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welk publiek? wat ontbreekt in hun aanbod, enz.)16, aan de literaire infrastructuur
van onderwijs, pers, verenigingsleven, bibliotheek-wezen en tijdschriftenbestand, in
één woord aan al wat te maken heeft met ‘les conditions de la production littéraire’17.
Houden wij het weer even bij het tijdschriftenonderzoek. Het kan ook op
functioneel vlak interessante dingen reveleren. Joris Vlasselaers heeft een dergelijk
onderzoek - zij het niet in het kader van een sociologisch onderzoeksmodel, maar
veeleer in een ‘systemische’ optiek (zie hierna onder 3) - opgezet m.b.t. de Vlaamse
tijdschriften tussen 1840 en 1893. Hij komt daarin tot de conclusie dat in die periode
de Vlaamse letterkunde ‘als een “volkse” letterkunde (werd) opgevat, zowel wat de
thematiek, de artistieke technieken als wat de verspreidingsvormen en -middelen
betreft’. ‘Deze oriëntering’, zo heet het verder, ‘wordt gedragen door de dominante
nationale en didactisch-beschavende functies die de literatuur vanuit haar
socio-culturele contekst meekrijgt. Elke andere functie wordt aan deze beide
dominanten ondergeschikt gemaakt’18.
Hoe is dergelijk functie-gericht onderzoek m.b.t. de literatuurgeschiedschrijving
nu te beoordelen? De moeilijkheden die we bij het receptie-onderzoek hebben
gesignaleerd, zijn hier even groot, indien niet groter. Immers, produktie, distributie
én receptie moeten in deelonderzoeken worden nagegaan en in een breder historisch
kader geplaatst. De mogelijkheden zijn anderzijds, precies door de correctie op een
eenzijdig receptie-onderzoek, even reëel, indien niet reëler. Zoals Vlasselaers aantoont:
precies door de focus op de literaire functionaliteit te richten kan men bepaalde
periodes in de ontwikkeling van de literatuur duidelijker van elkaar afgrenzen. De
ommekeer

16

17

18

M.b.t. drukkers en uitgevers in Vlaanderen, zie L. Simons, Geschiedenis van de uitgevers
in Vlaanderen. Vol. I: Negentiende eeuw. Tielt, 1984.
Aan de K.U. Leuven is in 1984 een project opgezet rond de literatuurgeschiedschrijving in
België sinds 1830. De nog voorlopige onderzoeksresultaten m.b.t. de Franstalige en Vlaamse
uitgeverijen zijn bijzonder interessant.
Cf. de inleidende hoofdstukken in de Histoire litéraire de la France (noot 4), waarin m.b.t.
de 19de eeuw gehandeld wordt over o.m. ‘l'enseignement et ses modèles culturels’, ‘l'évolution
de la presse’, ‘le livre et la lecture’, ‘institution et marchés’, enz. In het 9de deel van de
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden wijdde J.M.A. Asselbergs in een kort
slothoofdstuk reeds enkele bladzijden aan literatuuronderwijs, journalistiek en
beroepsorganisatie!
J. Vlasselaers, De literair-esthetische en literair-theoretische opvattingen in de Vlaamse
tijdschriften, 1840-1893. Aanzet tot de reconstructie van een literaire code. Diss. Leuven,
1980, p. 320; onlangs verschenen onder de titel Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893.
Een codereconstructie. Univ. Pers Leuven, 1985 (p. 261).
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b.v. in de Vlaamse letterkunde van de jaren '80 is in dit opzicht typerend: de
voorstanders van het modernisme verzetten zich tegen de tot dan dominante nationale
en didactisch beschavende functies van literatuur en propageren een esthetisch
formalisme. En de breuklijn blijkt heel wat dieper en breder dan uit traditionele
literatuurgeschiedenissen, die zich hoofdzakelijk op de bellettristische produktie
richten, naar voren komt (ibidem).

3. Interactie gerichte literatuurgeschiedschrijving.
Receptie- en functie-gericht onderzoek hebben er de would-be geschiedschrijver
meer en meer bewust van gemaakt dat hij het hele literaire circuit, van produktie
over distributie naar receptie in alle mogelijke vormen van tekstverwerking in
ogenschouw zou moeten nemen. De aandacht verschoof aldus van afzonderlijke
factoren (auteur, tekst, context of lezer) naar de interactie van die verschillende
factoren, of beter naar diverse vormen van interacties, waardoor een literatuur in een
bepaalde periode en in een bepaald taalgebied zich als een systeem gaat gedragen.
Vandaar de in gebruik gekomen naam: systeem-theorie.
De systeem-theorie is net als de receptietheorie een wat laat opgedoken erfgenaam
van een bijgestuurd formalisme en structuralisme (Tynjanov, Mukarovsky,
Slawinsky...). Zij is gebaseerd op de stelregel dat elk onderzoek van literaire feiten
een studie impliceert van de relaties van die zgn. feiten met het literaire systeem en
met de andere betekenende systemen die de cultuur uitmaken. Dit semiotisch
uitgangspunt houdt, wat de literaire historiografie betreft, een duidelijke afwijzing
in van elk direct causaal of louter immanent verband tussen literaire feiten
(Verlaufsgeschichte). Het wijst integendeel naar een ‘structuurgeschiedenis’19 waarin
tekstuele gegevens pas hun uiteindelijke verklaring vinden in inter-tekstuele,
meta-tekstuele en extra-tekstuele relaties. Ik moge deze opeenstapeling van relaties
even verduidelijken.
Een literatuurgeschiedenis zouden we kunnen voorstellen als een soort
tweeslagstelsel. Aan de oppervlakte verschijnen een reeks gegevens (auteurs, literaire
teksten en metateksten) die in een eigen ritme van actie en reactie de ‘evenementiële
geschiedenis’ uitmaken

19

Zie H.R. Jauss, ‘Geschichte der Kunst und Historie’, in: Idem., Literaturgeschichte als
Provokation. Frankfurt, Suhrkamp, 1970, pp. 231-251. Nederlandse vert. (fragm.) in:
Tekstboek Algemene Literatuurwetenschap. Ambo, 1977, p. 274 (266-283).
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(b.v. een immanente stijlgeschiedenis of een causale feitengeschiedenis). De ‘zin’
ervan, in de dubbele betekenis van het Franse ‘sens’, d.w.z. als richting waarin die
geschiedenis verloopt en als betekenis van dat feitenverloop, wordt pas zichtbaar
wanneer men de feiten in een ruimer kader bekijkt, met name in een
structuurgeschiedenis waarin literaire feiten worden gerelateerd aan inter- en
extra-literaire gegevens.
Een systeemtheorie probeert precies dit tweeslagstelsel in zich op te nemen: ze
biedt werkschema's aan om te verklaren hoe ‘feiten’, die op het eerste gezicht heel
erg van elkaar verschillen, toch met elkaar in verband staan en een ‘systeem’ kunnen
vormen, dat steeds evolueert20. Het vertrekpunt moet daarom zo ruim en zo a-selectief
mogelijk zijn: zo a-selectief mogelijk, want men moet er zich voor hoeden bepaalde
relaties tot elke prijs te willen ontdekken; zo ruim mogelijk, want niet alleen auteurs,
teksten en lezers moeten de aandacht krijgen, maar ook - en dat lijkt me de typische
inbreng van een systeemtheorie - hun relaties met andere auteurs, teksten en lezers.
D.w.z. dat men ‘verandering’, het formeelobject bij uitstek van elke literair-historische
activiteit, niet enkel dient te bekijken op één lijn (een lineaire geschiedenis), maar
ook in relatie tot wat niet verandert, wat meer of minder ingrijpend, vlugger of trager
of op een andere manier verandert21. Alleen zodoende zal men de mechanismen van
de verandering zelf, ook b.v. de mechanismen van canonisering, op het spoor komen.
Men zal begrijpen dat de problemen die hier rijzen voor de literatuurhistoricus
aanzienlijk zijn, en dit zowel op methodologisch als op praktisch vlak. Het ‘systeem,’
van relaties mag nl. niet zo ‘open’ worden gemaakt, dat heel diverse dingen her en
der ter verklaring van literaire feiten worden aangedragen. Zulks zou methodologisch
onhoudbaar zijn22. De zaak van de literatuurgeschiedschrijving wordt er m.a.w.
allesbehalve gemakkelijker op, als men van een gesloten of redelijk gesloten systeem
(b.v. een loutere auteursgeschiedenis, een geschiedenis van een genre, enz.) overstapt
op een open systeem. Het lijkt wel een utopie te worden. Een

20
21

22

Cf. I. Even-Zohar, Papers in Historical Poetics. Tel-Aviv University, 1978. Vooral ‘The
Polysystem Hypothesis Revisited’, pp. 28-35.
Zie J. Lambert, ‘Théorie littéraire, histoire littéraire, étude des traductions’, Actes du Colloque
international ‘Renouvellements dans la Théorie de l'Histoire littéraire’ (Montréal, l'Université
Mc Gill, 18-20 août 1982), pp. 119-130.
Cf. J.J.A. Mooij, ‘De filosofie van de literatuur’, in: Idem., Tekst en Lezer. Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1979, pp. 237-238.
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uitspraak van de Duitse literatuurhistoricus Fritz Martini geeft de geschetste
problematiek pregnant weer. Hij schrijft: ‘Allerdings kann eine Literaturgeschichte
unter den methodologischen Forderungen, welche das gegenwärtige
Wissenschaftsbewusstsein stellt, - immer nur ein Entwurf mit der Offenheit zum
Utopischen oder ein Akt der Selbstbescheidung zum gerade noch Erreichbaren sein’23.
Laten we alvast, wars van een al te gemakkelijk scepticisme, dit ‘gerade noch
Erreichbare’ voor ogen houden zonder het droombeeld van een omvattende
literatuurgeschiedenis op te geven. ‘We moeten aan de slag’, zei Anbeek24. En wij
zullen het op dat stuk allemaal met hem eens zijn. Maar hoe gebeurt dat nu in een
systeemgericht onderzoek? Waarschijnlijk niet zo erg verschillend van het vele
veldwerk dat tot op heden is gedaan. Maar misschien toch vanuit een andere, een
wat ruimere invalshoek25.
Laten wij de zaak even verduidelijken ‘ex negativo’. Het voorbeeld komt uit eigen
praktijk. Als ik nu terugkijk naar wat ik aan bronnenmateriaal heb en vooral niet heb
bestudeerd toen ik een schets probeerde te schrijven van de picareske verhaalkunst26,
dan moet ik bekennen dat ik slechts in geringe mate de zojuist geprezen niet-selectieve
en systemische invalshoek heb gekozen. Mijn ‘verkenning’ is een verhaal geworden
dat als een soort ‘tekstverwerking’ van andere verhalen (zowel teksten als metateksten)
een evolutie in het betrokken genre voorstelt die slechts ten dele op synchroon en
diachroon onderzoek is gebaseerd. Eigen ideeën - en wat is eigen? - over literaire
evolutie en over verhaalkunst werden gecombineerd met bestaande ‘verhalen’ over
de schelmenroman om diens geschiedenis op te zetten. Er is, als ik dat zo op een
afstand bekijk, wel een aanzet tot systemisch onderzoek te vinden, o.m. met betrekking
tot de contact-conflict-relaties tussen synchrone verhaalsoorten (picareske romans
als contemporaine reacties op het model van

23
24

25

26

F. Martini, ‘Fragen der Literaturgeschichtsschreibung’, Jahrbuch der internationalen
Germanistik, II, 1, 1970, p. 47 (47-53).
Zie Ton Anbeek, ‘In puinhopen voel ik mij prettig...’ Over de wederopbouw van de
Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. Inaugurale rede. Amsterdam, Wetenschappelijke
Uitgeverij, 1982, p. 19.
Ik heb mij bij de voorstelling van dit systeemgericht onderzoek voornamelijk gebaseerd op
de werkzaamheden en partiële onderzoeksresultaten van een werkgroep aan de afdeling
Algemene Literatuurwetenschap van de K.U. Leuven (J. Lambert, L. D'Hulst & K. Van
Bragt) die zich vooral met vertaalde literatuur in de 19de eeuw heeft ingelaten. Nadere
informatie is te vinden in verschillende Preprints van het Departement Literatuurwetenschap
(Blijde-Inkomststraat 21, B-3000-Leuven).
H. van Gorp, Inleiding tot de picareske verhaalkunst. Groningen, Wolters, 1978.
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dominante heroïsch-galante romans) en tot assimilatie- en afstotingsreacties die het
genre diachronisch via vertalingen, bewerkingen, e.dgl. heeft doorgemaakt. Overigens
is hier en daar ook een relatie gelegd met extra-literaire factoren en culturele waarden
en normen, maar dan toch meestal op grond van wat ‘men’ - in dit geval een aantal
critici en historici - van belang heeft geacht voor de periode en voor het genre in
kwestie. Van een echt systeem-gericht onderzoek is hier nog geen sprake.
Waarom dit negatief voorbeeld? Omdat ik ervan overtuigd ben dat heel wat
bestaande geschiedenissen van een genre, een periode of een nationale literatuur op
zulke manier zijn geconcipieerd en uitgewerkt. Het zijn doorgaans verhalen die een
synthese brengen zonder dat de schrijver ervan zelf de nodige analyses hiervoor heeft
kunnen uitvoeren. Zulke geschiedschrijving is a.h.w. een eigen genre geworden, met
een eigen discours27 en eigen procédés en doelstellingen. Om het lapidair uit te
drukken: een literatuurgeschiedenis is een verhaal dat op een literatuurgeschiedenis
gelijkt. Het is bovendien een genre dat zelf interessant studiemateriaal biedt voor
een meer systeem-gerichte literatuurgeschiedschrijving, omdat het doorgaans de
neerslag is van bepaalde literaire opvattingen (condities) en het op zijn beurt het
circuit ‘verrijkt’ (effect). In latere verhalen wordt immers op die verhalen
‘voortgeschreven’, maar worden deze terzelfdertijd gesitueerd en geïnterpreteerd in
een voortdurende semiosis. Knuvelder b.v. zal in het Nederlandse literair-historisch
bedrijf nog lang meedraaien. En waarom ook niet. Want laten we duidelijk zijn: ik
wijs dit soort historiografie niet af. Ze heeft haar eigen plaats en waarde in het literaire
systeem. Een wetenschappelijk verantwoorde literatuurgeschiedschrijving bieden
zulke verhalen echter niet, hoe scrupuleus men ook zijn beweringen tracht te staven.
Immers, heel wat gegevens worden er voor ‘empirisch’ gehouden, die in wezen op
heel specifieke aannamen over de aard en de waarde van literaire teksten berusten28.
Daarom is een zo ruim en open mogelijke aanpak een methodologische noodzaak.
Hoe zou zo'n systeemgerichte historiografie er dan uitzien? Welke
richtingaanwijzers en grenspalen kan men uitzetten om de weg te banen? Hoe ziet
die weg eruit en welke etappes zou men moeten

27
28

Cf. R. Barthes, ‘Le discours de l'histoire’ (1967), opgenomen in Le bruissement de la langue.
Paris, Seuil, 1984, pp. 153-166.
Zie Van Rees en Verdaasdonk, ‘Methodologie en literatuurbeschouwing’, in: Controversen
in de literatuurwetenschap. Wassenaar, Servire, 1974, p. 126.
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kunnen afleggen? Tal van vragen waarop geen eenvoudig antwoord te geven is.
Vertrekpunt is een open werkschema waarin de dynamiek van een literair systeem
in termen van relaties wordt beschreven29, b.v. relaties tussen auteur en tekst, maar
eveneens tussen auteur en auteurs; tussen tekst en lezer, maar eveneens tussen de
bestudeerde tekst(en) en andere teksten, tussen diverse (groepen van) lezers, enz.,
m.a.w. relaties die te maken hebben met produktie, traditie, import en receptie. Een
aantal werkhypothesen worden met betrekking tot zulke relaties inductief-deductief
opgesteld en dan getoetst aan een gegeven corpus om ze zo nodig te herformuleren,
zodat men steeds gerichtere vragen kan stellen. Dit zou moeten resulteren in
analysemodellen op grond van open vragenlijsten die verschillen naargelang van het
te onderzoeken object (b.v. groepsrelaties van schrijvers, diverse types van teksten,
enz.). Gewapend met deze analysemodellen kan men dan systematisch een reeks
observaties uitvoeren om het corpus in kwestie te onderzoeken. Vermits de doelstelling
van literair-historisch onderzoek is: literaire evolutie te beschrijven, in ons geval in
termen van interacties binnen een overkoepelend systeem, d.w.z. als aflossing,
doorbreking, verandering of interferentie, ligt de focus van zulk onderzoek op normen,
d.w.z. de gedragsregels die poneren wat toonaangevend is en veroordelen wat daar
niet conform aan is, en op modellen, d.w.z. de concretisaties van die normen in
werken die tot navolging aanzetten. Vermits een systeem voortdurend in beweging
is - normen en modellen zijn immers gebonden aan tijd en ruimte - moeten synchrone
ddorsneden gemaakt worden en onderling vergeleken. Men doet dat via peilingen,
want exhaustief onderzoek met betrekking tot het hele literaire systeem is onbegonnen
werk. Voor de negentiende eeuw kan men b.v. denken aan als hypothese verantwoorde
coupures als 1830, 1848, 1860, 1885,... waarbij de diverse contemporaine teksten
en metateksten over de hele lijn worden onderzocht. Een interessante uitdaging stellen
hier de zgn. niet - selectieve repertoria, b.v. nationale bibliografieën, in mindere mate
ook contemporaine catalogi van uitgevers, boekverkopers, veilingen en bibliotheken30.
Zij verschaffen ons immers vaak een beter inzicht

29

30

Zie J. Lambert & H. van Gorp, ‘Methoden van vertaalonderzoek’, Handelingen van het
XXXIIIste Vlaams Filologencongres. Antwerpen, 1981, pp. 190-194 en J. Lambert,
‘Production, tradition et importation: une clef pour la description de la littérature en
traduction’, Revue Canadienne de Littérature Comparée, 7 (1980), pp. 246-252.
Cf. E.K. Grootes, ‘De bestudering van populaire literatuur uit de zeventiende eeuw’, Spektater,
12 (1982-83), p. 6 (3-24). In dit bijzonder informatieve artikel wordt o.m. verwezen naar de
systeemgerichte ‘Sozialgeschichte’ van R. Schenda (Volk ohne Buch, 1970).
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in de complexiteit en in de gelaagdheid van een literair systeem dan de meeste andere
bronnen. Men kan er bepaalde constanten en verschuivingen in opmerken die elders
niet aan de oppervlakte komen: b.v. genreverschuivingen (meer of minder proza
t.o.v. andere genres); actualiteit van oudere literatuur in een latere periode; invoer
van vreemde literatuur (b.v. plaats van vertalingen en bewerkingen in een literair
systeem); relatief belang van allerlei soorten triviaalliteratuur, jeugdliteratuur, enz.
Uit een reeks observaties op zulk materiaal, zowel synchronisch als diachronisch
gedaan, gaat algauw blijken welke normen (waardeschalen) en modellen (concrete
vormen en combinaties die de normen aannemen) in bepaalde periodes domineren.
De winst van zo'n systemische aanpak is dat de verklaring wordt gezocht waar ze te
zoeken is, nl. in het ruimere geheel en niet, zoals vaak in traditionele
literatuurgeschiedenissen gebeurt, in partiële verschijnselen. Partieel onderzoek (b.v.
van een bepaald genre of subgenre, van het oeuvre van een groep auteurs, van reacties
van bepaalde groepen lezers...) moet uiteraard worden gedaan, maar liefst in de optiek
van een globale, open aanpak met een relationele vraagstelling: wat kenmerkt een
particulier werk, een genre, een schrijver, een ‘school’ als ‘literair’ en als waardevol
of minder waardevol, volgens het systeem zelf waarin dat werk, dat genre functioneert.
De literaire feiten worden gesitueerd tegenover de dominerende elementen van het
systeem. Op grond van dit veldwerk in etappes kan uiteindelijk een globaal ‘beeld’
worden uitgetekend dat niet per se, ‘nevelig’31 hoeft te zijn, maar ook niet noodzakelijk
‘coherentie’ of ‘eenheid’ dient te vertonen. Dat is niet de eigenlijke taak van een
historicus. Men moet overigens oppassen voor een te ‘cumulatieve’ aanpak die een
interactiegerichte literatuurgeschiedschrijving kan bedreigen (schrijvers + teksten +
distributie + receptie + sociale contekst...). Veeleer dient men duidelijk de
doelstellingen aan te geven die men met ‘zijn eigen verhaal’ voorheeft en de optie
die men neemt: inzicht in intermenselijke relaties (zoals b.v. in een
systeemgeschiedenis), informatief feitenrelaas met betrekking tot het leven en het
werk van een aantal auteurs, evolutie van een genre of stroming, sociale geschiedenis
van de literatuur, enz. De lezer kan dan het aangeboden verhaal in die optiek
evalueren.

31

Vgl. De Rover, ‘Literatuurgeschiedschrijving: beeld en nevel’, Spektator, 10 (1980-81), 6,
pp. 537-541.
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Een omvattende literatuurgeschiedenis zal wel altijd een utopie blijven, vooral
wanneer een hele reeks synchrone doorsneden moeten worden gemaakt en onderling
vergeleken, zoals dat het geval is in een nationale literatuurgeschiedenis ‘von den
Anfängen bis zur Gegenwart’. Toch loont het de moeite om een zekere exhaustiviteit
voor bepaalde periodes, liefst in groepsverband, na te streven. Het opgezette achtste
deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (zie hierna de bijdrage
van Gobbers) is m.i. in dit opzicht een goede aanzet. Wij kunnen ons alvast troosten
met de woorden van Fritz Martini: ‘Wer sich an der Literaturgeschichtsschreibung
versucht, muss sich... des Fragmentarischen, ja des Unzureichenden dessen was er
unternimmt, bewusst sein’32.
H. VAN GORP

32

F. Martini, o.c., p. 47.
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Theoretische en methodologische kanttekeningen bij een geschiedenis
van de negentiende-eeuwse Vlaamse letterkunde
1. Van de balans die onze voorzitster, twee jaar geleden, op het eerste colloquium
over de Vlaamse literatuur in de 19de eeuw, meer bepaald wat betreft de historiografie
van deze literatuur tot aan de vooravond van de vernieuwing in de jaren '90, met
zoveel deskundigheid en zin voor volledigheid presenteerde, kan zowel worden
gezegd dat ze positief als dat ze negatief te evalueren viel1. Positief kon ze in elk
geval genoemd worden vanwege de indrukwekkende oogst aan publikaties die de
laatste jaren bleken te hebben opgeleverd met betrekking tot die - niet alleen
traditiegetrouw, maar nog steeds terecht verwaarloosd genoemde - periode uit onze
literatuurgeschiedenis. Dat de balans daarnaast evenwel ook ernstige tekorten
vertoonde, werd reeds door Mevrouw Deprez zelf erkend: zo moest ze wijzen op het
overwegend biografische en cultuurhistorische karakter van het tot dusver uitgevoerde
onderzoek, op de betreurenswaardige verwaarlozing van specifiek literaire of zelfs
literairhistorische aspecten - zoals de intrinsieke tekstanalyse, de studie van genres
of van literaire stromingen -, niet het minst op de opvallende terughoudendheid die
door de beoefenaars van onze 19de-eeuwse literatuurgeschiedenis aan de dag wordt
gelegd ten aanzien van moderne literairwetenschappelijke methodes en technieken2.
Precies deze vaststellingen zou ik als uitgangspunt willen

1

2

A. Deprez, Het 19de-eeuws literatuuronderzoek in Vlaanderen. Status quaestionis (annex:
Publikaties over de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw, 1979-1983, in: Colloquium
over de studie van de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw, Gent 5 oktober 1983, Gent,
1985, pp. 5-30; oorspr.: Wetenschappelijke Tijdingen, XLII, 1983,4, pp. 193-218).
Idem, pp. 10-11,13,15.
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gebruiken voor mijn referaat van vandaag, dat in zekere zin dan ook als uitbreiding
van, eventueel als aanvulling op Deprez' status quaestionis kan worden gezien, met
dit voorbehoud althans, dat van mij geen volledigheid nastrevend overzicht van het
verrichte onderzoek mag worden verwacht3.
Op mijn beurt constateer ik dus dat de inzichten van de moderne
literatuurwetenschap tot nog toe nauwelijks of niet aan de orde zijn gekomen bij de
studie van onze 19de-eeuwse letteren van vóór Van nu en straks: van enige
theoretische of methodologische reflectie was er, op enkele uitzonderingen na, nooit
sprake, laat staan dat er noemenswaardige pogingen zouden zijn ondernomen om
door de literatuurtheorie voorgestelde modellen of concepten toe te passen. Voor dit
naar mijn gevoel toch wel merkwaardig verschijnsel zijn er uiteraard verklaringen
aan te voeren: tot voor kort vormden onze beginnende literatuur en cultuur uit de
19de eeuw nl. het nagenoeg exclusieve werkterrein enerzijds van nogal idealistisch
geïnspireerde vorsers uit wat men de oude school pleegt te noemen, waarvan de
piëteitsvolle - en overigens lang niet onverdienstelijke - ijver het gebrek aan
wetenschappelijke geschooldheid helaas moeilijk kon goedmaken, en anderzijds recenter dan - van uitgesproken historisch of sociologisch gevormde onderzoekers
die het literaire werk louter als document wensten te behandelen en aldus aan het
eigenlijke literaire aspect voorbijgingen; de echte literatuurwetenschappers
daarentegen plachten veelal hun neus op te halen voor een kunstbeoefening en
-produktie waarop het odium van artistieke onvoldragenheid, bekrompen
huisbakkenheid en naïef moralisme heette te rusten. Ook Ada Deprez had deze
factoren trouwens reeds vermeld in haar bijdrage; bovendien echter suggereerde ze
daarin nog een bijkomende verklaring, waarmee ik wel enige moeite heb. Vele
moderne literatuurtheorieën - aldus Deprez - zouden nl. ‘wellicht niet of onvolledig
toe te passen (zijn)’ op de Vlaamse 19de eeuw4. Zal dit in zekere opzichten inderdaad
wel zo zijn en met name in de klaarblijkelijk door de auteur bedoelde zin dat het
stereotiepe, wat simplistische en vooral formeel vaak onvolkomen karakter van deze
literatuur niet direct tot het inzetten van gesofisticeerde tekst-

3

4

Sommige van de hierna geformuleerde inzichten en standpunten vindt men ook reeds verwerkt
in een eerdere bijdrage van mijn hand: Onnodige beroering om een stiefkind. Een antwoord
en een standpunt, in: Diogenes, I, 8,15 oktober 1984, pp. 407-416).
A. Deprez, o.c. p. 15.
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analytische technieken uitnodigt, dan lijkt me de hypothese in haar algemeenheid
toch moeilijker aanvaardbaar. Indien ik immers onder moderne literatuurtheorie de
denkbeelden van structuralisten, semiotici, receptie-theoretici en literatuursociologen
versta, dan voel ik me immers haast genoopt de kwestieuze stelling om te keren en
te beweren dat de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur zich niet alleen bijzonder goed
leent tot diverse aan de algemene literatuurwetenschap ontleende benaderingen, maar
dat haar in het licht van sommige hiervan zelfs een bijna exemplarisch karakter kan
worden toegedacht. Dit heeft te maken, zoals ik verder zal pogen aan te tonen, met
de zeer bijzondere aard van deze literatuur en met de uitzonderlijke situatie waarin
ze zich manifesteerde: het betreft hier inderdaad geen volwaardige of gevestigde
literatuur, maar een literatuur in het prilste en primitiefste stadium van haar opkomst
of - zo men wil - haar wedergeboorte, wat meteen impliceert een literatuur die nog
duidelijk haar oorspronkelijke en fundamentele socio-culturele functionaliteit én
gebondenheid demonstreert5.
Ten einde mogelijke misverstanden te voorkomen, wil ik vooraf nog nadrukkelijk
stellen, dat het noch mijn bedoeling is in een min of meer systematisch overzicht de
belangrijkste in de actualiteit staande literatuurwetenschappelij ke theorieën en
methodes aan onze 19de-eeuwse letteren te toetsen, noch - en zelfs in nog mindere
mate - een exclusieve toepassing te proberen van één bepaald systeem of model.
Eenzijdig-dogmatisch in praktijk brengen van originele visies moge dan soms al
interessante en betekenisvolle resultaten opleveren, doordat ze onverwachte aspecten
van de bestudeerde materie helpen verhelderen of onthullen, toch lijkt de
literairhistorische realiteit me te veelzijdig en te complex opdat ze via één benadering
met maximale objectiviteit zou kunnen worden gevat of uitgebeeld, zodat de
literatuurhistoricus, dunkt me, veel beter gediend is met een breed-eclectische
opstelling. Wat mij betreft, ik zal er mij gewoon toe beperken mijn these te illustreren
aan de hand van een aantal probleemstellingen en methodologische concepten gekozen
uit de moderne literatuurwetenschap. De relevantie - om niet te zeggen de noodzaak
- van dergelijke wetenschappelijke aanpak voor ons onderwerp zal ik achtereenvolgens
duidelijk trachten te maken met

5

Tijdens het in augustus 1985 te Parijs gehouden XIe Congres van de ‘Association
Internationale de Littérature Comparée’ werd de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur zelfs in de
sectie ‘Nouvelles littératures’ behandeld (G. Vlasselaers, La littérature flamande (1830-55)
en tant que littérature nouvelle).
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betrekking tot het sociologische, het literairhistorische en het comparatistische aspect
van onze 19de-eeuwse literatuurgeschiedenis6.
2. Maar alvorens hiermee te beginnen, wens ik eerst toch nog even stil te staan bij
het meer werkimmanente aspect, bij de kwestie nl. van het materiaal zelf, de teksten
dus waarmee de historicus van de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur moet werken.
Wanneer ik beweer dat onze kennis daarvan geheel ontoereikend is en in vele gevallen
een oppervlakkig en zelfs impressionistisch karakter bezit, zal ik wellicht niemand
verbazen, maar literatuurwetenschappelijk gezien blijft het een niet veel minder dan
verbijsterende constatering, vooral op het huidige ogenblik, nu de houdingen in zover
geëvolueerd zijn dat een ernstige en systematische aanpak van deze periode tot de
vanzelfsprekende opgaven is gaan behoren. Ik denk niet te overdrijven als ik beweer
hiermee zelfs een der nijpendste problemen te hebben aangeraakt waarmee de
literatuurgeschiedenis van de Vlaamse 19de eeuw af te rekenen heeft.
De meeste teksten zijn inderdaad niet alleen moeilijk bereikbaar, maar vaak ook
onbetrouwbaar. Nog maar zelden genoot een 19de-eeuws werk in onze dagen de eer
van een herdruk en wat dan toch in moderne edities voorhanden is, behoort veelal
tot het type van gemoderniseerde bewerking dat voor wetenschappelijke doeleinden
geheel ondienstig is. Toen ik me enige tijd geleden met Consciences Leeuw van
Vlaenderen inliet, met het oog op een studie van de historische roman, besefte ik
eerst ten volle hoe abnormaal het is dat van deze dan toch veel geprezen nationale
‘klassieker’ geen enkele tekstkritische uitgave ter beschikking staat7! Tekstkritiek,
varianten-studie, maar evenzeer stijl- en structuuranalyse, genreonderzoek -

6

7

Voor een goed begrip zij erop gewezen dat in deze bijdrage geen rekening werd gehouden
noch met de figuur van Gezelle, noch met de - sterk ontwikkelde en eigenlijk autonoom
opererende - Gezellefilologie: door hun absoluut uitzonderlijk karakter -uitzonderlijkheid
die in dit geval zeker als regelbevestigend moet worden gezien - onttrekken beide zich aan
elke veralgemenende beschouwing met betrekking tot de 19de-eeuwse literatuur.
Vgl. W. Gobbers, Consciences ‘Leeuw van Vlaenderen’ als historische roman en nationaal
epos in Europees perspectief, in: De leeuw universeel symbool en wapen van Vlaanderen,
Antwerpen, 1983, = Publikaties SBA/AMVC, 3, pp. 61-72), p. 72. Symptomatisch is b.v.
dat een dan toch niet onbelangrijke kwestie als die van de varianten van In 't Wonderjaer tot
1983 op bestudering moest wachten (J. van Bergen, Conscience: een gekeerde kazak?
Beschouwingen naar aanleiding van de 2de uitgave van ‘Het Wonderjaer’, ongepubliceerde
lezing 23 november 1983 voor Contactgroep 19de Eeuw-Dr. F.A. Snellaertcomité).
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en in verband daarmee studie van voorredes (van romans b.v.) - zijn anno 1985 zo
goed als onbestaande, wat nog maar eens pijnlijk duidelijk maakt op wat voor broze
gronden een geschiedenis van onze 19de-eeuwse letteren, zoals die welke momenteel
onder leiding van wijlen Ger Schmook en van onze huidige voorzitster Ada Deprez
in de maak is, verplicht is te bouwen8. Een uitzondering vormt wel de epistolaire
literatuur, die in toenemende mate, via waardevolle, erudiet geannoteerde
correspondentie-edities en -inventarissen Willems, Snellaert, Conscience -, ontsloten
wordt, al blijft het motief van de biografische of cultuurhistorische belangstelling
hier in vele gevallen nog de doorslag geven. Belangrijker - vanuit strikt literair
oogpunt dan toch - is alleszins de studie die de jongste jaren op steeds systematischer
wijze gemaakt wordt van de theoretiserende en programmatische geschriften, meer
bepaald van de tijdschriften en de tijdschriftkritiek: aldus wordt alvast in één opzicht
de grondslag gelegd voor een wetenschappelijk verantwoorde literatuurgeschiedenis9.
De uiterst relevante resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van mijn verder
betoog trouwens nog meer dan eens moeten ter sprake worden gebracht.
3. Het heeft allicht weinig zin hier andermaal de ingrijpende ontwikkelingen te
overschouwen die de internationale literatuur wetenschap de jongste decennia heeft
doorgemaakt en die in zovele

8

9

Wel is er de studie van C. Tindemans over het burgerlijke drama (Mens, gemeenschap en
maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische
analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama. Gent, 1973, Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, VIe Reeks, nr. 104), die echter, zoals
reeds uit de ondertitel blijkt, hoofdzakelijk thematisch georiënteerd is.
M. Hanot, die vroeger reeds de Literaire theorieën en kritiek in Gentse tijdschriften tijdens
de periode van 1830 tot 1850 en de Literaire theorieën en kritiek in Antwerpse tijdschriften
van 1840 tot ca. 1850 had bestudeerd (respectievelijk in: Wetenschappelijke Tijdingen, XV,
1955, kol. 277-289; en in: Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis, IX, 1955, pp. 100-131), verzamelde een bijzonder rijke
documentatie over onze 19de-eeuwse tijdschriften met het oog op het 8ste Deel van de
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Het hoofdstuk over Literaire kritiek, essay
en betoog dat voor hetzelfde verzamelwerk door ondergetekende werd samengesteld, steunt
eveneens op systematisch tijdschriftonderzoek; hetzelfde geldt voor J. Vlasselaers, Literair
bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie. Leuven, 1985, Symbolae,
Series B, Vol. 2. Een bijzonder nuttig werkinstrument vormt daarbij de onder leiding van
Ada Deprez opgezette reeks Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende
eeuw. Gent, 1983-, waarin reeds een 7-tal deeltjes verschenen. Een enigszins aanverwant
domein, de 19de-eeuwse literaire historiografie, werd grondig bestudeerd door M. de Smedt
(De literair-historische activiteit van Jan-Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand-Augustjn
Snellaert (1809-1872). Gent, 1984, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, Reeks VI, nr. 114).
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handboeken en inleidingen, ook bij ons, overzichtelijk werden geschetst10. Het
belangrijkste daarvan voor ons is natuurlijk dat na welhaast een eeuw de eenzijdigheid
werd doorbroken waarmee eerst de historisch-positivistische en daarna de
autonomistischwerkimmanente richtingen de literatuurstudie hebben gedomineerd
en dat aldus voor het eerst de voorwaarden lijken te zijn gecreëerd voor een benadering
die het natuurlijke evenwicht tussen de diverse componenten en facetten van het
fenomeen literatuur verzekert, een benadering die tegelijk de literaire creatie in haar
eigen-aard-igheid weet te vatten én de wijze achterhaalt waarop ze binnen een
bepaalde socio-culturele constellatie functioneert. Het zou daarom verkeerd zijn de
grote ‘Paradigmawechsel’ waarin Hans Robert Jauss zijn receptie-esthetica situeerde,
te reduceren tot een loutere accentverschuiving van auteur via tekst naar lezer toe
als onderzoeksobject van de literatuurstudie11; Jauss zelf zag zijn methodologische
vernieuwing trouwens veel ruimer en bovendien ingeschakeld in een traditie die
reeds in de latere geschriften van de Russische formalisten (Tynjanov) voorbereid
en door de Praagse structuralisten (Mukafovsky, Vodicka) verdergezet was12.
Zodra immers de aandacht voor de strikt intrinsieke en formele literaire structuur
haar exclusief karakter verloor en men deze ging correleren aan andere, ook
extra-literaire structuren, was de weg geëffend voor een methodologisch meer
geïntegreerde literatuurbeschouwing die ahistorisch formalisme met historisme kon
verzoenen en een synthese tot stand brengen tussen synchronische en diachronische
visies en uiteindelijk tussen literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis.
Verschillende latere inzichten, aangebracht door de semiotiek en de
communicatietheorie, door de receptie-esthetica en

10

11
12

Ik beperk me tot twee recente publikaties van bij ons, die bovendien geheel of gedeeltelijk
aan de Vlaamse 19de eeuw gewijd zijn: de reeds vermelde dissertatie van J. Vlasselaers (vide
supra noot (9)), alsmede R. Vervliet, De literaire manifesten van het Fin de siècle in de
Zuidnederlandse periodieken 1878-1914. I. Een theoretische bijdrage en praktisch model
voor de periodisering in de literaire historiografie. Gent, 1982, Rijksuniversiteit te Gent.
Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 169e afl.; zie ook de
theoretische bijdragen van beide auteurs in: ALW. Bulletin van de Vlaamse Vereniging voor
Literatuurwetenschap, 1, 1980.
H.R. Jauss, Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft, in: Linguistische Berichte, I,
1969, pp. 44-56.
H.R. Jauss, Geschichte der Kunst und Historie, in: H.R. Jauss, Literaturgeschichte als
Provokation. Frankfurt a.M., 19702, pp. 208-251; vgl. J. Mukařovský, Kapitel aus der Ästhetik
(oorspr. 1936, 1942, 1934). Frankfurt a.M., 1970, en F. Vodička, Die Struktur der literarischen
Entwicklung (oorspr. 1969). München, 1976.
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natuurlijk ook door diverse richtingen in de (literatuur)sociologie, hebben zich intussen
als het ware geënt op die ontwikkeling en hebben samen ermee geconvergeerd in
een literatuurconceptie die het individuele feit niet alleen in een ruimer, organisch
gestructureerd sociaal en cultureel verband plaatst, maar het vóór alles als onderdeel
gaat zien van een artistiek en intellectueel communicatie- en ook groeiproces. Men
zal zo reeds begrijpen dat meer bepaald met het oog op de Vlaamse literaire situatie
in de 19de eeuw, waarin literatuur en maatschappij op bijzonder nauwe wijze
interfereerden, dergelijke ontwikkeling zeker relevante uitgangspunten te bieden
heeft. Op sommige specifieke concepten en theorieën kom ik uiteraard te gelegener
tijd in mijn uiteenzetting concreter terug.
4. Reeds vroeger gaf ik als mijn mening te kennen dat de Vlaamse letteren van de
19de eeuw een haast exemplarisch studieobject, een test-case als het ware, voor de
sociologische literatuurstudie vormen, omdat ze de onderzoeker confronteren met
een cruciale fase in het literaire, maar ook het culturele wordings- en
emancipatieproces van een natie13. Zulke situatie veronderstelt uiteraard heel
bijzondere omstandigheden, waarbinnen allicht andere eisen worden gesteld en dus
ook andere maatstaven gelden dan in meer ‘normale’ gevallen. Zo zullen louter
intrinsiek-esthetische criteria en methodes moeilijk kunnen volstaan om een
publicistische activiteit te beoordelen die zich principieel a-esthetisch opstelde en
die waarden als volksopvoeding en -ontwikkeling hoger aanschreef dan artistieke
verfijning of perfektie. Er bestaat dan ook weinig twijfel over dat een rechtvaardige
en objectieve evaluatie van het karakter, het gehalte en tot op zekere hoogte zelfs de
kwaliteit van deze literatuur gewoon onmogelijk zou zijn zonder ernstige incalculering
van consideraties van sociologische aard, b.v. met betrekking tot de maatschappelijke
en ideologische context waarin het literaire gebeuren zich voltrok, maar ook met
betrekking tot de maatschappelijke status en het ontwikkelingsniveau van
schrijversstand en lezerspubliek. Zo mag de in het oog springende en velen van ons
frustrerende artistieke en intellectuele middelmatigheid van deze produktie zeker
niet zo maar op rekening worden geschreven van de bekrompenheid of de
talentloosheid van de auteurs alleen - al kunnen die factoren evenmin zonder meer
terzijde worden geschoven. In essentiële mate

13

W. Gobbers, ‘Volksbeschaving! Nationaliteit!’ Krachtlijnen van een geschiedenis van de
19de-eeuwse Vlaamse letteren’, in: Ons Erfdeel, XXV, 1982, 5, pp. 718-728, p. 718.
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zelfs moet hier de medeverantwoordelijkheid worden ingeroepen van de - wat
sommigen daaromtrent ook mogen beweren - niet veel minder dan rampspoedige
socio-culturele situatie waarin een groot deel van de Vlaamse bevolking nog tot ver
in de eeuw zou verkeren: ik denk daarbij aan de materiële en geestelijke armoede
van de brede massa, de denationaliserende, respectievelijk emancipatiefnuikende
druk van bestuur en Kerk, de verfransing of de culturele verbastering van de gegoede
en leidende klasse, de makke kleinburgerlijkheid van de nationaal bewust gebleven
intelligentsia. Deze factoren verklaren waarom in deze periode - en zeker in het begin
ervan - opkomende Vlaamse Beweging en literatuur grotendeels samen moesten
vallen en de Vlaamse letterkundigen zich overtuigd achter een programma van
nationalistisch engagement en didactisch functionalisme schaarden. Maar tegelijk
verklaren ze de geringe artistieke en intellectuele vlucht die deze literatuur zich kon
permitteren, alsmede de makheid van haar protest, dat veelal tot het taal- en culturele
domein beperkt bleef en verder niet zelden in zalvend paternalisme of valse
idyllisering gesmoord werd.
De (literatuur)sociologie heeft dan ook gelukkig niet gewacht om zich over dit
bevoorrechte studieobject te buigen en vooral Brouwers, Gaus en Tömmel hebben
in de jaren '70 bijzonder verhelderende en in sommige opzichten zelfs baanbrekende
bijdragen geleverd tot een sociologische interpretatie14. Terecht stond daarbij het
motief van de maatschappelijke (klein)burgerlijkheid van het hele Vlaamse literaire
milieu in de 19de eeuw - van producent tot consument - als determinant en dus als
verklaring centraal, al lagen de respectieve onderzoekingen qua opzet en dus ook
qua resultaten overigens nogal uit elkaar. Wilde Bert Brouwers de evolutie bestuderen
van de ideologische fluctuaties - tussen proletariaat en bourgeoisie in - van die vrij
ruggegraatloze kleinburgerij in Vlaanderen vóór en na 1848, dan was het de bedoeling
van de Duitse

14

B. Brouwers, Literatuur en revolutie, II. De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848.
Meppel, 1971; H. Gaus, Pers, Kerk en geschreven fictie. Groeiproblemen en conflicten in
een democratiseringsproces (Gent 1836-4860). Brugge, 1975, Rijksuniversiteit te Gent.
Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 158e afl.; S. Tömmel,
Nation und Nationalliteratur. Eine sozialogische Analyse des Verhältnisses von Literatur
und Gesellschaft in Belgien zwischen 1830 und 1840. Berlin, 1976, Soziologische Schriften,
Bd. 16. Brouwers en Gaus expliciteerden bovendien hun theoretische inzichten in bijhorende
publikaties nl. Literatuur en revolutie, I. Inleiding tot de literatuursociologie. Meppel, 1971,
en The function of fiction. The function of written fiction in the social process. An investigation
into the relation between the reader 's real world and the fictional world of his reading. Gent
enz., 1979, = Text and Context, 2.
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Sieglinde Tömmel de nuanceverschillen te achterhalen tussen de burgerlijke
nationalismebeleving in de Frans- en in de Nederlandstalige literatuur van België:
liberaler en democratischer getint in het eerste, eerder etnisch georiënteerd en daardoor
conservatiever in het tweede geval. Het onderzoek van Helmut Gaus daarentegen
droeg een wat apart karakter, omdat het zich gedeeltelijk bewoog op het veel
specifiekere terrein van de persgeschiedenis en er meer bepaald op gericht was de
compensatorische en daardoor maatschappijbehoudende functie van feuilletonfictie
aan te tonen voor een publiek levend in het ideologische spanningsveld tussen
kerkelijke censuur en politiek progressieve, op een moment zelfs revolutionaire
tendensen.
Twee opmerkingen moeten bij deze categorie van sociologisch onderzoek worden
gemaakt. Allereerst is er het toch wel opmerkelijke feit dat het hier werk betreft van
als sociologen en historici opgeleide onderzoekers en dus niet van mensen uit het
eigenlijke - literairhistorische of literairwetenschappelijke - vak. Maar al even
betekenisvol mag het heten dat zij overwegend steunen op - al dan niet marxistisch
geïnspireerde - sociologische - en een enkele keer ook wel eens andere - modellen
die zeker niet specifiek voor de studie van literatuur ontworpen werden. De
Goldmanniaan Brouwers is eigenlijk de enige die zich op een duidelijk
literair-sociologisch standpunt wenst te plaatsen, zich resoluut verzet tegen ‘elke
vorm van sociologisch imperialisme’ en uitdrukkelijk de combinatie van sociologische
met strikt literaire benaderingen poneert15. Gaus daarentegen, die zich als voorstander
van de empirische of zg. functionele (literatuur)sociologie (H.M. Fügen) achter het
Weberiaanse postulaat van de waardevrijheid schaart, stelt zich zuiver sociologisch,
d.w.z. principieel a-esthetisch en extra-literair op, zozeer zelfs dat hij systematisch
de esthetisch geconnoteerde term ‘literatuur’ poogt te vermijden16. Maar zelfs Tömmel,
die nochtans, in het spoor van Mannheims ‘Wissenssoziologie’, de zogeheten
vulgair-marxistische weerspiegelingstheorie aan zienlijk pretendeert te corrigeren
door het inbouwen van belangrijke geestelijke of ideologische motieven, weet
uiteindelijk niet aan puur materialistische interpretaties te ontsnappen, wanneer ze
in het nationalisme van de 19de-eeuwse Vlaamse literatoren de expressie

15
16

B. Brouwers, Literatuur en revolutie, II. pp. 243-244.
Vgl. P. Couttenier, Functionalisme en literatuursociologie. Kritische benadering van een
onderzoeksmodel, in: Spiegel der Letteren, XXII, 1980, pp. 234-248.
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meent te moeten zien van in hun politieke en maatschappelijke carrière gefrustreerde
burgers17.
Ik denk er uiteraard allerminst aan de wezenlijke verdiensten van dergelijk werk
te minimaliseren, maar toch zou ik durven te pleiten voor een literatuursociologie
met meer uitgesproken literaire uitgangspunten: dus niet zozeer een sociologie die
gewoon beoogt sociologische theorieën of methodes toe te passen of uit te testen op
de literatuur - als een sociaal fenomeen onder vele andere - en nog veel minder een
die de literatuur gebruikt - of beter misbruikt - als documentaire informatiebron ten
behoeve van de geschiedschrijving18, maar een vorm van onderzoek die zich in de
eerste plaats de kennis van de literatuur zelf - in dit geval dan in haar onmiskenbare
en essentiële sociale dimensies - tot doel stelt en dus uit de aard der zaak zelf rekening
houdt met het tekstuele element en met het intrinsieke - waardegeladen - karakter
ervan, ook waar ze een beroep doet op aan de sociologie ontleende inzichten. In dat
verband moet zeker met belangstelling worden uitgekeken naar de verdere resultaten
van Peter Zima's pogingen om tot een authentieke literatuursociologie te komen, in
de zin met name van een tekstsociologie, die de literaire tekst als maatschappelijke
structuur ziet en de relatie tussen tekstuele en sociale structuren op het niveau van
de taal wil bestuderen, een invalshoek die door de meeste materialistische
benaderingen tot dusver verwaarloosd werd19.
5. Maar het spreekt vanzelf dat belangrijke, voor ons ja essentiële sociologische
aspecten van het verschijnsel literatuur ook buiten de literatuursociologie stricto
sensu aan bod kunnen komen, met name in al die - vaak verwante, elkaar soms
overlappende - disciplines die de literatuur als in een ruimer cultureel geheel
geïntegreerd tekensysteem of als voorwerp van een artistiek en intellectueel
communicatieproces beschrijven: zo vooral de structuralistische

17
18

19

S. Tömmel, o.c., pp. 237-238.
Een voorbeeld van documentair gebruik van 19de-eeuwse literaire teksten zonder
noemenswaardige literaire - of zelfs literairhistorische - relevantie vindt men in: Ph. de
Pillecijn, Sociaal probleem en verhalend proza 1830-1886. Antwerpen, 1967, Katholieke
Universiteit te Leuven. Faculteit der Economische en Sociale Wetenschappen, N.R., nr. 30.
Zie o.m. P.V. Zima, Textsoiologie. Eine kritische Einführung. Stuttgart, 1980, en Dez.,
Literatuur en maatschappij. Inleiding in de literatuur- en tekstsociologie. Assen, 1981,
Puntkomma-Reeks, 10. In 1983 vond te Leuven een door Zima geïntroduceerd colloquium
plaats waarop drie romans van Conscience op hun maatschappelijke structuren werden
onderzocht (ALW. Bulletin van de Vereniging voor Algemene en Vergelijkende
Literatuurwetenschap, 4, 1983).
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semiotiek en de receptie-esthetica, die ik eerder reeds kort situeerde. Dat de door
Jauss in het licht gestelde rol van het lezerspubliek in het literaire communicatieproces
bijzonder doorslaggevend moest zijn in een context zoals die zich ten onzent in de
19de eeuw voordeed, zelfs in die mate dat het publiek ruimschoots de produktie mee
bepaalde, ligt voor de hand. Maar ook concepten zoals het op de theorieën van Eco
en Lotman steunende ‘periodecode’ of het door Itamar Even-Zohar uitgewerkte
‘polysysteem’ - om er slechts twee uit te pikken - zullen blijken voor ons onderwerp
bijzondere relevantie te bezitten20.
Als er ergens van een literatuur kan gezegd worden dat ze geen vrijblijvende
activiteit was van een maatschappelijk marginaal levende artistieke elite, dan is het
wel van onze 19de-eeuwse literatuur, die zich niet alleen in haar programmatische
stellingnames, maar ook metterdaad en heel resoluut en eensgezind in dienst stelde
van de nationale en culturele ontvoogdingsstrijd. ‘De vlaemsche letterkunde, vergeten
wij het nimmer, is slechts een middel. Wie in de letterkunde zelve een doel ziet,
verstaet de vlaemsche zaek niet’: aldus formuleerde Sleeckx nog in het midden vande
eeuw het consequente functionalisme dat deze literatuur zichzelf oplegde21. Een
literatuur bijgevolg die meer dan welke andere ook rekening te houden had met het
publiek waarvoor ze produceerde en waarvan ze - laten we dat evenmin uit het oog
verliezen moest leven - want economische overwegingen speelden in vele gevallen
zeker hun rol mee. Consciences getuigenis dat hij ‘met het oog op den toestand van
het Vlaamsche volk, aan vele andere vereischten dan die der hoogere esthetiek te
beantwoorden (had), en (...) als kunstenaar daartoe vele opofferingen gedaan (had)’,
spreekt in dat verband boekdelen22. Het is dus van het allergrootste belang de sociale
identiteit van de bij het literaire proces betrokken bevolkingsgroepen zo nauwkeurig
mogelijk te kennen, ten einde de artistieke opties, de intellectuele mogelijkheden,
respectievelijk de culturele behoeften en verwachtingen te kunnen beoordelen. Wat
de schrijversstand betreft - meestal van zeer bescheiden komaf, maar, via een
ambtelijke of

20

21
22

Vgl. U. Eco, Einführung in die Semiotik. München, 1972, Uni-Taschenbücher, 105 (oorspr.:
La struttura assente, 1968); J.M. Lotman, Die Struktur literarischer Texte. München, 1972,
Uni-Taschenbücher, 103; I. Even-Zohar, Papers poetics. Tel Aviv, 1978, en Dez., Polysystem
theory in: Poetics Today, I, 1979-80, pp. 287-310).
De Vlaemsche Stem, I, 1846, pp. 57-58.
De Vlaemsche School, (XXVIII), 1881, p. 145.
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onderwijscarrière, opgeklommen tot de (in enkele gevallen reeds ten dele verfranste)
burgerij -, zijn we daaromtrent, dank zij het sociologisch onderzoek van historici als
Marijke Verbeke en Els Witte, vrij goed ingelicht; onze kennis van het lezerspubliek
daarentegen - ongetwijfeld eveneens te situeren in de weinig ontwikkelde middenmoot
van middenstanders en kleinburgers, zij het met uitlopers in de gegoede burgerij en
in de arbeidende klasse blijft, ook na de waardevolle informatie die Gaus daarover
verzamelde, erg onvolledig23.
Niet alleen was die functionele relatie auteur-lezer verantwoordelijk voor de globale
oriëntering en het niveau van deze literatuur, zij leidde zelfs tot een uitgesproken
voorkeur bij schrijvers en critici voor bepaalde genres, zoals roman en toneel, en
daarenboven helpt ze de ereplaats begrijpen die, binnen de letteren, aan essay en
wetenschapsvulgarisatie werd toegekend. (Tussen haken: ook in dit opzicht een
uitgelezen argument, deze literatuur, voor de nog lang niet afgesloten discussie over
de zg. functionele of pragmatische versus de ontologische conceptie van literatuur).
Maar bovendien verklaart die nauwe interdependentie die de verschillende
participanten in het literaire communicatieproces met elkaar verbond, het vrij gesloten
en vooral sterk homogene karakter van het 19de-eeuwse Vlaamse literatuurbedrijf en dat is dan, wat mij betreft, misschien wel het opmerkelijkste en relevantste resultaat
dat de studie ervan oplevert.
Ik ben mij uiteraard bewust van de gevaren van schematisering en generalisering,
maar toch durf ik te stellen dat noch mentaliteitsverschillen - b.v. tussen de
classicistisch georiënteerde Gentenaars en de romantisch exuberanter Antwerpenaars
-, noch levensbeschouwelijke tegenstellingen - die van in de jaren '50 zelfs naar
liberaal-katholieke polarisering neigden, noch de geleidelijke differentiëring, maar
ook modernisering en zelfs individualisering die zich in de tweede eeuwhelft - en
met de formalistische vernieuwingstendensen van een Dautzenberg zelfs reeds van
in het midden van de eeuw - aftekenden, vermocht hebben deze globale homogeneïteit
op noemenswaardige wijze aan te tasten. En dat hoeft ook helemaal niet te
verwonderen, indien men beseft dat de strijdsituatie waarin de

23

M. Verbeke, Proeve tot typologie van de Vlaamse auteur levend omstreeks 1860.
(Licentieverhandeling geschiedenis R.U.G., Gent, 1978-79); E. Witte, De Vlaamse literator
en zijn tijd. Sociaal-politieke achtergronden (inleidend hoofdstuk bestemd voor Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden, Dl. VIII); H. Gaus, Pers, Kerk en geschreven fictie.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

275
Vlaamse auteur zich toen bevond, wel tot een bundeling van alle krachten moest
aanzetten en dus een verregaande solidariteit in de hand werken. Nagenoeg alle
schrijvers vertrokken tenslotte vanuit dezelfde ongunstige socio-culturele conditie,
met dezelfde beperkte mogelijkheden en bewust van dezelfde verantwoordelijkheden;
zij maakten hun kunst ondergeschikt aan dezelfde principes en aan dezelfde finaliteit,
die hun met nauwelijks gecontesteerd gezag werden voorgehouden door een vrijwel
eensgezinde kritiek. Het onvermijdelijke gevolg daarvan was dan ook dat de Vlaamse
letterkunde van haar begin in 1830 af tot in de jaren '80, van Snellaert tot Max Rooses,
door precies dezelfde nationalistische en didactische normen en principes, als het
ware dus door dezelfde literaire code gedomineerd bleef24. Eerst omstreeks 1885
begonnen duidelijke tekenen erop te wijzen dat dit normsysteem zijn gezag aan het
verliezen was en stilaan door een nieuw vervangen werd, toen nl. mensen als Van
Cuyck en De Mont, weldra gevolgd door Van Langendonck, het utilitaristische credo
afzwoeren voor een zuiverder estheticisme25.
6. Veel is er al te doen geweest pro en contra het concept ‘code’. Zeker is dat een al
te rigide en ongenuanceerde toepassing ervan tot misvattingen kan leiden, doordat
ze al te licht een absolute homogeneïteit suggereert die een miskenning zou betekenen
van de genuanceerdheid en de complexiteit die elke literairhistorische realiteit
onvermijdelijk kenmerkt. En toch aarzelde ik daarnet niet op de term een beroep te
doen - zelfs in een minder gebruikelijke zin - voor het geval dat ons hier bezighoudt,
gelet op de opmerkelijke, schier algemene geldigheid van het bewuste normsysteem,
gelet ook op zijn dwingend en tegelijk sterk conservatief karakter, waardoor het een
in hoge mate uniformerend en bovendien stagnerend effect heeft gehad. Het is de
dominantie van deze literaire code die ervoor

24
25

Vgl. W. Gobbers, Hippolyte Taine en Max Rooses' literaire kritiek, in: Revue des Langues
vivantes/Tjdschrift voor levende Talen, XXXV, 1969, 3, pp. 259-282.
Zie J.F. van Cuyck in: De Toekomst, XXVIII, 1884, p. 381 (‘Aan haar (= de kunst) is het
niet, de menschen te verbeteren of te onderrichten; zij heeft eigenlijk geene taak, zoomin als
een kind, dat blozend en blij de woonkamer binnenhuppelt en daar iedereen doet glimlachen’);
P. de Mont, Pro domo. Een en ander over de jongste richting in de Nederlandsche letterkunde,
in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, X, 1887-1888, pp. 243-270, 291-306 (‘Het eenig
doel der poëzie, hare eenige reden van bestaan, dat is de poëzie zelve. Niets geeft den criticus
het recht, haar met het onderwijzen, verzedelijken en beschaven der menigte te gelasten!’,
p. 255); P. van Langendonck, De Vlaamsche Parnassus, in: Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle, X, 1887-1888, pp. 564-574.
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gezorgd heeft dat niet alleen de scherpste interne verschillen en divergenties binnen
de bedoelde periode afgezwakt en ten dele zelfs uitgewist werden, maar ook dat meer
dan een halve eeuw lang elke fundamentele artistieke vernieuwing kon worden
tegengehouden. Kortom, de Vlaamse letterkunde vormde tussen ± 1830 en 1885, in
semiotische termen uitgedrukt, een vrijwel perfect functionerend teken- en
communicatiesysteem, waarin alle betrokken partijen - auteurs, critici, lezers - om
zo te zeggen op eenzelfde golflengte zaten en harmonisch op elkaar afgestemd waren.
Tegelijk echter was dit systeem, wegens zijn nog betrekkelijk primitieve status,
gedoemd erg beperkt en eenzijdig van samenstelling te blijven, d.w.z. de interne
verscheidenheid en dynamiek te ontberen die kenmerkend zijn voor een en
volwaardige letterkunde.
Zo kom ik tot het concept ‘polysysteem’, waarmee Even-Zohar terecht de
eng-esthetische benadering van literatuur als louter ‘bellettrie’ dus - wilde corrigeren
door ze te vervangen door een meergelaagde conceptie van de literaire activiteit, als
complex systeem waarbinnen verschillende deelsystemen parallel én interfererend
kunnen functioneren. Deze theorie heeft het grote voordeel de traditionele literaire
hiërarchie te doorbreken en aan allerlei minder canonieke en zg. gerefracteerde
vormen van letterarbeid - ik denk aan triviaal- en semi-literatuur en niet het minst
aan vertalingen - de plaats toe te kennen waarop ze recht hebben26. Zeker voor een
literaire situatie als de onze in de 19de eeuw biedt dergelijke visie interessante
mogelijkheden, ook al lijkt het polysysteemconcept er anderzijds niet zo maar zonder
meer toepasselijk op. Inderdaad, zoals we daarnet zagen, gaat het bij ons om een
onvolledig systeeem dat nog niet is kunnen uitgroeien tot een normaal gestratificeerd
geheel, waarin b.v. hogere en lagere, vooruitstrevende en behoudsgezinde
literatuurvormen naast elkaar bestaan. Men is daarbij echter te licht geneigd uit het
oog te verliezen dat het letterkundige bedrijf in het 19de-eeuwse Vlaanderen in feite
twee netten omvatte, een Nederlands- én een Franstalig, die grotendeels via eigen
kanalen eigen groeperingen, tijdschriften en schouwburgen - opereerden, maar
anderzijds hetzelfde artistieke en intellectuele potentieel met elkaar moesten delen.
Aldus levert alvast deze merkwaardige symbiose van twee linguïstisch én deels zeker
ook sociaal onder-

26

Vgl. A. Lefevere, Literatuur en refractie, in: Handelingen van het XXXIIIste Vlaams
Filologencongres, Antwerpen, 1981, pp. 195-198.
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scheiden systemen, waartussen tegelijk spannings- én interactierelaties bestonden
en zelfs verschuivingen optraden - denk aan figuren als Jan de Laet ter enen of André
van Hasselt ter anderen zijde -, toch een bijzonder fraai voorbeeld van een ietwat
apart polysysteemtype. Ik kan hier onmogelijk verder ingaan op dit - ook
comparatistisch interessant, maar helaas nog nauwelijks bestudeerd - aspect van onze
19de-eeuwse (Vlaamse? Belgische?) letterkunde. Maar in elk geval is hiermee de
aandacht gevestigd op een ander zeer specifiek probleem waarvoor de
literatuurgeschiedenis een oplossing zal moeten vinden: op straffe van een totaal
onevenwichtige en valse vertekening van ons culturele verleden, kan zij het zich nl.
gewoon niet permitteren die substantiële Franse inbreng uit de weg te gaan of dood
te zwijgen, zoals tot nog toe helaas al te vaak gebeurd is27.
7. Men zal ondertussen al wel gemerkt hebben dat de drievoudige problematiek
waarvan ik in mijn inleiding de behandeling aankondigde - sociologisch,
literairhistorisch en comparatistisch -, een zodanig sterke samenhang vertoont, dat
de drie aspecten bezwaarlijk geheel uit elkaar' te houden zijn. Met mijn
beschouwingen over ‘code’ en ‘polysysteem’ heb ik me dan ook al een heel eind op
het terrein van de literatuurgeschiedschrijving begeven. Inderdaad, men weet dat het
begrip ‘code’, meer bepaald in de zin van periodecode, een sleutelrol speelt in de
discussies der laatste jaren over periodisering, hét probleem nummer één van de
literaire historiografie. Na talloze pogingen en theorieën met wisselende strekking
en efficiëntiegraad, waarvan de geschiedenis al meermaals werd geschreven, is men
eindelijk tot het inzicht gekomen dat de doorslaggevende criteria voor het periodiseren
van de literaire ontwikkeling primair van literaire aard behoren te zijn wat combinatie
met gegevens uit andere domeinen niet per se hoeft uit te sluiten28. Op voorwaarde
dat

27

28

In het geplande Deel VIII van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden is dan
ook een hoofdstuk over de Franstalige literatuur in Vlaanderen voorzien. De hier verdedigde
conceptie van de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur stelt uiteraard problemen doordat ze de
traditionele, op linguïstische criteria gebaseerde opvattingen inzake ‘nationale’ literaturen de Nederlandse, de Franse - dreigt te doorkruisen; aan Frans-Belgische kant worstelt men al
lang met deze problematiek - meer bepaald de relatie tot de Franse literatuur -, die daar echter
veel verder reikt dan de 19de eeuw (vgl. R. Frickx, Littérature belge d'expression française
ou lettres françaises de Belgique? in: Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, XIV,
1971-72, pp. 174-182; een overzicht in: M. Otten, Identité nationale, identités régionales
dans la littérature française de Belgique, pp. 49-83, in: Écriture française et identifications
culturelles en Belgique. Colloque de Louvain-la-Neuve, 20 avril 1982, Ciaco, 1984, Interfaces.
Voor kritische overzichten van de periodiseringsproblematiek zie o.m. H.P.H. Teesing, Das
Problem der Perioden in der Literaturgeschichte. Groningen-Batavia, 1949, en - meer recent
- de reeds vermelde dissertaties van R. Vervliet en J. Vlasselaers (vide supra noot (10)).
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men de term met de nodige soepelheid aanwendt, d.w.z. in de betekenis van dominant
normsysteem - waardoor ruimte gelaten wordt voor afwijkingen en minoritaire
opvattingen -, beantwoordt de literaire code, zoals die gedistilleerd kan worden uit
de in zwang zijnde literaire procédés en de vigerende poëtica, dan ook wonderwel
aan die vereiste. Aldus kan immers voor het eerst aan een literatuurgeschiedenis
worden gedacht die in essentie de aflossing van literaire normsystemen zou
beschrijven, een literatuurgeschiedenis dus steunend op een successie van periodes
of ‘time section(s) dominated by a system of literary norms, standards, and
conventions’, zoals Wellek ze reeds eerder definieerde29. Daarnet is voldoende
duidelijk geworden dat de code die op basis van de kritische en poëticale metateksten
uit de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur kon worden geïdentificeerd, voor ons geval
een ideaal periodiseringscriterium aan de hand doet, dat even objectief-betrouwbaar
als precies situeer- en aflijnbaar is30.
Men zal zich natuurlijk de vraag stellen wat dan de plaats is, in ons
periodiseringsschema, van meer traditionele concepten als bewegingen en stromingen
en, concreter, in hoever romantiek en realisme in de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur
als volwaardige periodes fungeren. Het antwoord kan kort zijn: aangezien onze
herlevende cultuur na 1830 nagenoeg direct opnieuw aansluiting zocht bij het
Europese kunst- en geestesleven, is het normaal dat romantiek en realisme - naast
het nog lang doorwerkende classicisme overigens - weerklank hebben gevonden in
onze literatuur en dat ze er een eigen gestalte hebben gekregen. Literair en
literairhistorisch is hun

29

30

Vgl. o.m. E. Kunne-Ibsch, Periodiseren: de historische ordening van literaire teksten, in:
W.J.M. Bronzwaer e.a. (eds.), Tekstboek algemene literatuurwetenschap. Baarn, 1977, pp.
284-297 en D.W. Fokkema, Het modernisme: overwegingen bij de beschrjving van een
periodecode, in: Forum der Letteren, XX, 1979, 1, pp. 1-10. Het citaat van Wellek is ontleend
aan: R. Wellek en A. Warren, Theory of literature. Harmondsworth, 19633, p. 265, maar de
formule komt, in verkorte vorm, ook reeds voor in R. Wellek, Periods and movements in
literary history, in: English Institute Annual, 1940, p. 89.
Hoewel de dissertatie van J. Vlasselaers (Literair bewustezijn in Vlaanderen 1840-1893,
vide supra noot (9)) grotendeels gewijd is aan de beschrijving van hetzelfde dominante
functionalisme dat ons hier bezighoudt, heeft de ondertitel ervan ‘Een codereconstructie’
niet zozeer daarop betrekking als wel op de periodecodes van romantiek, realisme, naturalisme
en impressionisme/symbolisme. De ietwat afwijkende periodegrenzen die Vlasselaers voorstelt
- 1840 (Kunst- en Letterblad) en 1893 (Van nu en straks) - berusten gewoon op een lichte
schematisering van de historische ontwikkeling en weerspiegelen dus geen fundamenteel
verschillende visie.
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belang dus evident en verdienen ze grondig te worden bestudeerd en beschreven een
desideratum waaraan trouwens nog maar matig tegemoet is gekomen31 -; zuiver als
periodiseringscriteria beschouwd lijken ze me evenwel op verre na niet dezelfde
relevantie te bezitten als het nationalistische en didactische functionalisme. Niet dat
de opkomst en het verloop van beide stromingen bij ons niet zouden zijn te volgen
aan de hand van de teksten, maar toch blijft het een feit dat de overgang van
romantische naar realistische schriftuur met heel wat minder ingrijpende
codewisselingen gepaard is gegaan dan de doorbraak van het ‘l'art pour l'art’-beginsel
in de jaren '80. Een van de betekenisvolste vaststellingen lijkt me zelfs dat precies
de kracht van de functionalistische code in staat is gebleken de tegenstellingen tussen
romantiek en realisme tot op zekere hoogte af te zwakken, zo zelfs dat men kan
stellen dat, vooral gezien in het vogelperspectief van de historicus, beide, in hun
gemilderde, verburgerlijkte gedaante - een ingetoomde romantiek naast een
geïdylliseerd realisme -, de neiging vertonen naar elkaar toe te groeien: in elk geval
een aantrekkelijke en misschien ook originele these, die nochtans - dat geef ik toe verdient verder in detail uitgewerkt en tekstueel geadstrueerd te worden32.
8. Van de vele andere methodologische voetangels die de taak van de
literatuurhistoricus bemoeilijken, wil ik tenslotte nog kort het bijzonder netelige
probleem van de historische evaluatie aan de orde stellen, waarvoor ik persoonlijk
nogal gevoelig ben, sinds men mij met betrekking tot de Vlaamse 19de eeuw
voluntaristisch-subjectieve interpretaties in de schoenen meende te moeten schuiven33.
Zonder de bewuste polemiek hier punt voor punt te hernemen, acht ik het

31

32

33

Onder de weinige theoretische studies die aan deze stijlrichtingen bij ons werden gewijd is
in elk geval K. Wauters' bijdrage over het realisme te vermelden: Damien Sleeckx als
theoreticus van het realisme, in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1981, 1, pp. 23-47. Recenter is de analyse door H.
Desmet van Arm Vlaanderen. Hybridische roman uit de periode rond de eeuwwisseling aan
de hand van de door Anbeek en Kloek (Literatuur in verandering) beschreven naturalistische
code (Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1984, 2, pp. 234-272).
Vgl. C. Tindemans, Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van
Zuid-Nederland 1815- 1914, die de burgerlijkheid zelfs tot periodiseringscriterium verheft
op grond waarvan hij althans de Vlaamse toneelliteratuur van de 19de eeuw als één coherent
geheel beschouwt (pp. 245 vlg.).
Zie M. Reynebeau, Een stiefkind mishandeld, in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, XXXVI, 1983,
2, pp. 279-285, alsmede mijn reeds vermeld antwoord daarop: W. Gobbers, Onnodige
beroering om een stiefkind (noot (3)).
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toch niet onnuttig enkele der kernvragen die daarbij aan bod kwamen, onder de
aandacht te brengen, omdat precies zij de moeilijkheidsgraad van de onderneming
illustreren, speciaal vanuit het standpunt van de Vlaamse onderzoeker, die het - laten
we dat toegeven - ten aanzien van de 19de eeuw niet altijd gemakkelijk heeft bepaalde
vooroordelen uit te schakelen. Die vragen betroffen nl. mijn appreciatie van het
flamingantisch engagement van de 19de-eeuwse schrijvers en intellectuelen en mijn
evaluatie van het artistieke gehalte van hun produktie, alsmede van de rol van deze
episode in het perspectief van onze verdere literaire en geestelijke ontwikkeling.
Neem nu het eerste probleem. Tussen de meer traditionele voorstelling van het
optreden van de flaminganten als manifestatie van een koppig, deels sentimenteel
deels ideologisch geladen idealisme, en anderzijds de modieus-materialistische
interpretatie ervan als louter maatschappelijk gedetermineerde klassereflex of als
pragmatisch berekende strategie gaapt uiteraard een hemelsbrede kloof, maar dit
hoeft allerminst een reden te zijn om ze als elkaar uitsluitende alternatieven te
beschouwen en de waarheid onverdeeld aan een van beide zijden te willen zoeken.
In beide gevallen zal er wel sprake zijn van enige inductie, hetzij in de vorm van
historische mythevorming, hetzij van ideologische presuppositie, en het moet dan
ook mogelijk zijn het - grotere of geringere - aandeel hiervan vast te stellen en af te
wegen. Niemand zal overigens ontkennen dat de historische waarheid, vooral die
m.b.t. de menselijke handelingsmotieven, in haar uiterste subtiliteit en complexiteit,
moeilijk achterhaalbaar is, maar het resoluut afleggen van elk dogmatisme of elke
vooringenomenheid, de bereidheid open en toch kritisch te luisteren naar de teksten
en de mensen, zoals ze voor zichzelf én vanuit hun contextualiteit spreken, en bovenal
het besef dat elke menselijke realiteit genuanceerd en meervoudig is, zou ons al heel
wat vooruithelpen. En waarom zou dit dan niet tot de conclusie kunnen leiden dat b.v. in het recentelijk druk besproken geval van Conscience - de onmiskenbare ambitie
en zelfs gewinzucht die men de ‘ongekroonde koning’ van onze letteren, niet altijd
zonder enig leedvermaak, heeft toegeschreven, helemaal niet onverenigbaar hoeven
te zijn met de grootmoedigheid en het idealisme die hij zonder enige twijfel evenzeer
aan de dag heeft gelegd?
Geen enkele geschiedschrijving is trouwens indenkbaar zonder de tussenkomst,
zonder de ingreep van de historicus - wiens taak het weliswaar is het verleden te
recreëren met het materiaal van dat
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verleden zelf, maar van wie men moeilijk kan eisen dat hij afstand doet van de
verworvenheden - d.w.z. de kennis en de inzichten - van het heden34. Projectie is hier
dus het onvermijdelijke correlaat van constructie; alleen is het zaak bij dit delicate
werk het gepaste evenwicht tussen object en subject te vinden en te bewaren. Ik vertel
u daarmee natuurlijk niets nieuws, maar toch kan het geen kwaad die elementaire
waarheden af en toe in herinnering te brengen. De historicus van onze 19de-eeuwse
letteren moet ze in elk geval voortdurend voor ogen houden, niet het minst wanneer
hij de parameters en de criteria kiest waarop hij zijn - allicht negatief uitvallend esthetisch waardeoordeel over deze produktie baseert of wanneer hij het
finaliteitsperspectief aanlegt waarin hij de rol van deze generaties, b.v. als
wegbereiders voor de definitieve heropstanding in de jaren '90, daarentegen positief
zal evalueren.
9. Ook via de comparatistische benadering tenslotte kunnen belangrijke facetten van
onze literairhistorische ontwikkeling worden belicht. Gelukkig zijn we nu stilaan op
een punt gekomen waarop de traditionele ‘Nationalphilologien’ hun argwaan ten
opzichte van de vergelijkende literatuurwetenschap afleggen en zelfs vrij algemeen
de principes en de methodes ervan beginnen te adopteren ter aanvulling van de eigen
inzichten. Meer en meer groeit de overtuiging dat een literairhistorische behandeling
die een literatuur eng-nationaal aanpakt en daardoor kunstmatig isoleert uit haar
natuurlijke artistieke en intellectuele context - die onvermijdelijk supra-nationaal,
Europees of mundiaal, zal zijn -, totaal onhoudbaar en voorbijgestreefd is. Zeker de
Vlaamse literatuurgeschiedenis over de 19de eeuw, die al te lang gevangen gezeten
heeft in de muffe en ongezonde koestering van een niet zelden kortzichtig,
zelfgenoegzaam, ja provincialistisch nationalisme, heeft er nood aan dat haar vensters
wagenwijd opengeworpen worden op het omringende Europese landschap, zelfs
indien dit mocht leiden tot voor ons minder flatterende of zelfs vernietigende
confrontaties. Het valt trouwens nog te bezien of toch niet ergens ook verrassingen
in meer positieve zin uit de bus zouden komen, zoals ikzelf al kon ervaren toen ik
me verplicht zag onze

34

De literatuur over de problematiek van de (literaire) historiografie is onoverzienbaar; dat ze
ook vandaag nog volop actueel is, blijkt b.v. uit de bijdrage van T. Anbeek, Het maken van
literatuurgeschiedenis, in: Hollands Maandblad, XXV, 1984, nr. 434, pp. 27-35.
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Leeuw van Vlaenderen zowat het statuut van genologisch unicum toe te kennen op
het niveau van de Europese historische roman35.
De tijd ontbreekt me om de comparatistische uitzichten van de 19de-eeuwse
Vlaamse literatuurgeschiedenis hier omstandig te belichten, zodat ik me moet
beperken tot een nogal summiere opsomming van enkele voorname mogelijkheden
en probleempunten. Wat de 19de-eeuwse Vlaamse letterkunde tot uitgelezen
studieobject ook voor vergelijkend onderzoek maakt, is uiteraard haar statuut van
niet-gevestigd, zwak en daardoor afhankelijk systeem - om nog maar eens de termen
van Even-Zohar te gebruiken -, bovendien geconfronteerd met een majoritaire cultuur
in eigen land en met stuk voor stuk grote en belangrijke literaturen over de grenzen.
De nationalismenkwestie - Vlaams, Belgisch, eventueel Nederlands - vormt op zich
al een eerste interessant probleem en ook de relatie tussen de Nederlands- en de
Franstalige produktie in Vlaanderen - met daarbij de vraag in hoever beide voor
vergelijking in aanmerking komen - zal de comparatist uitermate interesseren.
Resulteert de minderheidspositie van een jonge literuur door de band in openheid
en receptiviteit tegenover buitenlandse impulsen, dan kan het nationalisme, eventueel
ondersteund door reactionaire krachten zoals kerkelijke druk of censuur, daarentegen
voor sterke afweerreflexen zorgen, wat ook in de Vlaamse situatie tot nogal
merkwaardige spanningen heeft geleid, zoals b.v. blijkt uit de tegenstelling tussen
de gretige consumptie van Franse roman- en feuilletonfictie door het publiek en de
felle fulminaties waarvan diezelfde soort literatuur vanwege kritiek en Kerk het
voorwerp was36. Curieus is, in hetzelfde verband, de systematische manier waarop
in de pers de heel wat minder gekende Duitse, respectievelijk Engelse literatuur
voortdurend tegenover de invloedrijke, maar als zedenbedervend voorgestelde Franse
werd uitgespeeld als bij voorkeur na te volgen model. Overigens blijft de ruime
belangstelling voor en zelfs vertrouwdheid met de internationale literaire actualiteit,
zoals die, alle chauvinisme, alle waarschuwingen en reserves ten spijt, uit onze
tijdschriften af te lezen valt, een van de verrassendste bevindingen die voor de
onderzoeker weggelegd zijn. Inderdaad, van De Foeres bijdragen over Mme De Staël
en Schlegel, reeds vóór onze
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W. Gobbers, Consciences ‘Leeuw van Vlaenderen’ als historische roman... (vide supra noot
(7)).
Vgl. H. Gaus, Pers, Kerk en geschreven fictie (vide supra noot (14)).
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eigenlijke periode, in de Spectateur beige van 1815, tot de kronieken van De Mont
over de Franse Parnassiens of Gustaaf Segers' Dostojevskikritiek in de jaren '80,
bleven weinig grote namen geheel onvermeld37. Hoe belangwekkend de studie van
de receptie en de vertaling van die buitenlandse auteurs, van de intertekstualiteit of
de invloed ook moge zijn, met alles wat die in onze specifieke situatie impliceerden
aan voorkeuren en weerstanden, transformatie en adaptatie, toch moet ik vaststellen
dat we, op enkele uitzonderingen na - bovendien vaak eerder cultuurhistorisch dan
zuiver literair van aard -, met dit comparatistisch onderzoek nog vrijwel nergens
staan38. Ook het inpassen van onze romantische en realistische produktie in een breder
Europees perspectief, d.w.z. het precies lokaliseren en meten van de eventuele
afwijkingen en aanpassingen, waardoor de nationale variant zich onderscheidde, het
nauwkeurig situeren ook van auteurs en teksten in het spanningsveld tussen
buitenlandse modellen en binnenlandse mogelijkheden - waar is b.v. de plaats van
een P.F. van Kerckhoven op de romantische schaal? -, kan niet anders dan even
boeiende als relevante studieonderwerpen opleveren.
Bijzondere problemen tenslotte houden nog verband met het transponeren naar
de Vlaamse situatie toe van concepten eigen aan vreemde literaturen of het maken
van minder voor de hand liggende parallellen met het buitenland, wat ik aan de hand
van twee concrete voorbeelden wil illustreren. De laatste tijd is inderdaad al enkele
keren de term ‘Biedermeier’ gevallen in verband met onze 19de-eeuwse letteren en
ook ik voel er wel wat voor hem - zij het
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Vgl. W. Gobbers, Dostojevski in Vlaanderen anno 1885: het andere receptiemodel, in:
Spiegel der Letteren, XXVI, 1984, 1-2, pp. 2-16.
De comparatistische literatuur over onze periode betreft vooral de cultuurpolitieke contacten
met Duitsers als Hoffmann von Fallersleben, Uhland, Höfken of Groth of de artistieke
pelgrimages van Franse romantici naar ons land; onder de weinige recente studies die het
terrein van het eigenlijke literaire, respectievelijk artistieke receptie- of invloedsonderzoek
betreden, zijn te vermelden: J. de Vos, Shakespeare in Flanders. A study of the theatrical,
critical and literary reception of Shakespeare's work. Doct. diss. R.U. Gent, 1976;
fragmentarisch en verspreid gepubliceerd o.m. in: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XXXII, 1978; XXXIII, 1979;
Studia Germanica Gandensia, XIX, 1978; Shakespeare Quarterly, XXIX, 1978; XXX, 1979,
XXXI, 1980; XXXII, 1981; XXXIII, 1982; L. Simons, Vlaamse en Nederduitse literatuur
in de negentiende eeuw, I. Van Verlooy tot Gezelle. Gent, 1982, = Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 112, en K. Wauters, Wagner en
Vlaanderen 1844-1914. Cultuurhistorische studie. Gent, 1983, = Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 113.
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voorzichtig en metaforisch - te gebruiken om die typisch kleinburgerlijk-gezapige
versie van romantiek en realisme te helpen karakteriseren die bij ons veelal de toon
aangaf; maar alvorens dergelijk gebruik te consacreren dringt zich een
voorafgaandelijke en nauwgezet vergelijkende studie m.b.t. dit specifiek
Duits-Oostenrijks cultuurverschijnsel - dat bovendien deels ruimer, deels beperkter
van inhoud is geweest dan wat ik er in ons geval mee zou willen aanduiden - zeker
op39. Eenzelfde gebrek aan voorstudie verplicht me er trouwens evenzeer in het tweede
geval toe me tot voorzichtige suggestie en hypothese te beperken. Het betreft nl. mijn
vermoeden dat, waar onze 19de-eeuwse letteren ten opzichte van de ons direct
omringende literaturen - met inbegrip van de Noordnederlandse - eerder weinig
punten van overeenkomst vertonen, in die zin dat zich nergens dezelfde culturele
strijdpositie voordeed en dat het daarmee samenhangende nationalisme er bijgevolg
evenmin dezelfde primordiale inspiratiebron kon worden -, er daarentegen misschien
wel relevanter parallellen zouden te vinden zijn in Oost-Europa, in de Poolse,
Hongaarse en Tsjechische literaturen b.v., waar romantiek en nationale emancipatie
eveneens hand in hand gingen en een jonge herboren letterkunde zich inzette voor
de erkenning van een eigen nationale identiteit40. Het lijkt me een alleszins lonende
taak - wie weet voor een Vlaams slavist met comparatistische belangstelling? dergelijke boeiende vergelijking verder in detail uit te werken.
10. Veel te lang reeds heb ik uw geduld op de proef gesteld en het is dan ook de
hoogste tijd dat ik tot een besluit kom. Bovendien ben ik

39

40

Alle bezwaren ten spijt bestaat meer en meer de neiging Biedermeier als stijl- en
periodeprincipe ook buiten de Duits-Oostenrijkse context toe te passen (vgl. i.v.m. de slavische
literaturen: A. Flaker, Einige prinzipielle und praktische Bemerkungen zur Frage der
Periodisierung, in: Neohelicon, I, 1978, 1-2, pp. 258-259); ook P. van Zonneveld beschouwt
Biedermeier als een belangrijke component, naast Verlichting en romantiek, van de
Nederlandse levensbeschouwing omstreeks 1830 (b.v. Tollens) en de 8 door hem gereleveerde
kenmerken blijken evenzeer geldig voor de Vlaamse literatuur uit de hier bestudeerde periode
(Verlichting, Biedermeier en Romantiek, in: De Gids, CXLVI, 1983, 10, pp. 738-749). Over
de Biedermeier zelf zie o.m. G. Boehmer, Die Welt des Biedermeier. München, 1968, en F.
Sengle, Biedermeier-Zeit. Deutsche Literator im Spannungsfeld zwischen Restauration und
Revolution 1815-1848. Stuttgart, 1971-73, 3 dln.
Zie b.v. de opvallende overeenkomsten met de Tsjechische situatie, zoals die blijken uit de
opstellen van Vodička, Die tsjechische Wiedergeburt als literarisches Problem en Die
Funktion des slawinchen Bewusstseins im Prozess 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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mij ervan bewust vooral een hoop problemen te hebben opgeworpen, suggesties te
hebben gedaan, leemten en desiderata te hebben aangewezen, eerder dan dat ik
concrete methodes of pasklare oplossingen aan de hand heb gedaan. Een en ander
heeft uiteraard te maken met de wetenschappelijk nog goeddeels onontgonnen staat
waarin ons werkterrein er, ondanks bijna een eeuw lang ijverig en verdienstelijk
onderzoek, nog steeds bijligt. In elk geval hoop ik u met mijn beschouwingen alvast
twee dingen duidelijk te hebben gemaakt en dat is dan 1o dat de studie van de Vlaamse
literair-culturele heropleving in de 19de eeuw allerminst een dorre of stofferige
aangelegenheid hoeft te zijn, maar dat het daar integendeel om een literairsociologisch
uitermate interessant groeiproces gaat, dat zelfs op een internationaal forum volle
aandacht zou verdienen, en 2o dat deze studie ons confronteert met een aantal
verschijnselen en problemen die in het licht van de moderne literatuurwetenschap
een bijzondere relevantie blijken te bezitten en waarvoor deze dan ook gepaste
interpretatiemodellen ter beschikking stelt.
Te meer is opgevallen hoe weinig nog deze mogelijkheden tot dusver benut zijn
geworden, hoe gering met andere woorden het aandeel is, in het reeds verrichte
onderzoek, van de wetenschappelijke bijdragen geïnspireerd door moderne theorieën
of methodes. Wat het literatuursociologische aspect betreft, waarvan de studie
onmiskenbaar het verst is gevorderd, treft bovendien de quasi-algehele afzijdigheid
van de eigenlijke literatuurgeschiedenis, die de sector goedschiks over schijnt te laten
aan niet-literair geschoolde sociologen en historici met alle risico's vandien. Met
betrekking tot de overige aspecten kan anderzijds gerust worden gesteld dat er afgezien van de heel recent gepubliceerde en inderdaad grondig vernieuwende
dissertatie van Dr. Vlasselaers over het Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893,
waarin de functieanalyse van deze literatuur centraal staat41 - nauwelijks enige
aanzetten in de door ons geschetste zin te signaleren vallen. Veel mag dan ook
verwacht worden van het in uitzicht gestelde Deel VIII van de grote Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden, waarvan de moeizame en pijnlijke, nu reeds
meer dan tien jaar aanslepende wordingsgang in geen enkel opzicht de hoe dan ook
kapitale betekenis zou mogen hypothekeren. Voor het eerst immers zullen hier alle
facetten van onze 19de-eeuwse literatuur - tekstuele én contextuele, artistieke
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Vide supra noten (9), (10) en (30).
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zowel als culturele en sociale - in hun onderling verband, gedetailleerd en
wetenschappelijk nauwgezet in kaart worden gebracht. Niet dat daarmee meteen aan
alle desiderata tegemoet zal zijn gekomen, want ook hier zal het reeds meermaals
aan de kaak gestelde gebrek aan voorstudie de samenstellers onvermijdelijk parten
spelen. Maar wel ben ik er zeker van dat dit standaardwerk bij zijn verschijnen
algemeen begroet zal worden als een mijlpaal in onze literaire historiografie met
betrekking tot de 19de eeuw, dat wil dan in dit geval zeggen een allereerste duidelijke
stap - op zo'n brede schaal althans - in de goede richting.
Walter GOBBERS
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Handboek in wording
Opzet en achtergronden van een nieuwe literatuurgeschiedenis van
de negentiende eeuw
Nu de beoefening van de literatuurgeschiedenis in de Neerlandistiek weer veel
algemener dan lang het geval geweest is erkenning vindt als een respectabel en
noodzakelijk vakonderdeel, gonst het er ook van bedrijvigheid ten aanzien van de
literatuurgeschiedschrijving.
Ook van die van de negentiende eeuw. Te Winkel, Kalff, De Vooys (Baur VII)
hebben alleen nog gebruikswaarde als naslagwerken. Hetzelfde lot is weggelegd
voor Knuvelder III en dat moet ook zo zijn. De behandeling van de afzonderlijke
auteurs is in dit deel niet zo ongelijkmatig als bijvoorbeeld in IV: een uitschieter als
de bespreking van de Max Havelaar in het hoofdstuk over Multatuli is een
uitzondering. Maar de je-prens-mon-bien-où-je-le-trouve-werkwijze die Knuvelder
kenmerkte, heeft ook deel III gemaakt tot een handboek dat wetenschappelijk gezien
beneden peil is: niet kritisch, niet systematisch, niet zich onthoudend van voorbarige
antwoorden. En dat nog afgezien van de 137 bladzijden tellende inleiding, waarover
Van den Berg terecht de staf gebroken heeft1. Daar komt bij - een lot dat iedere
literatuurgeschiedenis ook de goede, op zijn tijd treft - dat er thans andere eisen aan
een literatuurgeschiedenis gesteld worden dan in de tijd dat Knuvelder zijn gigantisch
eenmansproject ging uitvoeren. Dat was omstreeks 1950 en het spreekt vanzelf dat
ook de herziene druk van 1976 naar die eerste opzet gemodelleerd bleef. Onze
opvatting over de context waarin de letterkunde van een tijdvak beschreven moet
worden, verschilt aanzienlijk van die van Knuvelder. Voor hem werd die context
vooral en zelfs in toenemende mate gevormd door de ideeëngeschiedenis2, voor de
literatuurhistoricus van nu is hij breder en gevarieer-

1
2

W. van den Berg Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek. In: De negentiende eeuw
VIII (1984), p. 64.
Vgl. P.J. Buijnsters Voor een Nederlandse literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw:
wensen en verwezenlijkingen. In: P.J. Buijnsters Nederlandse literatuur van de achttiende
eeuw. Veertien verkenningen. Utrecht 1984, p. 225.
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der. In onze ogen vormt literatuur een onderdeel van het ‘literaire bedrijf’, het geheel
van verschijnselen dat, met de ‘fraaie letteren’ als kern, op een of andere manier met
die kern verbonden is. Drie aspecten laten zich onderscheiden:
- de socio-culturele en economische kant: onder welke voorwaarden werd de
literatuur geschreven, verspreid, gerecipieerd?
- de functionele kant: hoe functioneerde de letterkunde in een bepaald tijdvak?
- de poëticale kant: welke poëticale opvattingen vigeerden er in de gekozen
periode?
Een dergelijke context betekent een niet geringe uitbreiding van de eisen die wij aan
een literatuurgeschiedenis stellen. Ontwikkelingen in de literatuursociologie en de
receptietheorie zijn er niet vreemd aan.
De behoefte aan een nieuwe literatuurgeschiedenis wordt niet alleen t.a.v. de
negentiende eeuw gevoeld. Recentelijk bijv. heeft Buijnsters hetzelfde gezegd voor
de achttiende eeuw. In zijn kostelijke verzameling Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw. Veertien verkenningen (Utrecht 1984) heeft hij een opstel opgenomen
getiteld Voor een Nederlandse literatuurgeschiedenis van de achttiende eeuw: wensen
en verwezenlijkingen (a.w. p. 223-238). Hij maakte de rekening op voor het grote
geheel: de literatuurgeschiedenissen van Knuvelder en Baur VI, en voor de
deelgebieden: nieuwe tekstuitgaven, monografieën, richtinggevende artikelen van
de laatste jaren; ook wees hij aan wat er in de naaste toekomst gebeuren moet. Op
die manier wil hij prikkelen tot verder onderzoek ten behoeve van de
‘literatuurgeschiedenis van de toekomst’. Volgens Buijnsters is het dus nog niet zo
ver dat die al op touw gezet kan worden. Een begrijpelijk, een voorzichtig standpunt.
Voor de negentiende eeuw hebben Anbeek, Van den Berg en ik een andere, veel
riskantere weg gekozen. Evenzeer als Buijnsters voor de achttiende eeuw ervan
overtuigd dat er nog veel onderzoek verricht moet worden voordat de bouwstoffen
voor een nieuwe literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw bijeen zijn, hebben
wij toch enige jaren geleden een opzet ontworpen van zo'n nieuw handboek. Die
hebben wij voorgelegd aan een groep onderzoekers verbonden aan Nederlandse
universiteiten die zich in onderwijs en

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

289
onderzoek met deze eeuw bezighouden. Alle betrokkenen3 hebben zich in deze opzet
kunnen vinden en toegezegd aan onderdelen te gaan werken. Het zou een illusie zijn
op grond van de gemaakte afspraken te veronderstellen dat de gewenste
literatuurgeschiedenis in zijn ideale vorm binnen afzienbare tijd op tafel zal liggen.
Dat verwachten wij zeker niet. Wat beoogd wordt, is niet het standaardwerk, dat
over vijf of zes jaar definitief is, maar een werk in ontwikkeling, waarvan op die
termijn een eerste uitgave kan verschijnen, met erkenning en verantwoording van
de witte plekken. Wij veronderstellen dat er van zo'n boek bij uitstek een stimulering
tot verder onderzoek zal uitgaan, waaronder invulling van de witte plekken.
Van twee verschillende kanten van ons ondernemen wil wil ik hier graag
rekenschap afleggen, van de opzet van de NLG XIX en van het belangrijkste onderzoek
dat er in het laatste decennium op het terrein van de negentiende-eeuwse
literatuurgeschiedenis verricht is.

1. De opzet
Wij hebben zoals gezegd gekozen voor een opzet waarin de geschiedenis van de
letterkunde zelf geschreven wordt in de context van ‘het literaire bedrijf’.
Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat het basismateriaal van de
literatuurgeschiedenis gevormd wordt door het corpus teksten dat in de tijd zelf korter
of langer als ‘literatuur’, als ‘fraaie letteren’ beschouwd is. Derhalve niet alleen de
teksten die, door welke schifting dan ook, voor ons ‘overgebleven’ zijn en ook niet
alleen de teksten die passen in ons begrip ‘literatuur’, dat immers in de loop van de
negentiende eeuw steeds enger geworden is4.
Theoretisch gezien is het de literaire kritiek die ons aan dit corpus moet helpen;
in de praktijk zal het ongeveer neerkomen op het bestand dat Te Winkel op grond
van andere theoretische overwegingen al de revue had laten passeren5. Dat neemt
niet weg dat

3
4
5

De medewerkers zijn: W.F.G. Breekveldt, B. Dongelmans, J.J. Kloek, B. Luger, N. Maas,
M. Mathijsen, O.J. Praamstra, G.J. Vis, J. van der Wiel, P.A. van Zonneveld.
W. ven den Berg Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de negentiende eeuw.
In: De negentiende eeuw VII (1983), p. 149.
Te Winkel kiest als criterium van belangrijkheid de invloed die een tekst uitgeoefend heeft.
Ter wille van de juistheid van het beeld dat de literatuurhistoricus van de verleden
werkelijkheid dient te geven, moet deze, aldus te Winkel, het ‘groote en machtige’ tonen in
het perspectief van het ‘kleine en zwakke’. Zie J. te Winkel De ontwikkelingsgang der
Nederlandsche letterkunde. Tweede druk. Deel I, Haarlem 1922, p. 100.
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receptie-onderzoek één van de pijlers is waarop de literatuurgeschiedenis steunt, om
te beginnen bij de materiaalverzameling. Voor de bewerking van het materiaal - er
moet immers een geschiedenisbeeld ontstaan - zijn opnieuw receptiegegevens nodig
en daarnaast - de tweede pijler - kennis van de poëticale opvattingen van het tijdvak.
Dit betekent dat aan de behandeling van de literatuur zelf twee hoofdstukken
moeten voorafgaan waarin de poetica's en de literaire kritiek van de negentiende
eeuw behandeld worden. In het eerste van die twee komt na de analyse van de
poëticale opvattingen hun relatie tot Europese letterkundige stromingen van de
negentiende eeuw ter sprake. Het is van fundamenteel belang dat in de eerste plaats
de poëticale denkbeelden onderzocht worden op hun verband met negentiende-eeuwse
stromingen als Romantiek en Realisme6. Hoe de letterkundige werken zelf, via de
poëticale posities van hun auteurs en gedeeltelijk ook via de literaire conventies,
daarmee verbonden zijn, is een andere kwestie. Bestudering van hun stijlvormen en
stijlniveaus per subgenre - ook een onderdeel van het programma - zal niet bij voorbaat
geschieden in het licht van de ‘stromingen’.
Deze aanpak bleek tot onze verrassing aanknopingspunten te vertonen met een
voorstel dat Sötemann omstreeks de tijd dat wij ons concept gereed hadden, in de
openbaarheid bracht in een artikel Poetics and periods in literary history7.
Evenals wij betwijfelend of ‘Romantiek’, ‘Realisme’, ‘Classicisme’ e.d. ‘somethings’ waarvan ook Sötemann het bestaan erkent - kunnen dienen om perioden
van elkaar af te bakenen, poneerde hij de stelling dat over het literaire proces van de
moderne tijd generalisaties te maken zijn met behulp van drie categorieën:
diachronische poetica's, synchronische conventies en conventiecomplexen en eveneens
synchronische periode-stijlen. Alleen de laatste categorie kan het instrument zijn
voor periodisering.
Voortbouwend op vier elementen die M.H. Abrams als de

6

7

Wie, bijvoorbeeld, systematisch de vroege artikelen van de generatie van 1830 bestudeert,
ziet duidelijk dat hun poëticale opvattingen zich anders tot (aspecten van) de Romantiek
verhouden dan hun scheppend werk uit dezelfde periode. Een uitgave van die artikelen
verdient aanbeveling.
A.L. Sötemann Poetics and periods in literary history; a first draft. Voor het eerst gepubliceerd
in 1982, thans opgenomen in A.L. Sötemann Over poetica en poézie. Een bundel
beschouwingen samengesteld en ingeleid door W.J. van den Akker en G.J. Dorleyn. Groningen
1985, p. 95-104. Over hetzelfde voorstel handelt Sötemann in Vier poetica's, ibid. p. 119-130.
Ik maak van beide opstellen gebruik.
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‘coördinates of art-criticism’ heeft onderscheiden, ziet Sötemann vier diachronische
constanten: de expressieve theorieën (bekend uit de Romantiek van de negentiende
eeuw), de objectieve of autonomistische theorieën (die het negentiende-eeuwse
Symbolisme in hoge mate bepaalden), de mimetische theorieën (o.a. te verbinden
met het negentiende-eeuwse Realisme) en de pragmatische theorieën (kenmerkend
voor Classicisme). Maar hun bereik is veel groter dan de negentiende eeuw, hetzij
richting verleden, hetzij richting twintigste eeuw. Dat maakt ze onvoldoende bruikbaar
als chronologisch afbakeningsinstrument. Er is dus een ander criterium voor indeling
in tijdvakken nodig. Sötemann verwacht daarvoor heil van wat hij ‘literair klimaat’,
‘idioom’ en bij voorkeur ‘periode-stijl’ noemt, het verschijnsel van een ‘in belangrijke
mate stilistisch bepaalde affiniteit tussen contemporaine auteurs’, die elkaars poëticale
opvattingen niet behoeven te delen. Over de derde categorie, literaire conventie,
merkt Sötemann op dat de literatuurgeschiedenis valt te schrijven ‘als een continu
proces waarin conventies en conventiecomplexen elkaar voortdurend opvolgen. Hoe
zinvol, ja hoe onontbeerlijk dit moge zijn, het zal naar mijn idee buitengewoon lastig
blijken daarin een vaste basis te vinden voor een verantwoorde periodisering.’
De term ‘literaire conventie’ wordt in onze opzet nergens genoemd, maar het
verschijnsel zal in het hoofdstuk over ‘de literatuur zelf, ontwikkeling en lotgevallen’
aandacht krijgen. Ten aanzien van de literaire conventies en de periode-stijl als
instrument voor periodisering is Sötemanns voorstel nog niet uitgewerkt: hij volstaat
met enkele voorbeelden, zoals de conventie van de auctoriële verteller die in de loop
van de negentiende eeuw plaats moet inruimen voor de personele, en het
impressionisme als periode-stijl. Desondanks lijkt het gezien de gesignaleerde
overeenkomsten met ons concept de moeite waard het voorstel op zijn bruikbaarheid
voor de literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw te beproeven.
De literaire kritiek, wordt uiteraard niet alleen bestudeerd om er receptie-gegevens
aan te ontlenen, ze verschaft immers ook poëticale gegevens. Daarnaast kan men er
belangrijke aanwijzingen voor de canonvorming van de tijd aan ontlenen. Om die
redenen moet zij in een apart hoofdstuk aan de orde komen, samen met de tijdschriften
(en soms de dagbladen) waarin zij een plaats had. Ook samen met de schrijvers van
de kritieken. In het huidige receptie-onderzoek bestaat de neiging de critici zelf te
verwaarlozen. Dat werkt vervlakkend.
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Om één voorbeeld te geven: een gewichtige factor in de canonvorming van de jaren
'60 en '70 van de negentiende eeuw is geweest het feit dat de meeste gezaghebbende
critici theologie hadden gestudeerd en ten dele ook nog predikant waren geweest.
Niet alleen Huet en Pierson hebben die achtergrond, ook C.P. Tiele, P. Bruin, D.C.
Nijhoff, Van Vloten, Simon Gorter, G. van Gorkum8, Jan ten Brink; Potgieter,
Vosmaer en H.J. Polak zijn in dit opzicht uitzonderingen9.
Op de hoofdstukken over de poëticale opvattingen en over de literaire kritiek volgt
in onze opzet dat over de literatuur zelf. Wij hebben gekozen voor een synthetiserende
behandeling: niet per auteur maar geordend naar genres en subgenres wordt het
materiaal besproken. Dit lijkt in te druisen tegen de receptie-historische methode
waarmee wij het literaire bedrijf benaderen. In het bewustzijn van de lezer speelt
gewoonlijk immers de maker van een literair werk dat gelezen wordt, een grote rol:
die van de negentiende eeuw nam niet de zoveelste roman in het subgenre historische
roman ter hand, maar een nieuwe roman van Bosboom-Toussaint. Voor de receptie
van dichtbundels geldt dit wellicht nog sterker. Duidelijker dan bij het globale
overzicht van de twee vorige hoofdstukken dat ik u gaf - het kon daar impliciet blijven
- komt hier het standpunt van de ontwerpers tot uiting: literatuurgeschiedenis niet
als een vastlegging van wat er in een vorige periode gebeurd is, maar als een beeld
van het desbetreffend stuk literair verleden10. Hoe slap en flets dat beeld kan worden
als de narratio verloopt van auteur naar auteur, laten de bekende
literatuurgeschiedenisssen al te vaak zien. Hoeveel scherper het beeld daarentegen
wordt wanneer de teksten geordend naar (sub)genre behandeld worden - op
voorwaarde dat eerst de omgeving van de teksten grondig is verkend - toont bijv.
Sengle in

8
9

10

G. van Gorkum is predikant gebleven.
Bijvoorbeeld: het warm onthaal dat de romans van George Eliot in Nederland krijgen, hangt
samen met dit verschijnsel. In haar werk herkenden de critici de ethische bekommernis van
iemand die weliswaar het christelijk geloof en de kerk de rug had toegekeerd, maar daarmee
niet de normen en waarden aan de christelijke cultuur ontleend. Zie hiervoor C. Verheul
Ethisch realisme: de ontvangst van de romans van George Eliot in Nederland in de periode
1860-1881. In: Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek V, 1984, p. 130-164.
Vgl. T. Anbeek Het maken van literatuurgeschiedenis. In: Hollands maandblad 25
(1983/1984), p. 35. In verschillende publicaties heeft Anbeek erop gewezen dat de
geschiedschrijver van de letterkunde er goed aan doet kennis te nemen van wat historici over
geschiedschrijving te zeggen hebben. Hier verwijst hij naar het zeer instructieve boek van
H.W. von den Dunk De organisatie van het verleden. Bussum 1982.
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zijn Biedermeierzeit, een werk waaraan wij - ik wil het uitdrukkelijk vermelden veel gehad hebben voor ons ontwerp en wel om de lijnen die hij heeft uitgezet11.
Maar een zekere compensatie voor het ‘verlies’ van de auteurs is noodzakelijk. Wij
denken in elk geval aan een lexion van de met name genoemde auteurs naast de NGL
XIX en - maar daar zijn we het nog niet over eens - aan een ‘portrettengalerij’, een
afzonderlijke behandeling van de belangrijkste auteurs aan het slot van het boek zelf.
Waaraan die belangrijkheid dan moet worden afgemeten, zal ook nog een punt van
discussie zijn: aan de invloed in de tijd zelf, dan wel de doorwerking ervan in later
tijd? Of kunnen die gezichtspunten bij de keuze van de auteurs worden gecombineerd?
Ter afsluiting van dit onderdeel nog iets over de overige hoofdstukken en over de
afbakening in de tijd.
Voorafgaande aan het eigenlijke onderwerp wordt een ‘meta-onderwerp’ behandeld:
het beeld van de negentiende-eeuwse literatuur in de literatuurgeschiedenissen en
de wijze waarop dat beeld tot stand gekomen is. Er is vervolgens een hoofdstuk
voorzien waarin een aantal facetten van de vaderlandse geschiedenis belicht wordt
waarmee de later te bespreken literaire verschijnselen te maken hebben. Ze betreffen
de politieke, sociale en economische omstandigheden, aspecten van de kerk- en de
wetenschapsgeschiedenis en het nationaliteitsbesef.
Het geplande hoofdstuk II is getiteld ‘Het literaire communicatiesysteem en het
literaire bedrijf’. Centraal daarin staat het onderdeel ‘Van uitgever tot lezer’.
Uitgeverij, boekhandel, tijdschriften, leesgezelschappen en leesbibliotheken passeren
de revue, telkens eerst van de institutionele kant, dan in verband met de vraag: welke
gegevens leiden naar de reële lezer, hoe kan het zicht daarop vergroot worden? Het
is een gebied waarop in Nederland nog maar weinig onderzoek voorhanden is. Juist
voor dit deel zijn er heel wat besprekingen nodig geweest om tot een voorlopig
bevredigende opzet te komen. Om die reden ben ik hier iets nader op ingegaan, terwijl
ik u de opsomming van de rest van dit hoofdstuk bespaar. Voorzien is ook nog een
kapittel gewijd aan vertalingen. Ieder van ons is zich bewust van de noodzaak dit
onderwerp in de literatuurgeschiedenis apart te behandelen, maar tegelijk van de
onmogelijk-

11

Friedrich Sengle Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration
und Revolution 1815-1840. Drie delen. Stuttgart 1971-1980.
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heid om dit bij zo weinig voorstudies en vooral te weinig bibliografisch voorwerk
enigszins adequaat te doen. De belangstelling voor literaire vertalingen is duidelijk
groeiende12. Interesse voor dit soort van ‘betrekkingen’-onderzoek van de zijde der
moderne vreemde talen zal zeer welkom zijn.
Wat de begrenzing in de tijd betreft: het jaar 1800 of daaromtrent als beginpunt
lijkt niet onredelijk: de achttiende-eeuwse vernieuwingsgolf is aan het wegebben.
Als eindpunt ± 1885 lijkt evenmin onredelijk: er begint iets nieuws, dat enorme
invloed zal krijgen. Toch hebben wij het laatste als een noodoplossing ervaren. De
periode 1885-1900 erbij zou een verscherping van het beeld hebben opgeleverd naar
beide kanten. De doorwerking van het verleden had, na de aanzet van Asselbergs in
Baur IX, uitgewerkt kunnen worden en een vergelijking van het generatiebesef van
'80 met dat van '30 (en het ontbreken ervan bij de generatie van '60) zou eveneens
verhelderend zijn geweest. Zo is er meer. Maar die uitbreiding zou een tweede
hoofddeel betekend hebben en dat hebben wij niet aangedurfd. Al even pijnlijk was
de beslissing om de Zuidnederlandse letterkunde buiten beschouwing te laten. Wij
troosten ons met de wetenschap dat deel VIII van de Geschiedenis der Nederlandse
letterkunde op komst is.

2. De studie van de negentiende-eeuwse letterkunde in het laatste decennium
Ik laat nu een aantal publicaties en voorgenomen publicaties uit de laatste tien jaar
de revue passeren (zie Bijlage). De opsomming is niet compleet, met behulp van de
BNTL kan ze aangevuld worden. Het beginpunt valt ongeveer samen met de oprichting
van de Werkgroep

12

Recentelijk zijn verschenen:
G. Kuipers Verzamellijst van recensies en vermeldingen van buitenlandse literatuur in de
Nederlandse periodieke pers gedurende het tijdvak 1830 tot en met 1839. Utrecht 1984. Het
bevat zeer veel gegevens over vertalingen.
P. den Tenter Scottomanie in Nederland: De Nederlandse vertalingen van Walter Scott's
romans tussen 1824 en 1834. In: De negentiende eeuw VIII (1984), p. 3-15.
H.H. Meier Pope's ‘Essay on Man’ door Bilderdijk vertaald. In: NTg 76 (1983), p. 443-458.
D. van Dijk Robert Burns en de Nederlandse letterkunde. In: Spektator 13 (1983/1984), p.
20-31. P. van Zonneveld Tassoos Weeklacht. Een onbekende Byron-vertaling van Nicolaas
Beets (1834). In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
1982-1983. Leiden 1984, p. 15-25.
Het in noot 9 genoemde artikel van C. Verheul bevat ook een bibliografie van de vertaalde
romans van George Eliot.
Een schat van bibliografische gegevens vindt men in vele oudere dissertaties op
comparatistisch gebied.
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Negentiende Eeuw, een werkgroep van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
bij haar oprichting terecht begroet als een teken dat de herwaardering van de vorige
eeuw nu goed op gang was gekomen13. Met haar jaarlijkse symposia en haar
documentatieblad De negentiende eeuw, dat sinds maart 1977 viermaal 's jaars
verschijnt, is ook haar bestaan een factor geweest bij de realisering van het plan voor
een gezamelijke inspanning ten behoeve van de NGL XIX. Wie de jaargangen van
het blad nog eens doorneemt, raakt onder de indruk van wat er aan bouwstoffen in
ligt opgetatst.
Ik begin met een en ander te signaleren op het gebied van de bibliografie,
documentatie, brieven- en tekstedities, op zijn minst voorwerk voor de
literatuurgeschiedenis, soms door de inleidingen erbij méér dan dat. In De negentiende
eeuw is Marita Mathijsen, sinds de vierde aflevering in samenwerking met Evert
Wiskerke, imiddels gevorderd tot 1850 met haar onvolprezen bibliografie van de
literaire tijdschriften. In hetzelfde blad vindt men bibliografieën van de Nederlandse
almanakken 1840-1849 van Ria van Wingerden en Peter van Zonneveld (gevolgd
door een artikel van de laatste over de literaire almanakken in FdL), van kinder- en
jeugdboeken 1830-1840 samengesteld door Manon Ferwerda en Marja Lust, van
vrouwentijdschriften 1800-1920 in het bezit van de UBA en het IAV van de hand
van Aalt Boeve e.a. Dan is er de bibliografie in boekvorm van de recensies van
buitenlanse letterkunde in de Nederlandse periodieken van 1830 tot 1839, die G.
Kuipers heeft verzorgd. Eveneens in De negentiende eeuw zijn een aantal nuttige
registers door Nop Maas gepubliceerd en de beschrijving van het archief Haverschmidt
(Van Zonneveld); Dongelmans heeft ten behoeve van neerlandici particuliere
archieven uit het RA ontsloten. Een andere waardevolle documentatie vormt de
catalogus van de tentoonstelling De kring van Heiloo voorafgegaan door een fraaie
inleiding van Marita Mathijsen. Een documentatie met betrekking tot de jaren
1837-1843 van De gids is in voorbereiding; eén van de onderzoeksters T. Jacobi,
heeft reeds verslag uitgebracht van een door haar bijeengebrachte documentatie over
het jaarboekje Tesselschade van 1838, 1839, 1840.
Het tweede deel van de briefwisseling-Bilderdijk verzorgd door J. Bosch, is vrijwel
klaar, de brieven van De Schoolmeester, uitgegeven door Marita Mathijsen, zullen
binnen afzienbare tijd

13

A.L. Sötemann Werkgroep 19e eeuw. In: De negentiende eeuw I (1977), p. 1
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verschijnen; die van Huet worden door O.J. Praamstra verzameld. Van Zonneveld
heeft de complete editie verzorgd van het Dagboek van Nicolaas Beets, een deel van
de dagboeken van Alexander Verhuell zal binnenkort verschijnen met inleiding en
aantekeningen van J. Bervoets en R. Chamuleau. Nu er helaas aan de reeks Nijhoffs
Nederlandse Klassieken een eind gekomen is, zal het nog moeilijker worden
wetenschappelijke tekstedities met goede inleidingen op de markt te brengen. Vóór
het zover was, zijn nog een bloemlezing uit de poëzie van Kinker (G.J. Vis) en edities
van Mejonkvrouwe de Mauléon (W. Uyterlinde-Maris), van Lidewyde (M.H.
Schenkeveld e.a.) en van Een beroemde knaap (M. Stapert-Eggen) verschenen. De
laatste schreef een uitvoerig en zaakrijk nawoord bij een facsimile-uitgave van de
Studenten-typen. Van Kneppelhout werd voorts Opvoeding door vriendschap
(L'éducation par l'amitié) met een toelichting door Marita Mathijsen en Frank Ligtvoet
gepubliceerd. Van Zonneveld gaf twee teksten van Beets uit, De familie Stastok en
De masquerade. De uitgave van het verzameld werk van Multatuli vindt ook na de
dood van G. Stuiveling voortgang. Aan een historisch-kritische uitgave van de Max
Havelaar wordt gewerkt door A. Kets-de Vree14.
H. Reeser heeft het tweede deel van zijn biografie van Bosboom-Toussaint voltooid.
Ook dit deel zal weer veel documentatiemateriaal bevatten dat verder onderzoek
mogelijk maakt. Van Zonneveld publiceerde biografica met betrekking tot Bilderdijk
en Beets. Praamstra bestudeerde Huet als journalist in Nederlands-Indië. Hij deelde
nieuwe bijzonderheden mee over de verhouding Potgieter - Huet, Maas over Van
Vlotens omgang met anderen. Dissertaties over leven en werk van Helmers en
Alexander Verhuell zijn in bewerking.
Op het terrein van de literaire communicatie liggen de artikelen van Breekveldt
over Bilderdijk en Uylenbroek, van Dongelmans over J. Immerzeel jr. (de laatste
wijdt een dissertatie aan deze uitgever-boekhandelaar) en van Praamstra over Huets
betrokkenheid bij de uitgeverij Ernst en Co. Van den Berg schreef over literair
genootschapsleven, Luger over een leesbibliotheek en leesgedrag, Van Zonneveld
over Leids literair gezelschapsleven. J. Bruggink, E. Francken en L. Simonis
onderzochten het archief-Waterland van

14

Zij publiceerde inmiddels een artikel over een onbekende druk van de Max Havelaar. De
ingewikkelde drukgeschiedenis van de Litterarische Fantasien en Kritieken is door
Dongelmans aan de orde gesteld.
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't Nut. Maas en Praamstra brachten verslag uit over voorlezingen van resp. Multatuli
en Huet.
Voor het hoofdstuk over de poëticale opvatiingen en hun relatie tot literaire
stromingen in West-Europa zijn de publicaties van Van den Berg over de letterkundige
Romantiek en over Jacob Geel van eminent belang. Van Zonneveld pakte Verlichting,
Biedermeier en Romantiek in de Nederlandse samenleving van 1830 aan, nadat
Buitendijk zich eerder met de combinatie Biedermeier en Romantiek had
beziggehouden in verband met Da Costa. Vernieuwingen in de poëticale opvattingen
van omstreeks 1860, die samenhangen met de negentiende-eeuwse ontwikkeling van
het Realisme, zijn aan de orde gesteld in de Inleiding op Lidewyde, door Anbeek en
Kloek in Van idealisme naar naturalisme en in Literatuur in verandering. Norg Maas
onderzoekt de opvattingen van Emants over kunst en leven.
Ofschoon het onderzoek dat J.J. Kloek heeft ingesteld naar Nederlandse reacties
op Goethes Werther, de periode betreft van de synchrone receptie, dat is tot 1800,
wil ik zijn dissertatie uitdrukkelijk betrekken in mijn overzicht. In de eerste plaats
omdat in het hoofdstuk Beeldvorming de diachrone receptie in de
literatuurgeschiedenissen van de negentiende eeuw voorbeeldig besproken wordt.
In de tweede plaats omdat Kloek zorgvuldig de mogelijkheden van historisch
receptie-onderzoek heeft afgewogen en de voornaamste theorieën erover aan de
praktijk heeft getoetst. Ieder die zich met receptie-onderzoek van negentiende-eeuwse
teksten bezighoudt, zal er goed aan doen kennis te nemen van de desbetreffende
hoofdstukken in Over Werther geschreven.... Van Zonneveld heeft een onderzoek
ingesteld naar de receptie van immorele literatuur; Clazien Verheul naar die van de
romans van George Eliot in Nederland.
Wat de verschillende subgenres betreft, vermeld ik een belangrijke studie van J.
Bosch over een leerdicht van Bilderdijk en het dissertatieonderzoek over de huiselijke
poëzie waarmee Ellen Krol bezig is. De roman Twee vrouwen van Betsy Hasebroek
is van verschillende kanten belicht door Marita Mathijsen, evenals het verhaal
Waanzinnig Truken van Kneppelhout. J. Versteegen hield zich bezig met ‘deel drie’
van De Bruces, de niet-voltooide romancyclus van Huet.
De vraag naar de invloed van Hollands grond en oudheden op de Nederlandse
historische roman is opnieuw opgesteld door K.M. Wagemans; J. van der Wiel heeft
de context van Van Lenneps

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

298
Verhandeling aan een zorgvuldige analyse onderworpen. P. den Tenter heeft de
‘scottomanie’ in Nederland besproken en daarbij een bibliografie samengesteld van
de vertalingen van Scott in de jaren 1824-1834. Marita Mathijsen gaf kort geleden
een schets van de humoristische dichtkunst in verband met de poëzie van De
Schoolmeester.
Er is nog een enkel onderwerp dat ik met betrekking tot het eerste hoofdstuk van
de NGL XIX wil releveren. Daarin zal o.a. het nationaliteitsbesef ter sprake komen.
Van belang ervoor zal de studie zijn over de geschiedschrijving van de
zeventiende-eeuwse letterkunde in de negentiende eeuw, die E. Wiskerke verricht.
Op naburig terrein hebben Van Zonneveld en Maas zich bewogen in publicaties over
het beeld van Vondel in de negentiende eeuw. Eveneens in verband met dit hoofdstuk
verdient het uitvoerige onderdeel over het negentiende-eeuws Spinozisme in
Wijsheidsgestalten in dichterwoord van Roger Henrard vermeld te worden.
De teneur van dit overzicht is nièt te suggereren dat de bouwstoffen voor de geplande
literatuurgeschiedenis op grote stapels voor het grijpen liggen. Een bespreking van
wat er nog gedaan moet worden zou meer tijd in beslag genomen hebben. Maar het
moge duidelijk geworden zijn dat er alle reden geweest is om de krachten te bundelen.
Margaretha H. SCHENKEVELD
Vrije Universiteit
Amsterdam
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4 Literaire communicatie
W. van den Berg. Het literaire genootschapsleven in de eerste helft van de
negentiende eeuw. In: De Negentiende Eeuw VII (1983), p. 146-178.
W. van den Berg. Sociabiliteit, genootschappeljkheid en de orale cultus. In: M.
Spies [red.]. Historische letterkunde, facetten van vakbeoefening. Groningen
1984, p. 151-170.
W. Breekveldt. Bilderdijk en Uylenbroek. In: Voortgang IV (1983), p. 109-139.
J. Bruggink, E. Francken, L. Simonis. Deugd en beschaafde gezelligheid. In:
Literatuur II (1985), p. 276-286.
B. Dongelmans. Johan Immerzeel Junior, een veelzijdig negentiende-eeuwer.
In: Voortgang IV (1983), p. 141-164.
B. Luger. Een negentiende-eeuwse leesbibliotheek. In: De Negentiende Eeuw
II (1978), p. 125-133.
B. Luger. Wie las wat in de negentiende eeuw? Een verkenning. In: De
Negentiede Eeuw V (1982), p. 107-132.
N. Maas. ‘Wat ik doe is geen kunst, helaas, 't zijn maar kunstjes’. De
voordrachtentournees van Multatuli, 1878-1881. In: Over Multatuli 9 (1982),
p. 9-40.
N. Maas. De voordrachtentournees 1878-1881 (II). In: Over Multatuli 10 (1983),
p. 26-51.
O. Praamstra. Ernst en Co. In: Voortgang III (1982), p. 76-82.
O. Praamstra. De voorlezingen van Cd. Busken Huet in de winter van 1860-61.
In: De Negentiende Eeuw 6 (1982), p. 49-58.
P. van Zonneveld. Het leesgezelschap ‘Miscens Utile Dulci’ te Leiden in de
periode 1830-1840. In: Boeken verzamelen, opstellen aangeboden aan Mr. J.R.
de Groot. Leiden 1983, p. 345-356.
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P. van Zonneveld. De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen
Leiden (1833-1836). In: Nieuw Letterkundig Magazijn 2 (1984) nr. 1, p. 9-14.

5. Poëticale opvattingen, stromingen
T. Anbeek en J.J. Kloek. Van idealisme naar naturalisme, een onderzoek naar
de romankritiek tussen 1879 en 1887. In: De Negentiende Eeuw V (1981), p.
3-30.
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T. Anbeek en J.J. Kloek. Literatuur in verandering, voorbeelden van de
vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887. 's-Gravenhage 1981.
W. van den Berg. Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek. In: De
Negentiende Eeuw VIII (1984), p. 53-71.
W. van den Berg. Een bibliothecaris buiten zijn boekjes. In: Boeken verzamelen,
opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot. Leiden 1983, p. 17-30.
W. van den Berg. De Drachenfels onder professoren. In: Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1983-1984. Leiden 1985,
p. 48-70.
W. van den Berg. Leiden in last of de achtergrond van een voorrede. In: Traditie
en vernieuwing, opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. Utrecht/Antwerpen
1985, p. 80-92.
W.J.C. Buitendijk. De jonge Da Costa, romanticus in de Biedermeiertijd. In:
J. van den Berg e.a. [red.]. Aspecten van het Réveil. Kampen 1980, p. 53-73.
M.H. Schenkeveld. Vormen van realisme. In: J.H. Croon e.a. De lastige
ouderdom, de senex in de literatuur. Muiderberg 1981, p. 82-98.
P. van Zonneveld. Verlichting, Biedermeier, Romantiek. In: De Gids 146 (1983),
p. 738-749.

6. Receptie
J.J. Kloek. Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther
1777-1800. Utrecht 1985. 2 dln. [diss. RUU].
C. Verheul. Ethisch realisme: de ontvangst van de romans van George Eliot in
Nederland in de periode 1860-1881. In: Voortgang V (1984), p. 130-164.
P. van Zonneveld. De receptie van immorele literatuur in de 19e eeuw. In: R.T.
Segers [red]. Receptie-esthetica, grondslagen, theorie en toepassing. Amsterdam
1978, p. 109-124.

7. Genres, subgenres
J. Bosch. Bilderdijks kleine leerdicht ‘De Taal’ van 1822. In: Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 99 (1983), p. 245-264.
M. Mathijsen. De maagdeljke pen, over ‘Twee vrouwen’ uit de 19de eeuw. In:
De Revisor IV (1977) nr. 6, p. 43-50.
M. Mathijsen. ‘Wij loopen met die soort van grappenmakerij niet hoog’, over
de poëzie van De Schoolmeester en de humoristische dichtkunst. In: Traditie
en vernieuwing, opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. Utrecht/Antwerpen
1985, p. 97-112.
J. Versteegen. Deel drie van ‘De Bruce's’. In: De Nieuwe Taalgids 75 (1982),
p. 242-253.
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K.M. Wagemans. Invloeden op de ontwikkeling van de historische roman in de
periode 1827-1840 of De Redevoering en de Roos. In: De Negentiende Eeuw
VI (1982), p. 149-158.
J. van der Wiel. Een ‘misgeboorte’ of een literaire uitdaging? David Jacob van
Lennep als pleitbezorger voor een verdacht genre. In: Traditie en vernieuwing,
opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. Utrecht/Antwerpen 1985, p. 65-79.
P. den Tenter. Scottomanie in Nederland: de Nederlandse vertalingen van Walter
Scott's romans tussen 1824 en 1834. In: De Negentiende Eeuw VIII (1984), p.
3-15.

8. Vertalingen
Zie noot 12.
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9. Algemeen
R. Henrard. Wijsheidsgestalten in dichterwoord, onderzoek naar de invloed van
Spinoza op de Nederlandse literatuur. Assen/Amsterdam 1977, hfdst. II en III.
N. Maas en F. Engering. Van burger tot bekeerling, Vondel in ‘De Nederlandsche
Spectator’. In: De Negentiende Eeuw VIII (1984), p. 203-224.
P. van Zonneveld. Vondel en de antithese klassiek-romantisch, een aspect van
de receptiegeschiedenis in de eerste helft van de negentiende eeuw. In: S.F.
Witstein en E.K. Grootes [red]. Visies op Vondel. 's-Gravenhage 1979, p.
306-318.
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Publikaties over de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw.
1983-1985
oktober 1985
De hierna volgende lijst bevat publikaties in boek of tijdschrift over de Vlaamse
literatuur in de negentiende eeuw, verschenen tussen 1983 en 1985. Ze valt als
dusdanig in het verlengde van de opgaven, gedaan op het eerste Colloquium (Gent,
5 oktober 1983) en gepubliceerd in een eerste brochure met het verslag van de toen
gehouden referaten.
Het ligt in de bedoeling hiermede om de twee jaar door te gaan en aldus een lopende
bibliografie van afzonderlijke studies en bijdragen, verschenen in hulde-albums,
jaarboeken, tijdschriften en weekbladen bij te houden. Wellicht kan de taak voor de
(jongere en oudere) onderzoeker van de 19de eeuw daardoor gemakkelijker worden
gemaakt, door hem van tijdrovend bibliografisch speurwerk te bevrijden.
Bij de inrichting van de lijst werden dezelfde principes aangehouden als voorheen:
er werden geen recensies opgenomen, en geen auteurs geboren vóór 1770 of na 1870.
Licentiaatswerken en proefschriften werden, voor zover bekend, wel verwerkt.
A. Deprez

I. Algemeen
De idee van een academie vóór het initiatief van David en Willems (1835-1836).
Een onderzoek naar benaming en begrip door R.F. Lissens. Een Spyeghel voor
G. Jo Steenbergen. Leuven, 1983, p. 195-212.
Intellektuele kontakten tussen de Verenigde Republiek en de Oostenrijkse
Nederlanden. De aanwezigheid van Zuidnederlanders in Noordnederlandse
Academies 1790-1830 door Lieve Vermeersch. Lic. verh. gesch. RUG
1984-1985.
Gedenkboek 150 jaar KAVA (Koninklijke Apotekersvereniging van Antwerpen)
1835-1985 door L.J. Vandewiele. Antwerpen, 1985.
Nederduitsch letterkundig jaerboekje 1834-1875. Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende eeuw door A. Deprez en M. Baeck. Gent. 1983,
nr. 1, 157 p.
Studentenalmanak 't Zal Wel Gaan 1854-1899 gevolgd door Noord en Zuid
1856-1858. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw
door A. Deprez en L. Troch. Gent, 1983, nr. 2, 146 p.
Leesmuseum 1856-1859. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de
negentiende eeuw door M. Baeck en W. Vandaele. Gent, 1984, nr. 3, 71 p.
Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend
voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad
1840-1845. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw
door L. van den Bergh, A. Deprez en J. Smeyers. Gent, 1984, nr. 4, 127 p.
Het Taalverbond 1845-1855. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de
negentiende eeuw door A. Deprez en H. Vanacker. Gent, nr. 5, 1985, 72 p.
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Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 1878-1897. Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende eeuw door A. Deprez en M. Carlier. Gent, 1985,
nr. 6, 256 p.
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De Taalstrijd Hier en Elders 1884-1903. Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften in de negentiende eeuw door A. Deprez en M. Carlier. Gent, 1985,
nr. 7, 211 p.
Belgisch Museum 1837-1846. Vaderlandsch Museum 1855-1863. Bibliografie
van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw door M. Brys, M. Carlier
en H. Vanacker. Gent, 1985, nr. 8, 168 p.
De Noordstar 1840-1842 - De Vlaemsche Rederyker 1844-1856. Bibliografie
van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw door M. Brys en A. Deprez.
Gent, 1985, nr. 9, 156 p.
Het Belfort. Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw
door M. Baeck en B. de Leeuw. Gent, 1985, nr. 10, 308 p.
Bibliotheken te Gent (1830-1890): struktuur en betekenis door Katrien Arnaut.
Lic. verh. gesch. RUG 1983-1984.
De zogenaamde achttiende-eeuwse bibliotheekcatalogus van Ter Nood Gods
te Tongeren door Theo Coun. Album Van Vinckenroye, 1985, p. 119-125.
Bilingualism in Belgium: the Brussels case door Els Witte. Londen, Multilingual
Matters, 1985 (ter perse) (Redactie in samenwerking met H.
Baetens-Beardsmore).
Geschiedenis van de 19de-eeuwse boekdrukkunst in Limburg. Een
probleemstelling door Kamiel Stevaux en Raf van Laere. Album Van
Vinckenroye, 1985, p. 283-298.
De Vlaamse Boerenromantiek en haar invloed op de naamgeving door Jan
Goris. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, p.m.
Tuur Wouters en de Boeren van Transvaal. (Tuur Wouters, zoals hij was) door
Jan Goris. Uitgave Verbond voor Heemkunde-Gouw Limburg, 1984, p. 39-43.
De Bokkenrijders, tot heden een onopgelost historisch vraagstuk door W.
Sangers o.s.c. Album Van Vinckenroye, 1985, p. 281-282.
1830, het werk van de Brusselaars door Paul de Ridder. Kultuurleven, jg. 52,
1985, nr. 2, p. 116-124.
Catechisatie en Zondagsschool op het Zuid-Westvlaamse platteland. Reningelst,
1645-1880 door R. Barbry. Hand. Genootsch. voor Geschiedenis, CXX, 1983,
nr. 1-2, p. 45-88.
De Catharinisten in de negentiende & twintigste eeuw door Luc Kieckens en
Clemens Uyttersprot. Aalst, Kon. Aloude rederijkerskamer ‘De Catharinisten'’,
1984, 274 p. ill.
Colloquium over de studie van de Vlaamse literatuur van de 19de eeuw. Gent
5 oktober 1983. A. Deprez, Het 19de-eeuws literatuuronderzoek in Vlaanderen.
Status quaestionis p. 5-30 (+ bibl.); J.J.M. Westenbroek, Het actuele
Gezelle-onderzoek, p. 31-47 (+ bibl.); E. Willekens, Het actuele
Conscience-onderzoek, p. 48-55 (+ bibl.); R. van Eenoo, Het 19de-eeuwse
historisch onderzoek in Vlaanderen. Status quaestionis, p. 56-63 (+ bibl.). /Gent/,
Contactgroep 19de eeuw. Dr. F.A. Snellaertcomité, 1985, 63 p.
Proeve tot typologie van de Belgische leden van het Comité flamand de France
1853-1914 door Arseen Withoeck. Lic. verh. gesch. RUG 1984-1985.
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914 door Mia Verstraete. Lic. verh. gesch.
RUG 1984-1985.
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Trucjes van essayisten door R.F. Lissens. D.W.B. jg. 128, 1983, nr. 10, p.
787-788.
Op zoek naar Franse verzen van Nederlandstalige schrijvers door Raphaël de
Smedt. Album Van Vinckenroye, 1985, p. 127-141.
De ‘Gazette van Brugge’ onder het bewind van Willem I (1815-1830) door E.
van Betsbrugge. Lic. verh. gesch. RUG 1984-1985.
Histoire de Flandre - Geschiedenis van Vlaanderen. Van de oorsprong tot
heden door Els Witte. Brussel, Renaissance du Livre, 1983, 356 p.
(Wetenschappelijke coördinatie en co-auteur).
Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke
democratie door Els Witte. Antwerpen, 535 p. (in samenwerking met J.
Craeybeckx). 2de druk vanaf 1983; 3de druk 1984; herwerkte druk (4de), 1985.
Het zelfbeeld van de journalist in de negentiende en twintigste eeuw door R.
Boel. Lic. verh. gesch. RUG 1984-1985.
De Kempen in de negentiende eeuwse streekliteratuur: sociologische en
literair-sociologische benadering door Ann Pieters. Lic. verh. gesch. RUG,
1983-1984.
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Monster zonder waarde? - Over het beheer van het kind in de hoofdzakelijk
Zuidnederlandse romanliteratuur door Luk de Vos. Cat. tentoonstelling Het
kind in onze kunst, van 1800 tot heden. Brussel, ASLK-Galerij, 1983, p. 229-249.
Literaire wandeling door Leuven door Lieve Vanbeveren. De Brabantse
Folklore, nr. 238, juli 1983, p. 61-82.
De liedjeszanger als massamedium. Straatzangers in de achttiende en
negentiende eeuw door Fred Martin. Ts. voor Geschiedenis, jg. 97, nr. 3, 1984,
p. 422-446.
Een stiefkind mishandeld /n.a.v. W. Gobbers, in deel 8 van de Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden/ door Marc Reynebeau. Nieuw Vlaams
Tijdschrift, jg. 36, nr. 2, maart-april 1983, p. 279-285.
Onnodige beroering om een stiefkind. Een antwoord en een standpunt door W.
Gobbets. Diogenes. Letterkundig tijdschrift, jg. 1, nr. 8, 15 oktober 1984, p.
407-416.
Literair Bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie door
Joris Vlasselaers. Leuven, Univ. Pers, Symbolae Series B, vol. 2, 1985, 298 p.
Marnix van Sint Aldegonde, een symbool in de clerico-liberale strijd
(1830-1885) door Hilde Verschaffel. Spiegel Historiael, jg. 20, nr. 4, april 1985,
p. 190-195.
Pioniers van de moedertaal in de Westvlaamse colleges tijdens het episcopaat
van F.R. Boussen (1834-1848) door M. Hanson. Wetenschappelijke Tijdingen,
jg. 44, 1985, nr. 2, p. 65-77.
Een omstreden punt: het moedertaalonderwijs. De Vlaamsgezindheid en het
vernederlandsingsproces van het M.O. in Vlaanderen (1850-1914) door M.
Hanson. Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 43, 1984, nr. 2, p. 65-74.
1830, Scheuring in de Nederlanden. Deel I. Holland stoot België en daarmee
Vlaanderen af. Deel II. Brussel met Wallonië veroveren Vlaanderen, zetten zich
uit tot België en stoten op hun beurt Holland en daarmee ook de
Generaliteitslanden af, door A. Smits. (Standen en Landen). Kortrijk-Heule,
1983, 432 en 509 p.
1830, Scheuring in de Nederlanden door W. Vandaele. Neerlandia, jg. 89, nr.
1, februari 1985, p. 5-11.
Noord-Zuid en Zuid-Zuid in 1873 door H. Vanacker. Neerlandia, jg. 89, nr. 3,
juli 1985, p. 137-140.
Sporen van Engels onderwijs te Brugge vóór 1830 door L. van Biervliet.
Biekorf, jg. 84, nr. 1, 1984, p. 66-69.
Het gemeentelijk onderwijs te Wervik van 1841 tot en met de schoolstrijd
(1879-1884) door S. Vansteenkiste. Verslagen en Mededelingen van de
Stedelijke Oudheidheidkundige Commissie Wervik, Jb. 1983, p. 71-83.
Generaties Tieltenaars op de schoolbanken. Van Vlaamse en Franse Kostschool
tot lagere afdelingen van het Sint-Jozefscollege, 1788-1983. Een studie van Luc
Neyt. De Roede van Tielt, jg. 14, nr. 2, juni 1983, p. 1-184.
L'enseignement de l'écriture en Belgique 1830-1980 door Fernand Baudin.
Quaerendo, XII, 1982, nr. 1, p. 60 e.v.
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Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het
volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940) door K. de Clerck (met B. de Graeve
en F. Simon). Tielt, 1984, 200 p.
Schets van het Belgisch onderwijsbeleid in de 19e eeuw door K. de Clerck
(met A. Verbruggen-Aelterman). Gent, 1984 (derde druk), 213 p.
Historische Onderwijscollectie. Een kennismaking door K. de Clerck (met B.
de Graeve en F. Simon). Gent, 1985, 79 p.
De sociale herkomst van de onderwijzer in het midden van de negentiende
eeuw. Een onderzoek betreffende Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen door K. Audoor, F. Matthyssen en J. Philips. Lic. verh. gesch.
KUL 1984-1985.
De Oostendse drukkerijen. Een inleidend onderzoek naar het leven en het
werk van een beroepsgroep (1780-1940) door Patrick Vandenabeele. Lic. verh.
gesch. RUG 1984-1985.
De papier- en druknijverheid door A.K.L. Thijs. R. Baetens (ed.), Industriële
Revoluties in de provincie Antwerpen. Antwerpen, 1984, p. 183-192.
Poëzie en pauperisme door Hugo J. Vanheertum. Kruispunt, jg. XXIV, nr. 96,
juni 1985, p. 31-53.
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Het poppenspel als volksvermaak in de Zuidelijke Nederlanden door A.K.L.
Thijs. Spiegel Historiael, 18 (1983), p. 586-593.
Preken in pre-industrieel Vlaanderen. Aspecten van volksmissiepredikatie
tussen 1830 en 1850 door J. Art. Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 97, 1984,
nr. 3, p. 407-421
Dostojevski in Vlaanderen anno 1885: het andere receptiemodel door W.
Gobbers. Spiegel der Letteren, jg. 26, 1984, nr. 1-2, p. 2-16.
Shakespeare opgevoerd door de Gentse Rederijkerskamers in de eerste helft
van de negentiende eeuw door Jozef de Vos. Documenta. Mededelingen van
het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst Gent - Tijdschrift voor
Theater, jg. 2, 1984, nr. 3, p. 133-145.
Organisatorische blokvorming in de socialistische arbeidersbeweging door
Els Witte. Eeuwige dilemma's. Honderd jaar socialistische partij. Leuven, 1985,
p. 65-82.
De Brugse Société littéraire (1786-1881). Een doorsnede uit de jaren 1851-1852
door A. Dewitte. Vriendenboek Jozef Penninck = Het Brugs Ommeland, 1983,
nr. 34, p. 227-231.
Taal en sociale integratie door Els Witte. Brussel, Centrum voor Interdisciplinair
onderzoek naar de Brusselse Taaltoestanden, delen VI en VII, 1983-1985.
Taalgeschiedenis van het oude hertogdom Limburg (15e-19e eeuw) door L.
Wintjens. Hand. Kon. Zuidn. Mij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
jg. 37, 1983, p. 255-262.
Streekgenoten met de pen /Tielt/ door Ph. de Gryse. De Roede van Tielt, jg.
15, nr. 3-4, sept.-dec. 1984, p. 1-179.
Het toneelleven te Gent (1830-1871). De relatie tussen de politieke en de
toneelkundige ontwikkeling door Els Goossens. Lic. verh. gesch. RUG
1983-1984.
Het toneelleven te Wichelen. Deel 1: Algemeen tot ongeveer 1850 door P.
Matthijs. Heem en oudh. Kr. Wichelen, jg. 9, 1982, nr. 4, p. 65-71.
Het toneelleven te Wichelen. Deel 2: Van 1850 tot heden door Paul Matthijs.
Heem en Oudh. Kr. Wichelen, jg. 10, 1983, nr. 2-3, p. 31-62.
De geschiedenis van het toneelonderwijs in Vlaanderen sinds 1860 door Mieke
de Jaegher. Lic. verh. gesch. RUG 1983-1984.
De Turnhoutse bijdrage tot de Nederlandse Letterkunde door A. Keersmaekers.
Turnhout. Groei van een stad o.r.v. H. de Kok en E. van Autenboer. Turnhout,
Culturele Raad, 1983, p. 433-455.
Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit door
K. de Clerck (in samenwerking). Gent, 1985, 2e druk, 247 p.
Het Vlaamse utopische schrijven in de 19de eeuw door Ludo Stynen. Laatst
nog. Opstellen over de aflopende toekomst, Borgerhout, 1985, red. Luk de Vos,
p. 21-42.
La Flandre Libérale en de Vlaamse Beweging (1874-1884) door J. Verschaeren.
Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 43, 1984, nr. 3, p. 129-141.
De Vlaamse kwestie 1830-1914. Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden
door H. van Velthoven. (Standen en Landen, LXXXII). Kortrijk-Heule, UGA,
1982, 369 p.
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Vlaamse en Nederduitse literatuur in de negentiende eeuw. II. Vertalingen,
receptie, beinvloeding door Ludo Simons. Gent, Kon. Academie, 1985, p.
195-436, reeks VI, nr. 112bis.
Arm Vlaanderen door Els Witte. Geschiedenis van Vlaanderen, Brussel, 1983,
70 p. /ook in het Frans/.
Grimms oproep tot volkskundig onderzoek in het Nederlandse taalgebied door
Ivo Vermeiren. Volkskunde, jg. 84, 1983, nr. 2, april-juni, p. 184-189.
Overzicht van het onderzoek naar de Belgische Vrijmetselarij in de 19de eeuw
door Els Witte. Brussel, 1985, 24 p. p.m.
Les Loges belges et le mouvement flamand au XIXe siècle door Els Witte.
Visages de la Franc-Maçonnerie beige du XVIIIe au XXe siècle (éd. H. Hasquin).
Bruxelles, U.L.B., 1983, 10 p.
La Franc-Maçonnerie beige face au Mouvement Flamand door Els Witte.
Septentrion, jg. 12, 1983, nr. 2, p. 48-53.
De vrouw op de Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen 1849-1912
door Lut Troch. De negentiende eeuw, jg. 8, nr. 1, juni 1984, p. 17-22.
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De controverse over de vrouwelijke apotekers in de farmaceutische wereld
van de 19e eeuw door L.J. Vandewiele. Aesulinair nr. 3, dec. 1983 en Farm.
Tijdschrift Belgie, jg. 61, 1984, p. 73-78.
Ontwikkelingsschets van de literatuur in West-Vlaanderen (6) door A. Demedts.
V.M.A., 1983, afl. 3, p. 551-552 (samenvatting).
De weerslag van de Jameson-inval, hoofdzakelijk op Vlaams-België door Jan
Goris. Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen (1895-1899). (Redactie).
Welke liederen werden op de Vlaams-Nationale Zangfeesten en de
Ijzerbedevaarten als ‘Zuidafrikaans’ nationaal lied gezongen? door Jan Goris.
Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 42, 1983, p. 160-164.
België en de Boerenrepublieken. Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen (ca.
1815-1895) door Jan Goris. Retie, 1983, 624 p.

II. Personen
Louis de Ba(e)cker (1814-1896) door Pierre Brachin. N.B.W., dl. 11,
1986. p.m.
De ‘Mertensen’ en de ‘Van Beersen’ uit Antwerpen (18de en 20ste eeuwen).
Hoofdstuk II uit: Jan van Beers Jr., de verloren zoon (Lier 1852 - Fays aux
Loges 1929) door G. Schmook. Mens en Taak. Socialistisch tijdschrift voor het
geestesleven, jg. 25, 1982, nr. 4, p. 88-113.
Peter Benoits onrust. Hertoetst aan oud beproefd en nieuw onder de hand
gekomen materiaal 1980 door Ger Schmook. Antwerpen, 1983, 272 p.
Peter Benoit: ‘ankerend’ aan de Melkmarkt (1886-1894) tussen Oude
Koornmarkt (1871) en Oude Beurs (1894-1901) door G. Schmook. Antwerpen.
Tijdschrift van de Stad Antwerpen, 28, 1982, p. 115-120, 161-168, 225-228
(ill.)
De maatstok van Peter Benoit door A. Brys. Biekorf, jg. 83, 1983, nr. 4, p.
438-440.
Peter Benoits leven ontsluierd door Eddy Frans. Boek en Bibliotheek, jg. II, nr.
9, 1984, jan. feb. mrt., p. 207.
Peter Benoit en Izegem door Hendrik Willaert. Ten Mandere, jg. 24, nr. 3, 1984,
107 p.
Frans Jozef Blieck en de Vlaamse Beweging door Anne-Marie Renier. Lic.
verh. Germ. RUG, 1982-1983.
Deken De Bo. Catalogus tentoonstelling door B. de Leeuw, 1985, 26 p.
/Leenaart/ De Bo en /Albrecht/ Rodenbach door J. Huyghebaert. Biekorf, jg.
84, 1984, nr. 4, p. 376-380.
De Brugse drukkers Bogaert door A. van den Abeele. Biekorf, jg. 85, nr. 1,
1985, p. 47-74.
J.H. Bormans' ‘Verslag’ als document van de Zuidnederlandse spellingstrijd
door P. Hessmann. Een Spyeghel voor G. Jo Steenbergen. Leuven, 1983, p.
159-177.
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J.H. Bormans over de literatuur van zijn tijd (1840-1846) door Guido J. Wulms.
Album Van Vinckenroye, 1985, p. 321-329.
Jan-Hendrik Bormans en de Vlaamse Beweging door P. Hessmann. Over
volksopvoeding en staatsvorming. Feestbundel Maurits van Haegendoren 80
jaar. Antwerpen, 1983, p. 171-179.
Franciscus-Renatus Boussen, bisschop van Brugge (1834-1848) door S.
d'Ydewalle. Hand. Genootsch. voor Geschiedenis, jg. 121, 1984, nr. 1-2, p.
97-136.
Paarwoorden van Karel Broeckaert door J. Huyghebaert. Biekorf, jg. 85, 1985,
p. 98-100.
Charles Louis Carton door P. de Baere. Brugge die Scone 1982.
Bij het beschouwen der beeltenis van Chassé door W. Couvreur. V.M.A., 1983,
afl. 3, p. 558.
René de Clercq (1877-1932) door Koen Hulpiau. N.B.W., dl. 11, 1986. p.m.
Charles de Coster et sa Légende d'Ulenspiegel door Stefaan van den Bremt.
Septentrion, jg. 13, 1984, nr. 1, p. 36-43.
Wat schreef Pieter-Domien Cracco? door V. Arickx. Biekorf, jg. 84, 1984, nr.
2, p. 200-201.
De kritische receptie van Conscience in Engeland door Dr. O. Wellens. Hand.
Znl., jg. 36, 1982, p. 259-271.
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Bij het einde van het Consciencejaar door J. van Bergen. Den Athenee, jg. 1,
nr. 2 (= dec. 1983), p. 2-4.
Hendrik Conscience: pluralist avant la lettre door J. van Bergen. Boek en
Bibliotheek, jg. II, nr. 8, okt.-dec. 1983, p. 172-174.
Hendrik Conscience: de man van heel Vlaanderen door J. van Bergen. Dag van
de Marnixring 1983, programmabrochure, p. 27-29.
Consciences relatie met en brieven aan Eugeen van Oye door M. de Bruyne.
Biekorf, jg. 83, 1983, nr. 3, p. 270-286.
Hendrik Conscience. De schat van Felix Roobeek. Red. D. Uyt den Boogaard
e.a. Deurne, 1984, 272 p.
Tentoonstellingscatalogus ‘Hendrik Consciece te Brussel’ 1883-1983.
Honderd jaar Conscience, vijftig jaar AMVC. Antwerpen, jg. 29, 1983, nr. 4,
dec., p. 206-210.
Tekst en maatschappij in Consciences ‘De arme edelman’ door P. Couttenier.
Bulletin van de Vereniging voor Algemene en Vergelijkende
Literatuurwetenschap, nr. 4, 1983, p. 41-48.
Het dubbel debuut van Conscience door P. Couttenier. Uut goeder jonsten.
Studies aangeboden aan Prof. Dr. L. Roose naar aanleiding van zijn emeritaat,
red. K. Porteman. Leuven/Amersfoort, 1984, p. 143-148.
Brieven van Hendrik Conscience V door G. Degroote. Hand. Kon. Znl. Mij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, jg. 37, 1983, p. 49-65.
Hendrik Conscience, een man van alle tijden door Jan Gerits. Autotoerist, jg.
36, nr. 4, 16.2.1983, p. 4-9.
Consciences ‘Leeuw van Vlaenderen’ als historische roman en nationaal epos
in Europees perspectief door W. Gobbers. De leeuw universeel symbool en
wapen van Vlaanderen, Stadsbibliotheek Antwerpen, 1983 = Publikaties
SBA/AMVC, 3, p. 61-72.
Hendrik Conscience en ons volksleven door A. van Hageland. Aartselaar, 1984,
268 p.
Consciences nederige kranskens uit heidekruid en koornbloemen door A.
Keersmaekers. V.M.A., 1983, afl. 3, p. 503.
Zuivere Conscience gezuiverd door A. Keersmaeekers. Standaard, 24.9.1983
(Standaard der Letteren, p. 3).
Conscience wees wel eens in de verkeerde richting door A. Keersmaekers.
Standaard, 11-12.6.1983, p. 12.
Het raadsel van ‘De Loteling’ /H. Conscience/ door A. Keersmaekers. Standaard,
28-29.5.1983, p. 26.
Heeft Conscience wel honderd boeken geschreven? door A. Keersmaekers.
Standaard, 14-15.5.1983, p. 18.
Cijfers bevestigen oude slagzin: Conscience léérde zijn volk lezen door A.
Keersmaekers. Standaard der Letteren, nr. 1616, 30.4.1983, p. 2.
Zelfcensuur van Conscience door A. Keersmaekers. Standaard, 20.6.1983, p.
9.
Conscience over emigratie naar ‘Het Goudland’ (1862) door A. Keersmaekers.
Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant,
jg. 66, 1983, afl. 1-2, p. 81-99.
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Leven van de pen: verre droom. Conscience was geen geldduivel door A.
Keersmaekers. Standaard, 10-11.10.1983 (Standaard der Letteren p. 2).
Wanhopige Conscience verbrandde een schat aan documenten door A.
Keersmaekers. Standaard, 11.7.1983, p. 10.
Conscience kon wèl eens een maagd doen blozen... door A. Keersmaekers.
Standaard, 25.7.1983, p. 14.
Hendrik Conscience /met o.m. interviews/ door Gie Laenen. Autotoerist, jg.
36, nr. 6, 16.3.1983, p. 2-17.
Voor-en nageslacht van Hendrik Conscience (1812-1883) door J. Laporte. Vl.
Stam, jg. 19, nr. 10, okt. 1983, p. 433-452.
Rommelen in Conscience-zak door R.F. Lissens. D.W.B., jg. 128, 1983, nr.
10, p. 786-787.
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Gezelle en Conscience: enkele raakpunten door W. Muylaert. Vriendenboek
Jozef Penninck = Het Brugs Ommeland, 1983, nr. 3/4, p. 369-373.
Anvers, ville de Henri Conscience ou de Georges Eekhoud? door Ludo Simons.
Septentrion, jg. 12, 1983, nr. 1, p. 3-9.
Hendrik Conscience c.s. schrijven aan zijne majesteit Leopold I: 10.10.1846
door Ger Schmook. Gent, Academie, 1984, 273 p.
Conscience in Scandinavie. Een bibliografische verkenning door Hilda van
Assche. Album Van Vinckenroye, 1985, p. 299-310.
Bouwmeester Pierre Nicolas Croquison door F. Germonprez. De Leiegouw,
jg. 26, afl. 2-3, juni 1984, p. 185-193.
Frans Donaat van Daele (Vaelande) (1737-1818) door Jozef Huyghebaert.
N.B.W., dl. 11, 1986.
Jan-Baptist David (1801-1866) door Lode Wils. N.B.W., dl. 11, 1986. p.m.
De Brugse drukkers Amand Delplace-Beernaert en Modest Delplace door A.
van den Abeele. Biekorf, jg. 85, nr. 2, 1985, p. 131-144.
De Brugse drukkers Amand Delplace-Beernaert en Modest Delplace door A.
van den Abeele. Biekorf, jg. 85, nr. 2, 1985, p. 131-144. p.m.
Geschiedenis van de uitgeverij-drukkerij Desclée de Brouwer. De periode
1877-1896 door A.D./ewitte/. Biekorf, jg. 85, nr. 1, 1985, p. 107-108.
Anvers, ville de Henri Conscience ou de Georges Eekhoud? door Ludo Simons.
Septentrion, jg. 12, nr. 1, 1983, p. 3-9.
Pieter Eggerickx, de blinde Gentse marktzanger (1796-1868) door W.L.
Braekman. Volkskunde, jg. 85, 1984, nr. 4, p. 295-351.
Wingene, dorp van moeder Gezelle, waar Breughel herleefde door /Arthur
Vandoorne?/. Tielt, 1983.
Franciscus-Renatus Boussen, bisschop van Brugge (1834-1848) /i.v.m. Gezelle/
door S. d'Ydewalle. Hand. Genootsch. voor Geschiedenis, jg. 121, 1984, nr.
1-2, p. 97-136.
De rede van G. Gezelle in Tielt. Tekstuitgave en commentaar door Romain
Vanlandschoot. Gezelle-kroniek 1985 (of 1986). p.m.
Gezelles poezie door J.J.M. Westenbroek. Ons Erfdeel, jg. 26, 1983, nr. 5
(nov.-dec.), p. 753-755.
Dichten... wat is dichten dan? (Over de briefwisseling Gezelle- Maurice van
der Haeghen) door J. Boets. Gezelliana, jg. 12, 1983, afl. 2, p. 40.
Gezelle en Conscience: enkele raakpunten door W. Muylaert. Vriendenboek
Jozef Penninck = Het Brugs Ommeland, 1983, nr. 14, p. 369-373.
Guido Gezelle. Nagelaten dichtwerk I door J. Boets m.m.v. J. de Muelenaere,
P. Couttenier, K. de Busschere. Antwerpen, 1984, 415 p. Nagelaten dichtwerk
II. Antwerpen, 1985.
Uit Gezelles ‘Groot Liedboek’ door J. Boets. Gezelliana, jg. 12, 1983, afl. 2,
p. 56-59.
In- en uitsprong in Gezelles ‘Rijmsnoer’ door P. Claes en C. d'Haen. Spiegel
der Letteren, jg. 25, 1983, nr. 2, p. 98-113.
Onconventioneel gebruik van woord- en zintekens bij Gezelle door Paul Claes
en Christine d'Haen. Spiegel der Letteren, jg. 26, 1984, nr. 3-4, p. 257-265.
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Gezelle als Proteus: individuele en groepskarakterisering in enkele
bruiloftsgedichten door J.J.M. Westenbroek. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p.
39-71.
Gezelles onvoltooide vertaling van Newmans ‘Dream of Gerontius’ door P.
Couttenier. Gezelliana, jg. 12, 1984, p. 106-116.
Guido Gezelle: het grote herstel en de nieuwe poëzie door P. Couttenier.
Nederlandse literatuur na 1830. Stichting Teleac/ BRT-Instructieve Omroep,
1984, p. 50-63.
Poëzie en maatschappij. Een didactisch project rond enkele gedichten van G.
Gezelle door P. Couttenier. Poëzie in het onderwijs Leuven/Amersfoort, 1984.
Werkgroep Ufsal-Docebo, p. 105-134.
De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen IV door Katrien Crucke.
Lic. verh. Germ. RUG. 1983-1984.
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Brieven van de leden van de Dtetsche Biehalle aan Guido Gezelle (1) door
Pascale Deboever. Lic. verh. Germ. RUG 1984-1985.
Een keerpunt in Gezelles Roeselaarse tijd: het heengaan van Superior Faict: 24
oktober 1856 door /André Demeulemeester?/. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p.
86-88.
Die fameuze vierde slaapzaal in het Roeselaarse internaat /i.v.m. Gezelle/ door
/André Demeulemeester?/. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p. 85-86.
Luisterrijk feest voor de nieuw gewijde priester Gezelle juni 1854 door André
Demeulemeester. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p. 82-85.
Een nieuwe ‘anglo-vlaamse medebroeder’ voor het Klein Seminarie /i.v.m.
Gezelle/ door André Demeulemeester. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p. 80-81.
Nogmaals: het toelatingsexamen wilsbegeerte van Gezelle door André
Demeulemeester. Gezelle-kroniek, jg. 17, 1984, p. 77-79.
Nogmaals: Kanunnik Bernard Nachtergaele en Gezelles ‘De Mandelbeke’ door
André Demeulemeester. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p. 74-76.
Gezelles lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde 1886-1899 door Wim Depoortere. Lic. verh. Germ. RUG 1983-1984.
Gentse Bijdr. Lit. Studie nr. 8, Gent, 1985.
De briefwisseling van Guido Gezelle in het kader van de neogotiek door Caroline
de Dycker. Lic. verh. Germ. RUG 1983-1984.
De brieven van de leden van de Dietsche Biehalle aan Guido Gezelle (2) door
Ina Galle. Lic. verh. Germ. RUG 1984-1985.
Bibliografie 1980 /Gezelle/ door J. Geens. Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p.
91-110.
De briefwisseling tussen Guido Gezelle en Johan Winkler door Dries Gevaert.
Lic. verh. Germ. RUG 1983-1984.
Het nut van het handschrift bij het beschrijven van een poëtica: ‘De dakpannen’
door G. Gezelle door C. d'Haen. Album Hoebeke, 1985, p. 211-214.
Transcriptie en analyse van enkele handschriften van Guido Gezelle (vervolg
en slot) door C. d'Haen. Gezelliana, jg. 12, 1983, afl. 2, p. 60-72.
Omtrent een Latijns ‘gedicht’ van Guido Gezelle door Christine d'Haen.
Gezelliana, jg. 11, 1981-82, afl. 2-3, p. 45-53.
De eerste scheiding Gezelle-Van Oye (nov.-jan. 1858-1859) door E. Janssen.
Gezelliana, jg. 12, 1983, afl. 2, p. 41-55.
Gezelle dichter van de familie Van Damme door R. Lagrain. De Leiegouw, jg.
26, afl. 2-3, juni 1984, p. 171-184.
Gezelles godsdienstlessen in het Engels klooster door R. Lagrain.
Gezellekroniek, jg. 17, 1984, p. 19-38.
Gezelle als bewerker van oude Nederlandse liederen en balladen I & II door E.
Rombauts. V.M.A., afl. 3, 1984, p. 389-390; p. 430-431.
Enkele nieuwe gegevens omtrent het ontstaan van Gezelles bundel Liederen,
Eerdichten et Reliqua (1880) door P. Couttenier. Gezelliana, jg. 13, 1985, p.
47-52.
Gods zonne blonk, Gods regen daalde. Bij een onbekend gedicht van Guido
Gezelle door Jozef Boets. Hulde-album Dr. F. van Vinckenroye, Hasselt, 1985,
p. 99-104.
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Karel de Gheldere (1839-1913) door Raf Seys. N.B.W., dl. 11, 1986. p.m.
Von der Schwierigkeit, Klaus Groth (ins Niederländische) zu übersetzen door
Ludo Simons. Jahresgabe der Klaus-Groth-Gesellschaft, 1983, p. 49-66.
Lodewijk van Haecke, Een paster van den bloede door Renaat Ramon.
VWS-cahiers 103, jg. 18, nr. 3, 1983, 16 p.
Ferdinand Frans Ernest vander Haeghen (1830-1913) door Kamiel G. van
Acker. N.B.W., dl. 11, 1986. p.m.
Dichten... wat is dichten dan? (Over de briefwisseling Gezelle-Maurice van der
Haeghen) door J. Boers. Gezelliana, jg. 12, 1983, afl. 2, p. 40.
Jan Baptist van Hemel (1798-1866) door Karel Swenden. N.B.W., dl. 11,
1986. p.m.
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Herdenking Prof. J.F.J. Heremans door Lut Troch. Boek en Bibliotheek, 1983,
april-mei-juni, jg. II, nr. 6, p. 135.
Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van het moedertaalonderwijs
in Vlaanderen door Lut Troch. Gent, 1984, Uit het verleden van de RUG, nr.
16, 84 p.
Emanuel Hiel, dichter en flamingant tussen Dender en Zenne 1834-1899 door
Dr. E. Willekens. Brussel, 1984, 87 p.
Emanuel Hiel herdacht door Ada Deprez. Boek en Bibliotheek, 1984, jg. II,
juli-aug.-sept., p. 241-245
Onze kwartierstaat: Emanuel Hiel door J. Laporte en H. Sprangers. Vlaamse
Stam, jg. 20, nr. 12, december 1984, p. 505-522.
Over Van Hoogeveen-Sterck en het tijdschrift De Vlaemsche Rederyker
(1844-1856) door A. Deprez. Hulde-Album prof. dr. Marcel Hoebeke, Gent,
1985, p. 139-152.
Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. I.
Nadere kennismaking met Karel van Hulthem. II. De veiling - A.J. Nuewens
in 1811 en een anonieme veiling in 1812 door J. Deschamps. V.M.A., 1984,
afl. 3, p. 380-382; p. 431-434.
Propaganda in de Vlaamse literatuur. Van Jacob Kats tot Jozef Versou, enkele
vergeten werken door Ludo Stijnen. Diogenes. Letterkundig tijdschrift, jg. 2,
nr. 1, januari 1985, p. 31-42.
Jakob Lodewijk Kesteloot (1778-1852) door Karel Velle. N.B.W., dl. 11,
1986. p.m.
Rosalie Loveling: nieuwe gegevens door A. van Elslander. V.M.A., 1984, afl.
3, p. 436.
De ‘Mertensen’ en de ‘Van Beersen’ uit Antwerpen (18de en 20ste eeuwen).
Hoofdstuk II uit: Jan van Beers Jr., de verloren zoon (Lier 1852 - Fays aux
Loges 1929) door G. Schmook. Mens en Taak, jg. 25, 1982, nr. 4, p. 88-113.
Multatuli en de poëzie door Karel Wauters. Over Multatuli, 13, 1984, p. 2-9.
Multatuli in Brussel door Marcel Janssens. Over Multatuli, 14, 1985, p. 1-10.
Emiel Neirynck, dichter van ‘De jongen van boos Iseghem’ (1839-1916) door
Antoon Vandromme. Ten Mandere, jg. 24, nr. 1, feb. 1984, p. 95-99.
Karel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. II.
De veiling - A.J. Nuewens in 1811 en een anonieme veiling in 1812 door J.
Deschamps. V.M.A., 1984, afl. 3, p. 380-382.
De veiling van de bibliotheek van de Brusselaar Anton Jozef Nuewens in 1811
door J. Deschamps. Album A. Keersmaekers. p.m.
Fr. J. Olivier (1829-1887), antiquaar, veilinghouder en uitgever door J.
Deschamps. V.M.A., 1983, afl. 1, p. 14-16.
Franciscus Johannes Olivier door J. Deschamps. N.B.W., dl. 10, 1983, kol.
483-491.
Consciences relatie met en brieven aan Eugeen van Oye door M. de Bruyne.
Biekorf, jg. 83, 1983, nr. 3, p. 270-286.
De eerste scheiding Gezelle- Van Oye (nov.-jan. 1858-1859) door E. Janssen.
Gezelliana, jg. 12, 1983, afl. 2, p. 41-55.
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Twee Westvlaamse cultuurdragers: Hendrik Persyn (Wingene, 1857 - Wingene
1933) en Lodewijk Scharpé (Tielt 1869 - Betekom 1935) door A. Vandoorne.
De Roede van Tielt, jg. 16, nr. 1, maart 1985, p. 31-44.
Nog over ‘De Zwaantjes’ door Hendrik Persyn door Karel de Busschere. De
Roede van Tielt, jg. 14, nr. 3-4, sept.-dec. 1983, p. 54-55.
Een tussendoortje: 't Molenrad van Hilda Ram door F. Verbiest. Heemkundig
Handboekje voor de Antwerpse regio, jg. 31, nr. 2, zomer 1983, p. 34-35.
Alexander Rodenbach en de slag bij Rozebeke door J. Huyghebaert. Biekorf,
jg. 83, 1983, nr. 2, p. 178-184.
/Leenaart/ De Bo en /Albrecht/ Rodenbach door J. Huyghebaert. Biekorf, jg.
84, 1984, nr. 4, p. 376-380.
Rodenbach en België. Een niet-gepubliceerde tekst van Albrecht Rodenbach
door L. Gevers. Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 42, 1983, nr. 3, p. 129-138.
Albrecht Rodenbach en de uitgave van zijn Eerste Gedichten door J.
Huyghebaert. Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 42, 1983, nr. 1, p. 31-43.
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Een idylle in de late negentiende eeuw /R. Rooses/ door A. Deprez. V.M.A.,
1982, afl. 1, p. 71-89 en Gentse Bijdragen tot de Literatuurstudie.
Twee Westvlaamse cultuurdragers. Hendrik Persyn (Wingene 1857 - Wingene
1933) en Lodewijk Scharpé (Tielt 1869 - Betekom 1935) door A. Vandoorne.
De Roede van Tielt, jg. 16, nr. 1, maart 1985, p. 31-44.
Leven en werk van Prof. C.P. Serrure door A. Deprez. Heemkundig Tijdschrift,
Moortsele, 1982, 11 p.
David de Simpel (1778-1851) door Jozef Huyghebaert. N.B.W., dl. 11,
1986. p.m.
Slosse en zijn werk ‘Rond Kortrijk’ (1842-1920) door Antoon Vandromme.
Ten Mandere, jg. 24, nr. 1, febr. 1984, p. 75-94.
De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand
Augustijn Snellaert (1809-1872) door Marcel de Smedt. Gent, Kon. Academie,
1984, reeks VI, nr. 114, 406 p.
Een literatuurgeschiedenis in handschrift door F.A. Snellaert door Marcel de
Smedt. Uut goeder jonsten. Studies aangeboden aan Prof. Dr. L. Roose naar
aanleiding van zijn emeritaat. Leuven/Amersfoort, 1984, p. 131-142.
Snieders August (1825-1904) door Karel Wauters. N.B.W., dl. 11, 1986. p.m.
Snieders Jan Renier (1812-1888) door Karel Wauters N.B.W., dl. 11,
1986. p.m.
‘Hard labeur’. Het weinig bekend meesterwerk van Reimond Stijns door Nicole
Verschoore. Boek en Bibliotheek, jg. 1983, okt., nov., dec., jg. II, nr. 8, p.
182-186; jg. 1984, jan., feb., mrt, jg. II, nr. 9, p. 208-211; jg. II, nr. 10, p.
230-232.
Antoine Stillemans (1832-1916) en de Vlaamse Studentenbeweging aan het
Klein Seminarie te Sint-Niklaas 1860-1888 door L. Collin. Annalen van de
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Boekbesprekingen
Jan FONTIJN, Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur
en decadentie rond 1900. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij B.V.,
1983. 207 blz.
Karel WAUTERS, Wagner in Vlaanderen (1844-1914). Een
cultuurhistorische studie. Gent, Secretariaat van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1983, 539 blz.
De Academieleden, Dr. h.c. Ger Schmook en Prof. em. dr. R.F. Lissens, zijn met
hun oproep tot systematische studie van de nog grotendeels onontgonnen en daardoor
ondergewaardeerde 19de-eeuwse Vlaamse literatuur en tot de daarbij horende uitbouw
van een behoorlijke apparatuur van de Nederlandse literatuurstudie, geen roependen
in de woestijn gebleven. Met hun eigen studies als voorbeeld zijn zij erin geslaagd
tal van jongere navorsers te stimuleren om in hun spoor te treden. De laatste twee
decennia werd er op het terrein van de 19de-eeuwse Vlaamse literatuur heel wat
grondig studiewerk verricht, zodat de verruimde en verdiepte kennis ons in staat kan
stellen tot een gefundeerde en verantwoorde synthese en evaluatie te komen. Daardoor
wordt het mogelijk om de reeds zo lang ontbrekende delen in de door F. Baur groots
opgezette Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden eindelijk op te stellen,
nl. de delen VIII en X over de 19de- en 20ste-eeuwse Zuidnederlandse literatuur (de
publikatie van deel X is trouwens voor dit jaar voorzien). De achterstand met de
buitenlandse literatuurstudie wordt aldus steeds meer ingelopen, wat een nieuwe
stimulans voor de comparatistische literatuurstudie kan betekenen.
Een belangrijke bijdrage daartoe werd inmiddels weer geleverd door dr. Karel
Wauters met zijn door de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde
bekroonde en uitgegeven studie over de receptie van Wagners kunst in Vlaanderen.
De auteur heeft inderdaad met deze publikatie een nog grote lacune weten aan te
vullen. Door talrijke goed gedocumenteerde werken hebben we immers reeds een
vrij scherp beeld gekregen van de Wagner-receptie in de meeste Westeuropese landen,
doch voor het Nederlandse taalgebied was een gelijkaardige studie, zelfs niet in de
vorm van een beknopte schets, voorhanden. Dankzij de speurzin en het monnikenwerk
van Karel Wauters beschikken we echter thans over een studie die door de
systematische aanpak en de grondige documentatie een welverdiende plaats kan
innemen in de internationale Wagner-bibliografie
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(reden waarom het jammer is dat de auteur deze publikatie niet heeft afgesloten met
een synthese in het Engels). Voor elke neerlandicus die zich bezig houdt met of zich
interesseert voor de 19de-eeuwse literatuur is dit voortaan een onmisbaar naslagwerk.
Ondanks de indrukwekkende omvang van zijn studie, is Wauters er nochtans niet
in geslaagd het hiaat volledig te dichten. Bij de terreinverkenning van de
Wagner-receptie in de Nederlanden kwam hij al vlug tot het inzicht dat het voor één
persoon ondoenbaar was zowel de Wagner-receptie in Nederland als in Vlaanderen
in één boekdeel weer te geven. Niet alleen bleek het materiaal daarvoor te omvangrijk
en te veelomvattend, doch terecht stelt hij dat tot aan de Eerste Wereldoorlog de
wisselwerking tussen het Vlaamse en Frans-Belgische cultuurleven zo intens was,
dat een overzicht hiervan een hechtere eenheid vormt dan een synthese van de
Wagner-appreciatie in Vlaanderen en Nederland. Inmiddels is trouwens ook voor
Noord-Nederland een boek verschenen waarin de Wagner-invloed wordt nagegaan.
Daar echter dat werk niet is opgesteld vanuit eenzelfde streven naar systematiek en
volledigheid, is daarmee het hiaat voor Nederland nog niet gedicht. Onder een fraai
ogend omslag in Jugendstil-stijl en een al even esthetiserende titel als Leven in extase.
Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900, heeft Jan
Fontijn een aantal opstellen gebundeld (hoofdzakelijk vooraf gepubliceerd in De
Revisor tussen 1975 en 1983) waarmee hij wil aantonen ‘hoe groot de invloed van
Wagner op de cultuur en literatuur was’ (p. 7). In feite zijn het enkele losse
essayistische beschouwingen over de Wagner-appreciatie bij Louis Couperus en
Marcellus Emants (met publikatie van Couperus' kortverhaal ‘De binocle’ en
‘Wagners tekst van der Ring des Nibelungen’ en van Emants' reportage ‘Uit
Bayreuth’) en een beknopte schets over ‘Wagner en de literatuur’ die slechts een
terreinverkenning in vogelvlucht is van de Wagner-receptie in Nederland. Veel
nieuwe wetenswaardigheden biedt dit werk de geïnteresseerde onderzoeker van de
19de-eeuwse literatuur niet, maar misschien is het de aanzet tot een grondig onderzoek
van iemand met evenveel geduld, speurzin en uithoudingsvermogen als dr. Karel
Wauters.
Onder zijn bescheiden en eerder prozaïsche titel en minder fraai en origineel omslag
(waarbij ik mij afvraag waarom dit weinig gelijkende portret van de Parijse fotograaf
F. Nadar werd afgedrukt en niet b.v. de beter passende tekening van de Art
Nouveau-schilder Henry de Groux uit de ‘Gästebücher’ van Wagners stamcafé te
Bayreuth), schuilt evenwel een ware ‘Fundgrube’ van Wagneriana. Deze publikatie
is dan ook de vrucht van een bijna twintig jaar durend onderzoek, vanaf zijn
onuitgegeven licentiaatsverhandeling van 1965 (waarvan hij een samenvatting
publiceerde in Wetenschappelijke Tijdingen, jg. XXV (1966), kol. 345-356) over
zijn doctoraal proefschrift van 1976 tot het huidige boek. Het grote probleem zal dan
ook voor Wauters wel geweest zijn de afbakening van het
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werkterrein en de selectie en ordening van het omvangrijke en disparate materiaal.
De methodologische problemen die oprijzen bij de afgrenzing, beperking en ordening
heeft hij in een gecomprimeerde inleiding van een tiental bladzijden rustig uiteengezet.
De auteur komt daarbij onomwonden uit voor zijn pragmatische aanpak, zonder zich
al te zeer te verdiepen en eventueel te verstrikken in terminologische en
theoretisch-methodologische problemen. Zijn getroffen beslissingen lijken mij
verantwoord en getuigen van inzicht en gezond verstand, al betreur ik het wel dat
hij op het centrale begrip van de ‘receptie’ en de literatuur hierover niet is ingegaan,
daar een dergelijke bezinning m.i. aan de structurering van zijn studie ten goede zou
zijn gekomen. Wel gedefinieerd worden de begrippen Wagnerisme en invloed, terwijl
ook de cultuur-historische benadering en de methode van bronnenopsporing en van
excerpering worden toegelicht.
Naast de geografische beperking van het onderzoeksdomein heeft de auteur zijn
studie ook in de tijd begrensd: als terminus a quo wordt het jaar 1844 gekozen waarin
de eerste nog zwakke Wagner-echo's opklinken in Vlaamsch België, tevens het eerste
Vlaamse dagblad dat door Jan de Laet, Domien Sleeckx en Jacques van de Velde te
Brussel werd uitgegeven en waarin vermoedelijk de fervente theater- en operabezoeker
Sleeckx de deining commentarieerde die de premières van Rienzi en Der Fliegende
Holländer bij het Duitse operapubliek hadden veroorzaakt. Doch deze vermeldingen
blijken nog maar erg geïsoleerde referenties te zijn, daar de naam Wagner niet meer
opduikt in de Vlaamse periodieken tot omstreeks 1855. De eigenlijke Wagnerstudie
in Vlaanderen kan dan ook maar starten vanaf de eerste Tannhäuser-opvoering in
het Théatre Royal te Antwerpen op 13 maart 1855. De auteur meent zijn
Wagner-itinerarium te kunnen stoppen in 1914, omdat daarna inderdaad de inwerking
van Wagner op het cultuurleven niet meer zo ingrijpend was. Terecht stelt de auteur
dat het Wagnerisme als Europees cultuurverschijnsel zijn voedingsbodem vond in
een bepaald socio-cultureel klimaat en geschraagd werd door een esthetica waarin
ondanks realistische en naturalistische tendenzen een romantisch kunstbesef
gehandhaafd bleef (p. 14). Hierbij moet ik echter wel opmerken dat het bewijzen
van deze centrale stelling, wat de rode draad van deze studie had dienen te zijn, wel
eens door de auteur uit het oog wordt verloren in zijn ijver om alle feiten en feitjes
netjes op te stapelen bij de constructie van de geschiedenis van de Wagner-receptie
in Vlaanderen. Vooral de ideologische component vond ik onvoldoende aanwezig
in de verklaringen voor het gebrek aan belangstelling of voor de pieken in de receptie,
voor de negatieve of voor de positieve appreciatie. Juist uit receptiestudies is gebleken
dat esthetische criteria zelden vrij zijn van ideologische connotaties. Aldus zou ook
het verschil in Wagnerappreciatie tussen de literatuur van de romantiek en van het
fin-de-siècle scherper kunnen geaccentueerd en beter kunnen verklaard worden.
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Tenslotte heeft Wauters nog een derde en belangrijke restrictie dienen aan te brengen.
Geconfronteerd met de complexiteit van het Wagnerisme dat zich niet alleen
manifesteerde in de muziek, maar ook in de literatuur en plastische kunsten, heeft
hij zich wijselijk beperkt tot het hem als filoloog vertrouwde terrein van de
letterkunde. Men kan van een vorser inderdaad niet eisen dat hij als musicoloog,
literatuur- en kunsthistoricus zou optreden met een even grote belezenheid en
wetenschappelijke beslagenheid op al deze gebieden. Gelet echter op de vele nauwe
banden die componisten en letterkundigen in het 19de-eeuwse Vlaanderen hadden,
heeft Wauters toch aandacht besteed aan de rol van de voornaamste
Wagner-opvoeringen en aan de Wagner-visie van de voornaamste Vlaamse musici
zoals die tot uiting komt in hun publikaties. Hoewel Wauters daarbij wel de
technisch-muzikale aspecten van de compositietechniek buiten beschouwing laat,
toch is ook deze reconstructie zo nauwgezet en indringend, dat hij wel over een
degelijke muzikale vorming moet beschikken en/of een grote belezenheid terzake
heeft verworven. Het laatste, is wel zeker, want daarvan getuigt hij met een uitvoerige
bibliografie.
De grootste verdienste van de auteur ligt evenwel in de systematische en logische
ordening van de ontzagwekkende hoeveelheid materiaal. De lezer krijgt aldus een
helder en vlot verwoord overzicht van de Wagner-receptie in Vlaanderen ingedeeld
in drie fazen. De Vlaamse Wagner-receptie beschouwt hij daarbij niet als een
geïsoleerd verschijnsel, maar als een onderdeel van het Europese Wagnerisme. Elke
faze wordt daarom gesitueerd tegen de buitenlandse en Frans-Belgische achtergrond
om aldus eventuele onderlinge verbanden en verwantschappen te kunnen aantonen.
Met deze verhelderende syntheses die perspectieven openen voor verdere
comparatistische studies, geeft hij eens te meer blijk van een grote eruditie.
In de eerste faze, van 1844 tot 1876, schetst hij de schaarse, maar toch geleidelijk
stijgende belangstelling voor Wagner. De meeste beschouwingen - zoals we ook zelf
kunnen vaststellen aan de hand van de talrijke citaten - geven echter nog ‘blijk van
onkunde en provincialistische geborneerdheid’ (p. 71). Alleen Peter Benoit en de
musicoloog Edmond vander Straeten schreven toen met een redelijke kennis van
zaken over Wagner, zodat hun beschouwingen dan ook apart en uitvoeriger worden
behandeld. Hun visie wordt wel als eenzijdig bestempeld, omdat zij al te exclusief
de nadruk leggen op de nationalistische geaardheid van Wagners kunst. Overtuigend
wordt hier aangetoond dat Benoit in wezen geen echt Wagneriaan is geweest, maar
in de propaganda van Wagners kunst een mogelijkheid zag om het Vlaamse publiek
te sensibiliseren voor een gelijkaardige nationale muziekkunst in Vlaanderen. Vander
Straetens meer genuanceerde, maar in het Frans gestelde beschouwingen, hebben op
het verdere verloop van de Wagner-receptie in Vlaanderen (tenzij op Benoit) geen
opmerkelijke invloed uitgeoefend, terwijl de visie van Benoit blijvend heeft ingewerkt
op de meeste Vlamingen.

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

317
De tweede periode, tussen 1876 en 1893, stichtingsdatum van de Vlaamse opera te
Antwerpen en van het tijdschrift Van Nu en Straks, is bewogener en dus boeiender.
Met de eerste ‘Festspiele’ te Bayreuth krijgt Wagners muziek een zo grote weerklank
in heel West-Europa, dat het Wagnerisme definitief vorm krijgt. Zijn muziek en
theoretische geschriften wekken nog wel hartstochtelijke contestatie op, maar de
positieve reacties worden veel talrijker en leiden in vele landen tot de vorming van
Wagner-verenigingen. Bij ons is het centrum van de Wagner-verering Brussel waar
een ‘Association Wagnérienne’ werd gesticht en zijn muziek werd gepropageerd op
de ‘Concerts Populaires’ van Joseph Dupont, in de Muntschouwburg en in de
tijdschriften L'Art Moderne en La Jeune Belgique. In tegenstelling met het zo fel
oplaaiende enthousiasme bij het Franstalig publiek, stijgt de Wagner-waardering in
Vlaanderen slechts heel geleidelijk. Nochtans werden er daartoe wel belangijke
impulsen gegeven als het bezoek van Benoit in 1882 aan de Bayreuther Festspiele,
de seigneuriale ontvangst die Benoit aan Wagners zoon Siegfried te Antwerpen
bereidde in 1894 en het optreden te Bayreuth van twee Vlaamse zangers, Ernest van
Dijck en Emiel Blauwaert (die zelfs werk van Benoit zong in Villa Wahnfried in
1889). De Nederlandstalige muziekkritiek stond echter niet op voldoende hoog peil
om haar informatie- en propagandataak met succes te vervullen, terwijl
vooraanstaande figuren als Edgar Tinel om puriteins-moralistische redenen een
negatieve houding aannamen. De Wagner-waardering groeit in deze periode vooral
bij de jonge letterkundigen, bij Albrecht Rodenbach, Pol de Mont, Omer Wattez en
Eugeen van Oye, en bereikt zelfs met Rodenbach ‘een later niet meer geëvenaard
hoogtepunt’ (p. 194) in de Vlaamse Wagner-receptie. Wauters gaat dan ook uitvoerig
en gedetailleerd in op de Wagner-invloed bij Rodenbach. Zijn tot dan toe gevolgde
chronologische werkwijze geeft hij hier op voor een thematologische benadering,
daar hij Rodenbachs geschriften (zowel zijn theoretische opstellen en nota's, gedichten,
vertalingen, dramatische fragmenten als zijn drama Gudrun) aan een minutieuze
vergelijkende tekstanalyse onderwerpt. Deze analyses vormen m.i. tevens het
hoogtepunt in Wauters' studie zelf.
Voor het eerst gaat met Rodenbach de aandacht zowel uit naar Wagners muziek
als naar de nationale, levensbeschouwelijke en esthetische problematiek van zijn
opera's en theoretische geschriften. Deze verschuiving is kenmerkend voor de derde
periode, van 1893 tot 1914, zodat ik Rodenbach eerder zou beschouwen als een
scharnierfiguur tussen deze twee perioden. Hoewel de Wagner-opvoeringen in de
Vlaamse opera de verspreiding van de nationalistische visie bevorderden, ontstond
anderzijds rond Van Nu en Straks een heel andere visie waarin de klemtoon werd
gelegd op de sociaal-revolutionaire dimensie van zijn werk.
Van de meer gedifferentieerde en genuanceerde visie getuigen de beschouwingen
van de Vlaamse componisten Jan Blockx, Paul Gilson en
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Lodewijk Mortelmans, die omstreeks 1890 op het voorplan treden en evenveel of
zelfs meer aandacht schonken aan het muzikale vormprobleem dan aan het nationale
engagement in Wagners kunst. De roemrijke Wagner-traditie die te Antwerpen werd
ingezet met de oprichting van de Vlaamse opera, kaderde dan weer helemaal binnen
de nationalistische conceptie van Benoit. Door de samenstelling van het repertorium
met werken van eigen bodem en van de nationale scholen manifesteerde de nieuwe
instelling zich van in het begin als een cultureel instituut dat de nationale artistieke
ontvoogding bewust mee in de hand wou werken. Door de strijd aan te binden tegen
het traditionele Frans-Italiaanse operarepertorium van het Théâtre Royal, verwierf
Wagner voorgoed burgerrecht op de scène van de Vlaamse Opera. Op twintig jaar
tijds werden er aldus niet minder dan 264 Wagnervoorstellingen gegeven. Net als in
de Brusselse Monnaie wou men de buitenlandse opera's met eigen middelen en in
de eigen taal opvoeren. Daarom besteedt Wauters ook aandacht aan de Nederlandse
vertalingen van de libretti van Wagner door Edward Keurvels, Willem Taeymans
en Leo van Riel. Hoewel de literaire waarde van deze vertalingen uiterst gering blijkt
te zijn en de middelen van de opvoeringen niet altijd toereikend waren, toch was de
geestdrift te Antwerpen voor Wagners kunst even hoog als te Brussel in de jaren
tachtig. Ook in het concertleven, in het bijzonder met de in 1903 opgerichte ‘Nieuwe
Concerten’, kwam Antwerpen vóór Gent en Brugge aan de spits van de Wagner-cultus
te staan. Doch mede door de verhoogde belangstelling voor Wagners kunst in de
periodieken en de invloed door hem uitgeoefend op de Vlaamse componisten van
volksliederen àls Lambrecht Lambrechts, Emiel Hullebroeck-en Jef vanden Eynde,
deinde het Wagnerisme in deze periode over heel Vlaanderen uit.
De populariteit van Wagner in het Vlaamse muziekleven van rond de eeuwwisseling
werd nog in hoge mate bepaald door de nationale oriëntatie van de Vlaamse
muziekbeweging, eerder dan door zijn muzikale en muziek-dramatische
vernieuwingen. Helemaal anders was echter de Wagner-visie en -waardering in de
letterkunde. In het ietwat oubollig-burgerlijke kunstgenootschap De Distel, dat echter
als Vlaamse enclave in het Brusselse cultuurleven een belangrijke rol vervulde,
bestond in de bloeiperiode van zijn bestaan (1885-1900) een grote
Wagner-belangstelling. Die interesse kwam tot uiting in talrijke voordrachten over
de opera's van Wagner (in het bijzonder door Emiel T'Sjoen) en in de
muziekprogramma's onder impuls van Alfred Hegenscheidt en diens vriend Franz
Rühlmann. De Wagner- appreciatie was er echter zeer verschillend. De meeste leden
van De Distel, waaronder zeker ook de Wagner-conférencier T'Sjoen, waardeerden
Wagner als de nationale componist, ‘de kunstenaar die Oud-germaans sagengoed en
middeleeuwse historische stoffen weer nieuw leven wist in te blazen’ (p. 393). Deze
nog nationaal geïnspireerde Wagner-visie stond echter in schril contrast tot die van
jongere Distelieren als Rühlmann,
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Hegenscheidt en August Vermeylen: voor hen was Wagners muziek niet in de eerste
plaats de illustratie van een literair gegeven of een nationale idee, doch de uiting van
een intens dramatisch en revolutionair levensgevoel. Deze visie leunde eerder aan
bij de Wagner-appreciatie in het Frans-Belgische cultuurleven en werd in Van Nu
en Straks geïntroduceerd door de Franstalige gebroeders Dwelschauvers, de filosoof
Georges en de anarchistische theoreticus en latere kunsthistoricus Jacques (publicerend
onder het pseudoniem Jacques Mesnil). Het is trouwens tekenend dat de enige bijdrage
in Van Nu en Straks (Tweede Reeks, jr. III, 1898, p. 5-32) waarin Wagner uitvoerig
ter sprake komt, van de hand is van de Oostenrijkse historicus van het anarchisme,
Max Nettlau. Hoewel in deze bijdrage over ‘Bakunin en de Meiomwenteling in
Dresden’ uiteraard de Russische anarchist centraal staat, schenkt Nettlau veel aandacht
aan diens contacten met andere revolutionair-gezinden als August Röckel en Richard
Wagner. Wagners anarchistisch standpunt, zoals dat tot uiting komt in Das Kunstwerk
der Zukunft, wordt daarbij door Nettlau grondig besproken. Het is inderdaad de
revolutionaire kunstenaar en theoreticus die inspirerend op de Van-Nu-en-Straksers
inwerkt. Heel nauwkeurig toont Wauters aan hoe groot de invloed was van Wagners
ideeën, geformuleerd in Die Kunst und die Revolution en Das Kunstwerk der Zukunft,
op Vermeylens kritische beschouwingen over de kunst en beschaving van zijn tijd
in de opstellen Aanteekeningen over een hedendaagsche richting en De kunst in de
vrije gemeenschap. Dat is een waardevolle, indringende analyse waarbij de auteur
voldoende relativiteitszin aan de dag legt om niet te vervallen in
éénrichtingsbeschouwingen bij het opsporen van invloeden. Terecht wijst hij erop
dat Vermeylen niet alleen door Wagner werd beïnvloed, maar ook werd geïnspireerd
door de ideeën van Charles Morice, de Duitse links-Hegelianen en anarchisten.
Kortom, Vermeylen formuleerde in genoemde opstellen ideeën die tot op zekere
hoogte in het Europese gedachtenleven van zijn tijd gemeengoed waren, maar die
in het Vlaanderen van toen nieuw en revolutionair klonken. Wagners betekenis in
de ontwikkelingsgang van de jonge Vermeylen wordt hier voor het eerst duidelijk
aangegeven. Ook voor het eerst en m.i. terecht wijst Wauters op Wagner-invloed bij
de conceptie van de Ahasverus-figuur in De wandelende Jood. Uit de brieven van
Vermeylen vanuit Berlijn (1894-'95) weten we dat hij aanvankelijk het plan koesterde
om in navolging van Flaubert de verzoeking van de heilige Antonius uit te beelden
in de vorm van een lyrisch drama. In die Berlijnse studietijd leefde Vermeylen in de
ban van Wagner, zodat zijn drama-concept wel sterk door Wagner zal beïnvloed zijn.
Ik zou hierbij zelfs als hypothese willen stellen dat Vermeylen dit drama-concept
uiteindelijk opgaf, omdat hij besefte dat hij zich niet kon ontboeien van Wagner (cf.
brief aan Emmanuel de Bom van 10 februari 1895: ‘Het is merkwaardig hoe ik in
elk stuk van Wagner overeenkomsten met mijn ontwerp-drama terugvind’). Doch
een restant ervan vinden we nog in de lyrische-
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dramatische bekoringsscène uit het tweede hoofdstuk van De wandelende Jood. Niet
alleen in deze mythisch-sensualistische passage waarin de liefde ‘tegelijk extase en
dood is’, kan men nog Wagner-invloed bespeuren, doch ook in de conceptie van de
verlossingsobsessie van de naar waarheid en geluk zoekende Ahasverus-figuur.
Wauters wijst erop dat die verlossingsgedachte als een leidraad door heel Wagners
oeuvre loopt. Een vondst daarbij is dat Wagner zijn Vliegende Hollander, ‘het
operapersonage dat voor het eerst zijn streven naar het absolute, zijn drang naar
bevrijding volwaardig belichaamt’ (p. 425), ook een ‘Ahasverus des Ozeans’ noemt.
Hoewel er hier niet van directe beïnvloeding sprake is (Vermeylen beweerde zelf de
Ahasveruslegende te hebben leren kennen via Goethe), toch is hiermee de
verwantschap met Wagners ideeën, stoffen en motieven overtuigend aangetoond.
Ook op creatief gebied bracht Vermeylen een synthese van zijn tijd.
Nog meer echter dan Vermeylen, werd Alfred Hegenscheidt in zijn creatief werk
door Wagner beïnvloed. Deze toenmalige student in de wetenschappen aan de
Brusselse universiteit beschikte niet alleen over een grondige kennis van de Duitse
filosofie en literatuur, maar had ook een degelijke muzikale opleiding als violonist
genoten. De sonnettencyclus Muziek en leven is trouwens - zoals Jacques Mesnil
getuigde - ‘in den schoot der muziek’ geboren: het is de poëtische uiting van de
schoonheidsen levenservaring bij het beluisteren van de muziek van Bach, Beethoven,
Gluck, Schumann en Wagner. Bij het huldebetoon aan deze grote Duitse componisten
staat Wagner voorop met drie sonnetten. Met de analysen van deze gedichten toont
Wauters aan dat ze zowel een uiting zijn van fervent Wagnerisme als van de
individualiteitscultus van Van Nu en Straks. Terecht concludeert hij dat Hegenscheidt
geen groot, maar wel een authentiek dichter was, zodat zijn Wagner-gedichten toch
tot de opmerkelijkste poëtische uitingen van het Wagnerisme in de Westeuropese
literatuur kunnen gerekend worden. Met zijn evaluatie van de Wagner-invloed op
het drama Starkadd ben ik het echter minder eens. Naar mijn mening minimaliseert
de auteur deze al te zeer. Zijn besluit dat ‘Wagners kunst voor Hegenscheidt een
inspirerende kracht was, maar geen concreet voorbeeld ter navolging’ (p. 438) vind
ik een al te subtiel distinguo. Dat is m.i. het gevolg van een myopisch vergelijkend
onderzoek. De auteur heeft gepoogd om door herhaalde en aandachtige lectuur van
het drama, met Wagners librettoteksten in de onmiddellijke nabijheid, tekstuele
verwantschappen aan het licht te brengen. Dat het resultaat van een dergelijke
vergelijkende lectuur met de vinger op de teksten gering is, betekent echter dat de
Wagneriaan Hegenscheidt geen slaafs navolger was en het bevestigt eens te meer de
authenticiteit van zijn dichterschap. Het betekent echter nog niet dat er van
beïnvloeding geen sprake zou zijn. Dat zou een al te enge, positivistische interpretatie
zijn van het begrip invloed. De aard van een drama wordt immers niet alleen bepaald
door de tekst, maar ook door de
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opbouw van de plot, de handeling, de enscenering, de figurenconstellaties, de
karaktertekening van de personages, het thema en de idee. Hoewel de opbouw van
de plot eerder Shakespeariaans is, toch wijzen sommige monumentale
ensceneringseffecten (in het 3e en 5e bedrijf), het thema, de idee, karaktertekening
en figurenconstellaties op Wagneriaanse invloed. Zoals ik elders reeds heb uiteengezet
(‘Starkadd... und kein Ende?’, in Documenta - Tijdschrift voor Theater, jg. 2 (1984),
nr. 2, pp. 49-91, i.h.b. pp. 72-75) zijn er op deze punten nogal wat opvallende
parallellismen met de De Vliegende Hollander te noteren en kan Starkadd ook
gekarakteriseerd worden als een ‘Ahasverus des Ozeans’. Ik zou dan ook als conclusie
stellen dat Wagners kunst voor Hegenscheidt een inspirerend voorbeeld was voor
een ‘creatieve imitatio’. Terloops wil ik er hierbij nog even op wijzen dat de zo
minutieus werkende auteur bij de bespreking van Hegenscheidt toch een paar steken
heeft laten vallen. Hoewel hij wel persoonlijk de notulen van De Distel zal
geraadpleegd hebben, toch heeft hij zich bij de dateringen klaarblijkelijk gesteund
op de secundaire literatuur en aldus enkele vergissingen overgenomen: Hegenscheidt
werd niet op 18 september 1887 effectief lid van De Distel, doch reeds op 18
september 1886 na op 13 juli 1886 voorgesteld te zijn; de uitvoering van het ‘Vorspiel’
tot Lohengrin door Rühlmann en Hegenscheidt gebeurde niet op 24 januari, doch op
31 januari 1891.
Met Van Nu en Straks bereikte het Wagnerisme een creatief hoogtepunt in de
Vlaamse literatuur. Daarna zijn de Wagner-reminiscenties in het scheppend werk
van Karel van de Woestijne en van de schrijvers van De Boomgaard-generatie gering,
maar uit de beschouwingen van deze estheten blijkt wel dat ze nog een tijdlang zijn
muziek als ‘een bedwelmende en zalige roes’ hebben ondergaan. De Wagnerverering
bleef in de eerste decennia van de twintigste eeuw trouwens nog nazinderen in het
werk van diverse auteurs uit zowel katholieke als socialistische milieus, al is deze
Wagner-appreciatie onderling erg verschillend door de tegengestelde ideologische
benaderingen. De auteur besluit zijn verkenningstocht met de belichting van het
Wagner-cenakel te Lier van de schilder Raymond de la Haye, de schrijver Felix
Timmermans en de componist Renaat Veremans. Jammer genoeg is dit laatste
hoofdstuk geen apotheose, maar een einde in mineur, daar de hier voorgestelde feiten
eerder behoren tot de ‘petite histoire’.
Dr Wauters besluit terecht dat in vergelijking met het buitenland Wagners kunst
een eerder bescheiden respons verwekte in Vlaanderen en dat ‘we de interessantste
momenten van Wagner-waardering veelal in de literatuur hebben aangetroffen’ (p.
494). Zijn conclusie dat ‘de Vlaamse Wagner-waardering in haar geheel de relatieve
armoede van het Vlaamse 19de-eeuwse kunst- en cultuurleven blootlegt’ (p. 495),
getuigt van een lovenswaardige bescheidenheid en zelfrelativering t.o.v. een
onderwerp dat
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hem toch twintig jaar heeft bezig gehouden. Ik meen echter dat hij in zijn
bescheidenheid het Wagnerisme toch al te zeer minimaliseert als een randverschijnsel.
Deze stelling gaat allicht op voor de periode van de romantiek, doch niet voor de
literatuur van de fin-de-siècle. Dit onderscheidt wordt onvoldoende beklemtoond.
Het argument dat er in Vlaanderen geen in het oog springende haard van Wagnerisme
met eigen Wagner-vereniging valt aan te wijzen, lijkt mij te beperkend. Daartegenover
staat toch de inwerking op figuren van formaat als Benoit, Rodenbach, Vermeylen,
Hegenscheidt, de hele Van Nu en Straks-beweging en het bloeiende concert- en
operaleven te Antwerpen waar Wagner in de jaren negentig ruim aan bod kwam. Die
minimalisering lijkt mij enigszins te wijten aan Wauters' werkwijze van het zich
‘houden aan de feiten met wat daaraan positief is’ (p. 395). Juist bij de grootste, de
meest creatieve figuren kan deze positivistische methode van tekstuele vergelijking
niet zoveel opleveren, daar de inwerking niet tot uiting komt in slaafse navolging,
maar in een artistieke verwerking, zodat Wauters' balans dan doorslaat in het voordeel
van de vele tweederangsfiguren die wel trouw de meester nabootsen.
Wanneer ik met deze enkele kritische opmerkingen op mijn beurt de balans van
mijn lectuur opmaak, dan slaat die duidelijk door in het voordeel van de auteur van
deze studie. Ik durf dan ook stellen dat we met deze zorgvuldige studie een
standaardwerk rijker zijn geworden voor de studie van de 19de-eeuwse Vlaamse
literatuur.
Raymond VERVLIET
Raymond VERVLIET, De Literaire Manifesten van het Fin de Siècle in de
Zuidnederlandse Periodieken 1878-1914. I. Een theoretische bijdrage en
praktisch model voor de periodisering in de literaire historiografie. II.
Materiaalverzameling. Gent, Rijksuniversiteit te Gent, 1982 (Werken
uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte,
afleveringen 169 en 170); 251 en 553 blz.; BF 3580.
Het eerste volume van Vervliets werk, dat de eigenlijke literairhistorische studie
omvat, begint met een uitvoerig hoofdstuk over de theorie en de methodologie van
de literaire historiografie. De stelling van de auteur luidt dat de op gang gekomen
herwaardering van de historische literatuurstudie binnen de hedendaagse
literatuurwetenschap slechts kans maakt op gunstige resultaten zo de moderne
literatuurgeschiedschrijving zich ontwikkelt als een dynamische structurele
literatuurgeschiedenis, d.w.z. ‘dat de microstructuur van het afzonderlijke oeuvre
dient geplaatst te worden in de macrostructuur van de algemene culturele,
economische en sociale context om inzicht te krijgen in de veranderende structurering
van de teksten’ (p. 19). Zijn theoretisch uitgangspunt impliceert bijgevolg een
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multidisciplinaire benadering waarbij zowel de cultuurhistorische, socio-economische
als esthetisch-artistieke basis en functies van de literaire produktie moeten worden
bestudeerd. Dergelijk methodenpluralisme confronteert de literatuurhistoricus met
de moeilijkheden tegelijk van een verscherpte specialisatie en van de noodzakelijke
synthese en systematisatie (p. 9-19). Het interdisciplinaire teamwork moet worden
geïntegreerd in een effectieve literairhistorische periodisering. Op deze problematiek,
die volgens de ondertitel van het werk het kernstuk uitmaakt van de studie, wordt
dan ook door de auteur uitvoerig ingegaan. Hij vertrekt van een overzicht van de
theorieën in de algemene geschiedenis en de literaire historiografie zoals die
respectievelijk door J.H.J. van der Pot en H.P.H. Teesing werden beschreven. Zijn
kritiek richt zich vooral tegen het het te statische karakter van Teesings periodeconcept
en met een beroep op de vernieuwende perspectieven van o.a. Cl. Guillén, F. Sengle.
F. Martini, J. Hermand, L. Goldmann en de School van Bordeaux o.l.v. R. Escarpit
pleit hij terecht voor een dynamisering van het periodebegrip. Deze verruimde
conceptie en methodiek van de periodisering past trouwens geheel bij zijn visie op
de literatuurgeschiedenis als synthese van structuralistische en
dialectisch-materialistische literatuurstudie (p. 20-42). Om deze doelstelling te kunnen
realiseren moet de literatuurhistoricus niet enkel rekening houden met de
gecanoniseerde zgn. ‘esthetisch waardevolle’ werken, maar dient hij zijn
onderzoeksobject ook uit te breiden buiten de fictionele teksten. De verbreding van
de notie literatuur laat hem dan toe eveneens de communicatie over literatuur
volwaardig in het onderzoeksdomein te integreren en zo de gangbare opvattingen en
waardemeters van een bepaalde periode te confronteren met de bellettristische
tekstproduktie. Het is in deze context dat de auteur zijn analyse van de ‘Literaire
Manifesten’ van het fin de siècle situeert. Conform met zijn verruimde opvatting van
het literaire feit maakt hij consequent zijn begripsbepaling van het literaire manifest
los van een te enge literair-genologische beperking. Zij omvat: 1)
theoretisch-programmatische geschriften met veelal nieuwe stelling-namen op het
literair-artistieke vlak; 2) kritische en beschouwende teksten waarin nieuwe
programma's onder de loep genomen worden; 3) de openingsstukken (en soms ook
prospectussen) van nieuwe literaire tijdschriften die als een soort programmatisch
platform kunnen worden beschouwd. Niettegenstaande zijn uitgebreide kritische
behandeling van de talrijke onderling verschillende begripsinhouden voor de term
‘literair manifest’ die in handboeken en anthologieën worden gehanteerd, neemt de
auteur hier toch niet alle reserves weg omtrent de bruikbaarheid van de term in het
licht van de door hem zelf gegeven categorieën. Blijft er niet heelwat betekenisvol
materiaal verscholen bvb. in artikels en teksten die niet globaal als literair manifest
kunnen worden gecatalogëerd en om die reden buiten de 146 geselecteerde teksten
zijn gevallen? (p. 42-55).
Het laatste hoofdstuk van de eigenlijke theoretische en methodologische
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verantwoording gaat in op de problemen omtrent de begrenzing en de benaming van
de bestudeerde periode. Als motivering voor zijn studie vernoemt de auteur zijn
‘belangstelling voor de doorstroming van het Westeuropese modernisme in de
Zuidnederlandse literatuur, met als culminatiepunt het tijdschrift Van Nu en Straks’
(p. 56). De afperking van de bestudeerde periode werd echter heelwat ruimer
uitgetekend dan de data (1888: ‘De Vlaamsche Parnassus’ door Prosper Van
Langendonck en 1907: einddatum van het tijdschrift Vlaanderen) die traditioneel
worden aangehouden als termini voor het afbakenen van de modernistische stroming
in de Vlaamse letterkunde bij de eeuwwisseling. De auteur zoekt voor deze verruiming
in eerste instantie een rechtvaardiging door te refereren aan de Europese context van
het modernisme en de interactie met parallel lopende tendensen in de plastische
kunsten en de grafische vormgeving. Door de efficiënte toepassing van het dynamische
‘trends & currents’-model van Guillén in zijn historisch exposé verderop in het boek
wordt o.i. nog duidelijker aangetoond hoe terecht Vervliet de traditionele cesuren
heeft verlegd. Hierdoor vermijdt hij een verabsolutering van de vernieuwingsimpuls
door Van Nu en Straks en slaagt hij erin om het renoverende effect genuanceerd in
te schatten als culminatiepunt van een vernieuwingsstroom die reeds heelwat langer
werkzaam was en slechts ten volle kan worden geëvalueerd zo de ‘literarische Reihe’
in haar dialectische relatie wordt gesteld met de toenmalige socio-economische,
politieke, intellectuele en artistieke context, niet alleen in het Vlaamse maar ook in
het Europese perspectief.
Als benaming voor de bestudeerde periode wordt geopteerd voor de term ‘fin de
siècle’. Het lijkt een aanvaardbare keuze gezien de internationale aanwending ervan
ook in de kunst- en cultuurgeschiedenis en bovendien, zoals de schrijver zelf opmerkt,
de term naast een chronologische aanwijzing tevens de uitdrukking is van een
artistieke mentaliteit. In aansluiting met E. Hajek en Dominik Jost gebruikt Vervliet
de term ‘literaire Jugendstil’ als aanduiding voor de zgn. eenheidsstijl van deze
periode. Vooral de veelvoudige veelvuldige interactie tussen literatoren en plastische
kunstenaars en de dialectiek met de ideologische, politieke en socio-economische
inbedding zou door het gebruik van de term worden op de voorgrond gebracht.
Afgezien van de risico's voor begripsverwarring verbonden aan de transpositie van
een niet welomschreven connotaties beladen term uit de kunstgeschiedenis naar het
domein van de literatuur, blijven wij ons hier toch de vraag stellen of het geheel van
aanwijsbare tendensen en stromingen die elkaar versterken of zelfs aan elkaar
tegengesteld zijn en die de interne dynamiek uitmaken van de beschreven periode,
wel voldoende recht wordt gedaan door een zo globaliserende benaming.
Hoofdstuk twee en drie behandelen het contextuele kader waarin de ‘immanente
analyse’ van de manifesten zal worden ingesponnen. Eerst komt de politieke en
sociaal-economische textuur aan bod, Europees en

Spiegel der Letteren. Jaargang 27

325
nationaal, en vervolgens de opkomst, bloei en verval van de Art Nouveau (p. 109-131).
Vooral de analyse van de Belgische bijdrage tot de Art Nouveau met Brussel als
belangrijke centrum en uitstralingspunt (p. 131-141) en van de geleidelijke
manifestatie van de Art Nouveau-invloeden in de typografie, de lay-out en de grafiek
in de Vlaamse periodieken is erg boeiend (p. 141-159).
In hoofdstuk vier komt de auteur dan kern van zijn onderzoek: de esthetische
opvattingen in de literaire manifesten van het fin de siècle (p. 161-215). Voor
sommigen zal de verdeling der toegemeten ruimte voor de methodologische
verantwoording en het eigenlijke literair-historische deel in enge zin wellicht als
ongelijk voorkomen. En ook de ‘paratactische’ opstelling van de extra-literaire (hfst.
2 en 3) naast de literaire (hfst. 4) elementen kan de vraag naar de integratie van beide
binnen het aangehouden verklaringsmodel oproepen. Maar althans dit laatste punt
lijkt ons een consequent uitvloeisel van Vervliets basispositie: een nadrukkelijke
afwijzing van monocausale relaties als verklaringsgrond voor het evolutiepatroon
om zich te richten op de bestudering van ‘de veranderingen van de “competence”
voor de structurering van (...) teksten en de voorwaarden waaronder die veranderingen
zich kunnen voltrekken’ (p. 19). Het ruime aandeel van de theoretische
verantwoording is ongetwijfeld te wijten aan het feit dat het boek oorspronkelijk als
doctorale dissertatie werd opgezet. De schets van het literaire bewustzijn die naar
voren treedt uit de analyse der manifesten biedt in een klaar gestructureerd exposé
het beeld van het geleidelijk doordringen van het estheticisme en de autonomistische
stromingen van het modernisme om dan opnieuw te verglijden naar een vernieuwd
ethisch en sociaal engagement. Maar daarnaast slaagt Vervliet er ook in de ‘tonaliteit’
waarin de manifesten zijn gesteld bij te houden, wat niet enkel de lectuur heelwat
levendiger maakt maar de lezer ook toelaat het totaalbeeld op een genuanceerde
wijze te vatten.
Het tweede volume gaat onder de titel ‘Materiaalverzameling’. Het biedt de
volledige tekst van de 146 geselecteerde en besproken manifesten in chronologische
volgorde, ook informatie over de vindplaatsen, biobibliografische gegevens over de
auteurs en een lijst van 17 opgeloste pseudoniemen en initialen. De 81 begeleidende
illustraties (reprodukties van kaften, titelpagina's, vignetten en illustraties) reveleren
een interessant parallel verlopend traject op het gebied van de grafische vormgeving.
Het volume vormt een bijzonder interessante brok documentatie voor al wie zich
bezighoudt met de studie van de 19de eeuw. Een personenregister zou de
toegankelijkheid van het materiaal ongetwijfeld nog verhogen. Kortom: een zeer
rijke studie, maar vooral een belangrijk werk omwille van het vernieuwende elan
dat het methodologisch aan de literaire geschiedschrijving van de 19de eeuw kan
geven.
Joris VLASSELAERS
K.U. Leuven.
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