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[Nummer 1]
Redaktioneel
Hier ligt het eerste nummer van het instituutsblad nieuwe stijl. We hebben voorlopig
de naam ‘Vooys’ gekozen.
De redactie bestaat uit:

Kees-Jan Backhuys,

3e jaars student,

Harriët Kwekkeboom,

2e jaars student,

Paul van der Lecq,

6e jaars student,

Lidewijde Paris,

3e jaars student,

Ronald Tebra,

1e jaars student,

Far Wevers,

4e jaars student,

Redbad Fokkema,

docent Moderne
Letterkunde.

De redactie wil het komende jaar vijf nummers van het nieuwe instituutsblad
‘Vooys’ uitgeven. Zij hoopt dit te doen op basis van bijdragen van studenten,
stafmedewerkers en administratieve medewerkers van het instituut (en eventueel van
anderen). Zij hoopt van lieverlee met vaste rubrieken te kunnen werken, zoals:
- informatie uit / over vakgebieden,
- wetenschappelijke bijdragen,
- informatie betreffende de organisatiestructuur van de vakgroep en van de
universiteit,
- artikelen betreffende randgebieden (toneel, taalexpressie, logopedie, et
- commentaren, recensies, reacties (graag ook op geplaatste bijdragen,)
- creatieve bijdragen als verhalen, poëzie, tekeningen, strips,
- redactioneel nieuws.
Het ligt in de bedoeling een zeker evenwicht tussen deze zeer verschillende
onderwerpen te scheppen, waarmee ook bedoeld wordt dat de zo verschillende
aspecten van het vak Taal- en Letterkunde aan bod komen.
De redactie zal veel zorg gaan besteden aan de kwaliteit van het blad, zowel
inhoudelijk als naar de vorm. Zij hoopt daarin door de lezers kritisch ondersteund te
worden. Op deze manier verwacht de redactie mede het contact tussen studenten
onderling en medewerkers van het instituut te verduidelijken en te intensiveren.
De redactie is zich ervan bewust, dat zij in haar streven in zeer hoge mate afhankelijk
is van de inzendingen. Zij spreekt de wens uit dat haar streven door de lezers ook
daadwerkelijk wordt ondersteund.
De kopij kan aan het instituutsblad worden toegestuurd, met vermelding van
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instituutsblad ‘Vooys’, of aan een van de redactieleden worden overhandigd dan wel
in het postvakje tegenover de administratie worden gelegd. Voor de wijze van
behandeling van kopij door de redactie, verwijzen wij naar de voorgaande pagina.
Via de mededelingenborden zal tijdig worden bekendgemaakt vanaf wanneer en
op welke plaatsen de uitgaven kunnen worden aangeschaft of verkregen: de eerste,
tweede en derdejaars zijn voor een jaar door hun jaarlijkse vaste bijdrage geabonneerd.
Ouderejaars, medewerkers en anderen kunnen een jaarabonnement à f 5,- nemen of
een exemplaar tegen kostprijs als los nummer aanschaffen. De prijs voor losse
nummers bedraagt voor 1982 / 1983 circa f 1,25.
Tenslotte wil de redactie de medewerkers aan het oude blad ‘Voice’, en al diegenen
die het instituutsblad nieuwe stijl mogelijk hebben gemaakt, bedanken.
Overigens is de naam ‘Vooys’ een goede eerste keuze voor het blad, maar dat wil
niet zeggen dat er geen beter te verzinnen is. Wie een fraaiere, betere, mooiere naam
weet, mag hem inzenden aan de redactie.
De redactie.
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Terugdenkend aan Gerard Knuvelder
Gerard Knuvelder is tijdens zijn lange leven vele malen gehuldigd en na zijn
overlijden op 29 juni 1982 in vrijwel alle kranten herdacht. Men heeft hem geeerd
als ‘Brabants emancipator’, als tijdschriftredacteur, als docent, maar bovenal als
‘onze nationale literatuurhistoricus’, naar menselijke verwachting de laatste die in
zijn eentje de héle Nederlandse litteratuur heeft beschreven, van ‘hebban olla uogala’
tot heden. Uit vrijwel alles wat over hem gezegd en geschreven is, komen twee
aspecten van zijn persoonlijkheid naar voren: zijn rusteloze activiteit als publicist
op allerlei terreinen, en zijn onverstoorbare concentratie op één grote onderneming,
het ‘Handboek’. Als journalist en commentator heeft hij in honderden artikelen
gereageerd op actuele politieke en culturele gebeurtenissen en ontwikkelingen. Als
auteur van succesvolle schoolboeken over Nederlandse letterkunde beheerste hij
jarenlang een flink deel van de markt. Als neerlandicus publiceerde hij links en rechts
beschouwingen over litteratuurgeschiedenis, litteratuurtheorie en litteraire kritiek.
En naast al deze bedrijvigheid op de korte baan bouwde hij gestadig voort aan zijn
hoofdwerk, dat sinds generaties met zijn naam wordt aangeduid: ‘Knuvelder’.
De eerste druk van het vierdelige ‘Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde’ dateert uit de jaren 1948 tot 1953; in 1954 verscheen in één deel een
(overigens grotendeels mislukt) ‘Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde’.
Een tweede druk van het vierdelige werk (1957-1961) bracht talrijke herzieningen
en aanvullingen; de derde druk uit 1964 en de vierde uit 1967 waren ongewijzigde
herdrukken van de tweede. Na zijn pensionering als rector van het Sint-Jorislyceum
te Eindhoven vond hij tijd en moed om het ‘Handboek’ van a tot z te herschrijven.
Het resultaat was de vijfde druk, die van 1970 tot 1976 van de pers kwam. En nog
was dat niet alles. Naast het vierdelige werk beleefde sinds 1961 een eendelige
samenvatting, ‘Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde’,
druk op druk. Op zijn tachtigste verjaardag, 25 januari 1982, werd hem de tiende,
geheel herziene druk aangeboden. Anders dan in het vierdelige boek bespreekt hij
daarin ook schrijvers die na 1916 hebben gedebuteerd. Jacques Hamelink, die 37
jaar later dan Knuvelder is geboren en in 1965 zijn eerste boek publiceerde, is de
laatste die hij behandelt.
Wat heeft deze man bezield? En wat was hij voor iemand? Op deze vragen wil ik
proberen hier een antwoord te geven, dat grotendeels is gebaseerd op persoonlijke
herinneringen. Het gaat mij dus niet om een oordeel over zijn ‘Handboek’ als
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litteratuurgeschiedenis (daarover heb ik in ‘De nieuwe taalgids’ 68, 1975, blz. 89-109,
het mijne gezegd), maar vooral om de man in relatie tot zijn werk.
Knuvelder, daar moet ik mee beginnen, was iemand die hartstochtelijk van
litteratuur hield. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het niet. Er zijn talloze
mensen die zich als student of als leraar, of zelfs als publicerend beoefenaar van
enigerlei tak van litteratuurwetenschap, met litteratuur bezighouden en er naar mijn
overtuiging geen steek om geven. Voor Knuvelder, al leek hij soms zijn best te doen
zijn enthousiasme onder zijn docerende, objectiverende schrijftrant te verbergen,
gold dat zeker niet. Schrijvers en boeken gingen hem ter harte. Litteratuur was voor
hem iets dat in zijn totaliteit en in zijn historische ontwikkeling ‘overzien’ moest
worden om de plaats en de waarde van elk litterair produkt te kunnen bepalen. Dat
betekende voor hem: indelen, periodiseren, groeperen, karakteriseren. En schiften:
het nieuwe van het oude, het geslaagde van het mislukte, het waardevolle van het
waardeloze (of minder waardevolle). Wilde het overzicht, de visie op het geheel, een
eenheid vormen - de Nederlandse litteratuur in haar historische ontwikkeling - dan
moesten, naar zijn overtuiging, de talloze oordelen waarop het overzicht berustte,
door één man worden geveld. In teamwork zag hij niets: dat leidde maar tot conflicten
en verbrokkeling. Hij zou het alleen doen.
Hij is erin getuind, zoals hij later zelf badinerend heeft geschreven. Gezegd moet
worden dat de uitgever Teulings van Malmberg een gouden greep heeft gedaan door
juist déze man voor te stellen een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde te
schrijven. En dat niet alleen in zakelijk opzicht. Knuvelder bezat alle eigenschappen
die nodig zijn om een dergelijke onderneming niet bij voorbaat te doen mislukken.
Hij had zijn vorming in het vak aan de Tilburgse leergangen ontvangen van twee
voortreffelijke filologen, Moller en Michels, docenten tegen wie hij hoog opzag. Hij
had als leraar aan den lijve ondervonden dat goed lesgeven vóór alles helderheid
vereist, te bereiken door overzichtelijke presentatie en zorgvuldige dosering. Hij had
als journalist geleerd dat de termijnen waarop kopij moet worden ingeleverd,
onverbiddelijk zijn: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
(om met De Vooys te spreken). En hij bezat - ik zeg het zonder laatdunkendheid een plooibaar wetenschappelijk geweten, dat hem toeliet op het oordeel van anderen,
gezaghebbende auteurs (of wat hij daarvoor hield) af te gaan, in weerwil van zijn
principes, en zodoende oordelen te vellen over boeken die hij niet gelezen had.
Overigens moet de Knuvelder die in de jaren veertig aan het schrijven van het
‘Handboek’ is begonnen, een geheel andere man zijn geweest dan de man die ik aan
het eind van de jaren zestig heb leren kennen. Wie de moeite neemt, de eerste
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druk van het ‘Handboek’ te vergelijken met de vijfde, constateert een fascinerende
evolutie. De schrijver van de eerste druk ontziet zich niet, auteurs en litteraire werken
te beoordelen (te veroordelen vaak) uit een rooms-katholiek gezichtspunt, met
bijbehorend moreel waardensysteem. Die geborneerdheid blijkt de auteur van de
vijfde druk geheel vreemd geworden te zijn: hij heeft zijn dogmatische zekerheden
verloren of afgezworen, en doet zijn uiterste best, het goed recht van andere
levensovertuigingen dan de zijne te aanvaarden en ze in hun waarde te laten.
Inmiddels had de vloedgolf van de tijd hem ingehaald. Wat in de jaren veertig en
vijftig misschien nog doenlijk had geschenen, was in de jaren zestig en zeventig een
volstrekte onmogelijkheid geworden. Het vak had zich in vele specialismen vertakt,
het inzicht dat Nederlandse litteraire ontwikkelingen in hun internationale samenhang
bestudeerd moeten worden, was eindelijk doorgebroken, de theoretische
litteratuurwetenschap had oude stelligheden in twijfel getrokken en er nieuwe
twijfelstukken voor in de plaats gesteld, de litteratuur òver de litteratuur was
stormachtig gegroeid. Knuvelder bleef onverstoorbaar bezig. Hij nam belangstellend
kennis van wat hem onder ogen kwam, bepaalde zijn standpunt inzake de nieuwe
opvattingen, deed verslag van zijn lectuur van Ingarden en vele andere theoretici, en
werkte gestadig voort aan zijn ‘Handboek’, dat al sinds jaren aan alle universiteiten
als studieboek in gebruik was. De universitaire wereld erkende tenslotte zijn
verdiensten door hem, de M.O.-man, in 1961 een eredoctoraat te verlenen.
Initiatiefnemer en promotor was Prof. Dr. W.A.P. Smit, hoogleraar in de Nederlandse
letterkunde te Utrecht.
Een anecdote, tekenend voor Knuvelders werkwijze. In 1969 richtte hij zich tot
een van Smits twee opvolgers met het verzoek, het manuscript van het eerste
deel-in-wording van de vijfde druk kritisch door te lezen. Ik antwoordde dat ik hem
graag naar vermogen wilde helpen. Enige maanden later ontving ik geen manuscript,
maar kant-en-klare drukproeven. Tekst en noten stonden vast, alleen kleine correcties
konden nog worden aangebracht. Gepikeerd stuurde ik hem een lange lijst bezwaren,
vergezeld van een nog langere lijst boeken en artikelen die hij, vond ik, had kunnen
verwerken als hij niet zo'n haast had gehad. Voor dat alles was het nu natuurlijk te
laat. Een week later schreef hij mij geruststellend dat hij kans had gezien, ongeveer
tachtig procent van mijn suggesties te honoreren, een enkele maal door invoegingen
in de tekst, het meeste door toevoegingen aan de noten. Tijd om de opgegeven
litteratuur te lezen zal hij zich niet gegund hebben.
Op dat van mijn kant als teleurstellend ervaren eerste contact zijn
merkwaardigerwijs vele vriendschappelijke ontmoetingen gevolgd. Hij placht collega
Sötemann en mij uit te nodigen in zijn culinaire residentie, Châlet Royal in
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Den Bosch, bijgenaamd de Koninklijke Keeshut, en genoot dan intens van het debat
met vakgenoten. Voor de copieuze maaltijd begon, kwam er altijd een papiertje ter
tafel met vragen die hij ons wilde voorleggen. Vonden wij dat x belangrijker was
dan y, moest hij z behandelen of elimineren? De antwoorden, onzerzijds maar al te
vaak uitvluchten, werden genoteerd door Mejuffrouw Elly van Dijck, zijn trouwe
medewerkster die hem tot zijn laatste uren heeft bijgestaan en aan wie het ‘Handboek’
meer te danken heeft dan menige lezer zal beseffen. Na de serieuze vrage kwamen
de grappen, tussen neus en lippen steeds. ‘Die Maerlant van jou, dat moet toch wel
een belangrijke dichter zijn geweest. Waarom geef je de werken van die man nu toch
niet eens uit? Dan zou ik er kennis van kunnen nemen en er met meer verstand over
schrijven dan ik gedaan heb. Want daar deugt natuurlijk niks van, dat heb je heel
goed gezien.’
Die weldadige zelfspot, dat ontwapenende inzicht in de betrekkelijkheid van zijn
werk, verrieden nauwelijks dat hij de volgende morgen, in weerwil van zijn slopende
ziekte, weer achter zijn werktafel zou zitten om aan zijn boek te verbeteren wat hij
verbeteren kon. Hij heeft weinig geschreven waar ik van harte mee instem, niettemin
heb ik diep ontzag voor zijn werk. Hij was, met al zijn evidente tekortkomingen als
geschiedschrijver van de Nederlandse letterkunde, een indrukwekkende man.
Utrecht, 13 september 1982 W.P. Gerritsen
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Tijdgeest of toeval?
In 1930 schreef de Tsjechische letterkundige J. Mukarovsky een artikel onder de
titel ‘Varianten und Stilistik’.1. De auteur ging hier in op de vraag hoe varianten in
moderne literaire teksten moeten worden gewaardeerd. Hij verwerpt het standpunt
dat de laatste versie van een gedicht moet worden beschouwd als de ‘volmaaktste’,
en ziet varianten als signalen, die kunnen dienen om de struktuurprincipes op te
sporen, die de stijl van een dichter bepalen. Als voorbeeld geeft hij een vroege
dichtregel van de Tsjech J. Vrchliký (1853-1912):
Ich geh allein durch den wald - über mir der sieche Mond durchbricht matt der
schwarzen Kiefern Dach.
Later verandert de dichter ‘der sieche Mond’ in ‘der blasse Mond’, waarmee hij
de semantische struktuur van deze woordgroep vereenvoudigt. (Blass = bleek, vaal.)
Vrchliký zet zich op deze manier af tegen de invloed van een vorige dichtersgeneratie,
om zijn eigen stijl te ontwikkelen.
Deze verandering lijkt ons geen verbetering, aldus Mukarovsky in 1930, omdat
wij - beïnvloed door vooral de symbolistische poëtica - juist houden van dichterlijke
beelden met een gecompliceerde struktuur.
In 1929 verscheen de tweede dichtbundel van Anthonie Donker, ‘Grenzen’.2. Hierin
komt het volgende gedicht voor:

De scheidenden
In het halfdonker zag de een de ander
Zij stonden op, rilden in de avondwind
Zij werden vreemdelingen voor elkander.
Wanneer en waarom hadden zij bemind?
Want in hun hart vernamen zij alleen
Een onhoudbaar, hopeloos begeven.
Zwijgend liet hij haar hand los en zij dreven
Als twee gescheiden werelden uiteen.
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En van hun laatste tederheid ontdaan
Ontwaarden zij elkanders neergevelde
Schaduwen in het zieke licht der maan.
Een man, een vrouw. En in hun diep ontstelde
Oogen de afkeer van een doode daad.
Toen gingen zij, met afgewend gelaat.

In 1947 verscheen ‘De einder. Verzamelde gedichten’,3. waarin alle tot dan toe
verschenen dichtbundels waren opgenomen. In de verantwoording schreef Donker,
dat alle gedichten in de winter van 1944-1945 werden herzien. ‘De veranderingen
bleven tot het uiterste beperkt, zij zijn niet voortgekomen uit een, bezwaarlijk te
verantwoorden hervatting van het spel der verbeelding maar uit het streven om
kennelijke inzinkingen en doffe plekken op te heffen, een herziening dus zo strikt
mogelijk in den geest van en als het ware uit de kern van het gedicht ondernomen’.
In het hierboven geciteerde gedicht komen drie varianten voor:
r. 2 Zij stonden op, rilden in d'avondwind.
r. 5 Want in hun hart bespeurden zij alleen
r. Schaduwen in het vale licht der maan.
11
Opvallend is de overeenkomst tussen regel 11 en de geciteerde dichtregel van
Vrchliký, niet alleen door de woordkeuze, maar ook door de ‘richting’ van de
verandering.4. Zou er ook bij Donker een tendens zijn om gecompliceerde beeldspraak
te vereenvoudigen?
Het zou te ver voeren om alle varianten van de bundel ‘Grenzen’ te noemen. Hier
volgt een selectie uit de varianten die betrekking hebben op beeldspraak:
1929 p.12

Zijn sombre trots zou boven Romes
vlammen de sterren nooit te
brandschatten vermogen.

1947 p.12

Zijn sombre trots zou boven Romes
vlammen nimmer de brand der sterren
kunnen dooven.

1929 p.20

Daar werd een licht door duisternis
gekloofd -

1947 p.18

Er daalt een duisternis over mijn hoofd -

1929 p.26

Hart en snaren springen in den regen

1947 p.25

En de laatste snaar springt in den regen

1929 p.49

Ik zie mijzelf hier in dit lichaam lopen

1947 p.38

Het is alsof ik mijzelf zie lopen
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Het lijkt mij, dat Donker heeft gestreefd naar een duidelijker, eenvoudiger beeldspraak.
Daarnaast verving hij ‘dichterlijke’ woorden voor meer alledaagse:
1929 p. 8

En bloemen vallen dorrende uiteen

1947 p. 8

En bloemen vallen welkende uiteen

1929 p.15

Welkende bloemen geurden, zerp en
zwaar

1947 p.15

Welkende bloemen geurden, scherp en
zwaar

1929 p.30

Want zij bevond zich weder hopende.

1947 p.28

nu zij terug was en weder hopende.

1929 p.33

En hiervan is alleen overgebleven Een
schuw herinn'ren bijna ongedeerd.

1947 p.31

Slechts uit het allerverst verleden bleven
enkle herinneringen ongedeerd.

Ik heb slechts éen tegenvoorbeeld kunnen vinden:
1929 p.12

Steeg zingend langs een steil en duister
pad.

1947 p.12

Steeg zingend langs het duistersteile pad.

Hiermee werd de oorspronkelijke lezing uit 1928 (zie noot 2) hersteld.
Anthonie donker heeft zich als literair criticus door de jaren heen veel bezig
gehouden met de ontwikkelingen van de Nederlandse poëzie. In de jaren dertig legde
hij vaak de nadruk op de verschillen tussen de oude en de nieuwe generatie. Zo zegt
hij: ‘Aan de verzen van Boutens zijn wij ontwend.’ ‘Woorden niet meer ontkleed,
ommanteld, omzongen en omspeeld - de laatste vijftien jaar hebben de glanzende
sluiers verscheurd, ook de poëzie is hard, recht en weerbaar geworden, niet meer
sierlijk en rijk getooid.’5. Hij pleit voor helderheid en eenvoud, en valt Menno ter
Braak bij in zijn strijd tegen ‘het taalgebruik der kanseltaal’, ‘het prototype van
onduidelijkheid en onzuiver taalgebruik en schijnverhevenheid.’ Overigens vindt hij
‘Demasqué der schoonheid’ als denkbeeld over de kunst kortzichtig, hij wenst niet
te kiezen tussen ‘persoonlijkheidsmanie’ en ‘vormfetichisme’.6. Ook na de oorlog
blijft hij kritieken schrijven. Hij prijst onder andere Vasalis, met haar ‘scherpe, visuele
waarneming’ en ‘onmiddellijkheid van uitdrukking’.7.
Twee dichters uit twee verschillende landen in twee verschillende eeuwen brengen
een identieke verandering aan in een vrijwel identieke woordgroep. Is het niet
mogelijk dat beide varianten voortkomen uit eenzelfde soort ‘tijdgeest’: het zich los
willen maken uit een dominerende schrijfstijl, het zoeken naar een nieuwe,
vereenvoudigde beeldspraak?
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Voorzichtigheid blijft geboden. Tenslotte heeft het toeval bij het vormen van dit
theorietje wel een erg grote rol gespeeld: de gelijkenis van een paar woorden in een
Tjechisch en een Nederlands gedicht.
Trouwens: is het niet toevallig dat zowel het genoemde artikel als de verzamelde
gedichten van Donker voorkomen in de A-kern ‘Editie-techniek’ van moderne
letterkunde? En: was de overeenkomst me ooit opgevallen als ik niet toevallig het
artikel én de dichtbundel op een en dezelfde dag onder ogen kreeg?
Paul van der Lecq

Eindnoten:
1. Althans, zo heet de Duitse vertaling van het artikel, dat in 1968 verscheen in het blad ‘Poetica’,
bladzijde 399-403.
2. A. Donker, ‘Grenzen’, Arnhem, 1929. In de door mij gebruikte editie is ook de afdeling
‘Acheron’ opgenomen, die in 1928 als eerste bundel was verschenen.
3. A. Donker, ‘De einder. Verzamelde gedichten (...)’, Arnhem, 1947
4. Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat Donker het artikel heeft gekend.
5. A. Donker, ‘De schichtige Pegasus. Critiek der poëzie omstreeks 1930’, Brussel, 1932. De
citaten komen van bladzijde 17 en 20.
6. ‘Ter zake, Beschouwingen over literatuur en leven door Anthonie Donker’, Arnhem, 1932.
Bladzijden 36-37, bladzijde 93.
7. ‘Critisch Bulletin’ 15 (1948), bladzijde 8-15; id. 22 (1955), bladzijde 200-205.
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Mededelingen
Creatief omgaan met taal
Het Instituut voor Taalexpressie organiseert al jaren een aantal cursussen voor
studenten: bewegingsexpressie, dans, toneel, creatief omgaan met taal zijn er enkele
van. De laatste cursus is er ook speciaal voor Neerlandici. De bedoeling is om de
deelnemers zich meer bewust te maken van de mogelijkheden die taal en emotie in
combinatie met elkaar hebben. Spelenderwijs leert men abstrakte zaken in voor
iedereen begrijpelijke taal te beschrijven, Vooral wordt aandacht besteed aan het
verwoorden van ervaringen, ook innerlijke. Dit kan in beschrijvingen, gedichten,
associaties, toneelstukjes en in andere spelvormen.
Met de nodige vindingrijkheid en duidelijkheid worden de deelnemers gewezen
(en wijzen zij elkaar) op hun taalgevoel.
De cursus staat onder de zeer bezielende leiding van Hetty Vogelesang, die zich
gesteund weet door o.a. de oud-Neerlandici Virginie Driessen en Marjo Stam.
Voor meer informatie verwijs ik naar de mededelingenborden en naar onderstaand
adres. Inschrijvingen zijn nog mogelijk tot 30 september as. (elke ochtend van 10.00
uur - 13.00 uur). Kosten /25,- per 12 lessen op donderdagochtend van 09.30 - 12.30
uur.
Wees er vlug bij!
far wevers
Het adres luidt: Instituut voor Taalexpressie Jutfaseweg 7 3522 HA Utrecht tel. 030890863.
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Stichting studentenaktiviteiten De Vooys
informatie over haar aktiviteiten
Aangezien er, met name onder de jongerejaars, verwarring is over wat voor soort
organisatie de STAV nu eigenlijk is en welke dingen zij organiseert, is mij gevraagd
door de redaktie van het nieuwe instituutsblad de ‘Vooys’ hierover informatie te
verschaffen.
Om een goed beeld te geven lijkt het me nuttig eerst iets te vertellen over de
ontstaansgeschiedenis van de STAV.
In 1977 is een actieve groep studenten onder de naam Feestcommissie, begonnen
met het organiseren van feesten. Hieraan bleek behoefte te bestaan en de feesten
verliepen dan ook succesvol. Door de winsten die er bij deze feesten gemaakt werden,
was de Feestcommissie in staat ook literaire avonden te houden. Omdat de
Feestcommissie te maken kreeg met grote bedragen, vond ze het raadzaam een
stichting op te richten onder de naam STAV: Stichting Studenten Activiteiten De
Vooys.
De STAV bestaat uit twee onderdelen/ ‘de Activiteitencommissie’ en ‘het
Boekenfonds’.
Eerst iets over de ‘Activiteitencommissie’:zij stelt zich ten doel regelmatig disco's
voor Neerlandici te organiseren. Deze worden bijna altijd in de studentenvereniging
Veritas gehouden. Twee weken van te voren worden de disco's aangekondigd op
affiches in het instituut en in het U-blad. Daarnaast probeert zij ‘alternatieve
benaderingen van studieonderdelen te subsidiëren’. Bijvoorbeeld: omdat op ons
instituut alleen Literatuur (met hoofdletter L) bedreven wordt, organiseerde het SOV
een collegereeks over jeugdliteratuur en triviaalliteratuur. De STAV zorgde voor het
geld voor het materiaal (videobanden, stencils).
Het tweede onderdeel van de STAV is ‘het Boekenfonds’. Voor f10,- per jaar kun
je je boeken tegen korting van 10 tot 30% via dit Boekenfonds bestellen. Van het
contributiegeld organiseert de ‘Activiteitencommissie’ schrijversavonden. Zo zijn
Ton van Deel, Judith Herzberg, Anton Korteweg en Peter Zonderland uitgenodigd.
Zoals elke organisatie z'n ups en z'n downs heeft, zo heeft de STAV ze ook gehad.
De afgelopen twee jaar hebben wij weinig kunnen organiseren, omdat we
eenvoudigweg geen mensen bereid vonden bovenstaande activiteiten te organiseren.
Dit ondanks onze herhaalde oproep in het U-blad en in stencils, uitgedeeld op kollege.
‘De STAV anno 1982’: op dit moment heeft de STAV mensen bereid gevonden
om plannen uit te voeren. Lid van de ‘Activiteitencommissie zijn:

Vooys. Jaargang 1

14
Greet van Winkel(voorzitster), Karin Ram, Annet Scheringa(penningmeester), Marjam
Overmans, Pieter van der Poort, Marga Adriaans, Jantine Maaskant, Ine Huizing,
Karlijn van Onzenoort, Cok Koren, Afke Dekker en Fred Weerman.
Contactpersoon en organisator van het Boekenfonds is Silvester Weiler. Plannen
voor dit jaar(82/83):
Vanaf 16 september organiseert de STAV wekelijks op de donderdagavond een
borrelavond vanaf 22.00 uur. Adres is: onder Nieuwe Gracht 37. De entree is gratis
en de borrels zijn goedkoop! De borrel avonden zullen afgewisseld worden met
schrijversavonden. Kijk voor de aankondiging daarvan in het U-blad en op onze
STAV-affiches. Suggesties voor schrijvers zijn welkom.
Verder blijven we de disco's in Veritas organiseren. Dus als je lekker wilt swingen,
kom 15 oktober!
In oktober dit jaar zullen een aantal mensen uit de STAV gaan, dus als je zin hebt
om mee te draaien, ben je welkom. Je kunt daarvoor contact opnemen met mij of
met andere mensen uit de STAV die je kent òf door een briefje te leggen in ons
postvakje(bij de administratie).
Namens de STAV, Greet van Winkel van Speijkstraat 11 tel. 030-716254

Mededelingen van de studie-adviseuse
Hier volgt een kort overzicht van de resultaten van de propedeuse 1981-1982:
geslaagd in juni:

82 studenten,

geslaagd in september:

49 studenten,

tussengroep:

21 studenten,

studie gestaakt:

39 studenten,

gezakt:

23 studenten.

De breekweek valt in de week 8 november-13 november. Wie mee wil werken
via de breekweekcommissie of op een andere manier, geve zich op bij mij, mevrouw
Doeksen.
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Mededeling bibliotheekcommissie
In deze tijden van bezuinigingen moet de bibliotheek van ons Instituut haar aanschaf
drastischer beperken dan wenselijk wordt geacht. De gevolgen hiervan zullen
misschien nog niet op korte termijn, maar wel degelijk verder in de toekomst merkbaar
worden. Er zullen ‘gaten’ in onze collectie vallen die niet of nauwelijks meer gedicht
zullen kunnen worden. Een aantal van de niet opgenomen publicaties is misschien
over ± 10 jaar uitverkocht of in op zijn gunstigst nog antiquarisch te verkrijgen, maar
dit brengt extra kosten met zich mee.
Om over dit probleem te spreken kwam in de maand juni Dr. A.M.J. van Buuren
bij de bibliotheekcommissie met het initiatief tot het oprichten van een ‘vereniging
van vrienden van de bibliotheek’. Doel van deze vereniging zou moeten zijn: het
aankopen en voor gebruikers van de bibliotheek van het Instituut De Vooys
beschikbaarstellen van boeken, tijdschriften en andere publicaties op het gebied van
de Nederlandse taal- en letterkunde en taalbeheersing. Dit als aanvulling op de reeds
aanwezige, door de Faculteit der Letteren gefinancierde verzameling. Dergelijke
aankopen zullen zullen slechts moeten worden gedaan als er beslist geen ruimte voor
is op de begroting van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
De motivering hierbij is dat een dergelijke vereniging de rampzalige gevolgen van
jarenlange bezuinigingen enigszins zou kunnen helpen voorkomen.
De vereniging zou haar leden moeten vinden onder docenten, studenten,
oudstudenten, M.O.-studenten en eventuele andere regelmatige gebruikers. Er zou
een jaarlijkse contributie moeten zijn en minstens 1x per jaar een algemene
ledenvergadering.
De bibliotheekcommissie heeft met veel genoegen kennis genomen van het initiatief
en heeft bovendien Prof. Dr. A.L. Sötemann en Dr. A.M.J. van Buuren bereid
gevonden zich in te zetten bij het vormen van een eventueel bestuur. Zij weet echter
helemaal niet in hoeverre er bereidheid bestaat bij docenten en studenten om tegen
een jaarlijkse bijdrage lid te worden van een dergelijke vereniging.
Om hier enig idee van te krijgen zullen er in de maanden augustus/september
opgaveformulieren op de balie van de bibliotheek liggen. Een ieder die er serieus
voor zou voelen om, indien de vereniging er zou zijn, lid te worden, wordt vriendelijk
verzocht om een dergelijk formulier in te vullen; de opgave is (uiteraard) nog geheel
vrijblijvend.
Een dergelijke vereniging opzetten voor 10 man/vrouw heeft weinig zin, maar
voor 200 man/vrouw zou het al heel wat aardiger worden!
Namens de bibliotheekcommissie, Peter Kriekaard, voorzitter.
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‘Mijnheer De Wachter’ overleden
Begin juli kwam de rouwkaart binnen met het bericht dat G.J. de Wachter overleden
was. Ook al wisten de meesten die hem gekend hebben dat hij ongeneeslijk ziek was,
toch kostte het hun moeite zich te realiseren dat hij niet meer in leven is. In hun
herinnering is hij onlosmakelijk verbonden met het Instituut toen het aan de Emmalaan
gevestigd was. Als concierge en als hoofd van de reproductiekamer had hij jarenlang
zijn vaste plaats in ‘het onderhuis’. Iedereen wist hem daar te vinden, medewerkers
zowel als studenten. Dat kwam omdat er een weldadige rust en een stijlvolle
vriendelijkheid van hem uitgingen. Menig student heeft zich door hem laten
bemoedigen vòòr een tentamen en laten opbeuren als het mislukt was. Zo heeft hij
als vertrouwensman en helper voor allen die op De Vooys werkten heel wat meer
betekend dan zijn officiële taakomschrijving vermoeden liet. Dat bleek bij het
grandioze afscheid dat hem ten deel viel toen hij in 1976 vertrok, een half jaar na
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Hij is nu wel heengegaan, maar in de herinnering van ieder die hem gekend heeft
leeft hij voort.
(Overgenomen uit de ‘Besluiten en Mededelingen’ van het UDB, 23-08-1982)
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Weinig boeiend
W.F. Hermans
Geyerstein's dynamiek
De Bezige Bij - f 17,50
De nieuwste novelle van W.F. Hermans, ‘Geyerstein's dynamiek’, is de moeite van
het aanschaffen niet waard, behalve wellicht uit boekenliefde. Want mooi is het, dat
wel. De 57 bladzijden tellende novelle is in een keurig zwart kaft gebonden, met een
aantrekkelijk omslag. Het ziet er keurig verzorgd uit.
Het is overigens de derde novelle in een serie. Vorig jaar verschenen al ‘Homme's
hoest’ en ‘Philip's sonatine’, in net zulke deeltjes, en wie die twee boekjes al in zijn
kast heeft staan, en boeken ook bezit om naar te kijken en af en toe zuchtend in te
bladeren, zoals ik, zal de verleiding om ook deze derde te kopen moeilijk kunnen
weerstaan, lijkt me. Voer voor bibliofielen dus, maar wie ook, of vooral, van literatuur
houdt, moet een paar boekenplanken verderop wezen.
Wat mankeert er nu aan die novelle? Het zal wel in de eerste plaats komen door
de vergelijking met die andere twee boekjes die er zo overduidelijk bijhoren. En bij
die werkjes steekt ‘Geyerstein's dynamiek’ pover af.
Het verhaal gaat over een jonge journaliste, wier echtgenoot om het leven kwam
toen zijn luchtballon neerstortte. Hij was haar fotograaf, en nu vertrekt zij alleen,
met de fotokoffer van haar overleden man, om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse
ontmoeting van de pers met Geyerstein. Deze oude gerolstoel de schilder heeft een
huis waaraan niets recht is, haaks is of in het lood staat. Doordat de vloer eromheen
langzaam helt, lijkt zelfs het water in het zwembad scheef te staan. Maar helt die
vloer eigenlijk wel? Er zijn mensen die zeggen dat er geen water in dat zwembad
zit, maar dat het massief glas is. Dan weet onze journaliste het niet meer, en de
weergave van die onzekerheid, - zo typerend voor het werk van Hermans, - is zeker
de beste passage uit het boek.
De rest van het verhaal speelt zich af in dat krankzinnige huis van Geyerstein, een vergelijking met het huis van Tekenis uit ‘Asterix en Cleopatra’ dringt zich op.
Zelfs de assymetrische trap ontbreekt niet.
Verder gebeurt er niets, tenminste, ik heb die indruk. Enige tematiek is er niet.
Kijk, er is natuurlijk wel iets te melden. De fotokoffer waarmee de journaliste, annex
jonge weduwe, rondsjouwt, is een blok aan haar arm, en iedereen in haar omgeving
breekt er de nek over, zodra ze het glimmende onding neerzet. Ze kan er trouwens
niet mee overweg. Wat W.F. Hermans met deze symboliek bedoelt
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is duidelijk. De overleden echtgenoot weegt zwaar op haar ziel. Ze sjouwt rond met
zijn nalatenschap. Die vriend was ballonvaarder, en het was dus louter hete lucht
waarop zijn enthousiasme, en zijn leven, dreef.
Er valt dus wel iets te zeggen, maar het is allemaal zo onaf, zo inconsequent
uitgewerkt. Er liggen tientallen losse draden, die nooit verbonden worden. De twee
hoofdpersonen, de journaliste en Geyerstein, ontmoeten elkaar niet eens. Zij ziet
hem, meer niet.
In zijn recensie in De telegraaf schrijft Sitniakowsky dat het boek ook hem niet boeit.
Er volgt een banale vergelijking met Hermans' naamgenoot Toon, die weer een nieuw
bundeltje met precies hetzelfde heeft uitgegeven. Verder dan die naamsovereenkomst
gaat de vergelijking overigens niet. De cabaretier komt er veel beter af dan de literator,
en het lijkt mij heel erg, als je zoiets beweert.
Maar Sitniakowsky gaat verder. Hij meldt de passage ‘waarin de jonge weduwe
denkt dat de doofstomme chauffeur, die haar van het station heeft gehaald, haar naar
haar man terug kan brengen. Maar dat is een illusie. Met deze moderne variant op
het Orpheus-verhaal laat Hermans zien hoe graag hij zich door de Klassieken laat
inspireren.’ Die poging om interessant te doen, kan ik niet volgen. De vergelijking
met Orpheus gaat op tientalle manieren mank. Hij is er dan ook niet. Ik denk wel dat
Hermans om die opmerking heeft geglimlacht.
Laat ik vooropstellen dat ik doorgaans een liefhebber ben van het werk van Hermans.
Het voornaamste dat mij in zijn geschriften intrigeert, is de constante stijl die hij
weet te handhaven, ook in zijn onderwerpen. Werk van Hermans is altijd overduidelijk
van Hermans, of het nu geslaagd is of niet. Er zit iets vreemd absurdistisch in zijn
verhalen, maar het is niet aan te geven wat. Goedbeschouwd lijkt alles toch wel te
kunnen, en dan weet je als lezer niet meer waarover je je zojuist zo druk hebt gemaakt.
Voor mij maakt dat Hermans tot een belangwekkend schrijver, en zijn werk doorgaans
de moeite waard.
Iedere schrijver heeft goede en slechte momenten, en meer slechte naarmate hij vaker
op contract werkt. Het kan dan ook weinig kwaad een minder geslaagd werk te
signaleren. Dat zegt ook meteen iets over de rest.
‘Homme's hoest’ is een knap opgezet verhaal dat tot het einde toe blijft boeien
door de perfecte spanningsboog. - ‘Philip's sonatine’ is een werk met de ‘beheerste
zekerheid’ die het beste van wat Hermans' geschreven heeft typeert: net als je denkt
dat het verhaal als een nachtkaars uitgaat, ontknoopt zich het intrige in, achteraf, alle
eenvoud. - Maar ‘Geyerstein's dynamiek’ is ofwel een novelle die zo duister is dat
hij eerst na herhaalde malen lezen kan worden ontraadseld, of wel gewoon een zwak
stukje werk. In ieder geval kan het mij niet boeien.
Kees-Jan Backhuys
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Joachim van Babylon en Sint Jan verdwaald
Vermakelijke bibliografica
Op naam van de veertiende-eeuwse sprookspreker Augustijnken is o.m. overgeleverd
een berijmde commentaar op de proloog van het Johannes-evangelie. In ruim 1000
versregels krijgt de lezer een stevig stuk middeleeuwse theologie voorgezet.
Bezig met een nader onderzoek naar deze tekst kwam ik, naar te begrijpen valt,
op het idee na te gaan of er achter deze Middelnederlandse berijming een directe waarschijnlijk Latijnse - bron aanwijsbaar zou zijn. Het lag immers niet in de lijn
der verwachting dat Augustijnkens tekst temidden van de talloze middeleeuwse
bijbelcommentaren en bijbelse preken een volstrekte eenling zou zijn, niet gebonden
aan welke traditie dan ook.
Voor een eerste oriëntatie op het terrein begon ik heel algemeen. Ik koos het
supplement op het grote werk van Theodore Besterman, ‘A world bibliography of
bibliographies[...]’. De titel van dat supplement (nog niet in het ‘Ganzenbord’!) luidt
aldus: ‘A world bibliography of bibliographies, 1964-1974. A list of works represented
by Library of Congress printed catalog cards. A decennial supplement to Theodore
Besterman, A world bibliography of bibliographies.’ Compiled by Alice F. Toomey.
With a foreword by Francesco Cordasco. Totowa, New Jersey, 1977. 2 dln.
Ik nam drie trefwoorden: ‘John(Saint-)’, ‘Gospel’ en ‘Bible’. De verrassing kwam
bij ‘Bible’. Wie schetst mijn verbazing, toen ik onder dat trefwoord op p. 108 van
het eerste deel dit cataloguskaartje van de Library of Congress vond gereproduceerd:
Goris, Jan Albert, 1899Het boek van Joachim van Babylon. Hetwelk bevat het oprecht verhaal
van zijn leven en dat van zijn beroemde huisvrouw Suzanna, kort geleden
ontdekt in de opgravingen van Nat-tah-nam en voor het eerst zorgvuldig
vertaald en uitgegeven door een liefhebber der oudheid. Door] Marnix
Gijsen.
Amsterdam, Meulenhoff [Nederland] 1969. 176 p. 21 cm.
Een schoolvoorbeeld van klakkeloos overnemen. Hoe komt iemand ertoe een roman
als bibliografie te vermelden? Vermoedelijk is daar maar één antwoord op: door,
zonder het boek ter hand te nemen, te gokken op de titel. Het taalprobleem kan daarbij
ook nog een rol spelen. Des te voorzichtiger moet je dan zijn, lijkt mij. Een

Vooys. Jaargang 1

21
voorbeeld als het gegevene doet je ook tegen voortreffelijke bibliografische werken
weer wat kritischer aankijken.
Maar goed. Gelukkig was mijn greep naar het supplement op Besterman toch niet
vergeefs, want onder hetzelfde trefwoord ‘Bible’ trof ik ook een verwijzing aan naar
een bibliografie van de jezuïet Edward Malatesta: ‘St. John's Gospel, 1920-1965. A
cumulative and classified bibliography of books and periodical literature on the
Fourth Gospel’ (Rome, 1967. Analecta Biblica. Investigationes scientificae in res
biblicas 32), een prachtige verzameling van meer dan 3000 titels, waarbij de
samensteller ‘as a working principle’ hanteerde: ‘utility to all persons interested in
the Fourth Gospel from whatever point of view’ (p. V). Precies wat ik zocht. Maar
ik kan niet nalaten ook hier een vermakelijkheidje uit te lichten.
Men vindt in Malatesta's werk o.m. de rubriek ‘The Fourth Gospel in various
aspects of the Church's life’ en daarbinnen sub 1 (‘John in the history of exegesis’)
B (‘Particular authors and groups’) een alfabetisch geordende lijst van bijbel
commentaren, van ‘Albert the Great’ tot ‘Zwingli’. Voor mijn doel lichtte ik daar de
middeleeuwse auteurs uit, o.a. Johannes Scottus Erigena. Weliswaar leefde deze Ier
in de 9de eeuw, maar zijn geschriften hebben in de eeuwen na zijn dood een
niet-onbelangrijke invloed gehad. Van zijn hand zijn o.m. overgeleverd een
commentaar op het Johannesevangelie en op het in de middeleeuwen zeer beroemde
‘Liber de nuptiis Mercurii et Philoligiae’ (‘Boek over het huwelijk van Mercurius
en Philologia’) van de vijfde-eeuwse auteur Martianus Capella.
Onder nr. 2907 nu van Malatesta's bibliografie vond ik het volgende: ‘WILLIS,
J.A. Ed. “Joannes Scotus Eriugena. Annotationes in Johannem”: Classica et
Mediaevalia 14 (Copenhague 1953) 233-236’. De verwijzing bleek zeer misleidend.
Want in de 14de jaargang van het tijdschrift ‘Classica et mediaevalia’ vindt men niet
een editie door Willis van Erigena's commentaar op het Johannesevangelie, de
‘Annotationes in Johannem’, maar een zeer kritisch, in het Latijn geschreven artikeltje
van Willis over de uitgave van Erigena's ‘Annotationes in Marcianum’ door Cora E.
Lutz. Willis nu heeft zijn bijdrage de titel ‘Annotationes in Johannem’ gegeven. Dat
is een woordspelletje. Het is Willis' commentaar (‘Annotationes’) op Lutz' editie van
Johannes (‘in Johannem’) Erigena's ‘Annotationes in Marcianum’ De titel heeft niets
van doen met het Johannesevangelie of Erigena's commentaar daarop. Ook Malatesta
moet zich niet de moeite hebben genomen de publikatie van Willis zelf te bekijken.
Zo gaat dat soms in bibliographicis. Alice Toomey en Malatesta, ik ontdekte ze
op dezelfde dag. Leerzaam, maar vermakelijk.
En voor wie geinteresseerd is in Augustijnken: nee, ik heb nog geen bron gevonden.
13 juli 1982.
Fons van Buuren
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[Gedichten Redbad Fokkema]
Tot den dood ontroerd
Mijn goede vriend zit tegenover mij,
getekend in een stoel, te wenken; hij
is al dood. Als bode is geen stem van
generzijds te denken. Licht en vogels
gaan het raam voorbij in wilde lucht.
Hoe heet je ook al weer? Gevoel van
loze taal in doodse stilte knijpt.

Overdracht
Als de blauwe distel en als
de klaproos in het koren is
de hinde van de dageraad:
figuur die niet vergaat.
Wie de wissel vinden wil
ontgaan van haar de sporen.
Redbad Fokkema

(‘Overdracht’ verscheen eerder in ‘De revisor’, 1982/3, ‘Tot den dood ontroerd’ in
‘De revisor’, 1981/5.)
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Bij de vertaling van Dryden
De dichterlijke activiteit van Dryden is sterk verweven met de politieke geschiedenis
van Engeland. Dryden sluit zich aan bij de politieke idealen van hen die de macht
hebben en schrijft zijn dichtwerken in het verlengde van de politieke idealen van de
machthebbers: achtereenvolgens in de lijn van Cromwell (‘Heroic stanza's’ 1658),
na Cromwell s val in de lijn van Karel de Tweede (‘Astraea Redux’ 1660). Hij brengt
het ver, wordt onder Karel de Tweede hofdichter en schrijft in het verlengde van de
idealen van de machthebbers zijn meest bekende satires ‘Absolom and Architophel’
(1681) en ‘The Medal’ (1682). Hij verliest zijn positie aan het hof na een principiële
keuze voor het katholicisme in 1689.
Dryden had een jarenlange vete met zijn poëtische rivaal Shadwell (1642-1692).
Beide dichters vielen elkaar aan via hun pen: in 1682 lieten zij satires op elkaar het
licht zien: Shadwell ‘The Medal of John Bayes’, Dryden ‘MacFlecknoe’. Dryden
bagatelliseert Shadwells werk door hem een zoon te noemen van Flecknoe, die
algemeen als een ‘minor poet’ werd gezien. Het hier vertaalde zijn de eerste 28 regels
van ‘MacFlecknoe’.
Ook al verliest Dryden poëtisch zeker niet van Shadwell, op sociaal terrein verliest
hij wel: als hij in 1689 de titel ‘poet laureate’ verliest, wordt zijn opvolger Shadwell.
(Originele tekst van het gedicht overgenomen uit ‘The Oxford Book of English Verse,
1250-1930’, London, 1975.)
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The Crown Prince of Dullness
All human things are subject to decay,
And, when Fate summons, monarchs must obey:
This Flecknoe found, who, like Augustus, young
was called to empire, and had governed long:
In prose and verse was owned without dispute,
Through all the realms of Nonsense, absolute.
This aged Prince now flourishing in peace,
And blest with issue of a large increase,
Worn out with business, did at length debate
To settle the succession of the State:
And pondering which of all his sons was fit
To reign, and wage immortal war with Wit,
Cried, ‘'Tis resolved; for Nature pleads that he
Should only rule who most resembles me:
Shadwell alone my perfect image bears,
Mature in dullness from his tender years.
Shadwell alone, of all my sons, is he
Who stands confirmed in full stupidity.
The rest to some faint meaning make pretence,
But Shadwell never deviates into sense.
Some beams of Wit on other souls may fall,
Strike through, and make a lucid interval;
But Shadwell's genuine night admits, no ray,
His rising fogs prevail upon the day:
Besides, his goodly fabric fills the eye,
And seems designed for thoughtless majesty:
Thoughtless as monarch oaks, that shade the plain,
And, spread in solemn state, supinely reign.’
John Dryden (1631 - 1700).
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De kroonprins der saaiheid.
Elk mens'lijk ding moet in de tijd vergaan.
Als 't Lot gebiedt moet ook wie heerst er aan.
Dit vond ook Flecknoe, die - als Augustus eens Van jongs af aan de heerser was geweest In proza, vers werd hij door elk erkend
In welk gebied van Onzin ook bekend.
De Vorst, bejaard, in vrêe geheel in bloei,
Gezegend met een ruime kindergroei,
Zijn taak nu zat, geruime tijd bepraat
Een reeg'ling voor d'opvolging van de Staat;
Bepeinzend wie van al het meest bekwaam
Was om de krijg met Wijsheid aan te gaan,
Riep hij: ‘Geen punt: Natuur bepleit dat hij
Regeren moet die 't meeste lijkt op mij,
Perfect ziet men in Shadwell slechts mijn beeld
Door saaiheid, rijp in jeugd al toebedeeld.
Slechts Shadwell is uit hen de een'ge zoon
Die de totale stomheid steeds vertoont.
Zij geven voor een redelijk verband,
Maar Studwell wijkt nooit af naar het verstand.
Wat stralen van Verstand tot hen soms gaan,
Gaan door en helderheid komt even aan.
Geen straal die Studwells nacht bereiken mag.
Zijn misten overheersen steeds de dag.
Zijn knappe werk vervult het oog daarbij
En lijkt bestemd voor heerschappij.
Leeg als een koningseik, verduist'rend licht,
Gewijd hiertoe, tot heerschappij verplicht.’
Vertaling uit het Engels door Arthur Kooyman.
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Den Haag, Mallemolen, 1956.
De potkachel verwarmt de foto nu nog.
Twee laatstejaars met fondsbril en hun meiden.
Eênenvijftig moet het zijn en dus in Leiden.
Zij lijken op de schrijvers voor de oorlog.
Het kale hok wordt tot de nok door vocht
en vuur gevierendeeld, maar op zulk strijden
slaat de mens geen acht. Ik zou haar benijden,
die op het ziekbed door vrienden werd bezocht.
Het is mijn moeder die daar ligt.
Mijn vader heeft een zeer gewichtig
deel van haar onttrokken aan mijn zicht.
De diagnose was verkeerd: grijswit
wacht mij daar het eerste levenslicht.
Robert Seepers
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soms
soms blijkt er over vijverwater
een vaal en stoffig waas te liggen
als halfverdronken spinrag in
een oude dofgeslagen spiegel
soms is er in de telefoon
terwijl je met een ander belt
een ver en vreemd gesprek te horen
als stemmen uit het achterland
soms blinkt er in een drukke straat
opeens een flard van jouw gezicht
terwijl toch meer dan zeker is
jij kunt hier nu niet zijn
soms zijn de dingen van geheim
in hun nabijheid verder dan
ze van een afstand ooit geleken
reflexie door een oppervlak
draagt aan de grenzen van het raken
het wezen van de diepte bij
K-J Backhuys
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5 jaar S.O.V., een terugblik
(Over het ‘rode boekje’, de herriema/a/k/st/ers en de idealisten/s).
Het SOV bestond in maart jl. 5 jaar. Omdat niemand eraan gedacht heeft
voor ons bloemetjes te kopen om dit jubileum te vieren, zetten wij onszelf
maar in de bloemen. Het leek ons goed om de afgelopen jaren eens de
revue te laten passeren.
Wat hebben de 5 SOV-jaren opgeleverd?
Allereerst over de roemruchte geschiedenis van het SOV.
Al vóórdat het SOV bestond, deden studenten aan politiek. Dat gebeurde niet zo
georganiseerd, vrij individueel zelfs, studenten werden vaak verrast door de snelle
akties van eensgezinde docenten, kortom, ze konden nauwelijks een vuist maken als
er belangrijke dingen aan de hand waren. Docenten waren (en zijn) in de meerderheid
als het op stemmen aan komt; als je als studenten verdeeld stemt, dan win je nooit
iets.
Ca. 6 Jaar geleden was er een kleine groep studenten die vooroverleg hield voor
DB-vergaderingen, sommige kommissie-vergaderingen e.d. Deze studenten wilden
echter méér mensen betrekken bij de instituutszaken: begin van de thema-avonden.
Deze waren een ongekend succes: wel 50 mensen kwamen iedere 14 dagen naar
Kreatum om daar thema's te bediscussiëren als ‘het letterkunde-onderwijs’, ‘de
maatschappelijke relevantie van de studie Nederlands’, ‘het nieuwe personeelsrapport’
enz. Er raakten veel meer mensen betrokken bij het reilen en zeilen van het instituut
dan vóór de thema-avonden.
Ieder jaar werden er in maart verkiezingen voor de vakgroepsraad gehouden. In die
overaktieve periode vonden een aantal studenten die zich kandidaat wilden stellen,
dat ze de rijen moesten aansluiten. Er moest een verkiezingsprogramma komen,
waarin de plannen van de studenten m.b.t. de studie, het bestuur van het instituut,
etc. zouden staan. Zo'n programma had(heeft) het voordeel dat de ondertekenaars
door hun kiezers ter verantwoording geroepen kunnen worden.
Er zit een ‘sturend principe’ achter de akties van de studenten in de raden en in
de kommissies. En tenslotte: je kunt als studenten, verenigd in een ‘partij’ een vuist
maken tegen andere ‘partijen’ (docenten, afdelingen).
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Het verkiezingsprogramma was betrekkelijk snel geschreven, de meeste
student-kandidaten voor de vakgroepsraad ondertekenden het programma. Een
‘eclatant’ succes bij de verkiezingen viel ons ten deel. Er waren dan ook weinig meer
kandidaten dan er plaatsen waren...
Ieder jaar heeft het SOV nog zo'n programma geschreven, soms verluchtigd met
foto's en verkooppraatjes van de kandidaten. Of het programma veel gelezen wordt,
vragen we ons af. Tóch schrijven we er ieder jaar een, omdat we het belangrijk vinden
om als groep inhoudelijk op één lijn te zitten. Dat geeft heftige diskussies (vooral
over ‘maatschappelijke relevantie’), menige harde noot wordt gekraakt, maar dat is
juist leuk en leerzaam.
Toen het SOV ongeveer 1 jaar bestond, zijn we op 2 januari 1979 met z'n allen in
retraite gegaan om te evalueren hoe het ging. Terwijl het buiten sneeuwde als nooit
tevoren woedde binnen een hevige ideologische strijd:
‘Was student/e X wel “recht genoeg op de graad”, “week hij/zij niet af van de
partijlijn?” Na een strijd die in de CPN van de jaren '50 niet misstaan zou hebben,
besloten wij een aantal SOV-ers te royeren: zij die niet kwamen en zij die niet deden
wat de meerderheid wilde, werden er door ons op onelegante wijze uitgegooid. Een
zwarte bladzijde in onze geschiedenis’.
Op deze evaluatiedag(zo'n dag hebben we overigens nooit meer gehouden...) waren
echter ook goede dingen te bespreken. Het SOV ontwikkelde een enorme aktiviteit:
er zaten mensen in kommissies, in de Voice-redaktie, in het UDB, in het
faculteitsbestuur en in de U-raad. Vandaag is het SOV niet meer weg te denken in
de instituutspolitiek.

Welke dingen heeft het SOV dan wel zoal bereikt?
Een van de allereerste akties was gericht tegen de ‘nieuwe boekenlijst’ van moderne
letterkunde. Gezien de tijd die er voor in het studieprogramma stond een veel te
zware lijst. Onder leiding van Henk Verkuyl werd er wat geritseld met Ton Anbeek.
De studenten waren toen nog niet zo handig in het ritselen, daarom viel het resultaat
wat tegen. Toch gingen er nogal wat bladzijden van de lijst af.
Tweede aktie: de bijzitters bij de mondelinge 3e-jaars tentamens. ‘Het SOV maakt
van wantrouwen haar levenswandel’ was de reaktie van de docenten. Toen alles over
en weer uitgelegd was: ‘wij willen studenten ervaring laten opdoen door hen eerst
als bijzit een tentamen te laten bijwonen’, vond dit voorstel toch doorgang.
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Een kommissie van de vakgroep, onder voorzitterschap van een SOV-student, kwam
met ‘evaluatie-rapport’. Alle onderwijs dat in de vakgroep gegeven werd/wordt
moe(s)t geëvalueerd worden opdat het zonodig een volgende keer bijgesteld kon/kan
worden. Dit rapport is aangenomen. Helaas, door de lamlendige houding van zowel
de meeste studenten als van docenten (m.u.v. de afdelingen middeleeuwse letterkunde,
moderne taalkunde en enkele personen) wordt het onderwijs nog steeds slecht
geëvalueerd. Daardoor komt het voor, dat jaren achtereen dezelfde fouten gemaakt
worden in kolleges.
Een roemrijk feit uit de SOV-geschiedenis is ook het overleg met de afdelingen
middeleeuwse en renaissance-letterkunde over het onderwijs in het 1e en 2e jaar.
Het SOV had een keuzekommissie die bepleitte dat er in het onderwijs keuze-en
zelfwerkzaamheid-mogelijkheden moesten komen. Welnu, de werkstukjes +
boekenkeuzelijstjes in het Ie jaar bij de historische letterkundes zijn een rechtstreeks
gevolg van het overleg tussen de staf en 't SOV. Ook de ‘capita-selecta’ van de
afdeling taalbeheersing in het 3e jaar kun je op ons conto schrijven.
Wat absoluut niet op de SOV-‘erelijst’ mag ontbreken is de versanalyseaffaire van
1979.
In dat jaar werd het tentamen + hertentamen versanalyse dermate slecht gemaakt,
dat er (on-)behoorlijk veel studenten zakten voor hun propedeuse. De zaak werd
aanhangig gemaakt bij de onderwijskommissie van de vakgroep, van de faculteit en
tenslotte bij de beroepskommissie van de faculteit. Geholpen door het SOV deden
daar 1e-jaars studenten het woord voor de beroepskommissie. Deze gaf de studenten
gelijk en stelde voor dat zij hun propedeuse zouden behalen. Helaas werden er
procedurele fouten gemaakt, zodat de uitspraak van de kommissie herroepen moest
worden. Uiteindelijk, na enorm veel heen-en-weer-gepraat, is er voor de meeste
slachtoffers een bevredigende regeling getroffen.
Van deze versanalyse-affaire hielden veel mensen een vieze nasmaak over. Er
bleek op hoog(facultair)niveau nogal wat gefoezeld te kunnen worden. ‘Juridische
Zaken’ (een afdeling van het Bureau van de Universiteit) gaf aantoonbaar verkeerde
adviezen, maar trok ze niet in omdat de bezwaren van studènten-zijde kwamen. De
polarisatie tussen staf en studenten groeide, de sfeer was een tijdlang zeer slecht.
De verhuizing van de Emmalaan naar de Uithof heeft enorm veel vergadertijd gekost.
Het SOV heeft in die tijd gestreden voor de zelfstandigheid van de
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vakgroep en het meegaan van al het niet-wetenschappelijk personeel.
Het laatste jaar heeft het SOV vooral gewerkt aan de invulling van het nieuwe
studieprogramma in de 2-fasen struktuur.
Vanaf het moment dat minister Pais met zijn plannen kwam, hebben wij als
studenten er tegen geprotesteerd. De docenten en hogere universiteitsinstanties
geloofden het wel, en nu zitten wij met de gebakken peren. Het SOV meende echter
deze gebakken peren nog tamelijk smakelijk te kunnen opdienen en heeft het
afgelopen jaar verschillende voorstellen gedaan om een zo aantrekkelijk mogelijk
studieprogramma te creëren. Uitgangspunt: zoveel mogelijk ‘beroepsmogelijkheden’
openhouden, keuzemogelijkheden, nieuwe onderwerpen een kans geven, snoeien in
oude uitgebloeide takken.

Heeft de studenten-politiek (nog) wel zin?
Er wordt ons vaak gevraagd: wat bezielt jullie om je zo druk te maken op dat instituut?
Je bereikt er immers toch niets mee.
Ik denk dat dat wel meevalt; kijk maar eens naar het bovenstaande rijtje. Je beleeft
uiteraard allerhande teleurstellingen, zelfs b.v. bij de nederlaag in de vakgroepsraad
bij het punt ‘propedeuse-regeling voor de laatste groep 1e-jaars studenten'oude stijl’.
Ik meen echter zo arrogant te mogen zijn om te kunnen zeggen: als wij als studenten
ons er niet mee bemoeiden, dan waren een heleboel zaken veel slechter geregeld dan
nu het geval is.
En je moet ook niet uitschakelen dat je als. student enorm veel leert van
kommissies, besturen en politieke machtsvorming. Aan de karrieres van diverse
afgestudeerde SOV-ers kun je dat wel zien. Onder onze oud-leden hebben wij een
sekretaris bij de Erasmus-universiteit, enkele ambtenaren bij het College van Bestuur,
wetenschappelijke medewerkers, leraren èn enkele prominente werklozen... Dus als
je dit werk niet voor je medestudent doet, dan kun je bij ons altijd nog aan je
karriere-planning beginnen. Je moet er wel mee rekenen(veel) langer dan gemiddeld
over je studie te doen.

Toekomstplannen.
Binnenkort komt er een nieuw SOV-verkiezingsprogramma uit. Daarin zullen onze
plannen voor de komende jaren vrij uitvoerig vermeld staan. Hier kunnen we alvast
zeggen dat het SOV zich het komende jaar wil gaan richten op:
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- de voorlichting aan huidige en nieuwe studenten over de 2-fasen wet.
- de bezuinigingen. Hoe kunnen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen?
- het nieuwe studieprogramma voor de volgende studiejaren is nog niet klaar.
We willen proberen te helpen bij de invulling daarvan.
- hulp bij calamiteiten: hoe loopt het nieuwe programma? Is het te zwaar? Vallen
er teveel slachtoffers?

Iedere maandag van half een tot twee uur vergadert het SOV in kamer A232. Je bent
van harte welkom voor vragen, hulp en/of medewerking. Eventuele wijzigingen in
vergadertijd worden via het U-blad meegedeeld.

De naam.
O ja, die naam. Wat betekent SOV eigenlijk?
Toen we 5 Jaar geleden een naam voor ons gezelschap moesten verzinnen, was
dat heel moeilijk. Het moest niet tè politiek beladen zijn. Enkele vorm-fetisjisten
onder ons (we zijn tenslotte Neerlandici) die net het artikel van ‘Jan Koster - Dutch
as a SOV-language’ hadden bestudeerd kwamen met de naam SOV: ‘Studenten
Overleg de Vooys’. Iedere andere associatie dan een puur taalkundige met het woord
SOV is bij deze dus verboden.
Namens het S.O.V.
Lizet Duyvendak.
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[Nummer 2]
Redactioneel
De verschijning van dit tweede nummer van VOOYS volgt wat snel op het eerste.
Het leek ons niet onaardig dit nummer als sinterklaaspresent aan te bieden.
Zoals u ziet draagt dit nummer nog steeds de naam VOOYS. Het uitblijven van
reakties op onze oproep een alternatief hiervoor te bedenken is daar de oorzaak van.
Daarom nogmaals: ‘wie een fraaiere, betere, mooiere naam weet, mag hem inzenden
aan de redactie’.
De bijna onvermijdelijke fouten zaten ook in het eerste nummer. In het gedicht
van Robert Seepers ‘Den Haag, Mallemolen, 1956’ op bladzijde 26 is abusievelijk
de eerste regel van de laatste strofe overgenomen als: ‘Het is mijn moeder die daar
ligt.’ Dit moet zijn: ‘Maar het is mijn moeder die daar ligt.’ Onze excuses hiervoor.
Verder was het niet de bedoeling de afdeling taalbeheersing te kort te doen in het
eerste Redactioneel. We stelden daar dat het in de bedoeling ligt ‘een zeker evenwicht
tussen deze zeer verschillende onderwerpen te scheppen, waarmee ook bedoeld wordt
dat de zo verschillende aspecten van het vak Taal- en letterkunde aan bod komen’.
Hiermee wordt uiteraard ook Taalbeheersing bedoeld.
Tenslotte willen wij erop wijzen dat er een vacature ontstaan is in de redactie door
het vertrek van Harriët Kwekkeboom. De redactie nodigt een ieder, die belangstelling
heeft voor het redactiewerk en in de gelegenheid is daar tijd en energie in te steken,
uit zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van het UDB. Dit onder vermelding
van de eventuele kwaliteiten en nadere motivatie van de sollicitatie.
Lisan van Beurden willen we hierbij bedanken voor haar hulp bij het uittypen van
dit nummer.
De redactie
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Mede - - deling

Tentoonstelling handschriften en oude drukken
De inhoud van een verhaal is in grote mate afhankelijk van de vorm waarin het wordt
gepresenteerd. Met dit verschijnsel zijn wij in onze tijd vertrouwd door de vele films
en televisie-uitzendingen die zijn gebaseerd op literaire werken. Elk medium stelt
zijn eigen eisen en biedt zijn eigen mogelijkheden en het is dan ook vanzelfsprekend
dat kennis van een medium voorwaarde is voor de bestudering van de produkten
ervan. In de middeleeuwen heeft de literatuur twee maal de verstrekkende gevolgen
ondergaan van de ontdekking van een nieuw medium. Nadat verhalen in de volkstalen
eeuwenlang mondeling waren overgeleverd, ontstond in de elfde en twaalfde eeuw
de gewoonte ze op te schrijven en driehonderd jaar later heeft de uitvinding van de
boekdrukkunst opnieuw gezorgd voor diepgaande veranderingen in de literaire
traditie. Voor een goed begrip van deze veranderingen is kennis van de materiele
aspecten van het met de hand geschreven en gedrukte boek dan ook onontbeerlijk.
Het is in dit verband een buitengewoon gelukkige omstandigheid dat in Utrecht
een rijke collectie handschriften en oude drukken voorhanden is in het Rijksmuseum
Het Catarijneconvent. Tot 6 februari is een deel van deze collectie in een afzonderlijke
tentoonstelling toegankelijk gemaakt. Een unieke kans voor neerlandici om het nuttige
met het aangename te verenigen want naast de vitrines waarin het fascinerende
produktieproces van oude boeken aanschouwelijk wordt gemaakt zijn ook vele
‘schatten’ van het museum, waaronder veel fraai verluchte getijdenboeken,
tentoongesteld.
De sectie Middelnederlandse letterkunde verzorgt in de periode van maandag 29
november tot vrijdag 10 december een aantal rondleidingen in kleine groepen op
deze tentoonstelling. De rondleidingen duren ongeveer één uur. Men kan zich opgeven
op lijsten die hangen op het prikbord naast kamer A 207 van het instituut.
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Artur's ronde tafel

Als koning Artur met zijn ridders bijeenkomt nemen ze plaats aan de Ronde Tafel;
niemand heeft dus een belangrijker plaats dan een ander. Dit is het beeld dat ons
voor ogen staat als wij, twintigste-eeuwers, aan Arturs Ronde Tafel denken. Deze
voorstelling is te vinden in kinderboeken (onder andere Jaap ter Haar, ‘Koning
Arthur’1); Vera Chapman, ‘De groene ridder’2)) en is recentelijk nog in beeld gebracht
in de televisieserie ‘The Legend of King Arthur’. Het idee van deze tafel vorm die
de gelijkheid van de aanzittenden uitdrukt vinden we terug bij ronde-tafelconferenties.
Deze vergadermethode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij besprekingen tussen
vertegenwoordigingen van koloniën en van het moederland, ter regeling van de
toekomstige onafhankelijkheid. Ook de Verenigde Naties kennen de
ronde-tafelconferenties.
In onze moderne voorstelling symboliseert het idee van de Ronde Tafel, afkomstig
uit de Arturverhalen, een democratisch gelijkheidsideaal. Met dit gelijkheidsideaal
in gedachten zijn wij, met ± 25 medestudenten3), in het semester januari-juni 1982
begonnen aan een doctoraalwerkcollege getiteld: ‘Arturs Ronde Tafel’, onder leiding
van Prof. Dr. W.P. Gerritsen. Voordat we verslag zullen doen van de resultaten van
dit college, zullen we eerst iets vertellen over de historische achtergrond van de
Arturfiguur.
Als Artur werkelijk geleefd heeft zou dit geweest moeten zijn in het tijdvak 367-634
na Chr.4) Uit deze periode, die een aaneenschakeling van oorlogen was, zijn weinig
gegevens overgeleverd. Er zijn bronnen, waarvan men de historische juistheid
aannemelijk acht, die er op wijzen dat Artur een Keltische legeraanvoerder in de
strijd tegen de binnenvallende Germaanse stammen geweest zou zijn. Er is hier noch
sprake van een koningschap, noch van een Ronde Tafel. De Arturfiguur uit de
hierboven genoemde historische bronnen is heel anders dan die uit de meer literaire
zoals bijvoorbeeld de ‘historia Regum Brittanniae’
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van Geoffrey of Monmouth uit 11365). Uit deze soms fantasierijke kroniek komt
Artur als de machtigste vorst uit de geschiedenis van Brittannia naar voren. De Franse
dichter Wace is voor zover bekend de eerste die de Ronde Tafel noemt. In zijn ‘Roman
de Brut’6), een bewerking van de ‘Historia Regum Brittanniae’ uit 1155, voegt Wace
een passage toe waarin hij vertelt dat Artur de Ronde Tafel liet maken waaraan de
ridders als gelijken zaten. Zo voorkwam hij ruzies over prioriteitsproblemen bij de
tafelschikking. De kloof tussen het beeld dat de (schaarse) historische gegevens
opleveren en dat wat geschetst wordt in de literaire roept veel vragen op, zoals
bijvoorbeeld de voor ons relevante vraag: waar komt de Ronde Tafel vandaan?
De vakliteratuur die wij voor ons onderzoek van belang achtten, concentreerde
zich op een vermoede mythische oorsprong van de Ronde Tafel. De oudste opvatting
is de zogenaamde ‘Keltische’ theorie: volgens deze theorie komt het motief van de
Ronde Tafel voort uit oude Keltische heroïsche literatuur. Hier wordt niet over een
Ronde Tafel gesproken, maar over een vaste groep krijgers rond een leider. Dan is
er de ‘Christelijke’ theorie: het motief van de Ronde Tafel zou terug te voeren zijn
op de tafel van het Laatste Avondmaal; Wace zou hieraan zijn Ronde-Tafelconceptie
ontleend hebben7). Er is een vergelijking te trekken tussen de ridders die bij Artur
aan tafel zitten en de groep van twaalf apostelen rond Christus. Volgens Denomy8)
komt het idee van de Ronde Tafel voort uit de oplossing die bij het concilie van
Reims (1049) gekozen werd: geschillen over de plaatsen werden opgelost door de
stoelen in een kring te zetten (maar van een tafel is daar geen sprake). Bij Denomy
wordt de aandacht verplaatst van de herkomst van het motief naar het idee erachter:
de gelijkwaardigheid. Ook de Duitse mediëviste H. Eberlein-Westhues9) is niet meer
zozeer geïnteresseerd in de herkomst van de Ronde Tafel. Zij zoekt vooral naar de
symbolische betekenis die de Ronde Tafel voor het eigentijdse publiek (zeggen we:
het geïntendeerde publiek van Wace) gehad kon hebben. Volgens haar sluit Wace
aan bij de literaire traditie van de ‘Herrschertisch’. Een ronde tafel, afbeelding van
de kosmos of de wereld, was het attribuut van een grote heerser. Zo zouden David,
Salomon, Constantijn, Alexander de Grote en Karel de Grote een dergelijke tafel
bezeten hebben. Omdat hij Artur als wereldheerser wilde voorstellen, zou Wace hem
het bezit van de Ronde Tafel hebben toegedicht. Eberlein-Westhues wijst er ook op
dat Wace Arturs ridders om de Ronde Tafel plaatst (niet Artur zelf) om uit te drukken
dat zij als leenmannen gelijkwaardig waren.
Mevrouw H. Eberlein-Westhues beperkt zich tot Oudfranse Arturromans, waaruit
zij een aantal aspecten van de Ronde Tafel in schema onderbracht.
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Op het werkcollege hebben wij dit gedaan voor Middelnederlandse Arturromans.
Alle passages waar over Tafelronde (dit is de orde van ridders)/Ronde Tafel (dit is
het object) gesproken werd, werden afzonderlijk op fiches vermeld. Vervolgens zijn
we deze passages gaan bekijken aan de hand van een aantal punten. Bijvoorbeeld:
de Ronde Tafel is een eettafel; Artur zit aan de Ronde Tafel; Artur is lid van de
Tafelronde; de Ronde Tafel belichaamt een gelijkheidsideaal. Als het gestelde in
overeenstemming was met de betrokken passage dan werd dit aangegeven in het
schema door een plusteken (+); bleek uit de passage in kwestie juist het
tegenovergestelde dan werd dit door middel van een minteken (-) aangegeven;
verschafte de tekst op dit punt geen informatie dan kwam er een nul teken (0) te
staan. In het schema werden op de horizontale as de Middelnederlandse Arturromans
gezet en op de verticale as de verschillende punten. Als voorbeeld hieronder een
klein gedeelte van het schema10):
Ferguut Merlijn Merlijn Lancelot PerchevaelMoriaen Queeste
continuatie
van den
grale
Koning 0
0
0
0
zit aan
Ronde
Tafel
Koning
zit met
gasten
aan
aparte
tafel

0

+

+

0

0

0

0

Gelijkheidsbeginsel 0

0

0

0

0

0

0

Artur is lid van
de
Tafelronde

-

0

0

0

0

0

Wrake van Ridder
Ragisel
metter
mouwen

Walewein Lancelot Torec
en Keye en het hert

Koning zit 0
aan Ronde
Tafel

0

0

met de
witte voet
0
0

Koning zit 0
met gasten

0

0

0
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Arturs doet

-

+

aan aparte
tafel
Gelijkheidsbeginsel 0

0

0

0

0

0

Artur is lid 0
van de
Tafelronde

-

0

0

0

+

Het eerste dat opvalt in het bovenstaande schema is dat de ‘Roman van Walewein’
ontbreekt in de opsomming van de Middelnederlandse Arturromans. In deze roman
wordt niet over de Tafelronde/Ronde Tafel gesproken. Zouden Middeleeuwse
lezers/toehoorders zich bij de roman toch de Ronde Tafel voorgesteld hebben? Met
andere woorden: wordt het beeld van een Arturroman waarin niet expliciet over de
Ronde Tafel gesproken wordt, onder andere bepaald door de Arturromans waarin
wel over de Ronde Tafel gesproken wordt? Die romans kunnen namelijk bij het
Middeleeuwse publiek bekend geweest zijn. Bij de avonturen van Artur en zijn
ridders hoort toch immers ook de Ronde Tafel?
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Verder kunnen uit het schema de volgende (voorlopige) conclusies getrokken worden:
- nergens in de Middelnederlandse Arturromans wordt vermeld dat Artur aan de
Ronde Tafel zit.
- in geen van de Middelnederlandse Arturromans is sprake van de gelijkheid of
gelijkwaardigheid van de aanzittenden. Dat de Ronde Tafel een gelijkheidsideaal
zou belichamen blijkt nergens.
Er zal nog veel onderzoek nodig zijn om verdergaande zekerheid te verkrijgen maar
het lijkt erop dat de moderne voorstelling van het gelijkheidsbeginsel in ieder geval
niet afkomstig is uit de Middelnederlandse Arturromans. Het is de vraag hoe we dan
aan dit beeld komen. Misschien hebben we het overgenomen uit Engelse of Duitse
Arturromans, maar het zou ook zo kunnen zijn dat het gelijkheidsbeginsel een
anachronistische mythe van de laatste eeuw is. Zo hangen wij ons huidige
democratische gelijkheidsideaal op aan een gegeven uit middeleeuwse verhalen: de
Ronde Tafel. Het verleden moet, ook voor ons, als voorbeeld dienen voor het heden.
Hiermee gaan we op dezelfde manier te werk als middeleeuwers, ook zij
actualiseerden het verleden. Een duidelijk voorbeeld hiervan komt uit ‘Tprieel van
Troyen’ van Segher Diengotgaf11). Deze 13e eeuwse dichter heeft een op
pseudo-ooggetuige verslagen gebaseerd Frans werk over de strijd om Troje (8e eeuw
v. Chr.) gedeeltelijk in het Middelnederlands vertaald. Aan deze vertaling/bewerking
heeft hij een episode van eigen maaksel toegevoegd, waarin hij beschrijft hoe helden
en dames uit Troje zich in een prieel vermaken met hoofse liefdesgesprekken. De
hoofse liefde (de dienende liefde van een ridder voor een onbereikbare jonkvrouwe,
die hem tot grote daden inspireert) is ten tijde van Segher erg ‘in’, maar hoort niet
thuis in de Trojaanse oorlog. Segher houdt zijn tijdgenoten een verleden voor waarin
eigentijdse idealen als verwerkelijkt worden voorgesteld12). Hetzelfde principe kan
ten grondslag liggen aan onze moderne voorstelling van Arturs Ronde Tafel.
Misschien vormt deze aanpassingsmogelijkheid de kracht van de Arturromans die
ervoor gezorgd heeft dat het genre tot op de dag van vandaag populair is13).
Frank Brandsma
Peter Kriekaard
Martine Letterie

Eindnoten:
1) Jaap ter Haar, Koning Arthur. Haarlem, 19784. Ook de boven gebruikte illustratie is afkomstig
uit dit boek.
2) Vera Chapman, De groene ridder. Utrecht, 1977. Een vrije bewerking van de Middelengelse
Arturroman Sir Gawain and the Green Knight. Met dank aan Tineke van de Graaff,
jeugdbibliotheek Utrecht.
3) Wij danken deze medestudenten voor het beschikbaar stellen van de resultaten.
4) 367: eerste grote invallen van de Germaanse stammen van het vasteland in de Romeinse provincie
Brittannia.
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5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

634: definitieve nederlaag van de autochtone Keltische bevolking tegen de opdringende Angelen
en Saksen.
Geoffrey of Monmouth, The history of the kings of Britain. Translated with an introduction by
Lewis Thorpe. Harmondsworth, 1978.
Wace, Roman de Brut. Ed. Ivor Arnold. Paris. 1938-1940; 2 dln.
Laura Hibbard Loomis, ‘Arthur's Round Table’. In: Publications of the Modern Language
Association 41 (1926), p. 771-784. Sommige Middeleeuwse auteurs legden de verbinding tussen
deze twee tafels ook. Bijvoorbeeld Robert de Boron in zijn L'Estoire de Merlin, in het
Middelnederlands vertaald door Jacob van Maerlant. Zie: Jacob van Maerlant, Historie van den
Grale und Boek van Merline. Nach der Steinfurter Handschrift hrsg. von Timothy Sodmann.
Köln/Wien, 1980. Niederdeutsche Studiën Bd. 26 (hfst. XXII vs. 6751-7320).
A.J. Denomy, ‘The Round Table and the Council of Reims, 1049’. In: Medieval Studies 14
(1952) p. 143-149.
Hildegard Eberlein-Westhues, ‘König Arthurs Table Ronde. Studiën zur Geschichte eines
literarischen Herrschaftzeichens’. In: Der altfranzösische Prosaroman. Funktion, Funktionswandel
und Ideologie am Beispiel des ‘Roman de Tristan en Prose’. Kolloquium Würzburg 1977. Hrsg.
von E. Ruhe und R. Schwaderer. München, 1979. Beiträge zur romanischen Philologie des
Mittelalters 12. p. 184-263, p. 264-269.
Het volledige schema en de vragenlijst(en) zijn in te zien bij de sectie Middelnederlandse
letterkunde van het Instituut De Vooys.
Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen. Ed. G.C. de Waard en G. Ch. Dupuis. Culemborg,
19713.

12) cf. W.P. Gerritsen, Vier inleidende colleges over middelnederlandse litteratuur. Utrecht, 19773.
p. 28-32.
13) Tot slot willen we Prof. Dr. W.P. Gerritsen hartelijk danken voor zijn inspirerende begeleiding.
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De vorm van woordvormingsregels1)
De generatieve morfologie beweegt zich nogal in de schaduw van de generatieve
fonologie. Soms bestaat de neiging alle verschijnselen op woordniveau maar onder
te brengen bij de fonologie. Toch zijn er wel degelijk verschijnselen die zonder twijfel
niet fonologisch beschrijfbaar, laat staan verklaarbaar zijn.
Dit artikel is een overzicht van de stand van de theorie met betrekking tot een van
die verschijnselen: de woordvormingsregels. Dat verschijnsel is daarom zo interessant,
omdat de theoretische aanpak ervan impliciet uitspraken doet over de status van het
lexicon. Ieder morfologisch probleem en de aanpak ervan, zal altijd veranderingen
te weeg brengen in de opvattingen van taalkundigen over wat wel en wat niet in het
lexicon thuishoort. Vandaar het belang van de morfologische theorievorming in het
kader van de TGG.
In 1968 publiceerden Chomsky en Halle hun invloedrijke standaardwerk ‘The Sound
Pattern of English’, (in publikaties vaak afgekort als SPE,) een verhandeling over
de morfologische en fonologische struktuur van het Engels, maar tevens een expertise
over hoe de nieuwe generatie taalkundigen de morfologie en fonologie benaderen.
Invloedrijk, omdat het werk richtinggevend is gebleken voor de benadering van alle
later volgende morfologische en fonologische verhandelingen.
In de SPE-morfologie worden een drietal symbolen ingevoerd, die formaliseringen
vertegenwoordigen van de door Chomsky en Halle onderscheiden typen van
woordinterne bindingen. Later is het met name G. Booij geweest die in zijn
publikaties2) tamelijk overtuigend heeft aangetoond dat er met twee kan worden
volstaan: het type + en het type #
Wat is het verschil? Ook op morfologisch niveau blijken de meeste (zo niet alle)
regels cyclisch te werken, ongeveer gelijk aan de wijze waarop we dat in de syntaxis
gewend zijn. De symbolen + en # geven de grens aan tussen het stamwoord en het
aangehechte affix. De symbolen zijn onverbrekelijk met het affix verbonden. Een
suffix als -zaam is dus altijd van de vorm # zaam en bestaat nooit als +zaam*. Het
belangrijke verschil tussen de twee typen bindsymbolen is nu, dat # een blokkade
vormt voor het woord-interne cyclisch domein, en + niet.
Een concreet voorbeeld.
Vergelijk:

(1) graaf # schap
(2) graaf + in

(gespeld: gravin)

Een van de morfologische regels die cyclisch werkt is de regel die woorden opdeelt
in syllaben, de regel SYLLABIFICATIE. Toepassing van die regel op de woorden
(1) en (2) leidt tot:
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(1) graaf # schap

graaf $ schap

(2) graaf + in

gra $ vin

Het verschil tussen de twee typen suffixen is nu duidelijk: #schap is een #suffix;
de regel SYLLABIFICATIE werkt eerst op de binnenste cyclus, en dat is graaf,
omdat # een barriere vormt voor het cyclisch domein, en daarna pas op de tweede
cyclus, graafschap. Maar +in is een +suffix; en + is geen grens voor een morfologische
cyclus. De eerste cyclus waarop SYLLABIFICATIE bij (2) werkt is dus gravin.
Ook klemtoonregels werken cyclisch, vandaar de alternantie:
(1) graaf # schap

graaf $ schap

1/graaf - schap

(2) graaf + schap

gra $ vin

gra - 1/vin

Cyclische werking van morfologische regels blijft niet beperkt tot regels die
woorden in segmenten verdelen, maar blijkt ook te werken bij een verschijnsel als
SCHWA-DELETIE, de regel die de schwa deleert na suffixaanhechting, zoals blijkt
uit:
(3) oxide

(oxide +eer)

oxid+eer

(4) oxide

(oxide #achtig)

oxide#achtig

Uit dit voorbeeld, maar ook uit het volgende blijkt dat de alternantie tussen # en
+ niets te maken heeft met het wel of niet beginnen van het suffix met een vocaal:
(5) groot +esk

gro $ tesk

gro - 1/tesk

(6) groot #achtig

groot $ achtig

1/groot - achtig

Tot zover een soepel lopend theoretisch stelsel, dat ook tamelijk hecht uiteengezet
is voor het Nederlands door met name Booij3).
Toch is de hierboven weergegeven opvatting over woordbindingen niet vrij van
theoretische complicaties.
Neem nu eens de woorden kracht en krachtig. Het mag duidelijk zijn dat er nogal
wat redelijke gronden bestaan om aan te nemen dat die beide woorden verwant zijn.
Kracht echter, is een substantief, en krachtig een adjectief. Hoe kan dat verklaard
worden. De eerste mogelijkheid is, dat de woordvormingsregel (WFR) die van
substantieven door +ig toevoeging adjectieven maakt, er als volgt uitziet:
(7) [×]N → [× + ig]A
waarbij × staat voor de willekeurig te gebruiken nominale stam.
Een WFR als (7) is echter verre van aantrekkelijk. Immers, (7) is een transformatie,
en wel eentje van het soort dat we, gestuurd door de moderne opvattingen over de
mogelijkheden van syntactische transformaties, inmiddels als ongewenst
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hebben verworpen. Transformatie (7) is struktuurbouwend: categorie N wordt gewist,
en categorie A toegevoegd. Regels van het type als (7) zouden we dus liever
vervangen door een regel van het type als (8):
(8) [×]N → [[×]N +ig]A
Regel (8) is natuurlijk ook struktuurbouwend, maar (8) heeft een belangrijk
voordeel boven (7): regel (8) is geen transformatie, maar een herschrijfregel, die ook
als 't volgt kan worden uitgeschreven:
(8') A → N +ig
Het zal duidelijk zijn dat regels als van het type (8) voor morfologen veel
aantrekkelijker zijn, dan regels van het type (7).
Er zijn ook wel onafhankelijke argumenten aan te voeren om (8) als regel type
aan te nemen. De interne struktuur van een woord kan gezien worden als verklaring
voor de woordbetekenis. Dergelijke ‘redundantieregels’ geven het interpretatieverschil
aan tussen [vbe[Ndijk]] en [Vbe[Vloop]]4). Belopen betekent niet iets als ‘voorzien van
een loop’; bedijken wel iets als ‘voorzien van een dijk’. Dergelijke informatie hoeft
nu niet meer, zoals voorheen, verantwoord te worden in de WFR. Door de interne
woordstruktuur is die informatie taalkundig redundant (=overtollig) geworden. De
WFR wordt er op die manier eenvoudiger, dus verklarender, op.
Ten tweede zijn er ook aanwijzingen dat er voor WFR's iets als een
‘subjacentieconditie’ bestaat, die verschijnselen als (9) en (10) zou verklaren5):
(9) [on#[ [verschil] +ig]]

(9')*[on# [ver#[hoor]]]

[on#[ [verstand] +ig]

*[on# [ver#[loop]]]

(10) [ge# [vernist]]

(10')*[ge# [ver#[mist]]]

Subjacentieverschijnselen als deze zijn echter nog onvoldoende onderzocht.
Woordinterne strukturen als bovenstaand, zijn opgesteld door hetzelfde type
overwegingen als die bij de syntaxis: op grond van betekenis-interpretaties worden
dieptestrukturen uitgewerkt. Al deze overwegingen vinden in de SPE-morfologie
hun oorsprong.
Als WFR's werken als herschrijfregels, dan houdt dat in dat zij dieptestrukturen
creëren als in de syntaxis. Een woord onverwoestbaar heeft de volgende interne
struktuur:
(11) [Aon#[A[Vver#[Awoest]] #baar]] (11')
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Tot zover zijn de morfologen erin geslaagd een goede verklaring voor woordvorming
te geven. Tot zover ook loopt het regelsysteem, en de gebruikte terminologie min of
meer parallel met die, welke voor de syntaxis inmiddels gemeengoed zijn geworden,
(en al bijna aan vervanging toe zijn.) Morfologen zijn erin geslaagd de aard van het
lexicon meer te sturen in de richting die de generatief taalkundige dicipline wenselijk
acht. Door het bestaan van WFR's kunnen we met een ‘kariger’ lexicon toe. Lang
niet alles hoeft meer geleerd te worden. Veel woorden worden gevormd door de
WFR's los te laten op het geheel van affixen en woordstammen. Ook is onze ‘rule
governed creativity’ op woordniveau verklaard: door het bestaan van regels van het
type als (8) kunnen wij gelede woorden interpreteren die wij als zodanig niet eerder
gehoord hebben, of zelf dergelijk gelede woorden maken.
Met het geven van deze antwoorden hebben TGG-taalkundigen echter een nieuw
probleem geschapen. Verder dan tot hiertoe weergegeven gaat de parallellie met de
syntactische regels namelijk niet, en erger nog, het lukt niet goed de nu geformuleerde
woordvormings op eveneens karige wijze in te perken.
Het woord onverwoestbaar heeft, zo zagen wij in de strukturen (11) schematisch
gezien de struktuur [A#[A[V#[Astam]] #]]. Aan een dergelijke boomstruktuur kan
echter niet zo maar elke willekeurige stam, of ieder willekeurig #affix gehecht worden.
Een woord als *bevermooiloos (*be# ver# mooi #loos) is beslist ongrammatikaal,
hoewel het past op de aangegeven struktuur (11'). Er zijn dus condities op aanhechting
nodig.
Dat is het eerste probleem. Die condities blijken niet bepaald beperkt van aard en
omvang. Zo is het van belang of een prefix wel of niet klemtoondragend is, of de
woordstam dan wel het suffix al of niet ‘geleend’, dus taalvreemd is. Verder blijkt
de eerder genoemde subjacentieconditie gebonden aan het gebruikte prefix.
Morfologen zouden geholpen zijn als ze de condities op de mogelijke aanhechtingen
aan de dieptestrukturen tot een minimum konden beperken, ongeveer vergelijkbaar
met het systeem van condities op transformaties uit Chomsky's conditiestheorie.
Het tweede probleem betreft de herschrijfregels zelf. Zij zijn zonder enige twijfel
veel te krachtig. Hier ook is het wachten op een x-bar-theorie-achtige inperking van
WFR's, die morfologen in staat zullen stellen antwoorden te geven op vragen omtrent
de leerbaarheid van een dergelijk complex stelsel van zeer verschillende
herschrijfregels.
Al met al begint de morfologie, na aanvankelijk wat te zijn ondergesneeuwd door
de ‘grote broer’ fonologie, zich te ontwikkelen tot een, ook binnen de TGG, meer
volwaardige dicipline.
Door morfologen uit met name die transformationeel generatieve hoek is tot nu
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toe het meest bevredigende morfologische antwoord gegeven op die zo vaak
aangehaalde hoofdvraag over dat taallerende kind. Zij zullen er in de nabije toekomst
zeker in slagen de problemen op te lossen zoals hierboven geschetst. Dat die
oplossingen nieuwe vragen zullen oproepen, nieuwe problemen zullen creëren, en
nieuwe opvattingen over de status van het lexicon zullen aandragen, is daarbij van
fundamenteel belang te noemen voor de voortgang van het taalkundig onderzoek.
Kees-Jan Backhuys.

Eindnoten:
1) Dit artikel is niet zozeer een gevolg van eigen onderzoek, als wel een compilatie van in diverse
artikelen en publikaties gevonden ideeën omtrent morfologische regels. Deze voorkennis is
echter noodzakelijk om, wellicht in de nabije toekomst, de lezer enkele nieuwe, en vooral ‘eigen’
dingen te kunnen voorschotelen.
Voor de compilatie zelf; de toegepaste vereenvoudigingen van de stof, en de gebruikte
voorbeelden (daar waar die niet van anderen zijn overgenomen) ben ik zelf, uiteraard, geheel
verantwoordelijk.
2) Zie G.E. Booij, ‘Dutch Morphology’, Lisse 1977, en G.E. Booij, ‘Generatieve fonologie van
het Nederlands’, Aula-paperback 55, Utrecht: Antwerpen 1981.
3) Zie noot 2)
4) Voorbeelden ontleend aan G.E. Booij, ‘Formele eigenschappen van woordvormingsregels’, in:
‘Morfologie van het Nederlands’, 1979.
5) Met dergelijke verschijnselen heeft met name Siegel zich beziggehouden. Zijn artikel ‘The
Adjacency Condition end the Theory of Morphology’ is echter niet gepubliceerd.
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Reorganisatie in de Faculteit der Letteren Utrecht
Eind 1981 werd de faculteit der letteren te Utrecht geconfronteerd met het gegeven
dat het niet meer mogelijk was haar bestaande takenpakket te handhaven. Zowel op
korte als op langere termijn zouden de middelen onvoldoende zijn om het benodigde
aantal personeelsleden te financieren.
Hoewel op dat moment de omvang en het tempo van de bezuinigingen niet te
voorspellen waren, kon wel worden aangenomen dat de middelentoewijzing niet snel
een positieve kant zou opgaan.
De faculteitsraad heeft in het najaar van 1981 besloten dat het accepteren van een
jarenlange volledige vacaturestop ongewenste scheefgroei van de faculteit tot gevolg
zou hebben. Gekozen is voor het zelf ter hand nemen van een reorganisatie, waardoor
de faculteit aan de opgelegde bezuiniging kan voldoen met behoud van een zo
evenwichtig mogelijke onderwijs- en onderzoeksorganisatie.
Het bestuur van de faculteit heeft daarom een werkgroep samengesteld die deze
taak moest uitvoeren.
Inmiddels zijn de randvoorwaarden, waarbinnen de reorganisatie dient te worden
uitgevoerd, aanmerkelijk preciezer en krapper geworden. Voorzagen we in 1981 al
dat de bezuiniging minstens 5% zou moeten opleveren, nu is het zo dat het geheel
van bezuinigingsmaatregelen voor onze faculteit waarschijnlijk een vermindering
van de middelen met 20% betekent, te realiseren in 1985, mogelijk uiterlijk in 1987.
Terwijl de werkgroep bezig was kwam er een nota uit van de minister van onderwijs
en wetenschap. Hierin wordt bepaald dat kleine studierichtingen (minder dan 250
studenten) slechts op enkele universiteiten gevestigd mogen zijn. Er zal nu een
landelijk overleg tussen letterenfaculteiten op gang moeten komen, om te bepalen
welke faculteiten welke studierichtingen mogen hebben. De werkgroep heeft hier
natuurlijk rekening mee moeten houden.
Begin oktober heeft de reorganisatiewerkgroep haar rapport gepubliceerd, een
rapport dat zeer veel stof deed opwaaien. Het kernpunt van het rapport is namelijk
dat de werkgroep voorstelt twaalf studierichtingen in te brengen in het landelijk
overleg, met de bedoeling ze ‘niet’ in Utrecht te handhaven.
Dit rapport heeft een golf van kritiek over zich heengekregen. Het faculteitsbestuur
heeft alle kritiek ter harte genomen en heeft moeten constateren dat deze kritiek zo
negatief was, dat het gezien de ernstige consequenties die de reorganisatie zal hebben,
beter is het een en ander opnieuw te bezien.
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Het bestuur is toen met het voorstel gekomen de twaalf vakgroepen ‘wel’ in te brengen
in het landelijk overleg, maar ‘niet’ per sé met de bedoeling ze af te stoten, dus met
de bedoeling ze eventueel te handhaven. Het gaat om de volgende studierichtingen:
Archeologie, Fries, Indonesisch, Italiaans, Klassieke Talen, Nieuw Perzisch,
Oudgermaans, Scandinavisch, Semitisch, Slavisch, Toegepaste Taalkunde en
Computerlinguistiek, Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap. Er zal voor
gezorgd moeten worden dat alle zusterfaculteiten eveneens een onderhandelbaar
aantal studierichtingen in zullen brengen.
Dit voorstel van het bestuur van de faculteit der letteren is in de
faculteits-raadsvergadering aangenomen, met steun van de PSO-studentenfractie.
We hebben gemeend dit te moeten steunen om de volgende redenen:
Als dit voorstel afgekeurd zou zijn, dan zouden we met lege handen in het landelijk
overleg zijn gestapt. De minister zou dan zelf op te heffen studierichtingen hebben
aangewezen en dat zou waarschijnlijk nog veel ongunstiger zijn uitgevallen.
Ondanks alle kritiek op het rapport, ook van onze zijde, zijn wij van mening dat
het rapport een redelijk gevolg is van de opdracht die de faculteitsraad aan de
werkgroep heeft gesteld.
In de tijd dat het landelijk overleg plaatsvindt, is er ruimte voor het faculteitsbestuur
om te zoeken naar andere vormen van bezuiniging. B.v. deeltijdarbeid of het maken
van subfaculteiten door middel van het samenvoegen van vakgroepen(b.v. subfaculteit
der romaanse talen, subfaculteit der germaanse talen etc.).
Tot slot een wat vrolijker puntje: In de betreffende faculteitsraadsvergadering is
door de PSO-fractie een motie ingediend die in het kort op het volgende neerkomt:
de studenten die in Utrecht aan een studie begonnen zijn, hebben het recht die studie
in Utrecht af te maken ongeacht de uitslag van het landelijk overleg.
Voor toelichting of meer informatie kun je naar ons toekomen of ons bellen.
Ellen Voerman (tel. 513463)
Yoska van den Brink (tel. 310132)
(beiden zijn lid van het SOV en van de faculteitsraad(PSO-fractie)).
11 november 1982
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Reorganisatie van de Faculteit der Letteren
Op 5 november 1982 schrijft het U-blad dat de discussie binnen de Faculteit der
Letteren over het geruchtmakende rapport van de Werkgroep Reorganisatie Onderwijs
en Onderzoek in een impasse dreigt te geraken. In een persoonlijke reactie aan het
bestuur van de Faculteit ontvouwde Prof. Dr. W.P. Gerritsen als alternatief voor de
dreigende opheffing van dertien vakgroepen een revolutionair plan dat wellicht de
impasse kan doorbreken. Hij gaf toestemming zijn brief van 25 oktober 1982 integraal
op te nemen.
Overigens heeft de faculteitsraad op 5 november jongstleden het bestuursvoorstel
aangenomen om de reorganisatie los te koppelen van het landelijk overleg over de
taakverdeling.
De redactie.
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Aan het bestuur van de Faculteit der Letteren
Zeer geacht Bestuur,
Hierbij heb ik de eer U een persoonlijke reactie te doen toekomen op het rapport
van de Werkgroep Reorganisatie Onderwijs en Onderzoek.
Allereerst gevoel ik de behoefte mijn volledige instemming te betuigen met het
beleid dat het Faculteitsbestuur ten aanzien van de instelling van de Werkgroep en
de openbaarmaking van het rapport heeft gevoerd.
Vervolgens wil ik graag verklaren dat ik het rapport van de Werkgroep beschouw
als een eerlijk en consistent werkstuk, waarin een van hogerhand opgelegde maatregel
op een rationele en controleerbare wijze wordt ‘vertaald’ in een reeks concrete
voorstellen. De tenuitvoerlegging van deze voorstellen zou/zal consequenties hebben
die voor velen in de Faculteit rampzalig zijn - gegeven de aard van de ministeriële
maatregelen zijn consequenties van deze aard mijns inziens echter onontkoombaar.
Ik heb groot respect voor het plichtsbesef van de samenstellers van het rapport, die
de buitengewoon ondankbare taak op zich hebben durven nemen, deze voorstellen
te formuleren. Als ik in het onderstaande kritiek op de voorstellen van de Werkgroep
oefen, dan is deze kritiek uitdrukkelijk constructief bedoeld. De kwaliteit van de
Werkgroep is voor mij niet in het geding.
De Werkgroep baseert haar voorstellen op een zwakte/sterkte-analyse van het
wetenschappelijk personeel van de ‘vakgroepen’ en komt op grond hiervan tot een
voorstel, een aantal ‘studierichtingen’ af te stoten. Ik aanvaard het beginsel van de
zwakte/sterkte-analyse en zijn gevolgen, inziende dat andere wegen - bijvoorbeeld
die van de inlevering van een substancieel percentage van het salaris door àlle leden
van het wetenschappelijk personeel, of die van een evenredige inkrimping van àlle
vakgroepen - onbegaanbaar zijn. Het staat voor mij echter niet vast dat het principe
van de zwakte/sterkte-analyse moet worden toegepast op ‘vakgroepen’, en niet op
‘individuele leden’ van het wetenschappelijk personeel. De gekozen werkwijze leidt
mijns inziens tot resultaten die mij in een aantal gevallen onrechtvaardig toeschijnen
en in het algemeen van te weinig visie op de toekomst getuigen.
Onrechtvaardig lijken mij de consequenties van de voorstellen vooral ten aanzien
van individuele personeelsleden van de Faculteit. Een personeelslid dat als
onderzoeker èn als docent een sieraad van de Faculteit mag heten, wordt met ontslag
bedreigd als hij of zij het ongeluk heeft aan een als geheel
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matig of slecht functionerende vakgroep verbonden te zijn. Een personeelslid dat
teleurstellende prestaties heeft geleverd, wordt daarentegen voor ontslag gevrijwaard
als hij of zij het geluk heeft, deel uit te maken van een goed of redelijk functionerende
vakgroep. Naar mijn mening zou de Faculteit alles moeten doen om
onrechtvaardigheden van deze aard te voorkomen.
Van te weinig visie op de toekomst getuigen de voorstellen van de werkgroep
mijns inziens in hun consequentiesten aanzien van bepaalde studierichtingen en
interdisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden. De voorstellen zijn gebaseerd op
een momentopname van het facultaire potentieel; overwegingen van
wetenschappelijke traditie en wetenschappelijke en onderwijskundige
toekomstperspectieven worden in het rapport vrijwel geheel buiten beschouwing
gelaten. Belangrijke criteria zijn de wetenschappelijke produktiviteit van de zittende
personeelsleden en de in het recente verleden gebleken belangstelling van studenten
voor bepaalde studierichtingen. Hierdoor dreigen wetenschappelijke
veranderingsprocessen die vaak een looptijd van vele generaties vertonen, bruutweg
te worden verstoord, en toekomstige, wenselijk geachte (en door de Faculteit in
beginsel beïnvloedbare) ontwikkelingen in de kiem gesmoord. Het afstoten van een
studierichting als Klassieke Talen, die in Utrecht vanaf de stichting van de Universiteit
op een indrukwekkende traditie kan bogen, betekent in concreto dat de broodnodige
samenwerking tussen classici en onderzoekers op het terrein van de westerse
litteraturen sinds de Middeleeuwen onmogelijk wordt gemaakt of tenminste ernstig
wordt bemoeilijkt. Eveneens zorgwekkend - zij het om andere redenen - zijn de
consequenties van de opheffing van in Utrecht nog relatief jonge studierichtingen
als Slavisch, Italiaans en Skandinavisch. Afstoting van deze studiemogelijkheden
werkt een gevaarlijk wetenschappelijk en cultureel provincialisme in de hand - een
provincialisme dat de Faculteit juist zou moeten bestrijden.
Is de hierboven aangeduide onrechtvaardigheid te vermijden? Is het mogelijk in
de gegeven omstandigheden een meer op de toekomst gerichte visie te ontwikkelen
en daarnaar te handelen? Na lange aarzeling waag ik het erop, U het volgende
denkbeeld voor te leggen, dat uitdrukkelijk niet meer wil zijn dan een allereerste
aanzet tot gedachtenwisseling.
Naar mijn mening heeft de Werkgroep niet voldoende gebruik gemaakt van de
mogelijkheid die de recente wetgeving ten aanzien van de Tweefasenstructuur haar
biedt. Tengevolge van de invoering van de Tweefasenstructuur zal het traditionele
begrip ‘studierichting’ over enkele jaren veel van zijn thans nog dwingende
‘kanaliserende kracht’ hebben verloren. Studenten zullen hun studie weliswaar binnen
het kader van een bepaalde studierichting aanvangen, maar na een elementaire
propaedeuse en een betrekkelijk kort zogenaamd gefixeerd pro-
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gramma, wordt hun een grote mate van vrijheid gegund bij het samenstellen van een
studiepakket dat aan hun persoonlijke voorkeur beantwoordt. Het is uitdrukkelijk de
bedoeling dat zij hierbij de grenzen van de traditionele studierichtingen overschrijden
en hun keuze maken uit het ‘facultaire’ aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Nog
veel meer dan thans al het geval is, zullen studenten afstuderen bij een docent van
hun keuze, de docent namelijk die het hoofdonderdeel van hun doctoraalstudie, de
scriptie, heeft begeleid. Deze docent behoeft niet te behoren tot de vakgroep die het
onderwijs in de oorspronkelijk gekozen studierichting verzorgt. Facultaire
ontwikkelingen in het recente verleden, zoals de totstandkoming van multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden (Mediëvistiek, Renaissance-studies) lopen reeds op de
nieuwe situatie vooruit.
Mijn denkbeeld nu komt in het kort hierop neer. Alle bestaande vakgroepen in de
Faculteit worden opgeheven; het volledige wetenschappelijke personeel krijgt ontslag
aangezegd met als motivering: reorganisatie wegens invoering van de
Tweefasenstructuur. In plaats van de bestaande vakgroepen wordt een beperkt aantal
veel grotere ‘vakgroepen’ ingesteld, bijvoorbeeld vijf: Geschiedenis,
Kunstwetenschappen, Klassieke en Oosterse Talen, Westerse Talen, Westerse
Literaturen. Het ontslagen personeel wordt in de gelegenheid gesteld intern naar
functies binnen deze nieuwe vakgroepen te solliciteren, met dien verstande dat slechts
85%, of zoveel meer als mogelijk dan wel zoveel minder als noodzakelijk blijkt, kan
worden aangenomen. Daarmee is de noodzakelijke bezuiniging gerealiseerd, en heeft
de Faculteit tegelijkertijd een nieuwe op de Tweefasenstructuur afgestemde structuur
gekregen. Binnen (en tussen) de nieuwe vakgroepen kan namelijk een in beginsel
onbeperkt aantal ‘werkgroepen’ (in de zin van de W.U.B.) functioneren, die bij
voorkeur, maar niet noodzakelijk, een interdisciplinair karakter dragen. Deze
werkgroepen voeren (interdisciplinaire) onderzoekprogramma's uit en worden door
de vakgroepen belast met het onderwijs, zowel met de initiële onderdelen daarvan
(propaedeuse en gefixeerd deel van het programma) als met de keuze-onderdelen.
De vakgroepen stellen examencommissies in die het recht krijgen examenbullen
voor in het Academisch Statuut genoemde studierichtingen uit te reiken.
Gesteld dat de Faculteit bereid en in staat zou zijn, de zojuist in zeer ruwe lijnen
geschetste reorganisatie ten uitvoer te brengen, dan zou het resultaat daarvan, naar
het mij voorkomt, enerzijds de hierboven genoemde onrechtvaardigheid kunnen
wegnemen, of althans beperken, en anderzijds een structuur opleveren die beter dan
de huidige is toegesneden op de toekomstige situatie.
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Wellicht is het nuttig, dit denkbeeld met een concreet, zij het geheel verzonnen,
voorbeeld te verduidelijken. Laten wij aannemen dat onze Faculteit sinds 1925 een
studierichting Afrikanistiek rijk zou zijn. Er is een instituut met een kostbare
bibliotheek; in de loop der jaren heeft de Utrechtse Afrikanistiek internationaal een
goede reputatie weten op te bouwen. In 1982 blijkt de situatie echter weinig
rooskleurig te zijn. De formatie telt drie personeelsleden: een hoogleraar die de
belofte op grond waarvan hij is benoemd, in genen dele heeft waargemaakt, een
oudere hoofdmedewerker in wie het heilig vuur al sinds lang geblust is, en een jonge
medewerker die naam heeft gemaakt met een belangrijk proefschrift over
morfologische aspecten van het Swahili. Het aantal studenten vertoont een duidelijke
stijging, maar overschrijdt de 30 niet. - Nu slaan de bezuinigingen toe. Een facultaire
commissie stelt voor de studierichting Afrikanistiek op te heffen. Dit voorstel wordt
overgenomen; de hoogleraar wordt ontslagen; de hoofdmedewerker opteert zonder
terughoudendheid voor de V.U.T.; de jonge medewerker komt op straat te staan. De
bibliotheek van het instituut wordt verkocht aan de universiteit van Johannesburg.
Utrecht zal nooit meer een rol spelen bij de ontwikkeling van de Afrikanistiek.
Hiertegenover stel ik mijn variant op de voorstellen van de Werkgroep. De
studierichting wordt opgeheven. De drie personeelsleden solliciteren naar functies
in de nieuwe vakgroepen. De hoogleraar en de hoofdmedewerker worden niet
benoemd, maar de jonge medewerker verwerft een aanstelling bij een van de
vakgroepen, bijvoorbeeld Westerse Talen. Binnen dit kader participeert hij in een
multidiscilpinaire werkgroep ‘Morfologie’. Daarnaast wordt hij belast met elementaire
colleges in de Algemene Taalwetenschap, biedt hij een onderdeel ‘Inleiding tot de
morfologie van het Swahili’ aan voor studenten die zich voorbereiden op een
taalkundig doctoraal, begeleidt hij scripties, en wordt hij betrokken bij de
totstandkoming van proefschriften. Als zich ooit weer betere tijden aandienen, kan
de Utrechtse Afrikanistiek zonder tijdrovend ontginningswerk opnieuw tot bloei
worden gebracht.
Ik ben mij ervan bewust dat het hierboven ontvouwde denkbeeld in zijn
consequenties rijkelijk revolutionair is. Maar de Faculteit staat voor beslissingen die
wellicht de moeilijkste zijn die zij sinds haar instelling heeft moeten nemen. Die
beslissingen moeten naar mijn vaste overtuiging op grond van een zo onbevangen
mogelijke uitwisseling van ideeën tot stand komen. Radicale ingrepen moeten
koelbloedig onder het oog worden gezien. In het bovenstaande heb ik hiertoe mijn
bijdrage trachten te leveren. Natuurlijk ben ik graag bereid een en ander nader toe
te lichten. Ik besluit met het Faculteitsbestuur sterkte en wijsheid toe te wensen.
Utrecht, 25 oktober 1982.
Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet teken ik,
W.P. Gerritsen
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De pen als camera
een vergelijking van de novelle ‘Menuet’ met de film
De novelle ‘Menuet’ van Louis Paul Boon is een perfecte toneeltekst. Drie
gedachtenstromen van een man, een meisje en een vrouw, over hun leven en over
hun verhoudingen. Elke gedachtenstroom eindigt bij dezelfde gebeurtenis, en
behandelt dezelfde chronologie. De drie verhalen zijn zeer subtiel gecomponeerd,
door overlappingen en tegenstrijdigheden in de drie perspectieven wordt de
verhaalinformatie grotendeels impliciet aan de lezer overgebracht.
Wellicht is de grote informatie-dichtheid de reden dat er nog geen
theatervoorstelling van gekomen is, maar er is nu wel een film van Lili Rademakers.
Voordat ik deze ter sprake breng, zal ik eerst enige gedachten betreffende de novelle
opschrijven, waartoe de aanzet werd gegeven door het artikel van F. de Rover (in
‘Spektator 5, (1975)); ‘De boodschap van de vent achter de vorm 2, een rhetorische
interpretatie van L.P. Boon - Menuet’.
De Romeinse rhetorica onderkende al het effect van het scheppen van
verwachtingen voor de opbouw van spanning in een verhaal. W.C. Booth heeft dit
antieke principe toegepast op moderne fictie (zie ‘The Rhetoric of Fiction’). Het
blijkt dat ‘Menuet’ zeer goed inzichtelijk te beschrijven is door middel van de opbouw
van verwachtingsmomenten.

De inhoud van de novelle
Het eerste deel ‘Vrieskelders’ creëert veel zogenaamde ‘mystery's’ (Duitsers gebruiken
de term ‘Leerstelle’, uiteraard is de vertaling en het gebruik aanleiding tot veel
term-gekronkel, waar ik me nu niet mee bezig wil houden). Een geïsoleerde verteller
vertelt over zijn isolement. Er is geen andere informatiebron. Gevolg: inleving en
solidariteit met het personage. Zijn vragen met betrekking tot hemzelf, zijn vrouw,
en het meisje worden (nog) niet beantwoord. Duidelijk is dat hij een sterke
verbondenheid heeft met de natuur, en afkeer heeft van mensen die de natuur
verloochenen (de dokter, zijn vrouw). Hij heeft afkeer van de verziekte mensenwereld
in het algemeen, en van de triviale alledaagsheid van zijn omgeving. Zijn reactie is
het verzamelen van lugubere krantenknipsels. Hij heeft een baan in de vrieskelders
van een brouwerij, waar hij het naar zijn zin heeft. Uit deze ‘bevroren geestestoestand’
ontdooit hij door de onverwachte zwangerschap van zijn vrouw, en door zijn liefde
voor het meisje. Als hij met haar vrijt, terwijl zijn vrouw toekijkt, breekt zijn
gedachtenstroom af. Slotwoorden: ‘toen vertelde ze (= het meisje) me alles.’
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In het tweede deel ‘Mijn planeet’ wordt dit ‘mystery’ opgelost: Het grimmige,
cynische wereldbeeld van het meisje komt tot uiting in haar gedachtenstroom. Ze
blijkt minder ongerept en onvolwassen te zijn dan de man denkt. Ze herkent zijn
twijfel aan de traditionele waarden. Dezelfde slotscène is het breekpunt, ‘de camera’
stopt echter iets later: de man heeft tranen van woede en spijt. Dit ‘mystery’ wordt
in het derde deel opgelost.
Het derde deel ‘Het eiland’ is de gedachtenstroom van de vrouw. Ze heeft onder
andere flash-backs naar haar burgerlijke jeugd, die ze als idyllisch ervaart. Ze is
opgevoed met het ideaal van hard werken en weinig nadenken, zo veel mogelijk
sociaal contact, want je moet plezier in je leven hebben. Haar man en het meisje
ondergraven haar zekerheid, de een zwijgend, de ander met haar quasi-onschuldige
vragen. Ze heeft een afkeer van de ongecultiveerde natuur, van dierlijkheid. Haar
zwager wil ze zien als een normale man, een beschaafd mens - hij heeft immers een
groot huis en een rijke auto verworven. Het is echter een geile beer, die haar tussen
de bloemkolen neukt, zodat ze een kind krijgt. Ze weet dat het meisje dit weet, en
ze denkt dat het meisje het verteld heeft aan de man, en dat hij zich daarom van de
keldertrap heeft gestort. Ze ziet de liefde van de man voor het meisje eerder dan de
man. Ze vraagt zich af: ‘Wat moet ik doen? Leven zoals zij, en wachten tot weer het
oerwoud over dit alles heen is gegroeid?’ Het verhaal breekt af bij de vrijscène. De
lezer moet zelf een oordeel vellen over de driehoeksverhouding, maar het zal blijken
dat hij/zij daarbij op verborgen wijze gemanipuleerd wordt.

Evaluatie van een impliciete argumentatie
De mogelijkheden voor de lezer zijn: a) het aanvaarden van twee à drie versies,
hetgeen een blijk is van vrijblijvende tolerantie; b) de vrouw als betrouwbaar te
beschouwen, ze is het slachtoffer van de man en het meisje; c) de vrouw als
onbetrouwbaar te beschouwen, ze maakt immers deel uit van de ontaarde wereld
waar de twee anderen terecht kritisch tegenover staan.
Het opmerkelijke is dat ik na de identificatie met man en meisje, de vrouw
aanvankelijk toch aanemelijker en betrouwbaar vond. De rhetorische interpretatie
van De Rover beperkt zich tot het aangeven van ‘mystery's’. Hij gaat met andere
woorden niet verder dan het exordium en de narratio, terwijl de argumentatio en de
peroratio (conclusie) voor mij het echte doel is bij een interpretatie van ‘Menuet’.
Te beginnen bij de argumentatio: Waarom komt de vrouw aanvankelijk aannemelijk
over? Naar voorbeeld van Schellens en Verhoeven (in ‘Tijdschrift voor de taal-
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beheersing 1, (1979)) gebruik ik voor de evaluatie van deze ‘betogende tekst’ het
ethos en de a priori aannemelijkheid.
Het ethos van de vrouw is groot omdat zij de indruk wekt de waarheid te weten
en te vertellen. De man is een botte zwijger, die vaak mis blijkt te slaan met zijn
gissingen met betrekking tot het meisje en met zijn plaksels is hij een stille
uitzondering. Het meisje bleef bij vermoedens en vragen, ze twijfelt aan de zin van
het leven. De lezer ziet haar als dweperige puber, lastig en onvolwassen. Totdat de
lezer beseft dat de beelden van de man en het meisje voornamelijk tot stand komen
door de informatie die de vrouw geeft, informatie die van een hoog ethos kwam,
omdat de vrouw zeker is van zichzelf, en bovendien heeft ze het laatste woord, zodat
ze niet tegengesproken kan worden. Haar zekerheid is echter maar schijn, een
burgerlijk vliesje. Even lijkt het of dit vliesje is doorgeprikt, of er een ommekeer is
in het denken van de vrouw. Vergelijk de uitspraak ‘Elk van ons in een eiland’ (pagina
101) met ‘Waar zou het heengaan als elk van ons een eiland wordt’ (pagina 84). De
vrouw is inderdaad aan het twijfelen gebracht, en gebruikt bij tijd en wijle de
woordenschat en de beeldspraak van de man en het meisje. Maar de erkenning van
de verstoring is de wens tot nieuwe rust, het is een middel om de onrust te vergeten,
om de onregelmatigheid ergens in het systeem onder te brengen, te rubriceren (zoals
ze heeft gedaan met de liefdesaffaire met de oudere man in haar jeugd). De verlaging
van het ethos van de man en het meisje is direct resultaat van deze burgerlijke
indeelkunst.
De a piori aannemelijkheid van de vrouw is groot omdat ze de ‘common sense’
uitspreekt. Het meisje is bijvoorbeeld een sekreet: ‘zij veroorloofde zich minachtend
neer te kijken, juist op hen die iets gepresteerd hebben’ (pagina 83), ‘Ik begreep dat
zij ongelukkig was geen zekerheden te bezitten, en dat zij het geluk van mijn zekerheid
niet kon aanzien’(pagina 89), ‘Zij triomfeerde dat ogenblik, de kleine feeks’ (pagina
96).
Peroratio: de lezer heeft onwillekeurig dezelfde ontwikkeling als de vrouw: ook
hij wordt onzeker door het cynisme van de man en het meisje en vooral de
krantenberichten, waarna de visie van de vrouw als geruststelling overkomt. Pas bij
herlezing bleek me hoe subtiel de lezer belazerd wordt.
Evenals bij Pinter (zie inleiding van Adrian Brine bij ‘Bedrog’, tekstboekje 30
van het Publiekstheater) zijn er diverse mogelijke werelden te bedenken waarin een
indringer de rust verstoort, zonder dat er eenduidigheid bestaat over de kwestie wie
de rol van de indringer en van het slachtoffer speelt. Zijn het meisje en de vrouw
indringsters in de wereld van de man? of de man en het meisje indringers in de wereld
van de vrouw? of de zwager en het meisje indrin-
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gers in het huwelijk?

De film
Het draaiboek van de film (door Hugo Claus) heeft de drie gedachtenstromen met
parallelle chronologie tot éen doorlopend verhaal gemaakt, met af en toe off-screen
gedachten, en aan het slot een splitsing in drie perspectieven. Het is dus totaal iets
anders geworden. Ik zal me tot twee dingen beperken: het slot in boek en film, en
het verschil tussen interpretatie van woorden en beelden.
In de film is het slot dat een donderbui de spanning opheft, de vrouw en het meisje
gaan gezamelijk, in een solidaire pose, de was binnen halen. De man kijkt zwijgend
door het raam, de camera heeft zijn standpunt. De man is het slachtoffer; de kijker
hoeft niet als de lezer zijn eigen conclusies te trekken. Bovendien is de geniale
tijdsstruktuur van de novelle ontkracht door toevoeging van een triviale scène, en
door het gladstrijken van de drie perspectieven. In de novelle gebruikt de man in zijn
gedachtenstroom de verleden tijd, het meisje ge- bruikt de tegenwoordige tijd. Ze
vertelt haar tekst waar de vrouw (en de lezer) bijstaat, het is als het ware een heel
lang citaat als slot èn aanvulling van het verhaal van de man. De vertelde tijd is even
lang als bij hem, de chrono- logische volgorde ook, de verteltijd is waarschijnlijk
korter. Ze begint immers te vertellen als de vrouw binnenkomt, wanneer ze ophoudt
is niet bekend - de novelle breekt af. Men kan zich echter niet voorstellen dat de
vrouw het hele ver- haal heeft staan uit luisteren. Tussen ‘en toen vertelde ze me
alles’ en de tranen van woede en spijt zitten slechts enkele minuten lijkt het, dit zou
een absurde ‘Raffung’ zijn. Conclusie is uiteraard dat dit soort gezemel niet van
belang is. Er is een mythisch tijdsbesef, waar drie figuren rond elkaar cirkelen, als
in een dans.
De vrouw gebruikt enige flash-backs (verleden tijd) om haar jeugd te vertellen,
en behandelt dan (in tegenwoordige tijd) dezelfde chronologie als de vorigen. Ze
eindigt met de vraag ‘wat te doen’. Dit is eigenlijk de vraag die waarschijnlijk het
eerste bij haar opkomt, ze vertelt haar verhaal eigenlijk achterstevoren, dat wil zeggen,
een vertelinstantie doet dat. Het lijkt of ‘Menuet’ de personale roman bij uitstek is,
maar de lezer is alweer bedrogen. De tijd houdt op betrouwbaar te zijn bij de slotscène,
zoals ook de personages, en de wereld, ophouden betrouwbaar te zijn.
Deze tijdsstructuur en zijn consequenties zijn niet goed filmisch te vertalen. In het
algemeen is Hugo Claus er bijzonder goed in geslaagd om een aanvaardbare
bewerking te maken, ook voor de strook krantenberichten. Wat mij betreft wordt
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de film vooral gedragen door de uitstekende casting (vooral het meisje vind ik zeer
overtuigend de vroeg-rijpe onschuld spelen, slechts Theu Boermans als zwager viel
tegen).
Genoeg van deze recensie-taal. Waar gaat het om? Probleem is dat sommige zaken
in de film (te) expliciet in de dialoog moesten, terwijl andere passages slechts voor
de goede verstaander opvallen. Met andere woorden: wat ziet de kijker nog zelf, en
wat moet hem gezegd worden? Als het meisje hardop denkt in voice-off (met
betrekking tot de man): ‘ik speel met jou’, dan ziet de kijker dat zelf ook wel. De
regenworm die door midden wordt gehakt door de vrouw, terwijl de man verschrikt
toekijkt - hij voelt zich als het ware later ook een vermorzelde worm - valt alleen de
kijker op die het boek kent (denk ik).
Film is concreet: men ziet voor zich wat de lezer zelf moet bedenken, maar film
is ook vaag: beelden zijn meerduidiger dan woorden, minder gemakkelijk impliciet
te sturen door een vertelinstantie. Weergave van gedachten is alleen geforceerd
mogelijk. De dialoog is de enige illusionistische informatiedrager. Niet zo extreem
als bij het ‘absoluut theater’ van Szondi, dat immers de informatieoverdracht middels
het camerastandpunt, en de beweging van de ruimte als semantische component mist.
Ondanks dit kan film echter niet zo subtiel manipuleren als woorden. De pen is
subjectiever dan welke subjectieve camera ook.
Woorden hebben in film een beperktere gebruiksmogelijkheid dan in proza. Goede
films benutten de extra mogelijkheden die het beeld biedt. Peters (‘Van woord naar
beeld, de vertaling van romans in film, 1980’) ziet de roman als verbale overdracht
en films als visuele overdracht. Puur visuele films zijn tot op heden echter zeer
zeldzaam. In de film ‘Menuet’ zijn de krantenberichten voorbeelden van puur visuele
cinema, en van zwarte humor bovendien, hetgeen ze gelijk tot het beste deel van de
film maakt. De rest van de film is ook mooi genoeg, en iedereen moet hem zeker
gaan zien.
Peter Bosma
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Lang heeft Sinterklaas staan denken
wat hij dit jaar aan jou zou schenken.
‘Ja’, hij dacht, ‘wel heb ik van mijn leven,
wat moet ik jou geven’
maar hij wist het niet, nee, nee,
en hij had ook geen idee.
Dus hij keek in alle hoeken
waar hij maar kon.
Ook zijn Piet hielp mee met zoeken,
maar die wist ook al niet waar hij aan begon.
en de Sint zuchtte,
wat hem opluchtte.
Hij zei: ‘wat is het moeilijk om iets te verzinnen, foei.’
Opeens had S'klaas een leuk idee
en dus kocht hij dit cadeau.
Dit present bracht hij vanavond mee.
Nee, het is geen radio,
Je weet dat Sinterklaas je niet laat zakken,
ga het nu maar gauw uitpakken.
Als je het niet mooi vindt, hoef je niet te huilen,
je kunt het ruilen.
Sinterklaas
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Een interpretatie ...
A. Taalkunde
1. zinnen:
z.1 regel 1-2

2. Aard van de zinnen:
z.1 samengesteld (ondersch.)

z.2 regel 3-6

z.2 samengesteld (onder- resp. nevensch.)

z.3 regel 7-8

regel 3: tussenzin?

z.4 regel 9-10

z.3 samengesteld (ondersch.)

z.5 regel 11-12

z.4 samengesteld (nevensch.)

z.6 regel 13-14

z.5 samengesteld (ondersch.)

z.7 regel 15-16

z.6 samengesteld (ondersch.)

z.8 regel 17

z.7 samengesteld (nevensch.)

z.9 regel 18-20

z.8 enkelvoudig

z.10 regel 21-22

z.9 samengesteld (nevensch.)
z.10 samengesteld (nevensch.)

3. woordvolgorde: inversie: regel 1 - 15 - 16 - 17 - 21.
prolepsis: regel 21 uitstellen hoofdzin.
4. lidwoorden: regel 18 - 20 - 21 - 22: ‘het’ is hier een lidwoord van bepaaldheid,
zelfstandig gebruikt.
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B. Poetica
1. Herhaling als uitgangspunt van de versbouw.
1.1 Herhaling betreffende de strofenbouw: 6+8+8 regels.(= 22 regels)
1.2 Herhaling betreffende de versregels:
1.2.1 Definitieve bepaling van de versregel door het wit.
1.2.2 Facultatieve markering van de versregel d.m.v.:
1.2.2.1. Aantal syllaben: 8-9-10-6-7-7/8-4-8-11-5-6-6- 8/10-7-9-7-11-8-12-5. De
versregel lengte is onregelmatig, van 4 tot 12 syllaben.
1.2.2.2 eindsignaal van het eerste strofe:
rijm:
tweede strofe:

gepaard rijm (2× vrouw.;
1× mann.)
gekruist rijm (1× vr.; 1×
mann.)
gepaard rijm (1× vr.; 1×
mann.)

derde strofe:

gekruist rijm (mannelijk)
gepaard rijm (vrouwelijk)

vierde strofe:

gepaard rijm (vrouwelijk)

1.2.2.3 metriek: geen versregelmarkering door een vast metrisch patroon.
1.3 Herhaling betreffende de versvoet: scanderen en verticale telling leveren geen
vast metrum op. 5-14 accenttoppen per versregel.
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1.4 Herhaling betreffende de klank.
1.4.1 Rijm
1.4.1.1 Rijmschema: aabbcc / dedeffgg / chchiijj Rijm: zie 1.2.2.2 Assonantie:
Sinterklaas - staan - jaar (r. 1/2); geen - idee (r.6); Piet - hielp; (r.9); Sinterklaas laat (r.19). Middenrijm: waar - maar (r.8). Alliteratie: niet - nee - nee (r.5).
2. Conflicten tussen het linguistische en poëtische systeem
2.1 Conflicten op het niveau van de strofe: geen.
2.2 Conflicten op het niveau van de versregel: enjambement: regel 7/8; in sterke
mate in regel 13/14.
2.3 Conflicten op het niveau van de versvoet: antimetrie: lang - staan (r.1); zou
(r.2); ja (r.3). ook (r.9); Nee (r.18); ga (r.20).
3. Beeldspraak en stijlfiguren
3.1 Beeldspraak: cliché (r.3); retoriek (r.14); pars pro toto (r.7).
3.2 Stijlfiguren: inversie (zie A3); repetitio (r.5, r.6, r.17); chiasme (r.16:17).
retorische vraag (r. 3/4); allusie: Sinterklaas, Piet (verwijzing naar algemeen cultureel
erfgoed en naar mythe).
4. Interpretatie
Sinterklaas had eerst geen idee wat hij iemand zou geven. Hij spande zich zeer in
om iets te vinden, geholpen door Piet. Op het moment dat hij ten einde raad was,
kreeg hij een ingeving. Hij laat ons in het ongewisse over wat het cadeau is. Gelukkig
houdt hij de mogelijkheid het cadeau te ruilen, als het niet mooi wordt gevonden.
Tot zover de anecdotische laag. In diepste wezen gaat het hier echter om een poëticaal gedicht. Zoals Sinterklaas zich inspant om een cadeau te vinden, zo spant de
dichter zich in om ‘het’ gedicht te vinden. Hij vindt hiervoor echter niet de juiste
woorden, en kan het slechts omschrijven door een ontkenning: ‘het is geen radio’ (=
het gedicht is het tegenovergestelde van zinloos gewauwel, en ook van de actualiteit).
Tot regel 11 wordt er een spanning opgebouwd, die zich ontlaadt in een zucht (zucht
= een ademstroom, die niet wordt vervormd door stembanden en keelholte, het
ongevormde woord). Dan wordt er voor het eerst gesproken (vergelijk r.3 en r.13).
Let op het knappe enjambement in r. 13. De als rijmdwang aandoende splitsing moei
- lijk benadrukt nog eens extra met wat voor moeite de dichter zijn gevecht levert
met de vorm, hoe hij zijn woorden moet plaatsen in de zin (ver zinnen). Na regel 14
volgt de omslag: de Sint, en daarmee de dichter, heeft een ‘idee’. Wat is dat idee?
‘dit cadeau’! ‘dit’ verwijst direct naar het gedicht zelf: de
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zoektocht naar het gedicht is het gedicht. ‘Cadeau’ wil zeggen: de dichter neemt
afstand, hij heeft het niet zelf gemaakt maar gekregen, het is plotseling ‘present"
(r.17). Dit (bijna mystieke) moment van euforie kan echter maar kort gehandhaafd
blijven, zoals blijkt uit de cynische laatste twee regels: Het gedicht wordt inwisselbaar
met ieder ander, het is slechts één van de vele pogingen om het absolute gedicht te
vatten.
Petrus Academicus
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Algemene schriftwetenschap
Lezing door Gerrit Noordzij 28 oktober (typograaf, bijbelexpert, tuinarchitect,
1982
kalligraaf, schilder, musicus, graficus en
publicist over landbouwwerktuigen en
leesblindheid bij jonge kinderen)
‘Wie de letter en zijn wording kent, kan hem het leed niet aandoen van
mishandeling, want daarvoor acht men hem dan te hoog.’ Deze uitspraak van Dhr.
A. Blankenstein in de inleiding van het boek ‘Drukletters’ (van M.H. Groenendaal
jr. z.j.) staat dichter bij mijn verwachting aangaande de lezing/ inleiding door Gerrit
Noordzij dan bij de inhoud van het door hem gesprokene. Toch geloof ik wel dat
Noordzij met zijn vele komische uitlatingen en zijn anecdotes het met deze uitspraak
eens zou kunnen zijn. Al sprak hij dan hoofdzakelijk over dyslexie (leesblindheid),
uit zijweggetjes en uit antwoor- den op vragen uit het publiek bleek duidelijk de
liefde voor zijn vak en dat is toch voor een belangrijk deel gegrond op letters. Helaas
sprak hij niet veel over zijn typografische werk als opvolger van Helmut Salden bij
uitgeveri van Oorschot. Waarschijnlijk stonden Noordzij en het publiek met dezelfde
verwachtingen tegenover elkaar namelijk de verkeerde. Noordzij zelf liet aan het
begin van zijn betoog weten dat hij eigenlijk een ander publiek had verwacht. Het
zij zo. Wat hij vertelde was zeer de moeite van het horen en overdenken waard.
Blijft de vraag wat ervan door te geven en hoe. Ik voel mij niet capabel, als leek
op het gebied van dyslexie, de exentrieke opvattingen van Noordzij over letters, de
opbouw van woorden en het lezen ervan te voorzien van een zinnig commentaar. En
uiteindelijk ben ik gaan zitten luisteren om ‘mijn kennis door de zijne te vermeerderen
want...etc.’ (Max Havelaar). Het is daarom een soort verslag/samenvatting geworden.
Maar ik hoop dat het zal voldoen zodat de toehoorders nog eens het vertelde kunnen
overzien en waar- schijnlijk met eigen ideeën kunnen aanvullen en zodat de afwezigen
iets goed kunnen maken van een gemiste kans.
Toen Van den Akker met Noordzij binnenkwam en een inleiding gaf met een
kapitaaltje Van Oorschot boeken in de hand kon ik nog niet vermoeden wat een
bedrevenheid in het spreken in Noordzij schuilging, want in eerste instantie leek het
dat hij beter met gedrukte en geschreven woorden uit de voeten kon dan met
gesproken. Wat schuchter lachen en knikken, wat gemurmelde anecdotes en grappen,
‘Het krijtje is mijn houvast.’ en ‘Als u wat hebt te zeggen of
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te vragen steek dan alstublieft een stokje voor mijn betoog.’ waren zijn inleiding op
een geïmproviseerde uiteenzetting die bestond uit fragmenten over vormen, bouw
van woorden en vooral dyslexie bij kinderen en zijn ervaringen in een lagere
schoolklas. Hierbij stond een ‘andere kijk’ op het schrift centraal. Aan het eind van
zijn verhaal vat hij dit alles samen achter een accolade, waar hij zelf de term ‘algemene
schriftwetenschap’ voor zet. Een term die wanneer men hem van te voren weet, de
onderlinge verbanden van de hieronder volgende tekststukken duidelijker zal maken.
Over het algemeen blijft van de kinderen die leren lezen 1/3 onder de maat en
heeft 1/3 een achterstand die later wel weer wordt ingelopen. In de oude vakliteratuur
is er sprake van dat 15% van de mensen lijdt aan dyslexie. In de nieuwe literatuur is
sprake van 30%. Na het experiment op de school waar Noordzij de kinderen les gaf,
was er sprake van 5%:‘Een wereldrecord’.
Voor Noordzij geldt dat een letter niet wordt bepaald door de ‘lijntjes’ waaruit hij
is opgebouwd, maar door de ‘vormen’ er omheen. Uit de experimenten van Noordzij
op de school en uit de resultaten van een proef gedaan door een volwassene die
woordblind was, bleek dat wanneer men deze vormen (omgevingen) om de letter
heen ging invullen, kleuren op een manier die men zelf mocht bepalen, dit
bevorderend werkte op het leesvermogen. Het aantal kinderen met leesmoeilijkheden
neemt dan aanzienlijk af. De ervaringen sloten aan bij het proefschrift van Christine
Kuipers, die gevonden had dat het inkleuren van vierkantjes, driehoekjes en rondjes
een positieve invloed had op de leesvaardigheid. Zij zag echter niet het verband
tussen het inkleuren van de vormen en de verbetering van het lezen.
Voor Noordzij is het schrift, het alfabet, een zaak van vormen. De ‘g’ bijvoorbeeld
staat voor zichzelf. Het is niet een teken voor een ‘g’ of voor de g-klank. Wanneer
kinderen wordt geleerd ‘vormen’ te beschouwen als ‘wisselwerkingen van vlakken’
dan is vormgeving gesneden koek voor ze, nog dicht genoeg staand bij de
blokkendoos. ‘X’ wordt dan het verdelen van een cirkel in vieren, ‘V’ het verdelen
van een halve cirkel in drieën. ‘We leren niet kijken en zijn zodoende allemaal
analfabeet’. Hier lijkt het me wenselijk te laten zien wat Noordzij dan onder het
kijken verstaat en wat onder de vormen: bij de ‘K’ is sprake van primaire vormen
(1) en een secundaire vorm (2)

Voor de secundaire vorm geldt dat die afhankelijk is van de letter die volgt. Voor de
primaire vormen geldt dat die bepalend zijn voor de letter. Het gaat om de constanten
binnen de ‘K’: de primaire vormen. Men kan deze vormen echter niet voorschrijven
want het idee van Noordzij over de ‘K’ hoeft niet congruent te zijn aan dat van een
ander.
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Men zou wel het beschaafde schrift als richtlijn kunnen nemen ‘en’ zo zegt Noordzij
"dan hoef ik me alleen maar aan mezelf te storen want de enige die beschaafd met
schrift bezig is, dat ben ik.’
Schrift is een hulpmiddel om te lezen. Maar in tegenstelling tot vroeger, waar
bijvoorbeeld de leesrichting viel uit te maken op grond van de richting van de tekens
heeft het schrift veel aan duidelijkheid verloren. Dyslexie is ook een teveel aan
desoriëntatie, de Grieken wisten met de richting van de letters geen raad. Schreef
men in het oude Romeinse schrift nog afwisselend van links naar rechts en van rechts
naar links. De Grieken maakten de letters zoveel mogelijk symmetrisch. Een
symmetrie die geniaal genoemd werd en indrukwekkend, maar die Noordzij noemt:
‘Het cultiveren van een gebrek.’ Karel de Grote voert een schrift in, waarin in principe
geen één letter symmetrisch is ‘en dan krijg je de ellende met de b, d, p, q.’ In bord
bijvoorbeeld geeft de oriëntatie van de letters niet meer de leesrichting aan.
Wanneer men kinderen leert dat bij de woorden ‘kom’ en ‘mok’ alleen maar sprake
is van een omgekeerde volgorde van de letters dan legt men de grondslag voor
ontwikkelingsstoornissen. Het onderscheid links-rechts is bij kinderen van rond de
vijf veel te weinig ontwikkeld (het boven-onder en het voor-achter is een beetje
ontwikkeld) en men moet er dan ook geen onderwijs op baseren. Het gaat niet om
de volgorde, het gaat om een complex van vormen. De primaire vormen van de ‘K’
zijn in beide woorden het zelfde, maar de secundaire vorm, die nu een rol gaat spelen,
verschilt per woord en daarom is het dat men van verschillende woorden spreekt.
Verder moet er om goed te kunnen lezen, balans zijn tussen de letters. Ritme is
het ideaal. Dit is echter een moeilijk woord omdat het direct gerelateerd wordt aan
regelmaat. Noordzij bedoelt ermee: de letters van dezelfde grootte en niet te ver van
elkaar. Noordzij staat voor ogen: de kwaliteit van de letter is vorm, de kwaliteit van
het woord is ritme. Dit laatste wordt dan gedefineerd als: intervallen van vorm met
noodzakelijke kwalitatieve verschillen want kwantitatief zijn ze hetzelfde. In de
deskundige literatuur komt ‘Het Woordbeeld’ niet voor. Het ritmische verband door
Noordzij opgesteld is een eerste poging in de geschiedenis het woord als zichtbaar
ding ter discussie te stellen.
Dan breekt de tijd aan voor vragen. Ik moet zeggen dat het me spijt dat die
hoofdzakelijk door Fokkema in beslag werd genomen door te discussiëren over de
verzorging van de nieuwe Roland-Holst uitgave. Het was een niet erg zinvolle
discussie al kwam toen wel meer de typoraaf Noordzij aan het woord.
Maar laat ieder het zijne denken van die discussie. Mij speet het dat ik niet een zo
simpele vraag kon stellen als: "Hoe kan het dat iemand die zo op
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elke letter let, die geen cursief naast recht op een bladzijde wil zien staan, toch in
één tekst (namelijk die ter gelegenheid van de boekenweek 1982: een gedicht op
posterformaat uitgeschreven) met de hand geschreven twee verschillende g's door
elkaar gebruikt.’
Misschien kan ik dat eens stiekum vragen in een pauze van een lezing over
landbouwwerktuigen. Ik twijfel er niet aan dat hij ook daar interessant over kan
vertellen.
Lidewijde Paris
Met dank aan Paul van der Lecq en Lisan van Beurden voor hun opbouwende
kritiek.
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RAMAYANA - Epos, Religie, Theater.
een inleiding
Oorsprong
Maar weinigen in onze Westerse beschaving hebben ooit gehoord van de Ramayana,
‘Het leven van Rama’, een van de grootste heldendichten van het Hindoeïsme. Dit
epos is waarschijnlijk te verbonden met de Oosterse religie om op Christelijke bodem
ooit te kunnen uitgroeien tot de invloedrijke inspiratiebron die het in geheel Zuid-Azië
is geworden.
De kern van de Ramayana ontstond in de 4e eeuw vóór Christus in India. Het
groeide in twee eeuwen, door toevoegingen van andere schrijvers, uit tot een lijvig,
in het Sanskriet geschreven, dichtwerk van meer dan 24.000 dubbelverzen. Met de
verspreiding van het Hindoeïsme buiten India, werd het Ramayana- verhaal in heel
Zuid-Azië bekend.
Buiten India is vooral op Java en Bali de invloed van de Ramayana op cultuur en
dagelijks leven nog steeds erg groot. Iedereen kent het verhaal van begin tot eind.

Bewerking
In het Westen denken we bij Javaanse cultuur al snel aan gamalanmuziek, dans
(wayang orang) en poppen- of schimmenspel (wayang kulit). Deze oude vormen van
theater nu zijn alle gebaseerd op de Ramayana; ze zijn ontstaan om het verhaal aan
een groter publiek te tonen. Die mondelinge overdracht is trouwens nog steeds de
grootste wijze van overlevering. En hier komen we op een belangrijk aspect van de
Ramayana: de verteller die tijdens een wayang kulit-voorstelling het hele verhaal
vertelt, moet - iedereen kent het verhaal immers uit het hoofd - aan de vastgestelde
lijn van het verhaal zelf dingen toevoegen om het publiek te blijven amu- seren. Die
toevoegingen zijn dan b.v. extra verwikkelingen tussen de hoofdpersonen, nieuwe
intriges buiten het verhaal, of ook heel actuele gebeurtenissen, zelfs moppen en korte
grappige intermezzo's. Zo is elke voorstelling anders; iedere verteller maakt in feite
een bewerking van het oude verhaal.

Een Nederlandse Ramayana
Naar mijn weten bestaat er nog geen vertaling of bewerking van de Ramayana in
onze taal. Na weinig aarzelen besloot ik die dan maar zelf te maken.
Omdat het een schriftelijke versie is, heb ik geen actuele gebeurtenissen willen
opnemen, maar verder is het verhaal wel uitgebreid met nieuwe toevoegingen, zoals
ik die hierboven noemde. Het is dan ook geen vertaling van een andere tekst, maar
een creatieve bewerking met de vaste lijn van het verhaal als basis. Deze Ramayana
zal ongeveer 4.000 regels lang worden. Het hierna afgedrukte fragment is de proloog
van het verhaal, de beschrijving van een gelukkige samanleving in superlatieven en
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overtreffende trappen en de kennismaking met de helden van het verhaal; het
traditionele begin van elk Oosters Epos.
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Ramayana
Ramayana
‘het leven van rama in zeven boeken’

Boek 1 (1-503)
De belofte
Troonsafstand
Rama, zijn naam zelfs nog in stilte,
de schaduwen nog van zijn leven schijnen fel.
Als 'k ooit een ander met gelijke naam aanspreek,
zal toch steeds zijn naam mij weerklinken.
5 2Geheel Kosala straalde glans
toen koning Dasarata troon en macht
liet aan zijn goddelijke zoon, prins Rama.
En iedereen was vuur zijn geest en kracht
te tonen om, nog voor de maand van naam
10 veranderen zou, de zo geliefde Rama
waardig te huldigen als koning van Kosala.
Niet dat Dasarata een slecht vorst geweest was:
hij was 't die vrede en welvaart bracht
in zijn groots grondgebied Kosala.
15 Het was een mooi en prachtig land,
rijk zonder armoede, voorbeeldigst land op aarde.
Nooit was er een tekort aan voedsel, want
regen en bodem waren rijk aan kracht.
De oogst was nooit ten einde, 't hele jaar
20 was het klimaat er even vochtig, even warm.
Fruitbomen waren rijk onder de last
van bont gekleurde vruchtenpracht.
Vissen overbevolkten de zeeën rond Kosala
honderden schoeners kwamen 's ochtends volgeladen
25 in de havens terug, na een nacht van rijke vangst.
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Bij zonsopkomst was het leven al in volle gang:
de eerste vis was in het donker al verhandeld.
De mensen liepen altijd in de mooiste drachten
van zorgvuldig met kleurstof en met was bewerkte lappen.
Patronen, als een goed kunstwerk zo overdacht,
maakten van 't eenvoudigste katoen een vorstelijk gewaad;
patroon en kleur waren voor iedere stad weer anders.
Voedsel en kleding, zo gevariëerd en voedzaam,
op markten talrijk en op straten uitgestald,
maakten dat iedereen er altijd goed en mooi uitzag.
Als ooit enig paleis een spiegel was
waarin men deze vrede, schoonheid en welvaart
van de bevolking waargetrouw verbeeld zag,
dan was het dat van koning Dasarata.
Was ooit één tuin een landschap,
waar in vijvers de bergen en rivieren lagen,
schoon en prachtig als in het hele land,
moet het de hoftuin zijn geweest in dit Kosala;
dit land waar niets fout scheen te kunnen gaan,
dit land, de wereld roemde het, roemde zijn naam;
de vorst en zijn zoon Rama, in stilte nog geroemd.
(...)
Rama, de beste schutter, beste klimmer,
hoe graag zag men die schone prins,
de beste jager, beste krijger,
straks de hoogste troon bestijgen.
(...)
In heel Kosala was er één maar
die nog in stilte wroeging koesterde
en ongelukkig zijn zou, als in alle vroegte
van de volgende dag de grootse kroning
de mensen al zou doen
feesten, gelukkig zijn
en jubelen en vieren;
maar één zou nog het feest verstoren.
Robert van 't Wout
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[Extra]
[Redactioneel]
Dit bijzondere nummer verschijnt op 17 december 1982 ter gelegenheid van het
afscheid van drs. W. Vermeer die op 1 januari 1983 het Instituut de Vooys verlaat
wegens het bereiken van de VUTgerechtigde leeftijd.
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De dichtkunst: een hulpwetenschap, net als de wiskunde
Het ‘Utrechts Universiteitsblad’, waarvan de lectuur mij wekelijks doet beseffen dat
het bestaan in dit academisch jammerdal nog treuriger is dan ik al dacht, bevatte op
19 november 1982 een artikel dat opvallend uit de toon viel. Onder de
plezierig-paradoxale kop ‘Wiskunde, een typische alfa-wetenschap’ was een
vraaggesprek afgedrukt dat twee redacteuren met een viertal Utrechtse wiskundigen
hadden gevoerd. Aardige, enthousiaste mensen, die wiskundigen. De valse schaamte
waarmee veel litteratoren over hun vak plegen te spreken, is hun geheel vreemd: ze
zijn verslingerd aan de wiskunde en komen daar rond voor uit. Terwijl de vakgroepen
in de Faculteit der Letteren zich met loodzware ernst teweerstellen tegen het vonnis
der overbodigheid, en daarbij gedwongen zijn zich in bochten te wringen om het
maatschappelijk belang van hun bezigheden aan te tonen, steken deze mathematici
een speels betoog af over ‘schoonheidsbeleving’ als belangrijke drijfveer tot wiskundig
onderzoek. De verslaggevers concluderen dat de wiskundigen het handig hebben
bekeken. ‘Je moet ze, als kunstenaars, zo weinig mogelijk voor de voeten lopen,
terwijl het nut van hun werk afdoende blijkt uit de toepassing in verschillende
wetenschappen.’ Professor van der Blij, een van het ondervraagde viertal, onderstreept
dit: ‘Net als de filosofie is de wiskunde een dienstmaagd, die zich koningin weet.’
‘Dus is de wiskunde toch een hulpwetenschap?’, vraagt de journalist dan, terugkomend
op de vraag waarmee hij het interview is begonnen. ‘Ja’, antwoordt Van der Blij,
‘net als de dichtkunst. Die is immers alleen maar ontstaan om door middel van rijm
het leren van teksten te bevorderen?’
Zou Van der Blij dit echt gezegd hebben? Ik heb hem opgebeld. Hij bevestigde
dat hij ongeveer deze woorden had gebruikt. Al zou hij zich, achteraf beschouwd,
misschien liever anders hebben uitgedrukt, hij had er geen enkel bezwaar tegen dat
ik hem zou houden aan de in het ‘Universiteitsblad’ afgedrukte en zojuist geciteerde
formulering. Tegenspraak zou hij toejuichen.
Met tegenspraak zou ik, erkentelijk voor Van der Blij's hoofse aanvaarding van
de discussie, inderdaad willen beginnen. Want van zijn analogie tussen wiskunde en
dichtkunst deugt, met permissie, geen steek. Waar het om gaat, is de status van een
wetenschap als wiskunde, die als onmisbaar steunvak voor een aantal andere
wetenschappen fungeert en als zodanig als ‘hulpwetenschap’ kan worden aangeduid,
terwijl zij zonder twijfel, en zelfs in de eerste plaats, een volstrekt autonome
wetenschap is en blijft. Zoals de dichtkunst? Welnee: de dichtkunst is

Vooys. Jaargang 1

4
geen wetenschap, geen autonome en geen dienstverlenende. Haar produkten gedichten - zijn geen wetenschappelijke resultaten, en zijn evenmin toepasbaar in
andere wetenschappen. De vergelijking gaat niet op.
Van der Blij adstrueert zijn analogie met het argument (‘immers’) dat de dichtkunst
is ontstaan als een hulpmiddel bij het leren van teksten. Een redenering die men van
een vertegenwoordiger van een typische alfa-wetenschap kan verwachten! Toch
hoeft men geen typische bèta te zijn om in te zien dat hoe en waarom iets is ontstaan,
in het geheel niet relevant is bij de bepaling van de status die er op een bepaald
moment, bijvoorbeeld nu, aan moet worden toegekend. De astronomie is ontstaan
als een praktische tijdrekenkundige techniek - daaruit volgt toch niet dat zij thans
als een hulpwetenschap moet worden beschouwd?
Volgens Van der Blij zou de dichtkunst uitsluitend (‘alleen maar’) zijn ontstaan
om het leren van teksten te bevorderen. Er bestonden dus teksten, men vond het
wenselijk dat die (uit het hoofd) werden geleerd, en bedacht derhalve een
ezelsbruggetje om ze leerbaar te maken: het rijm... Aan de kleinigheid dat de oudste
poëtische teksten die ons zijn overgeleverd, geen rijm vertonen, althans niet als een
systematisch gebruikt vormgevingsprincipe, ga ik nu maar voorbij. Volgens mij
verwart Van der Blij hier ‘medium’ en ‘message’. Als hij gezegd had dat de dichtkunst
is ontstaan om een boodschap door middel van een bepaalde organisatie van het
medium (taal) onthoudbaar te maken, dan had hij zich weliswaar heel wat minder
pittig uitgedrukt, maar zou hij vermoedelijk dichter bij de waarheid zijn gekomen.
Het merkwaardige is, dat Van der Blij's uitspraak aan alle kanten rammelt, maar
dat hij in zekere zin toch de spijker op zijn kop slaat. Voor het rammelen zou ik hem
niet hard willen vallen, gezien het geïmproviseerde karakter van de formulering;
voor het raakslaan neem ik mijn petje af.
Poëzie vertoont een hogere onthoudbaarheidsgraad dan andere vormen van
taalgebruik. Als dit een wetenschappelijk artikel was, zou ik deze bewering moeten
staven. Ik zou op zoek moeten naar leerpsychologische vaklitteratuur over het
menselijk geheugen. Is er al iemand op het idee gekomen, twee groepen proefpersonen
samen te stellen, en de ene daarvan uit te nodigen, zeg een krante-artikel uit het hoofd
te leren en de andere een gedicht? Wat zou daarvan na twee, drie weken bekleven
blijken te zijn? Weinig, vrees ik, gezien de snel verergerende geheugenverweking
waar de soort aan lijdt. Maar dit weinige zou, naar mijn stellige overtuiging, toch
altijd meer poëzie dan proza bevatten. Tot experimenten het tegendeel aantonen, lijkt
het mij aannemelijk dat de gemiddelde enigszins gecultiveerde taalgebruiker, mits
niet totaal ongevoelig voor poëzie, meer verzen en versjes (van allerlei niveau) bij
benadering foutloos uit het hoofd kan
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citeren dan prozaregels. Elke neerlandicus kent de beroemde openingszin uit Hoofts
‘Historien’ (‘Ik gaa een werk aan...’) - maar wie, behalve Jan Steenbeek, is in staat
die zin tot en met ‘zelfs in pais’ te citeren?
Dat het memoriseren van proza zoveel moeilijker is dan het memoriseren van
poëzie, hangt zonder twijfel samen met de geordende, op onderliggende patronen
gebaseerde vorm die poëzie kenmerkt. Om iets te kunnen onthouden, moet men het
kunnen herleiden tot simpele structuren, of beter: moet men het kunnen herkennen
als een reeks variaties op een telkens herhaald thema. Nu zou ik opnieuw bij
psychologen te rade moeten gaan met de vraag of dit ook proefondervindelijk is
aangetoond. In plaats daarvan herinner ik aan de ‘ars memorativa’, de
geheugentraining die antieke redenaars gebruikten om zeer lange en uitermate
gecompliceerde redevoeringen (in proza) uit het hoofd te leren. Over het voortleven
van deze mnemotechnische theorie en praktijk in Middeleeuwen en Renaissance
heeft Frances Yates een prachtig boek geschreven: ‘The Art of Memory’ (London,
1965; ook verschenen als Peregrine Book, Harmondsworth, 1969). De ‘ars
memorativa’ kwam in zeer grote lijnen hierop neer, dat de orator zich het exterieur
en het interieur van een zeer ingewikkeld gebouw, imaginair of reëel, in het geheugen
prentte, en vervolgens elke passage van zijn redevoering associatief met een onderdeel
van het bouwwerk verbond. Bestond zijn proloog bijvoorbeeld uit vijf onderdelen,
dan hechtte hij die in zijn geheugen vast aan de beelden boven de vijf ramen van de
voorgevel. Tijdens het uitspreken van zijn tekst riep hij het bouwwerk voor zijn
geestesoog op, en maakte hij in gedachten een rondgang om en in het gebouw. Bij
elk detail dat hij achtereenvolgens in zijn geheugen opriep, viel hem de juiste passage
van zijn rede in. Abstract geformuleerd betekent dit dat antieke redenaars om
prozateksten te kunnen memoriseren gebruik maakten van een imaginair
architectonisch patroon dat onder de uit het hoofd te leren tekst werd geschoven.
Bij poëzie is de situatie anders. Daar is het structuurpatroon als het ware ingebouwd,
en daardoor voortdurend waarneembaar aanwezig. Het structuurpatroon van poëzie,
ook van de meest gecompliceerde gedichten, is altijd te herleiden tot in wezen simpele
principes: regelmatige afwisseling van lange en korte, of van beklemtoonde en
onbeklemtoonde lettergrepen, herhaling van klanken, vorming van reeksen. De
toepassing van deze principes is in elke poëzie, in elk genre, in elk gedicht, aan
specifieke regels gebonden, regels die een oneindig aantal variaties toelaten, zonder
dat het structuurpatroon wordt doorbroken. Simpele principes, eenvoudige regels,
een beperkte keuze uit de rijkdom aan mogelijkheden die elke taal biedt - met niet
meer dan deze ingrediënten kan het wonder van een onvergetelijk gedicht tot stand
worden gebracht.
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De wortels van de moderne kunstvorm die wij poëzie noemen, liggen diep in de
prehistorie verborgen, in een situatie waarin essentiële informatie - religieuze,
kosmologische, genealogische, historische, ethische, enzovoort - uitsluitend via
mondelinge overlevering aan het nageslacht kon worden doorgegeven. Taaie tradities
houden de kunst in stand: de meeste strofische vormen waarmee twintigste-eeuwse
dichters werken, zijn ontwikkeld uit middeleeuwse, en soms nog oudere, prototypen;
hetzelfde geldt voor prosodie en rijm. Goede poëzie is in wezen nog steeds: dat wat
zó geformuleerd is dat het onthouden wordt.
Om nu weer terug te keren tot de uitspraak van Van der Blij: het is geen toeval
dat hij wiskunde en dichtkunst met elkaar in verband brengt. Er zijn inderdaad
fascinerende overeenkomsten. Veel wiskundigen zijn er, niet anders dan veel dichters,
rotsvast van overtuigd dat hun werk betrekking heeft op het wezenlijke van de dingen,
op ‘eeuwige waarheden’. Zij houden zich bezig met de eigenschappen van getallen
en van de ruimte. Zij proberen - ik citeer het vraaggesprek in het ‘Universiteitsblad’
- ‘regelmaat te ontdekken in verschijnselen en die regelmaat vast te leggen in
wiskundige formules.’ Die formules mogen niets overbodigs bevatten; zij moeten
zo eenvoudig, zo helder en zo elegant mogelijk uitdrukken waar het om gaat. ‘Je wilt
dat het mooi wordt’, zegt Henk Barendregt, een van de ondervraagde wiskundigen,
‘en een van de mooiste dingen is een zeer moeilijk probleem met een heel eenvoudige
oplossing, zonder al te veel techniek.’ Een dichter zou dit, meen ik, woord voor
woord kunnen beamen.
Het bovenstaande voorproefje van een artikel over dichtkunst en geheugen dat ik
ooit nog eens hoop te schrijven, is bedoeld als ‘dancpenninc’ voor de vriendschap
van Wim Vermeer, met wie ik in de achttien jaren dat wij nauw hebben samengewerkt
zo dikwijls over poëzie heb mogen praten. Na achttien jaar lang de leerjonghers van
het Instituut De Vooys in de geheimen van de goudeneeuwse dichtkunst te hebben
ingewijd, vragen nu de ‘kindren van de rustige gedachte’ zijn aandacht, alsmede de
implicaties van de formule (4+4) (3+3) in de Nederlandse Renaissance-poëzie. De
poëzie, zegt Hooft, ‘houdt aen nae dat sij wtheeft, laetende inde gedachten der geener
die haer genoten hebben den galm & naeclanck van haer lieflijcken sang om hen te
verinneren haer heylsaeme leeringen, tot voortteelinge van eerlijcke, stichtelijcke &
nutte daeden; waer wt eenen sleep rijst van geneuchten: dewelcke sij immers &
niemandt anders haeren liefhebberen te vooren wint.’ Dat hoop ik in het boek dat
Wim Vermeer ons beloofd heeft, bevestigd te vinden.
Utrecht, 5 december 1982
Wim Gerritsen
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Fictie van werkelijkheid
Beste Wim,
het stukje waarmee ik je wil uitwuiven, gaat over een tekst die begint met
winterregen en kou, en eindigt met vriendschap, genoten aan een gemeenschappelijke
maaltijd. Ik kan me niets toepasselijkers voorstellen in deze barre wintermaand, bar
van kou, bar om jouw vertrek, waarin dan toch voor jou warmte moet doorstralen,
zoals die door je collega's en studenten voor je gevoeld wordt en zoals die op een
gemeenschappelijke borrel tot uitdrukking kan komen.
Het gaat om ‘'s Amsterdammers winter’, een verhalend gedicht van Jan Six van
Chandelier, daterend uit het late najaar van 1650.
De allereerste indruk die dat gedicht maakt, is die van een werkelijkheidsgetrouwe
beschrijving van winterse taferelen in Amsterdam. Het regent, stormt, sneeuwt en
vriest dat het een aard heeft, en de Amsterdammers geven zich aan de
weersomstandigheden gewonnen. Als het gietregent, ligt de anders zo drukke vismarkt
er verlaten bij en
De vollekrijke Kälverstraat:
lijdt mens noch slede die men laadt.
De goten kletsen op 't gesteent'
en elke luifel huilt en weent.

En als het vriest, gaat iedereen het ijs op. De meesten genieten, maar er worden ook
mensen bang van alles wat er op dat dunne laagje te beleven is
in 't oor vernemende al 't gedruis
van bellen, kelen, windgeruis
en buigend, krakend waterglas,
dat krikkrak opbarst en een plas
van 't duister en benauwde nat
doet borrlen uit het lengend gat.

Het hele gedicht staat vol met levendige tafereeltjes die de indruk maken echt gezien
te zijn: iemands struikeling over een verloren kolfbal, een wedstrijd tussen een slee
en een paard en wagen, een rokende waagman die met veel overtuiging de gezonde
uitwerking van zijn liefhebberij beschrijft enzovoorts.
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Van een ‘plot’ is niets te ontwaren: de dichter lijkt te noteren wat hij zoal ziet en ook
dat draagt bij aan de gedachte dat het om echt gebeurde dingen gaat. ‘Beschrijven’,
‘laten zien’, met dat soort woorden moet men weergeven wat er in ‘'s Amsterdammers
winter’ gebeurt en ook in een meer technische zin lijkt het woord beschrijving, oftewel
‘descriptio’ uitstekend van toepassing op het gedicht. Samen met de dichter staan
we naar de wintergebeurtenissen te kijken.
Maar dat is toch gezichtsbedrog, want de verteller blijkt helemaal niet buiten, maar
binnen te vertoeven. Met een potje bijna bevroren inkt voor zich - zo vertelt hij -, zit
hij thuis te schrijven. En wat schrijft hij dan? Wel, dit gedicht. De hele
winterbeschrijving loopt namelijk uit op een uitnodiging aan een goede vriend om
bij Six' hoogopgestookte haardvuur een heerlijke wintermaaltijd te komen gebruiken.
En zo lijkt alles duidelijk: de winterbeschrijving diende een praktisch doel, namelijk
de vriend ervan te overtuigen dat hij in deze kille omstandigheden niets beters doen
kan dan de invitatie aannemen.
De zaak wordt echter nog wat gecompliceerder wanneer we niet alleen vragen
waar de ik-verteller zich bevindt, maar ook nog willen weten waar de dichter Six
van Chandelier was. Die vraag kan ook beantwoord worden en wel aan de hand van
het overigens op een heel andere plaats in Six' ‘Poësy’ opgenomen gedicht ‘Opdracht
van Amsterdamse winter, aan Simon Dilman, geneesheer’. In dat gedicht vertelt Six
hoe hij, aan het eind van 1650, op reis is van Rome naar Venetie. Het is verschrikkelijk
weer en de tocht langs de winterse Apenijnen gaat met grote ontberingen gepaard.
Op die tocht schreef Six zijn ‘Amsterdammers winter’, ‘om tijdverdrijf’. En omdat
hij zich heel goed kan herinneren hoe onaangenaam koud het ook in Amsterdam kan
zijn, heeft hij zijn gedicht met een hartverwarmende uitnodiging afgesloten.
Zo krijgt het slot van ‘'s Amsterdammers winter’ een autobiografische context.
De ongenoemd gebleven vriend blijkt nu dokter Simon Dilman te zijn, voor lezers
van Six geen onbekende. Maar toen Dilman het gedicht, en daarmee zijn uitnodiging
voor gepeperde saucijsen, kastanjes en kaviaar, besproeid met Anjouse wijn, van de
post in ontvangst nam, wist hij heel goed dat hij niet meteen naar de Kalverstraat
moest gaan. Hij zou zijn vriend daar niet thuis treffen.
De uitnodiging was een literaire uitnodiging. Dilman, die als eerstbedoelde
adressaat van ‘'s Amsterdammers winter’ ongetwijfeld een belezen man is geweest
- het zou anders een affront zijn hem deze tekst vol klassieke literaire toespelingen
te sturen - zal ook wel herkend hebben in welke literaire context dit gedicht
thuishoorde. Een winterbeschrijving gevolgd door een uitnodiging:
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dat was een model dat Six' lievelingsdichter Horatius meer dan eens gehanteerd had.
Zo heeft er opnieuw een verschuiving plaatsgevonden. De allereerste indruk die
het gedicht maakt, is die van een werkelijkheidsgetrouwe beschrijving van winterse
taferelen in Amsterdam. Die indruk moet dan in zoverre gecorrigeerd worden dat
het om een bij uitstek literaire descriptie bleek te gaan: de verteller is een thuiszittende
dichter. Voor de adressaat in eerste instantie, en later voor de lezers van Six' ‘Poësy’
treedt dan een tweede verschuiving op, waardoor de werkelijkheid nog verder
terugwijkt. De thuiskleumende verteller blijkt eveneens fictie te zijn, het hèle
werkelijkheidsgetrouwe gedicht blijkt een literair model te volgen.
We zijn hier essentiële zaken op het spoor wat betreft Six' poetica: die combinatie
van realiteit en literariteit is karakteristiek voor hem. Nu wordt het spannend, en nu
moet ik ophouden: de mij toebedeelde ruimte is vol, mijn tijd is op - het zijn voor
jou, geschoold retoricus, overbekende en wat hun werkelijkheidsgehalte betreft
wantrouwen wekkende slottopen. Ficties van werkelijkheid. Nee, dit keer niet: deze
topen zijn helemaal waar, en nog waarder is hier de in geleerde literatuur zo vaak
gebruikte topos: ‘ik moet er nog veel op studeren’. In de toekomst wil ik je graag
nog eens een uitgebreidere versie van dit verhaal voorleggen. Ik hoop dat een van
de manieren waarop je contact met ons zult houden, is het lezen van onze stukjes.
Ik hoop ook dat we van jou nog veel sonnetstudies onder ogen zullen krijgen, maar
eerst moet je toch maar fijn een tijd van je otium genieten. Gode bevolen.
Riet Schenkeveld
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Hart en ziel
Een brief aan Wim Vermeer bij een gedeeltelijk afscheid
Beste Wim,
Door je jarenlange preoccupatie met de literatuur van de Renaissance heb je allicht
minder het oog gehouden op de literaire actualiteit, als ik het zo mag noemen. Maar
het is me opgevallen dat je belangstelling voor de letteren van ‘jouw’ tijdperk eerder
‘modern’ te noemen is dan ‘historisch’, althans in zeker opzicht: het grootste deel
van je publikaties en activiteiten heeft betrekking gehad op ‘klein’ werk - niet op de
primaire genres van de 17e eeuw: epos en drama. Die voorkeur voor het lyrische, of
in elk geval: het meer persoonlijke, verbindt je toch als literair-historicus met je eigen
tijd, waarin nu eenmaal de grote genres uit het verleden naar de achtergrond verhuisd
zijn, en - naast de roman - het vrijwel uitsluitend de lyriek is die in de aandacht staat.
Daarom leek het mij aardig bij wijze van schriftelijk afscheid iets aan je voor te
leggen dat die verbinding, of misschien zelfs spanning tussen jouw professionele
bezigheden en het doorsijpelen van je betrokkenheid bij het literaire heden accentueert.
Het gaat bovendien over twee dichters die je vertrouwd genoeg zijn: Boutens en
Bloem - dus zó actueel is het ook weer niet.
Het uitgangspunt van mijn ideetje ligt in een didactisch probleem: ik moest in het
Aspecten-college voor de eerstejaars spreken over de poëzie van Boutens. En al zou
het door de toevallige omstandigheid dat er maar één bundel afzonderlijk verkrijgbaar
is, in het bijzonder gaan over ‘Vergeten liedjes’ - relatief eenvoudige poëzie wanneer
het Boutens betreft - ik zat met mijn handen in het haar. Ik kon er niet op vertrouwen
dat de ingewikkelde taal van de dichter voor pas beginnende studenten toegankelijk
was, en wat doe je dan om ze binnen de perken van een college-uur toch een entree
te verschaffen? Het uitgangspunt moest, leek het mij, liggen in dat wat een nogal
globale lectuur kan opleveren. Dat zijn eerder dominante noties dan specifieke en
genuanceerde elementen.
Min of meer in arren moede ben ik me toen gaan afvragen hoe de wereld van
Boutens in deze bundel er uitziet.
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Dat de vijftig gedichten uit ‘Vergeten liedjes’ vrijwel allemaal over een liefde gaan,
moet zelfs de meest oppervlakkige lectuur wel duidelijk maken. De figuren waar het
over gaat, zijn een ‘ik’ en een ‘gij’; en de ‘anderen’ waartegen ze worden afgezet,
verschijnen maar een doodenkele maal ten tonele. Maar het is wel een bijzonder
soort liefde waarin de ziel centraal staat (die wordt vijftig maal met name genoemd),
en in de meeste gedichten is er sprake van God of van de God der Liefde (met
hoofdletters!) - in totaal bijna veertig maal. Heel opmerkelijk is dan, dat de geliefde
ook nauwelijks, of eigenlijk in het geheel géén, geïndividualiseerde en persoonlijke
trekken krijgt. Vijftig maal is er sprake van de oogen, vijfentwintig maal van het
(aan)gezicht, het gelaat of de trekken; handen, voeten, mond, lichaam(lijf) en hoofd
brengen het gezamelijk ook zo ver. Maar of de geliefde nu blond of bruin, klein of
groot, tenger of volslank is, blijkt nergens (eenmaal zijn de ogen blauw). De klare
ogen, het stralend of helder aangezicht, zijn emanaties van de ziel, mag je wel zeggen,
en komen er in een kus warme lippen aan te pas, dan is het nog maar als voorwaarde
voor de intensiteit van de zielsliefde. Het is dan ook niet toevallig dat we in de hele
bundel maar een paar keer (zeven maal) het hart tegenkomen.
De wereld waarin zich deze liefde voltrekt, is, zoals haast vanzelf spreekt, ook al
ontdaan van al het particuliere en individuele. Hoe ziet ze eruit? Er is de hemel, de
lucht (vijftig maal), de aarde, de wereld,velden of landen, een enkele maal de wei
(tezamen ook vijftig maal); minder vaak wolken, het zwerk en de zee (elk ± 15 maal).
En daarboven stralen de zon, de maan en de sterren (samen tachtig maal). Er zijn op
aarde de jaargetijden - vooral het voorjaar, de lente, en de zomer (dertig maal) - herfst
en winter ontbreken nagenoeg geheel. En er zijn de getijden van het etmaal: de nacht
(dertig maal), de morgen of dageraad, en de avond (elk twintig maal), in mindere
mate ook nog de dag en de middag.
Echte kleuren heeft deze wereld maar bij uitzondering. De overwegende zijn goud
(30), blank, wit of sneeuw(en)(25) en verder rood in zeer uiteenlopende - negatieve
zowel als positieve - verbindingen (25). Daartegenover vind je dan donker, duister
en schaduw (30 maal). Voor het overige komen alleen blauw, zilver,blond en bleek
elk een paar keer voor, en het gras of de wei is eenmaal groen.
De wereld van deze liefde wordt ervaren in termen van licht (45 x), van schoon,
klaar, helder, glans, stralen, luister, pracht, zuiver (samen honderd maal). En wat dit
teweegbrengt, is lach, blij(dschap), vreugde, geluk - noties
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die samen zo'n zestig maal voorkomen, een aantal keren antithetisch geplaatst
tegenover smart, verdriet, droef(enis), schreien, weenen en tranen (samen dertig
maal).
Herhaaldelijk, tenslotte, wordt die wereld, en wordt de ervaring daarvan
gekarakteriseerd als stil en koel (dertig maal).
En daarmee hebben we ongeveer alle belangrijke elementen van de kosmos in, of
vàn, ‘Vergeten liedjes’ onder het oog gezien. Natuurlijk ontbreken de specifica niet
helemáál, maar de enkele leeuwerik, chrysant of kamer (als beeld!) brengt er weinig
verandering in.
Zonder dat elke student nu met een potloodje in de hand lijsten maakt en gaat
zitten turven, zoals ik -heel globaal - heb gedaan, moet een dergelijke algemene
verkenning, naar het mij lijkt, toch een redelijk entree bieden tot het universum waarin
deze zich afspeelt, en tot de geaardheid van het werk - al ben ik me bewust dat een
enkel belangrijk motief als de ontoereikendheid van de taal (: ‘Spreekt [...] // Zonder
smet van taal of teeken / God in elk van ons’; ‘Elk ding krijgt zijn gouden naam /
Eens in schoonheids vol verzaam’; ‘[...] de spraaklooze gedichten / Der hemelsche
gezichten’; ‘Hunnen [der goden] sprakeloozen zegen’) niet tot zijn recht komt.
In zijn beschouwing over Théodore de Banville zegt Baudelaire: ‘Je lis dans un
critique: Pour deviner l'âme d'un poëte, ou du moins sa principale préoccupation,
cherchons dans ses oeuvres quel est le mot ou quels sont les mots qui s'y représentent
avec le plus de fréquence. Le mot traduira l'obsession’. Dit blijkt ongetwijfeld juist
te zijn, maar het strekt nog iets verder dan Baudelaire hier suggereert.
Het ideetje dat deze bezigheden bij mij opriepen, was om deze wereld van Boutens
te vergelijken met die van Bloem. Je zult je wel herinneren dat ik in het verleden ‘De
werelds van “Media vita”’ op een vergelijkbare, zij het heel wat gedetailleerder,
wijze heb verkend. Wat me nu opviel, is het verschil, maar evenzeer de frappante
overeenkomst. Bij Bloem is er voortdurend sprake van de eenzaamheid, het
teruggeworpen zijn op niets dan zichzelf, en bij hem staat, in tegenstelling - mag ik
wel zeggen - tot Boutens' ziel, het hart centraal. (Het is niet voor niets dat Bloem
over zijn oudere collega opmerkt: ‘Wat in zijn minder geslaagde gedichten wel eens
als gebrek aan hart aandoet, is in zijn beste een overmaat van ziel [...]’) Het
metafysische is een categorie die in Bloems werk geheel ontbreekt - al betekent dit
volstrekt níet dat hij geen gevoel zou hebben voor het buiten- en bovenmenselijke,
het numi-
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neuze. En natuurlijk vormt de verrukking van Boutens in ‘Vergeten liedjes’ een
opperste tegenstelling tot de elegische ontgoocheling in ‘Media vita’.
Maar ligt er in hun beider wereld, in het elementaire en in het vermijden van alles
wat accidenteel is, niet een fundamentele overeenkomst - zelfs nog daargelaten dat
de liefde in ‘Vergeten liedjes’ bij nader inzien ook een hoogst individuele
aangelegenheid is? Leg ‘Nieuwe gedichten’ van Nijhoff er maar eens naast, en kijk
ook naar diens geheel andere opvatting van plastiek...
Is de invloed van Boutens op Bloem, die deze laatste overwonnen dacht te hebben
nog vóór hij de verzen uit ‘Het verlangen’ schreef, soms heel wat diepgaander dan
hij besefte? Dat zou ik te zijner tijd nog graag eens nader willen bekijken, om er een
echt artikel over te schrijven. Voor het ogenblik moet ik het hierbij laten.
Ik wil hopen dat deze ‘moderne’ speculaties je enige belangstelling hebben
ingeboezemd. Misschien zou je er iets voor kunnen voelen om in je otium, dat toch
wel ten dele gevuld zal worden door de poëzie, waar we nu eenmaal met hart èn ziel
aan verknocht zijn, eens te zien of een dergelijk soort van ‘wereld-verkenning’ niet
ook tot ontdekkingen zou kunnen leiden in ‘jouw’ periode.
Het ga je wèl!
Guus
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‘Mannen als Van der Noot, Van Mander, Huygens en Bredero, je
hebt het gevoel: dat zijn goeie kennissen van je’
Interview
Vrijdagmiddag 26 november 1982, 2 uur. Met drie kopjes Instituutsthee
gaan we op weg naar de kamer van de heer Vermeer. Hij staat ons op de
gang op te wachten. Na even praten starten we de band, waarop de
komende 2½ uur het geluid van een ½ pond roomboterkoekjes, 1 fles rode
wijn en 25 onder ons door razende bussen het gesprek zal begeleiden.
Wanneer en waarom bent U Nederlands gaan studeren?
Ik ben met de studie begonnen in september 1940 en de keuze van de studie is
bepaald door belangstelling voor de letterkunde, maar ook wel degelijk met de wens
om leraar te worden. Dat was voor die tijd een wat uitzonderlijke zaak. De meeste
mensen die Nederlands studeerden hielden alleen maar van mooie gedichten en mooie
boeken. Maar ik wilde van begin af aan bij het onderwijs. Ik noem het zelf een zekere
didactische drift bij mij, die wel familie-bepaald zal zijn. Ik zat in een voor die tijd
bijzonder groot jaar..... (pretlichtjes) wij waren met 10 studenten, bij de oude professor
De Vooys. De hèle opleiding omvatte ongeveer 30 mensen. De gewoonte was toen
nog dat je in het najaar een keer ‘op thee ging’ bij de hoogleraar om kennis te maken.
Ja, die studie die beviel wel; het was natuurlijk een studie die niet zo gek veel
rekening hield met de studenten. (Even later nogmaals) Over die studie kreeg je
helemaal geen voorlichting. En wanneer je dan eerstejaars was en je wou dan toch
eens flink aan de slag, dan dacht je: ‘Hoe moet dat nou?’ Dus dan richtte je je tot
ouderejaars en zei je: ‘Wat zal ik nou eens gaan doen?’ ‘Ja’, zeiden ze dan, ‘Och, je
ziet maar, doe maar eens wat.’ En zo heb ik dus in het eerste en tweede jaar allerlei
dingen op amateuristische wijze bestudeerd. Het enige vaste punt was dat je na drie
jaar je kandidaats kon doen.
Het voor-kandidaats programma bestond voor letterkunde uit drie jaar college over
de middeleeuwen tot en met de 19e eeuw. Verder: taalkunde en de bijvakken Gotisch
en Geschiedenis. Vanaf het tweede jaar kon je mondelinge tentamens doen. Er werden
uitsluitend hoorcolleges gegeven, die niet altijd even gemakkelijk te volgen waren.
Het college Middeleeuwse Geschiedenis van professor Opper-
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man staat Vermeer nog duidelijk voor de geest en met zichtbaar plezier vertelt hij:
Het was een man van Duitse origine die niet best Nederlands sprak en bovendien
hardhorend was. Hij placht op te komen en ging achter zijn lessenaar staan - in die
tijd had je allemaal lessenaars - en dan sloeg hij zijn schrift open en begon in een rad
tempo in gemengd Duits-Nederlands te spreken. Als dat tempo te hoog werd had
een van de studenten die op de voorste bank zat een bordje bij zich, waarop stond:
‘Langzaam alstublieft’. Dat werd de hooggeleerde onder zijn ogen geschoven en dan
vertraagde het tempo gedurende enige tijd. Werd het dan weer te bar, dan werd zijn
aandacht nog eens op het bordje gevestigd.
Doordat je niet wist wat je moest doen, had je veel tijd om te vrijbuiteren. Dus ik
heb bij alle mogelijke gekke colleges gezeten: over psychologie, wijsbegeerte,
Indische godsdienstgeschiedenis, maritieme geschiedenis. Dat waren vaak colleges
voor hele kleine aantallen studenten. Ik herinner me het college Vroeg Germaanse
kunst. We zaten daar met drie mensen. Een mevrouw gaf dat college, met lichtbeelden.
Soms kwam zij niet en soms kwamen wij niet.
Het was een ongelooflijke vrijheid waar heel weinig leiding in zat. Daardoor
verloor je veel tijd. Jullie werken veel efficiënter, er is veel meer geregeld. Het
voordeel van ons was, dat je je vrij breed kon oriënteren.
De oorlog heeft invloed uitgeoefend op het verloop van zijn studie. Op een
zaterdagmorgen in februari 1943 werden de universiteiten overvallen naar aanleiding
van een aanslag op een hoge Duitse militair. Honderden studenten werden gegijzeld.
Op de morgen dat zijn vriend kandidaats Rechten deed, vielen de Duitsers
onverwachts het Academiegebouw binnen. De meisjesstudenten mochten weggaan.
De anderen, waaronder Vermeer, werden met treinen naar Amsterdam gebracht en
vervolgens, samen met studenten uit andere steden, naar het concentratiekamp Vught.
Ze werden ondergebracht in aparte barakken.
En daar zaten we dus. Je zit dan wel een beetje raar te kijken, want we hadden
sinds het ontbijt 's morgens niets meer gehad - zo vreselijk weldoorvoed was je al
niet meer in die tijd. Zo'n slaapzaal, daar ga je tenslotte dan maar liggen en praten
en nadenken: ‘Wat zou er gebeuren?’ Die onzekerheid heeft geduurd tot laat in de
zondagmiddag. Toen mochten een paar van ons wat eten gaan halen in de grote
gaarkeuken. En toen werd ons ook wat meer verteld, wat die aanslag was geweest
en dat we gijzelaars waren. Er werd ons duidelijk gemaakt dat we vooral geen poging
moesten ondernemen om te ontsnappen. Een paar van ons zeiden: ‘Het is duidelijk
dat de Duitsers nog niet een vast plan met ons hebben. Alles wat wij zelf gaan
organiseren gaan zij niet organiseren.’ We zorgden dus voor een
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goede organisatie, schoonmaakploegen en dergelijke. En dat bleek goed te werken
- de Duitsers lieten ons met rust. We kregen natuurlijk wel de gebruikelijke lasten.
's Morgens moest je bijvoorbeeld op appèl staan. Maar dat we daar nu een vreselijk
beroerd leven hadden - nee, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Het was een heel
gek leven. De sfeer is denk ik niet over te brengen. Je had de Duitsers buiten met
heel de bedreiging er omheen, maar je zit daar als een stel jongelui bij elkaar. Je
komt allemaal uit het studentenleven oude stijl, met grote redevoeringen en allerlei
plechtstatigheden. Dan ontwikkelt zich vanzelf binnen zo'n gemeenschap weer een
soort leven dat wat lijkt op het studentenleven. De eerste dagen waren beroerd, maar
na een paar dagen waren onze ouders gewaarschuwd door de Overheid dat wij
gijzelaars waren en er mochten pakjes naar ons gestuurd worden. En we wekten
natuurlijk veel medelijden op in den lande, dus we kregen veel toegestuurd. We
hadden wat dat betreft een goed leven. Maar we hadden niets te doen de hele dag.
We gingen dus voor ons zelf cursussen organiseren. En we hebben daar een soort
krant opgericht - (vertragend) daar ben ik nog redacteur van geweest - (de clou
onthullend) ‘Adam in ballingschap’. Dat was een geschreven krant van één bladzijde.
Ondanks de voortdurende bedreiging leefden we in betrekkelijke materiële
overvloed en we hadden een overvloed aan vrije tijd, waarin je je maar moest zien
te vermaken met cursussen, met lange redevoeringen aan tafel, met
bestuursverkiezingen. Mijn vriend die zijn kandidaats Rechten had gehaald, is in het
bestuur gekozen, omdat hij in jacquet aanwezig was.
Maar dat alles is voor mij goed afgelopen. Na zes weken mocht ik plotseling naar
huis.
De internering in Vught heeft Vermeer gesterkt in zijn overtuiging op geen enkele
wijze mee te werken aan Duitse maatregelen. Hij besloot dan ook, in overleg met
zijn ouders, noch de loyaliteitsverklaring te tekenen, noch in Duitsland te gaan
werken. Als gevolg daarvan was hij gedwongen onder te duiken bij familie in
Hillegom: van 6 mei 1943 tot 5 mei 1945. In deze periode studeerde hij voor zichzelf
door.
Zomer 1945 heb ik een brief naar De Vooys gestuurd en contact gezocht met Van
Hamel, want ik stond voor mijn tentamen Gotisch en verder wilde ik
kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde bij De Vooys doen. Zij waren
allebei direct bereid mee te helpen. Van Hamel vond het te gevaarlijk dat ik voor het
tentamen naar Utrecht kwam en organiseerde een tentamen bij vrienden in Leiden.
Hij zei: ‘Ik heb al uitgezocht dat als de Duitsers een inval doen terwijl jij daar zit,
dan kun je langs die en die weggetjes wegkomen.’ Toen kon je het nog
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wel wagen met de tram van Hillegom naar Leiden te gaan. Dat is dus goed afgelopen.
De Vooys was zo vriendelijk om te zeggen: ‘Als je boeken nodig hebt, dan zal ik
die leveren en als je vragen hebt, zal ik die zo goed mogelijk beantwoorden.’
En
zo heeft hij mij via een tussenadres tot eind 1944 geholpen. Het was een gekke tijd.
Ik heb twee jaren in huis gezeten. Je leefde op de verwachting dat over een half jaar
de bevrijding zou komen. Anders had je het nooit uitgehouden.
Na de bevrijding ging hij weer snel terug naar Utrecht, waar hij in augustus 1945
zijn kandidaatsexamen behaalde. Aangezien De Vooys inmiddels met pensioen ging
en er nog geen nieuwe hoogleraar was benoemd, kon hij niet verder met zijn
doctoraalstudie. Hij werd opnieuw actief in zijn studentenvereniging SSR, waar hij
als bestuurslid in de jaren '45 en '46 meehielp het studentenleven weer op gang te
brengen. In het enige gemengde dispuut van SSR leerde hij zijn vrouw kennen. In
1946 voltooide Vermeer zijn doctoraalstudie met twee letterkundescripties: ‘Het
aendachtigh Lied-boek van Bredero’ en ‘De Franse voorbeelden van Jan van der
Noot in het Bosken’. Van 1948 tot 1952 was hij persoonlijk assistent van professor
Smit met een lange onderbreking door ziekte. Vervolgens was hij tot 1964 werkzaam
in het middelbaar onderwijs.
Waarom verdiept iemand zich in de historische letterkunde?
Nou, voor mijzelf vind ik het erg leuk, maar anderen kunnen daar anders over
denken, dat je vanuit de historische letterkunde de moderne letterkunde kunt
relativeren. Dat je denkt: ‘Goed, dit is ook een manier, maar het is niet de enige,
want vroeger deden ze het heel anders - en waarom ook niet?’ Anderzijds dat je
vanuit de eigen tijd de oudere tijd weer kunt relativeren. Dat vind ik gewoon leuk.
Ondanks belangstelling voor de Middeleeuwen, is zijn keuze tenslotte op de
letterkunde van de Renaissance gevallen. Waarom?
Ik denk vooral ook door Smit. Smit had in 1939 zijn boek gepubliceerd over de
dichters van de Reformatie en zijn eerste grote voordrachtscolleges gingen over de
psalmberijming van Datheen. Hij heeft mij in 1947 gevraagd of ik mee wilde doen
aan de uitgave van ‘Het Bosken’ van Van der Noot. Ja, daardoor ben ik erg in die
hoek terecht gekomen, en dat is nog steeds de hoek waar ik mij het beste thuisvoel.
Ik ben heel sterk leerling van Smit. Van De Vooys, hoe zeer ik ook zijn
vriendelijkheid waardeer, heb ik eigenlijk niets geleerd. Hij was oud.... (zoekend
naar een formulering) hij bracht eigenlijk primaire kennis aan. In drie jaar
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ging hij de hele Nederlandse letterkunde door en dat was ongeveer hetzelfde als wat
ik later zelf deed op de MO A. Hij noemde veel namen en bracht boeken mee naar
college, die je in de pauze mocht inzien. Hij is in zijn tijd een groot en veelzijdig
geleerde geweest, de hele Nieuwe Taalgids dreef op hem.... maar wat ik geleerd heb,
wat ik kan en ken, dat heb ik aan Smit te danken.... aan de rustige en degelijke wijze
waarop hij je het vak bijbracht.
Hebt U binnen de Renaissance nog voorkeur voor een periode?
Vooral die late 16e-eeuwers en vroege 17e-eeuwers, ja, dat vind ik gewoon leuke
kerels. Grappig, laatst zat ik met mijn vrouw en ik maakte een of andere opmerking
over Huygens. Toen zegt ze: ‘Gut, het lijkt wel een kennis van je’. Ik zeg: ‘Dat is
ook zo, die man ken ik heel goed’. Er zijn zo'n paar figuren die voor je leven,
tenminste dat denk je. Mannen als Van der Noot, Van Mander, Huygens en Bredero,
(enthousiast) je hebt het gevoel: dat zijn goeie kennissen van je. Anderen zijn dat
natuurlijk minder. Dat krijg je als je er vrij lang en intensief mee bezig bent. Dan
heb ik zelf ook geen moeite om me voor te stellen dat de mens bepaald wordt door
de vier humeuren en dan kan ik mij het Ptolemeïsche wereldbeeld goed indenken.
Het is vroeger anders geweest, die kerels waren ook niet gek, die hadden daar ook
over nagedacht. Wij denken er nu anders over en over drie eeuwen denken ze er
waarschijnlijk weer anders over. Die relativiteit, dat vind ik erg belangrijk. Dat vind
ik het heilzame van de historische letterkunde. En dat kan je natuurlijk net zo goed
doen door de 18e of 19e eeuw te bestuderen of de Middeleeuwen..... maar ik ben
gevallen op de 2e helft 16e, 1e helft 17e eeuw.
Hoe is Uw loopbaan op De Vooys begonnen?
Voorjaar 1964 vroeg Smit mij of ik eens bij hem kwam praten. Ja, dat doe je dan
natuurlijk. Toen vroeg hij of ik colleges van Sonja Witstein over wilde nemen en bij
hem assistent wilde worden. Daar heb ik toen over nagedacht en dat heb ik toen maar
gedaan, al had ik er niet tegenop gezien tot mijn pensioen op school te zitten. Ik
dacht, laat ik het maar proberen, bevalt het me niet dan kan ik altijd terug naar het
onderwijs. Maar na vier, vijf jaar raak je er zo ver uit, dat je niet meer teruggaat.
Bovendien, toen barstte net de mammoetbui los. Ik ben net vóór de mammoetbui
weggevlucht uit het middelbaar onderwijs en nu net vóór de twee-fasen-structuur
verlaat ik de universiteit.... mooier kan het niet.
Kunt U een schets geven van Uw beginjaren op het Instituut?
In 1964 was het Instituut gevestigd op de zolder van Biltstraat 131, dat grote,
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witte, weeshuis-achtige gebouw. Professor Gerritsen werkte er toen al en professor
Sötemann en ik arriveerden tegelijkertijd. Verder bestond de staf uit de heer Koelmans
en de hoogleraren Smit en Van den Berg. En dan hadden we één lid
niet-wetenschappelijk personeel, mevrouw Trees Lunter. Je zag elkaar dagelijks, dat
bevorderde het contact.
Gerritsen gaf aan de eerstejaars Middeleeuwen, ik aan de tweedejaars Renaissance
en Sötemann aan de derdejaars Moderne letterkunde. Onze colleges vielen allemaal
op dinsdagmiddag en Smit, die de doctoraalcolleges verzorgde, kwam het ene uur
bij de een zitten, het volgende bij de ander en sprak ook wel eens een enkel woord.
Hij deed dat altijd ontzettend leuk en aardig - ik heb er nooit enige moeite mee gehad
dat hij erbij zat. Er werden alleen maar werkcolleges gegeven. Dat was toen de
hoogste en laatste wijsheid.... en helemaal niet zo'n onwijze wijsheid.
In april 1966 werd Smit ziek. Het was al spoedig duidelijk dat hij niet meer terug
zou keren, hetgeen consequenties had voor de werkverdeling binnen de afdeling
letterkunde.
Om iets voor de kandidaten te doen hebben Sötemann, Gerritsen en ik eens op een
middag voordrachten gehouden over liefde in de verschillende perioden. Vervolgens
zijn we begonnen afzonderlijk doctoraalcolleges te geven. In 1967 is de heer
Steenbeek erbij gekomen, die de Renaissance-colleges voor de tweedejaars ging
verzorgen. De drie afdelingen letterkunde hebben zich toen gevormd.
In de zomer van 1966 verhuisde het instituut van de Biltstraat naar de Emmalaan.
Daar ontstond het fenomeen ‘gezamenlijke lunch’.
Gerritsen, Sötemann, Van den Toorn, de secretaresse Trees Lunter en ik gingen
met ons vijven boodschappen doen in die kleine winkeltjes in Oudwijk, elke middag.
En aan tafel behandelde je alle zaken. We waren een goed team met elkaar, dat liep
erg leuk.
Ook aan het instituut zijn de roerige jaren '68, '69 niet ongemerkt voorbijgegaan:
felle acties, grote monstervergaderingen. Het ging wel eens hard tegen hard, maar:
Het is nooit zo ver gekomen dat wij bang hoefden te zijn als we vrijdags naar huis
gingen, dat het instituut maandags bezet zou zijn.
In het begin van de jaren '70 liep de belangstelling van de studenten voor de
Renaissance sterk terug. Zijn daar oorzaken voor aan te wijzen?
Waarschijnlijk wel. Smit gaf zijn colleges voornamelijk over de 17e, 18e en 19e
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eeuw en de studenten werden dus sterk in deze richting gestuurd. Toen kwam
daarnaast opeens Gerritsen die een sterk accent op de Middeleeuwen legde met
nieuwere methodes. En bovendien liet Sötemann zien dat je ook in de moderne
literatuur wetenschappelijk bezig kunt zijn. Smit echter vond dat je de moderne
literatuur niet wetenschappelijk kon onderzoeken, omdat het materiaal nog niet door
de tijd gezeefd was. Het aanbod van de middeleeuwse en moderne literatuur zoog
veel studenten van de Renaissance weg.
Bovendien is de Renaissance een moeilijke periode. Ik heb ook de indruk dat er
op de middelbare school weinig aandacht aan besteed wordt. Toen ik nog maar net
op het Instituut was heb ik een keer een tweedejaars groep gehad en toen kreeg ik
de indruk uit gesprekken dat ze er op de middelbare school weinig aan deden. Daar
vroeg ik dan wel eens naar en dan zeiden ze: ‘Ja meneer, ja, aan de Middeleeuwen
hebben we wel wat gedaan - dat was best leuk hoor. Ja, en toen heeft meneer het drie
of vier lessen over de 17e en 18e eeuw gehad en toen zijn we weer begonnen met
Multatuli.’ En toen heb ik eens een keer op college gevraagd, heel bescheiden: ‘Ik
heb gehoord dat jullie de naam Petrarca nog nooit gehoord hebben en dat jullie geen
idee hebben hoe dat allemaal gegaan is. Als jullie zouden willen, dan wil ik volgende
week daar best eens een of twee uur les over geven zoals ik dat op de middelbare
school deed.’ Nou, dat vond de meerderheid prachtig, (opgetogen) alle vingertjes
gingen de lucht in.
Het ís natuurlijk een moeilijk tijdvak. Middeleeuwse letterkunde kun je op school
wel kwijt - die verhalen zijn erg leuk. Maar probeer een klas eens warm te krijgen
voor Hooft of Vondel? Dat is toch vreselijk moeilijk? Het is toch ook geen lectuur
die wíj met rode oortjes lezen? De Renaissance-literatuur heeft voor een groot deel
een elitair en verstandelijk karakter.
Je kunt zeggen wat je wilt, maar vreselijk opwindende verhaaltjes zijn het niet.
Zo'n ‘Granida’, daar lig je toch geen nacht van wakker? De kwaliteit van de teksten
ligt op een geheel ander vlak dan die waarmee de meeste van ons gewoon zijn, uit
naïeve ervaring literatuur te waarderen.
Wat vindt U van de richting die het Renaissance-onderzoek de laatste jaren genomen
heeft?
Ik denk dat de Renaissancestudies tot nu toe minder diep ingrijpende vernieuwingen
te zien hebben gegeven dan andere richtingen - behalve natuurlijk dat men het grote
belang van de retorica en emblematiek onderkend heeft. In Amsterdam is de
sociaal-politieke aanpak ontstaan, die, lijkt mij, veelbelovend is, maar waarvan wij
de meeste resultaten nog te wachten hebben.
Ik ben mij bewust dat ik heel sterk tot een oudere generatie behoor. Voor mij
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zijn de genrevragen nog altijd erg belangrijk en ik denk dat ik dat van Smit heb
meegekregen. Vragen als: hoe komen genres op? hoe ontwikkelen ze zich? hoe
verdwijnen ze weer? hoe zit een werk in elkaar? Dat vind ik leuke vragen. Maar ik
denk dat de benadering die meer het verband legt met de receptie en met de
sociaal-politieke context van een werk ook interessant is. Maar voor onderzoek in
die richting ben ik niet geëquipeerd.
Het verlaten van het instituut houdt onder andere in dat taken op het gebied van
onderwijs en bestuur wegvallen. Hebt U ideeën hoe U die vrijgekomen tijd wilt gaan
benutten?
(stellig) Jazeker. Ik ga nu wat vroeger weg, maar voor mezelf eigenlijk met de
gedachte in ieder geval tot mijn 65ste thuis door te werken. Daar heb ik veel zin in
- dat is het voordeel van ons vak: het is voor een gedeelte ook je hobby. Ik kan niet
zeggen dat ik elke avond met Hooft of Vondel op schoot zit, maar het is toch een
terrein dat vertrouwd is, waar je de weg in weet. (resoluut) Het blijft toch lollig? Ik
heb nogal wat materiaal liggen over het sonnet en dat wil ik op een of andere wijze
wel naar voren brengen.
Gevraagd naar zijn literaire belangstelling:
Ik vind de moderne Nederlandse literatuur weer boeiend worden. Ik heb voorkeur
voor Nooteboom, Bob den Uyl en Krol. Maar ik ben een langzame lezer. Vroeger
las ik meer poëzie dan proza, maar nu is het omgekeerde het geval. Dat is heel curieus.
In de moderne poëzie, het werk van Emmens en Kopland uitgezonderd, mis ik toch
een zekere zwaarte.... een zekere ruimte.... misschien ook diepgang. Ik vind het heus
niet onaardig, maar als ik het gelezen heb, ben ik het ook zo weer kwijt. Het ontroert
mij niet. Ik vind het wel leuke taalspelletjes, zoals ik ook in de moderne beeldende
kunst allerlei spelletjes vind, zonder dat het kunst is die mij erg bijblijft.
Meer dan de moderne beeldende kunst, interesseert mij de kunst van de Renaissance
en dan met name de schilderkunst en grafische kunst.
Op onze vraag naar zijn visie op de toekomst van het instituut, reageert hij zeer
voorzichtig:
Daar durf ik niet veel over te zeggen. Ik kan niet overzien hoe de
twee-fasenstructuur de facto zal werken. Wij hebben daar nu op papier mooie ideeën
over, maar hoe het zal uitpakken - daar durf ik niets over te zeggen. Misschien dat
we na vijf jaar zeggen: ‘Goddank, dat die structuur er gekomen is’ - misschien: ‘Was
hij maar nooit gekomen!’
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Wat ik wel jammer vind is dat de afdelingen op het moment zo geïsoleerd
functioneren, dat je niet het idee hebt dat je met elkaar voor één programma staat.
Iedereen doet zijn best op zijn eigen terrein, maar je zou bij elkaar moeten gaan zitten
en een goede en zinvolle opleiding maken.
Voor de studenten zit er, denk ik, weinig lijn in de huidige opleiding en dat is
jammmer, want met de situatie van de studenten hebben we te maken. Dat is ook
een didactische grondgedachte van me: alle onderwijs bestaat bij de gratie van de
leerlingen. Het gaat er niet om dat ik allerlei kennis lucht - het gaat erom dat ik zo
efficiënt en duidelijk mogelijk studenten dat bijbreng wat ze moeten weten. (lacht
bescheiden) Dat lijkt mij een heel duidelijke zaak.
Lia van Gemert Marieke van Oostrom
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Enkele herinneringen aan Wim Vermeer
Uit de periode van vóór het kandidaats had ik Wim Vermeer nauwelijks kunnen leren
kennen. In wat oude, hoge zalen in de binnenstad verscheen voor een meer dan
honderdkoppige menigte een nette heer in een combinatie, die ons op indringende
wijze het een en ander uitlei over onder andere het Petrarkisme en de bouw en wording
van het alexandrijn. Vooral de uitvoerige uitleg over de cesuur in de alexandrijn staat
me nog helder voor de geest.
Hij excuseerde zich bij die gelegenheid; hij zei zich bewust te zijn van de
bedroevende saaiheid van het onderwerp dat hij behandelde en vroeg geduld tot het
einde van het verhaal. Later is me gebleken dat dit geen incident was geweest.
Vermeer heeft een neiging zijn belangstellingen, studie-objecten, ja zelfs zijn eigen
werkzaamheden klein voor te stellen en er zich voor te verontschuldigen.
Toen ik vlak na mijn kandidaats een college bij hem ging lopen hoorde ik meer
van dit soort uitlatingen. De Renaissance-dichter Daniël Heinsius heette ‘wel een
lollige vent’, de indrukwekkende studie van Van den Branden over de kijk van
zestiende-eeuwers op het Nederlands was ‘een heel aardig boekje’ en het verschijnen
van Vermeers artikel als vorstelijke afsluiting van het college werd door hem ‘wel
leuk’ gevonden.
Het tegenovergestelde bestond ook: als collegegangers overduidelijk kwalijk werk
leverden sprak hij slechts een kort, vermanend woord en als ik als assistent weer
eens ‘ik vindt...’ in een rapportje had getijpt vroeg hij toestemming (!) een ‘kleine,
wat schoolmeesterachtige opmerking’ te mogen maken.
Op mij hadden die understatements een grote invloed. Als een boek of artikel ‘heel
aardig’ werd genoemd las ik het spoedig daarop en de ‘kleine, wat
schoolmeesterachtige opmerkingen’ deden mij terecht verschrikkelijker in mijn bedje
woelen dan welke vernedering of stilzwijgende verbetering ook, als hij die al had
kunnen aanbrengen of uiten. De verhouding tussen hem en mij was inmiddels heel
hartelijk geworden en ik heb me nooit de onderworpen slippendrager kunnen voelen
die ik mij aanvankelijk bij een student-assistent voorstelde.
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Vermeer legde me vaak zijn twijfels over de voortgang van het college voor. Hij had
een bijzonder soepel lopend systeem van rapportage vanuit deelgroepjes van het
college ontworpen, maar vreesde nu dat dat systeem al te schools, te geleid zou zijn.
Het systeem paste echter bij zijn werkmethode, zijn onderwerpen en zijn wijze van
college geven. Verschillende assistenten en vele, vele collegianten hebben hem dit
voorgehouden en waren blij met de nooit geringe resultaten van de colleges, maar
hij bleef zorgelijk en vreesde het beproefde systeem te moeten verlaten.
Eenzelfde soort bezorgdheid had hij over scriptieschrijvers en tentamenkandidaten.
Hij trok flink wat tijd uit om de gang van zaken bij de Renaissance-afdeling uitvoerig
uit de doeken te doen en maakte daarbij gewoonlijk (zoals bij zoveel andere
gelegenheden) gebruik van kleine blocnotevelletjes, waarop hij met potlood een
reeksje aantekeningen had gemaakt om (punctueel was hij dus wel, ja!) de gang van
zijn betoog optimaal te laten verlopen.
Hij vroeg je nogal eens op vaderlijk-bezorgde toon naar de voortgang van je scriptie
of je tentamenvoorbereidingen. Een kandidaat moest vóór alles niet bang zijn voor
het tentamen; het zou slechts een ‘gewoon gesprek’ over het onderwerp zijn. Een
scriptie moest vooral niet te veel vooruit worden geschoven. Bij weinig mensen is
het zo dat hun bezorgde toon in dit soort situaties stimulerend werkt; hij had met zijn
vraagjes wel een stimulerende werking op mijn werkdrift, die zo vaak afwezig is.
Al die bezorgdheden, vrezen, twijfels en verontschuldigingen maakten het overigens
niet moeilijk plezier met Wim te hebben.
Ondanks mijn op dat punt wat tegenstribbelende Haags-stijve achtergrond was ik
hem al spoedig aan het tutoyeren en dat kwam niet ‘doordat dat nu eenmaal gebruik
is onder medewerkers en assistenten’, maar doordat hij een goede vriend van me
werd.
Ik denk nog wel eens terug aan de tijd dat ik met hem een hele dag lang in de
‘Emblemata Amatoria’ van Hooft heb zitten turen om ‘er een vingertje achter te
krijgen hoe die dingen nou eigenlijk werken’. De vele enigszins afwijkende en vast
niet mogelijke interpretaties van die amoureuze zaken maakten een stugge werkdag
in ieder geval tot een heel plezierige herinnering, om nog maar te zwijgen over onze
samenzweerderige, geheimzinnige en bijna nachtelijke tochten naar het
Kunsthistorisch Instituut aan de Drift, waar we samen in een kamertje vol zestiendeen zeventiende-eeuwse embleembundels werden ingesloten en we ons slechts
telefonisch konden laten bevrijden door iemand die van de andere zijde van het
gebouw moest komen.
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Ik heb nu wat verspreide herinneringen bij elkaar gezet en aan elkaar vastgeplakt.
Soms zit ik in het mijmeruur nog wel eens wat uit het raam te staren en overzie ik
al die herinneringen veel beter dan ik ze hierboven heb doorgegeven. Wat ik dan
allemaal bij mezelf denk is, samengevat, geloof ik, dit: ‘Wat was me die tijd van dat
assistentschap bij Wim toch leuk en wat was híj́ een aardige vent (“lollige”, zou hij
zeggen)’.
Anne Jacobs.
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Waar vind je tegenwoordig nou nog een goeie timmerman?
In het ‘gulden jaer’ 1600 maakt Karel van Mander zich in een ‘sendtbrief’ aan zijn
vriend Hemelaer ernstig zorgen over de kwalijke invloed van een afschrikwekkend
monster. Het is de oorsprong van alle kwaad, een ‘grousaem dier’ dat zich bij voorkeur
in de buurt van aardse machtshebbers ophoudt: ‘Twistbarigh Onverstandt, ons
welvaerts meeste kancker’.
In zijn jonge jaren zou Van Mander met alle soorten van genoegens het gedrocht
persoonlijk over de kling gejaagd hebben, maar de dan 52-jarige poëet/schilder voelde
niet meer de kracht van zoveel jeugdig elan en besefte ook dat het gif waarin hij zijn
pen had gedoopt voor ‘Strijdt tegen Onverstandt’ het monster geen definitieve
stuiptrekkingen zou bezorgen. Eigenlijk wat pessimistisch gestemd, wilde hij zich
aan al dat strijdgewoel onttrekken om pen en penseel in de Hippokrene te kunnen
dompelen.
Het klimaat voor zulk een dienstbaarheid aan de Muzen achtte hij niet bepaald
optimaal. De meeste dichters waren met hun rederijkersfratsen niet verder dan tot
de voet van de Helicon gekomen, en van de lauwerkransen, bestemd voor de literair
meest begaafden van elke natie, hing de Vlaamse nog zielig aan een boom te bungelen.
Van Mander had genoeg zelfinzicht om te weten dat hij niet meer in staat was tot
sterke staaltjes artistiek alpinisme: ‘den tijt die valt my duyr en kort’. Maar vriend
Hemelaer werd wel krachtig aangespoord om de pen met vrucht ter hand te nemen.
In een echte ‘aurea aetas’ hoort 1982 niet thuis, en een ‘locus amoenus’ is de
universiteit al lang niet meer. Het heroïsme van de ware wetenschapper moet dan
wel uit zijn laatste kandidaten-college spreken als het onderwerp daarvan ‘Strijdt
tegen Onverstandt’ is. Ik had het genoegen en de eer om Wim Vermeer op deze
laatste veldtocht bij te staan.
De belangstelling voor ‘Strijdt’ was hem niet plotseling ingegeven door een
anticiperen op de te verwachten gevolgen van de tweefasenstruktuur, zoals ik
aanvankelijk meende, maar veeleer door een oude liefde voor de
vroegrenaissancistische bundel ‘Den Nederduytschen Helicon’ (een soort bloemlezing
van Noord- en Zuidnederlandse dichters, die in 1610 te Haarlem van de pers kwam
en waarin ook ‘Strijdt tegen Onverstandt’ was opgenomen).
Vanaf het begin werd ik nauw bij de opzet en planning van het college be-
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trokken. Ik herinner me een genoegelijke eerste voorbespreking op mijn inderhaast
gestofzuigde en van de obligate batterij lege bierflesjes ontdane studentenkamer (we
leven in een ander tijdsgewricht: vroeger kwamen de studenten schroomvallig bij
hun hooggeleerde docenten op de thee. Kom daar nu eens om).
Het was bij die eerste gelegenheid dat hij mij, in een fraai betoog, ‘Edwien’
noemde. Het kwam mij ongepast voor om de verhandeling van mijn nieuwe
leermeester over de ontluikende Renaissance in de Lage Landen te onderbreken voor
een pietluttige correctie. Toen Wim weer naar huis ging had het ‘Edwien’ zich
volstrekt vacuum in zijn geheugencentrum vastgezogen. Het was duidelijk dat hier
geen moedertje lief meer zou kunnen helpen. Ik besefte voortaan door het leven te
moeten als ‘Edwien’.
Een mens went aan alles. Ik heb tot op de dag van vandaag in het onvermijdelijke
berust. Een schalks ‘Wiem’ of ‘Wimie’ is nooit over mijn lippen gekomen.
Die avond was in ieder geval de basis voor een plezierige samenwerking waarin
ik veel heb kunnen leren van Wims vakmanschap en ervaring op vele gebieden (in
de jacht op de door ons veronderstelde Franse voorouders van Van Manders monster
bleek o.a. zijn kennis van en enthousiasme voor de Pléiade-dichters). Als ‘leermeester’
corrigeerde hij mijn niet sterk ontwikkelde drang tot nauwkeurigheid nooit pijnlijk
en altijd mild met zijn wetenschappelijke nuchterheid en gevoel voor understatement.
Zijn ‘stille bevlogenheid’ voor het vak trof me als meest opvallende eigenschap. Een
aanstekelijke en intrigerende verbetenheid maakte zich van hem meester toen we bij
Van Mander stuitten op een niet thuis te brengen olifant. Koortsachtige klopjachten
lieten het stof in de meest curieuze instituutjes van de planken dwarrelen (een heel
apart gebouw voor ‘Bio-Historie’, het bestaat!). Glinsterend waren de pretoogjes en
aandoenlijk was uiteindelijk de lol toen bleek dat Van Mander leentjebuur had
gespeeld bij Plutarchus' ‘Moralia’. Het aanvankelijke (forse) Fremdkörper ging van
toen af door het leven als ‘het olifantje van Plutarchus’.
Op de allerlaatste bijeenkomst verraste hij alle collegianten met een drankje en hapje,
en gaf toen ook te kennen dat hij met de onderzoeksgegevens t.z.t. wat wilde
‘ondernemen’. Van een ‘aan het strijdgewoel onttrekken’ is dus geen sprake. Waar
Van Mander de pijp aan Maarten gaf, gaat Vermeer voorlopig verder (al zal deze
vergelijking hem wat blasfemisch voorkomen).
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Of daarnaast ook de ‘dichter’ in hem nog zal ontwaken, weet ik niet. Het ‘beatus
ille’ is aansporing genoeg om nieuwe creatieve bronnen aan te boren. En wie weet
ligt het monster over enige tijd onverhoeds met de pootjes omhoog.
Edwin Venema.
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Naroep
Dantes Hel is interessanter dan zijn Hemel en een oorlogszuchtig leider verschaft de
biograaf meer voer dan een vredevorst. Al levert de vraag waar en onder wie het
leven het genoeglijkst voortrolt, een andere rangorde op. Maar de memorialist zit in
lichte verlegenheid: Was Vermeer maar een vat vol ondeugden, hij zou een hoorn
des overvloeds aan kopij zijn.
Geen brandende eerzucht dreef hem ooit tot intriges en kongsies, geen kosmische
zelfvergroting blies hem op tot een geestelijke reus, geen mensenhaat drong hem tot
uitspraken als dolkstoten, geen levenswalg deed hem van suicide dromen. Hij geloofde
in het leven dat hem niet soms, maar haast altijd verblijdde en in de mens, al kon hij
door een degelijke opvoeding toch weten dat die onbekwaam is tot enig goed, geneigd
tot alle kwaad. Hij mat het mensdom aan zichzelf en gaf maar zelden blijk te beseffen
een uitzondering te vormen, een man te zijn ‘in quo Adam non pecasse videtur’,
‘integer vitae, scelerisque purus’ (ontglipt aan de zondeval en door en door integer).
‘“k Geloof, men had geen” gal in desen man gevonden,
Indien, na dat de dood sijn leven had verslonden,
Sijn lijck waer opgesneên’.

In de tijd van de renaissance meende men dat een duif galloos was en het is dan ook
geen toeval, maar vrucht van bewuste keuze dat de renaissancist in hart en nieren
die Vermeer heet, geheel overeenkomstig de eis der welvoeglijkheid, als student in
de Duifstraat woonde en niet in de roofvogel buurt.
Eén keer maar heb ik hem kwaad gezien en even later door berouw geteisterd,
toen namelijk een troep wel uitzonderlijk ongeletterde Filistijnen, op bedevaart naar
het kandidaatsexamen in de neerlandistiek, het gouden ooft der Wijsheid dat Wim
op de zilveren schaal van zijn bezielend woord gulhartig presenteerde, koppig
weigerde te verorberen. De plaats van handeling was een krocht van het voormalig
vakbondsgebouw aan het Janskerkhof waar de boze geesten van klassenstrijd en
schele nijd nog steeds een ambiance scheppen die de Muzen niet aantrekt. En tegen
de domheid strijden zelfs de goden tevergeefs. Het verschil in geestelijke klasse kan
zo groot zijn dat het onoverbrugbaar is. Maar Vermeer zocht de schuld alleen bij
zichzelf: ‘we laten de studenten ook wel eens wat te veel hooi op hun prille vorkjes
laden’, verweet hij zich en zijn collega's wel vaker, ‘het is eigenlijk zo'n leergierig
volkje’.
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Zijn leerlingen waren hem dierbaar, het onderwijs ging hem ter harte. Toen, in de
benauwde tijd na de Mei revolutie van 1968, in een groep stafleden de vraag de ronde
deed, of iedereen, als hij weer kiezen kon, opnieuw Nederlands zou gaan studeren,
was er niemand die niet gruwde bij de gedachte. Met één uitzondering. Onbeïnvloed
door het defaitisme van zijn omgeving, onverschillig voor de morele druk die daarvan
uitging, verklaarde één eenzame collega dat hij blij was met zijn vak en dankbaar
dat hij dit werk doen mocht. ‘Ik heb nog een mooi leven voor de boeg voordat ik 65
ben.’
Nu is hij nog maar 62 en toch ontvalt hij ons al. Vervloekt zij de V.U.T. wier
verleidingskunst hem te machtig werd. O, beste Bestevaer! Wat waert ghy ons tot
nut! Verweesd blijven wij achter. Zonder wrok overigens, want hij vlucht niet weg
voor de ongewisheden van de Tweefasenstructuur. Integendeel, vastbesloten treedt
hij een toekomst van studie en bespiegeling tegemoet.
Het grote werk over het sonnet van de vroege Renaissance waaruit al diverse
hoofdstukken in de Nieuwe Taalgids en elders het licht zagen, smeekt om voltooiing.
Daarna lokt nog de taak, ‘Den Nederduytschen Helicon’ te bedwingen. We mogen
nog heel wat verwachten van iemand die dankzij de V.U.T. als een frisse geleerde
vol jeugdig vuur afscheid kan nemen en niet, zoals meermalen valt waar te nemen,
het risico loopt, in de zware laatste jaren van zijn beroepsuitoefening tot een
uitgebrande grijsaard te verworden wiens otium op zijn best neerkomt op ‘attendre
chez soi bien doucement la mort’.
Beste Wim, een lang en ongestoord geleerdenleven - al moge je lieve echtvriendin
je menigmaal uit je studeervertrek wegsleuren voor toeristische escapades - zij je
gegund en ons een rijke oogst aan vruchten van je geest. Alleen die signalen van een
hoger leven kunnen ons troosten, nu wij eenzaam achterblijven in de stormen die
over ons Instituut, maar vooral over onze renaissanceafdeling razen. Zelf haalde je
bij je afscheid als secretaris van het U.D.B, enkele regels uit ‘De Ploeger’ van Roland
Holst aan. Het lijkt dan niet meer ongepast, in navolging van dit voorbeeld, Vondel
en de overige renaissancedichters te laten rusten en met een ander Holstcitaat te
besluiten:
Vanonder wolken, gij, die ontstegen zijt,
roev ik u na Vanuit den wervelenden storm der blaren
waarin wij samen waren,
.........................
roep ik u en bezweer ik u: als ooit
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...........................
vertwijfeling verrukking achterhaalde
in dat verdwenen zweven uit al zicht,
straal dan het woord neer op dit aangezicht,
hoe dat gij zijt ontvlogen en waarheen
...........................
gelijk een leeuwerik, die niet meer daalde o ziel, die steeg en roekeloos verdween
juublend elysisch uit het eenzaam licht.

Jan Steenbeek
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[Nummer 3]
Redactioneel
De verspreiding van het tweede nummer is pas na de jaarwisseling goed op gang
gekomen. Tegelijkertijd is ook een extra nummer verschenen onder gastredactie van
de Renaissance-afdeling dat geweid is aan het afscheid van dhr. W. Vermeer. Beide
nummers zijn nog verkrijgbaar bij de redactie op kamer A 230 van het Instituut.
Tegenover de redactiekamer op de tweede verdieping hangt inmiddels een
VOOYS-publicatiebord. Hierop hangen de tot nu toe verschenen nummers ter inzage
en verder alle belangrijke mededelingen die te maken hebben met het instituutsblad.
Tenslotte kunnen we nog melden dat de sollicitatieprocedure nu bijna afgerond
is. We hopen in het volgende nummer bekend te kunnen maken wie door het UDB
benoemd zal worden.
de redactie
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Een kleine vondst in de
Dyalogus creaturarum
De Dyalogus creaturarum is een veertiende-eeuws Latijns fabel- en exempel - boek,
dat in geheel Europa beroemd is geweest. Het werk is in verschillende talen vertaald,
onder andere in het Nederlands.1) Het bestaat uit 122 moraliserende gesprekken tussen
allerlei schepselen uit de levende en de dode natuur. Om een paar voorbeelden te
geven: de 21ste dialoog heet ‘Van silver ende yser. Dat ons leert int spreken onsen
woerden waer te nemen ende garen te swighen’; en dialoog 105: ‘Vanden hase,
doctoer inden rechten. Dat ons leert dat dye clercken naerstelick studeren sellen om
konsten te krijghen’.
In de cursus 1981-1982 hebben tweedejaars gedurende een aantal weken in tien
groepen tien dialogen uit een Nederlandse vertaling wat nader bestudeerd.2)
Aan de 122 dialogen gaat een proloog vooraf. Deze heeft bij de werkcolleges als
bewerkingmiddel gediend. Tijdens de voorbereiding van het college deden wij een
kleine vondst. Het leek ons wel aardig aan die vondst wat ruimere bekendheid te
geven.
De bedoeling van de proloog is onder meer de Dyalogus aan te bevelen bij
predikers, want de gesprekken zijn net als de parabelen van Jezus, ‘dye alrebeste
ende hoechste leerrar’, niet alleen nuttig maar ook genoeglijk om naar te luisteren.
En als een tekst genoeglijk is om naar te luisteren, is hij ook makkelijker te onthouden
en zal hij betere vruchten afwerpen, dat wil zeggen dat de moraal van de verhaaltjes
als vanzelf tot de luisteraar of lezer zal doordringen.
Om zijn betoog te onderstrepen vertelt de auteur zelf in de proloog een exempel,
dat laat zien dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Hij verwijst daarbij naar de
beroemde Collationes van de vierde-eeuwse Latijnse schrijver Joannes Cassianus.
Inderdaad treft men het exempel daar aan.3) Het is een grappige annecdote: de apostel
Johannes zat een keer vrolijk te praten met zijn leerlingen. Een jongeman die
voorbijkwam ergerde zich daaraan. Toen zei Sint Jan: ‘Span je boog eens.’ De
jongeman deed het. Waarop de apostel hem vroeg: ‘Kan je de boog nu blijvend
gespannen hou-
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den?’ Toen antwoordde de schutter, dat de boog dan zou verslappen en onbruikbaar
zou worden. ‘Kijk’, zei Johannes, ‘zo is het ook met de menselijke geest’.
Blijkbaar wil de auteur van de Dyalogus de stelling verdedigen dat men, ook als
men zich met ernstige zaken bezighoudt, behoefte heeft aan ontspanning. Toegepast
op zijn werk wordt vermoedelijk bedoeld, dat serieuze zaken in luchtige vorm kunnen
worden gepresenteerd. Maar het geheel van zijn betoog is hier niet bijster helder.
Daar komt bij, dat hij zich ter ondersteuning van zijn betoog op deze plaats beroept
op uitspraken van Aristoteles en Ambrosius van Milaan. De woorden van de laatste
vallen echter wel zeer uit de toon: ‘Dat sellen wi wachten ende voerhoeden in alsulken
genoechliken woorden ende werken, dat, als wi dat hert wat verlichten willen, dat
wi ons selven niet alheel uut en storten ende also dat goede opset der doechden niet
en verliesen’. Hoe kan een waarschuwing om je niet té veel over te geven aan plezier
een ondersteunend argument zijn in een redenering die juist de vooroordelen van
een luchtige toon propageert? Een zekere incoherentie is hier zeker aanwezig.
Nu heeft de auteur eerder in de tekst verwezen naar ‘die heylighe leerraer Sinte
Thomas van Aquinen’, de beroemde dertiende-eeuwse theoloog. In de Latijnse tekst
van de Dyalogus wordt de vindplaats bij Thomas opgegeven. Het gaat om Quaestio
168 van het tweede stuk van het tweede deel van de Summa theologiae.4) Die vraag
168 (‘De modestia in exterioribus corporis motibus’) gaat, zoals de titel aangeeft,
over ingetogenheid in uiterlijke gedragingen. De Engelse vertaler in de door ons
gebruikte uitgave geeft de titel kort en krachtig weer met de woorden ‘good manners’.
In het tweede artikel van deze vraag - ‘of er enigerlei deugd gelegen kan zijn in spel’
- vinden wij... én het exempel (compleet met verwijzing naar Cassianus!), én de
uitspraak van Aristoteles én het citaat van Ambrosius, maar in een heel andere context
en niet aaneensluitend. Tussen de wijsheden van Aristoteles en Ambrosius vinden
we in de Summa nog een andere waarschuwino: pas op dat je je vertier niet zoekt in
het onfatsoenlijke of schadelijke. En een laatste waarschuwing luidt: de
omstandigheden waarin we ons overgeven aan het spel moeten de juiste zijn. Die
twee ontleent Thomas aan Cicero.5)
Wat heeft de schrijver van de Dyalogue dus gedaan? Geleend bij Thomas: het hele
tweede gedeelte van zijn proloog is vrijwel woordelijk terug te vinden bij de grote
dominicaan. Hij zegt dat niet openlijk, maar hij houdt het ook niet zorgvuldig
verborgen. Hij heeft noch Cassianus, noch Aristo-
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teles of Ambrosius op tafel gehad, maar wel de Summa. Dat is een verrassing voor
de onderzoeker. Doch het aardigste is dit: het gebrek aan samenhang in de proloog
wordt duidelijk als men ziet hoe dat gebeurd is. De tekst van de Aquinaat is uit het
verband getrokken en er worden stukjes uit het aaneengesloten betoog weggelaten.
Het was ook allemaal niet zo belangrijk. Hij verdedigt zijn werkwijze, en bovendien
- het laatste doel was de eeuwige zaligheid. De argumentatie moge wat scheef lopen,
als de lezers maar bereikt worden. En voor de onderzoeker is er ook nog iets blijven
liggen.
Sanne Terlouw
Fons van Buuren

Eindnoten:
1) Voor een beschrijving van de overgeleverde teksten zie men I. Collijn, Katalog der Inkunabeln
der Kgl. Bibliothek in Stockholm. 2. Tl., 1. Heft. Stockholm, 1916. Voor de door ons gebruikte
Latijnse editie zie men J.G.Th. Grässe, Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des
Mittelalters. Des Bischofs Cyrillus Speculum sapientiae und des Nicolaus Pergamenus Dialogus
Creaturarum. Hildesheim, 1965 (herdruk van de editie Tüubingen, 1880).
2) Wij hebben gebruikt Dyalogus Creaturarum, dat is Twispraeck der creaturen. Gouda, bij
Gheraert Leeu, 1481 (exemplaar 's-Gravenhage, Koninklijke bibliotheek, Inc. 170 E 26).
3) Iohannes Cassianus, Conlationes XXIIII. Recensuit et commentario critico instruxit Michael
Petschenig. Vindobonae, 1886, p. 697.
4) Thomas Aquinas, Summa Theologiae. Latin text and English translation, introductions, notes,
appendices and glossaries. Vol. 44: Well-tempered passion (2a2ae. 155-170). (By) Thomas
Gilby. London etc., 1972, p. 210-227.
5) Zie de in de vorige noot genoemde uitgave p. 218 en 219.
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[Gedichten H.C. Van der Aat]
De geregelde maatschappij.
Waar geen hond meer politiek begrijpt
is een gedicht op zijn plaats
kijk ernaar als naar een schilderij
dan is ook politiek op de plaats rust
mooi voor later.
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ruimtevaart
allang viel de stad uit haar vesten
voordat de landen als resten
van een wereld in het licht
hun ouderdom bakten
allang is de aarde door het zicht
op de maan niet gericht
in de stelsels die knakten
uit het scheppingsverhaal
allang is de schepping de schepping
te buiten gegaan en beging
zijn vergoddelijking
o, heerlijke, verstaanbare taal
allang is de dood uit het leven
gevallen; 't is om het even
het is ruimtevaart

uit: steekpenning
H.C. van der Aat 1981
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Dimensies in het vertaalproces
Wel wordt over vertalingen van literaire werken veel gepraat (deze vertaling is goed,
deze vertaling is slecht, volgens sommigen is vertalen onmogelijk, volgens anderen
mogelijk, mits...), maar een theorie over het vertalen en meer specifiek het
vertaalproces is er niet in tegenstelling tot theoriën over de literaire werken zelf.
Aansluitend bij een theorie, model van literaire werken, zal ik trachten het
vertaalproces theoretisch te onderbouwen.
M.H. Abrams geeft in zijn boek The mirror and the lamp. Romantic theory and the
critical tradition (New York, 1953) een schema van vier dimensies van literaire
werken. In het ene werk wordt de ene dimensie meer benadrukt dan in het andere.
De vier gegevenheden waaruit de dimensies afgeleid worden zijn de volgende:

De vier dimensies zijn:
1. de expressieve dimensie
2. de objectsdimensie
3. de pragmatische dimensie
4. de mimetische dimensie
Afhankelijk van de nadruk op één van de dimensies ontstaat realistische literatuur
(nadruk op 4), expressionisme (nadruk op 1) enzovoorts.
Voor vertalingen is dit schema niet direct toepasbaar: wel is er sprake van een
gegeven werk (de vertaling) en van een publiek, maar de auteur is niet de maker van
de vertaling, terwijl de werkelijheid niet de werkelijkheid van de maker van de
vertaling is, maar de werkelijkheid waaraan het oorspronkelijk werk refereert. Zo
ontstaat uit deze twee gegevenheden één gegevenheid: namelijk de gegevenheid van
het oorspronkelijk werk. De afgeleide gegevenheden die in het vertaalpro-

Vooys. Jaargang 1

9
ces een rol spelen zijn de volgende geworden:
Uit de gegevenheden ontstaan twee relaties:
1. de relatie oorspronkeijk werk - vertaling
2. de relatie vertaling - publiek.
En er ontstaan twee dimensies:
1. De dimensie van overeenkomst tussen oorspronkelijk werk en vertaling: de
mimetische dimensie.
2. De dimensie van de weking van de vertaling op het publiek: de pragmatische
dimensie.
Zoals in literaire werken de nadruk wordt gelegd op bepaalde dimensies die Abrams
onderscheidt, zo wordt ook in vertalingen de nadruk gelegd op één van deze
dimensies: er zijn vertalers die de nadruk leggen op de overeenkomst tussen origineel
werk en vertaling en er zijn vertalers die de nadruk leggen op de werking van de
vertaling op het publiek.1) Deze dimensies - hoezeer men ook de ene of de andere
benadrukt - spelen in elk vertalen een rol: als een sterk mimetisch vertaler in een
Amerikaanse tekst de zin tegenkomt: ‘I'll whip his ass!’ dan kan hij deze zin, ook al
zou hij dit willen gezien zijn voorkeur voor mimesis, niet overbrengen in het
Nederlands door ‘Ik zal zijn gat zwepen’, daar dit volledig misbegrepen zal worden.
Hij zal tol moeten betalen aan de pragmatiek en het moeten vertalen met ‘Ik maak
gehakt van hem’2). Andersom zal de vertaler die sterk de nadruk legt op de
pragmatische dimensie, op de reactie van de lezer, altijd bij het oorspronkelijk werk
moeten aansluiten, anders maakt hij geen vertaling, maar een oorspronkelijk werk.
Ik heb drie argumenten voor de zin van het onderscheid van een pragmatische en
een mimetische dimensie in vertalingen en het vertaalproces: 1. H. van Pinxteren
zegt over zijn vertaling van Une saison en enfer van A. Rimbaud het volgende: ‘Ik
vertaal om in het Nederlands hetzelfde teweeg te brengen als wat Rimbaud in zijn
tijd teweegbrengt’ (interview met H. van Pinxteren in de Volkskrant van 8 december
1979, vierde kolom) Van Pinxteren legt hier de nadruk op de relatie vertaling publiek, benadrukt de pragmatische dimansie.
Als men de middelnederlandse vertaling die borchgravinne van Vergi
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vergelijkt met het origineel la chastelaine de Vergi3) dan ziet men dat de Nederlandse
dichter/vertaler/bewerker een exemplarisch verhaal van een tragische
liefdesgeschiedenis omzet in een veel sterker didactisch verhaal over hetzelfde thema.
Ook hij benadrukt de pragmatische dimensie. Deze vertaling is volgens het werk zelf
uit 1315.
Het feit dat men een zelfde pragmatische nadruk kan bespeuren in een vertaling
uit 1979 als in een vertaling uit 1315, is een argument voor de stelling dat mimetische
dimensie en pragmatische dimensie objectief gegeven zijn in elke vertaling en
daarenboven aanwezig zijn als subjectief criterium van vertalen. Mimesis en
pragmatiek zijn constanten in de act van het vertalen in de uitkomst van de act van
het vertalen4). 2. Spelen deze dimensies een rol in literair vertalen, zij liggen niet
alleen ten grondslag aan literair vertalen, maar aan elk vertaalproces. Dus zijn het
ook factoren in de cursus grammaticale tekstinterpretatie middelnederlands en
zeventiende eeuws Nederlands en wel in deze zin: een oud syntagma wordt zo
natuurgetrouw overgezet in een nieuw syntagma (mimesis in syntactische zin), maar
wordt veranderd als de moderne lezer het vertaalde syntagma niet meer begrijpt
(pragmatiek in syntactische zin). Daarenboven is er in de beoordeling van vertalingen,
die uitgaan van een goed-fout polariteit, een onderverdeing te maken in vier
categoriën:
a. positieve mimesis: het syntagma wordt gehandhaafd syntactisch en is begrijpelijk
voor moderne lezers
b. negatieve mimesis: het syntagma wordt gehandhaafd syntactisch en is niet
begrijpelijk voor moderne lezers
c. positieve pragmatiek: het syntagma wordt veranderd en is begrijpelijk voor
moderne lezers
d. negatieve pragmatiek: het syntagma wordt veranderd en is niet begrijpelijk voor
moderne lezers (in de zin van het oude syntagma).
Ook hierin spelen mimetische dimensie en pragmatische dimensie een rol, maar
daarenboven op lexicaal niveau: men handhaaft een woord uit het origineel in
de vertaling (mimesis) als het nog begrijpelijk is óf vervangt een woord zodat
het begrijpelijk wordt (pragmatiek op lexicaal niveau).
3. Spelen deze dimensies een rol bij het literair en grammaticaal vertalen, dan spelen
zij ook een rol bij de derivatie van vertalen annoteren. De noties gegeven onder 2
a-d kunnen toegepast worden op het
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geannoteerde werk, waarbij de begrippen niet meer gaan over de relatie origineel vertaling, een objectief gegeven, maar nu gaan over een psychisch proces, een proces
in de geest van de moderne lezer.
a. positieve mimesis: X wordt niet geannoteerd en is nog steeds begrijpelijk
b. negatieve mimesis: X wordt niet geannoteerd en is niet meer begrijpelijk
c. positieve pragmatiek: X wordt geannoteerd en is begijpelijk voor de moderne
lezer
d. negatieve pragmatiek: X wordt geannoteerd niet op de juiste wijze.

Ik meen beargumenteerd te hebben dat de onderscheiding pragmatische dimensie en
mimetische dimensie zin heeft: mimesis en pragmatiek zijn begrippen die subjectief
(voor de vertaler) en objectief (voor de beschouwer van origineel werk en vertaling)
meespelen diachroon (in een vertaling uit 1315 en 1979) en synchroon (in de cursus
grammaticale tekstinterpretatie middelnederlands en zeventiende eeuws nederlands)
oftewel: dat deze twee dimensies constante factoren zijn in het vertaalproces, het
annotatieproces en hun produkten.
Dit alles is overigens ook nog anders te zien.
Arthur Kooyman

Eindnoten:
1) Een leuke vergelijking tussen een meer mimetische vertaling en een meer pragmatische vertaling
is te maken door naast elkaar te leggen de vertaling van la ballade des pendus van Villon door
Werumeus Buning en van Altena. Dan ziet men tot welk een ander produkt een mimeticus
(Werumeus Buning) en een pragmaticus (Van Altena) komen. Zie voor Werumeus Bunings
vertaling: Verzamelde gedichten. Amsterdam, 1970, bladzijde 99-100. Zie voor van Altena's
vertaling: Francois Villon: Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena. Er zijn
vele drukken. Bladzijde 256-9.
2) Ik neem deze zin als voorbeeld; de zin werd eertijds uitgesproken door president Carter die zijn
mening gaf over de strijd tussen hem en zijn rivaal Edward Kennedy om de nominatie voor het
presidentsschap voor de democratische partij. Onder Nederlandse journalisten ontstond enige
deining over de uitspraak, niet zozeer over zijn betekenis, als wel hoe deze uitspraak goed te
vertalen.
3) Men kan de Franse versie vinden in REV Stuip: La chastelaine de Vergi. Den Haag, Parijs,
1970.
Voor de Nederlandse vertaling, zie De borchgravinne van Vergi, naar Handschrift van Hulthem
en het Gentse fragment uitgegeven en toegelicht door Ria Jansen-Sieben, eerste of tweede
uitgave.
4) Het onderscheiden van twee dimensies in vertalingen en vertaalprocessen is iets anders dan een
totale analyse van een vertaalproces. Het is een primair analysemiddel en kan gebruikt worden
als eerste aanzet tot een totale analyse van een vertaalproces. Als men het vertaalproces en de
vertaling van van Pinxteren geheel zou willen analyseren, dat moet men tot gecompliceerdere
modellen overgaan en tot interacties tussen de componenten van het model.
Maar dit valt buiten het oppervlakkig bestek algemene dimensie in vertalingen en
vertaalprocessen.
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Gezien het beschreven is de grote ophef over van Pinxterens vertaling overdreven: hij doet niet
iets nieuws, maar legt alleen extreme nadruk op de pragmatische dimensie van vertalen (extreem
houdt in deze zin geen waardeoordeel in).
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Koele meren
Ik moest het allemaal nog zien. In de aankondigingen van de film werd Hedwig toch
in de eerste instantie afgeschilderd als een zich emanciperende vrouw die zich
duidelijk bewust is van iets anders dan Victoriaanse moraal, van iets anders dan het
calvinistische milieu. In de plaatselijke krant van het dorp van herkomst stond zelfs:
‘Ze is de gevangene van haar grote behoefte aan erotiek.’ Er kwam dus weer meteen
een domper op de vreugde over de dan toch eindelijk ingehaalde achterstand van dit
dorp, althans op filmgebied. Voor mij bestonden niet de aangehaalde opvattingen
over Hedwig. Ik had in mijn hoofd een eigen Hetty, subtiel neergezet, een stille
breekbare die altijd met haar begrip en inzicht achter de gebeurtenissen aan bleef
hollen zonder iemand te hebben om uitleg aan te vragen. Voor mij viel mijn Hetty
niet te rijmen met het vrolijke gezonde ronde gezicht van Renée Soutendijk - maar
nieuwsgierigheid is een van 's mensen drijfveren en zo nam ik het risico dat mijn
eigen koele meren voorgoed gedempt zouden worden om er die van Nouchka van
Brakel voor in de plaats te laten komen. Ik wist mij in het gezelschap van twee
vriendinnen: één die zich pas naar aanleiding van de film en ‘het nog wat moeten
hebben van de boekenclub’ het boek had aangeschaft en alleen nog maar kon zeggen
dat het begin van het boek wat langzaam ging en één die zich vol vuur tenminste vijf
keer door het boek had gelezen. Dat het begin langzaam was kon van de film absoluut
niet gezegd worden.
De hele geschiedenis van Hedwigs leven, die in het boek strict chronologisch
wordt aangeboden, is in de film grotendeels flash-back, vanaf het moment dat Hedwig
haar rust gevonden heeft. Het beeld waar de film mee opent is gezien de geschiedenis
die Hedwig heeft doorgemaakt een goed beeld: van rust, van besef en evenwicht. En
het omhelzen van de

Vooys. Jaargang 1

14
boom is een mooie asssociatie met de vroegste jeugd en daarom dan ook een goed
beeld om het filmheden over te laten gaan naar de flashback. Maar als beeld op zich
vraag ik me af of deze ‘dendrofilie’ psychologisch wel voor elke moderne
bioscoopbezoeker of, wat minder opportunistisch, de gemiddelde bioscoopbezoeker,
aannemelijk is of te begrijpen. Ik denk van niet. Op het moment dat de film begint
zit de zaal vol met mensen die enerzijds vol vooroordelen en veroordelingen
betreffende de Nederlandse film afwachten wat gaat komen en die anderzijds lekker
in hun stoel zakken wetend dat een Nederlandse film best lollig kan zijn en goed
‘voor een avondje er tussen uit’. Pas later in de film vindt dit beginbeeld zijn
verklaring: in de jeugd vooral. Ik betreur het dan ook dat de jeugd er als het ware
doorheen wordt gejaagd. De moederfiguur vooral blijft een vaag uitgewerkt detail
dat weliswaar op kritieke momenten terugkeert in de vorm van een herinnerde Alice
in Wonderland voorlezende moeder, maar het zó belangrijke, namelijk dat ze door
Hedwig zo werd gemist, kwam mijns inziens te weinig naar voren. Ook de
ontwikkeling van de jeugdige dolle Hedwig naar eén die bij de beschaafde wereld
wil horen en die zich een ijdelheid aankweekt die verre van natuurlijk is komt slecht
uit de verf. Maar hoe dan ook, Renée Soutendijk heeft een zo spontaan gezicht dat
ze echt een jong meisje kán spelen zonder dat het stoort en dat ze te oud lijkt. Ze
doet soms in de wat sjiekere opnamen denken aan Glencora Plamtagenet uit de
Pallisers (gespeeld destijds door Susan Hampshire) en die gedachte bracht, voor mij
althans, de bevestiging dat de sfeer van het geheel toch goed getroffen was.
Het was opvallend hoe in de film de dialogen soms bijna geheel letterlijk uit het
boek overgenomen waren en harmonieus bleven passen in de nieuw geschreven
dialoog. Helaas waren zo nu en dan de stemmen te verschillend en deden ze de
harmonie weer enigszins te niet. De stem van Erik van 't Wout had een schrilheid
die mij te sterk contrateerde met de zachte opnamen van het landschap waar hij in
voorkwam. Echter de voorbereiding van de toespraak tot Hedwig was zó werkelijk
dat men in de zaal van herkenning in de lach schoot: ikzelf incluis. Dat men de tekst
zoveel mogelijk heeft gehouden in de taal van het land waar op dat moment wordt
gespeeld is een groot pluspunt te noemen. Het komt de sfeer zeer ten goede en werkt
duidelijk plaatsbepalend: de kijker hoeft niet uit secundaire details steeds weer op
te maken dat men zich in Engeland,
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Frankrijk dan wel Nederland bevindt.
Na een periode van overspel en duidelijke moeilijkheden met én Johan én Gerard,
een periode die zeer goed is verfilmd mede door toedoen van de treffende scènes
aan het bed van Joob en ondanks de slechte scène bij het lijk van Johan, gaat Hedwig
met Ritsaart naar Engeland. En dan loopt het al weer gauw te snel wat de geestelijke
ontwikkeling betreft. De periode alleen met Ritsaart in het kleine huisje is te kort;
de tijd dat Hedwig de baby in haar armen heeft is te onbepaalbaar, een uur?, een
dag?, zodat men geneigd is te denken dat ze een nog levende baby in haar koffertje
meeneemt. Maar hoe dan ook, de film draait verder en het inzicht groeit bij de
toeschouwer zekerder en geloofwaardiger. Tot men aankomt bij het absolute
hoogtepunt van de film: Hedwig in de isoleercel van de psychiatrische inrichting.
Merkwaardig is het te lezen in een recensie van Fred van Doorn (HP 9/10/82) dat
hij in deze scène voelt: ‘De man is een observator en een manlijke regisseur zou deze
scène ongetwijfeld anders hebben gefilmd.’ en wel ‘omdat hij (de manlijke
toeschouwer) voor het eerst het gevoel heeft dat hij naar iets zit te kijken dat hem
ontgaat.’ Zoiets kan ik niet begrijpen om zo te zeggen ontgaat míj hier iets. Misschien
omdat ik niet een manlijke toeschouwer ben? Geen idee. Voor mij juist, hoe
onaannemelijk het ook is dat ik zelf in zo'n situatie ooit terecht zal komen, is het
dieptepunt van haar geestelijk in de war zijn zó te begrijpen dat ik niet kan zien dat
iemand dat zou kunnen missen.
Het is een vondst, de kruisjes en de andere woordeloze tekenen die in het boek
staan voor het spuiten van de morfine en de keren dat ze tot hoererij vervalt om aan
de morfine te kunnen komen óók zonder woorden weer te geven: het steeds weer
spuiten en het in ontvangst nemen van het geld. Dit laatste gebeurt met steeds minder
gevoel van waarde. Deze tweede helft van de film is sterker: werd in het eerste deel
nog hier en daar hartelijk gelachen, in het tweede deel ziet men meer de ernst de
overhand krijgen. De scènes in de ziekenzaal en de gesprekken met zuster Paula zijn
zeer treffend. Dat deze gesprekken in het Frans worden gevoerd komt de kwaliteit
zeer ten goede. Helaas lopen ze al pratend onder een afdakje van plastic golfplaat
door: een schoonheidsfoutje en zo te zeggen een kenmerk van het ware, want de
beelden van Theo van de Sande zijn zo mooi dat inderdaad enkele huizen in mijn
verbeelding zijn afgebroken en door de beelden uit de film weer inge-

Vooys. Jaargang 1

16
vuld. Wanneer de film eindigt op het platteland, bij het vuur en de arme boerenfamilie
(nogmaals absoluut niet een plaats om als geëmancipeerde vrouw te eindigen hoezeer
het ook Hedwigs geestelijke vrijheid betekent) weet iedereen dat het toch goed
gekomen is ondanks Hedwigs armoede: Men snelt de bioscoop uit, voorlopig niet
een eigen geestelijk rust behoevend. ‘Mooi, toch’, zeg ik tegen de twee vriendinnen.
‘Ja,’ zegt de één, ‘alleen miste ik dit en dat.’ ‘Ja,’ zegt de ander, ‘maar waarom was
dat en dat nou?’ Het geeft het duidelijkst weer wat we van de film dachten: óf het
boek erbij, óf een langere tv-serie met nog meer van die mooie beelden die de zaak
wat duidelijker en geleidelijker zullen doen verlopen. In ieder geval hielden we het
nog niet voor gezien.
Lidewijde Paris
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Taal en verbeelding
Verfilmingen van boeken roepen al gauw de vraag op: wat was nu beter, het boek
of de film? Meestal wordt het boek positiever beoordeeld. Doorgaans worden hier
twee uiteenlopende argumenten voor aangevoerd: het originele kunstwerk is altijd
beter, ofwel het medium taal is subtieler dan het medium film. Wat het eerste betreft,
bij een verfilming richt een regiseur zich ‘volgzaam’ op een boek, waardoor de film
in kwaliteit altijd onder zal doen voor het origineel. Er gaat niets boven een werkelijk
oorspronkelijk kunstwerk. Het tweede argument wordt ondersteund door beweringen
die verkondigen dat taal subjectiever is dan film. Een voorbeeld hiervan vinden we
in het artikel van Peter Bosma over Menuet, film en boek, in VOOYS no. 2 1982.
Film zou de recipient ook minder vrijheid tot verbeelding laten. Dit zou dan nog eens
bevestigd worden door de verschillen in omvang van lees- en kijkpubliek. De banale
film heeft een veel groter publiek dan het subtiele boek. Zo blijft literatuur
voorbehouden aan een fijnzinnige elite.
Dit soort meningen over film en boek lijken vanzelfsprekend en worden niet of
nauwelijks gefundeerd. Daarom noemen we ze vooroordelen.
Wanneer we een boek met een film vergelijken moeten we vooropstellen dat het
verschillende media zijn, die eigen mogelijkheden en beperkingen kennen en die
eigen eisen stellen. Een gefundeerde vergelijking is slechts mogelijk op basis van
wat gelijk is. Boeken bestaan uit woorden. Films daarentegen zijn opgebouwd uit
een mengeling van elementen, zoals beelden, woorden, geluid. Een vergelijking
tussen boek en film is daarom niet vanzelfsprekend. Om te vergelijken is allereerst
een adequaat beschrijvingsapparaat vereist. Dit moet die onderdelen van boek en
film beschrijfbaar maken die gemeenschappelijk zijn.
Zo'n beschrijvingsapparaat biedt de semiotiek. Deze theorie gaat ervan uit ‘dat de
mens in de dingen en verschijnselen die hem omringen een betekenis zoekt, en dat
hij ze -terecht of onterecht, juist of fout- een betekenis geeft (Van Zoest 1978:7).
Tekens krijgen een betekenis toebedeeld, een interpretant. Dit toekennen van betekenis
door de interpretator gebeurt aan de hand van een code. Het teken ‘meeuwen’ in een
gedicht van Roland Holst interpreteren we op basis van Roland Holsts code (zijn
poe-
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tica) al gauw als ‘verlangen naar het Elysium’.
De elementen waaruit zowel boek als film zijn opgebouwd zijn tekens. Deze tekens
zijn, zoals eerder gezegd, niet vergelijkbaar. Ook de codes waarmee we film en boek
interpreteren, zijn verschillend. Woorden bijvoorbeeld, funtioneren in een boek
anders dan in een film. Wel vergelijkbaar daarentegen zijn de interpretanten.
Verfilmingen van boeken hebben de handicap dat bij de lezer de interpretant al
vaststaat voordat de film bekeken is. De interpretant is dan niet tot stand gekomen
op basis van de film maar op basis van het eerder gelezen boek. De kloof tussen de
al bekende interpretant op basis van het boek en de interpretant waar de film
aanleiding toe geeft, leidt tot een negatief oordeel over de film. De lezer/toeschouwer
is immers niet bevestigd in zijn verwachtingen. Een zodanige beoordeling van de
film doet echter geen recht aan de zelfstandigheid van het medium. De tekens van
zowel boek als film moeten zoveel mogelijk los van elkaar, eigen interpretanten
toebedeeld krijgen. Een vergelijking van interpretanten is dan pas redelijk.
Hoe zo'n vergelijking in zijn werk gaat moge blijken uit het volgende voorbeeld.
In Jean Genets roman Querelle de Brest (1947) en de verfilming ervan door
Fassbinder: Querelle werken uiteenlopende, niet vergelijkbare tekens. De effecten
die deze tekens bewerkstelligen, de interpretanten ervan, zijn echter wel vergelijkbaar
en in sommige gevallen identiek.
In het boek komt een externe vertelinstantie regelmatig tussenbeide om commentaar
te leveren op gebeurtenissen of personages. Deze vertelstijl doet ouderwets aan en
houdt op een kunstmatige manier de afstand tussen lezer en personage in stand. Het
heeft als effect dat de lezer de interpretant toekent: ‘het is maar een verhaal’. De
illusie van ‘dit is echt’ wordt hem niet gegund.
De vormgeving van de film, een teken dat op zich niet vergelijkbaar is met de
vertelstijl van het boek, heeft hetzelfde effect. Alles is onecht, vals. Een geschilderde,
oranje zon hangt achter een kartonnen boot. Het gevecht tussen Querelle en zijn broer
lijkt meer op een dans. In het bordeel wordt muziek gemaakt, er wordt gedanst, maar
de muziek en de dans zijn niet op elkaar afgestemd. Deze tekens hebben hetzelfde
effect bij de toeschouwer dat hij zich niet in kan leven of de dingen als
vanzelfsprekend kan ervaren. Zoals de lezer van het boek verzuchtte: ‘het is maar
een verhaal’ zo verzucht de toeschouwer van de film nu: ‘het is maar to-
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neel. Zo hebben verschillende kunstgrepen, die ieder mediumgebonden zijn, een
overeenkomstige interpretant: vervreemding.
Met dit voorbeeld heb ik geprobeerd duidelijk te maken hoe de semiotische theorie
een vergelijking van boek en film mogelijk maakt. De theorie bevat verder een
uitvoerige tekentypologie. Allerlei onderscheidingen binnen dit tekenbegrip zijn nog
mogelijk. Analyses aan de hand van het beschrijvingsapparaat dat daaruit voortvloeit,
maken gefundeerde oordelen over boek en film mogelijk. Of deze oordelen in termen
van subtiliteit of subjectiviteit uitgedrukt moeten worden, vraag ik mij af. Dit zijn
eerder kwaliteiten van de interpretator dan van het teken dat geïnterpreteerd wordt.
Een andere theorie die overeenkomstige kenmerken van boek en film bespreekbaar
maakt, is de narratologie. Deze theorie maakt dié kenmerken bespreekbaar die
narratief zijn in boek en film. Drie niveaus worden hierbij onderscheiden: de tekst,
het verhaal en de geschiedenis. De tekst is een eindig, gestructureerd geheel van
taaltekens. Het verhaal is een op een bepaalde wijze gepresenteerde geschiedenis.
De geschiedenis is een serie logisch en chronologisch aan elkaar verbonden
gebeurtenissen die worden veroorzaakt of ondergaan door ‘acteurs’.
Alleen het niveau van de tekst (de taaltekens) is specifiek voor boeken. Een
vergelijking van Van Eedens tekst Van de koelen meren des doods met de
gelijknamige film van Van Brakel, is niet mogelijk. Het boek is immers een
‘verwoording’ van een verhaal, terwijl de film een visuele ‘verbeelding’ van datzelfde
verhaal is.
De twee andere niveaus, die van geschiedenis en verhaal, zijn echter niet uitsluitend
taalgebonden. Zowel uit boek als uit film is een geschiedenis te destilleren. Een
vergelijking hiervan is eenvoudig. De volgende vragen kunnen dan gesteld worden:
vinden de gebeurtenissen op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde plaats, worden
ze ondergaan of veroorzaakt door dezelfde acteurs?
Ook komen we zowel in het boek als in de film altijd in aanraking met een bepaalde
visie op een geschiedenis. De visie op de geschiedenis van Roodkapje in de tekst
van L.P. Boon in Blauwbaardje in wonderland is seksueel gekleurd en verschilt
daarmee van de verhaal versies van deze geschiedenis in kinderboeken.
Het belangrijkste aspect dat de visie op een geschiedenis bepaalt, is
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de focalisatie. Dit is de relatie tussen de visie en datgene wat waargenomen wordt.
Het maakt immers nogal uit door wiens ogen we de dingen waarnemen. De wereld
ziet er door de ogen van een kind heel anders uit dan door die van een volwassene.
Deze andere ‘kleurt’ de gebeurtenissen, de objecten die waargenomen worden. Dit
wordt duidelijk geïlustreerd in Eerste indrukken van K. Schippers, waar de lezer met
een baby ‘meekijkt’.
Zowel in boek als film komt focalisatie voor. Raar genoeg zijn de mogelijkheden
ervan in film veel beperkter. In de nieuwste film van Spielberg, E.T. zien we de
Amerikaanse Mobiele Eenheid steeds op ‘kruishoogte’. Middel, benen, sleutelbossen,
riemen etcetera komen in beeld. Op die momenten wordt door het personage E.T.,
die het formaat van een dwerg heeft, gefocaliseerd. We kijken als toeschouwer mee
door zijn ogen. De focalisatie wordt in film dus bepaald door de camera-instelling.
In het boek E.T. van W. Kotzwinkle, dat op de film gebaseerd is, manifesteert de
focalisatie zich op andere manieren. Daar ervaart de lezer de focalisatie niet in de
eerste plaats ruimtelijk. De lezer krijgt de gedachten, de gevoelens etc. van E.T., van
de hond Harvey, en zelfs van de komkommers in de moestuin te lezen. We ervaren
de omringende wereld door hun zintuigen en voelen mee met hen. Innerlijk beleefde
gevoelens, angsten en gedachten, die uiterlijk niet waarneembaar zijn, zijn zo
paradoxaal genoeg voor de lezer toch waarneembaar.
Dit soort constateringen tonen aan dat we zowel bij boek als bij film na kunnen gaan
door wie waargenomen wordt, wat waargenomen wordt en vervolgens door wie wat
waargenomen wordt. Dan zullen overeenkomsten en verschillen blijken. Over het
effect van deze verschillen en overeenkomsten, over hoe we ze interpreteren, praat
ik dan nog niet. Dit zal van film tot film of van boek tot boek verschillen. Deze
analyses maken in ieder geval een onderbouwde vergelijking van boek en film
mogelijk. En aan onderbouwing ontbreekt het nogal eens.
Ernstjan van Alphen

Gebruikte literatuur:
Mieke Bal:

De theorie van vertellen en verhalen;
inleiding in de narratologie. Muiderberg
19802.

Aart van Zoest:

Semiotiek; Over tekens, hoe ze werken en
wat we ermee doen. Baarn 1978.
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W-P prijs voor Duinhoven
24 november jl. werden in de aula van de Vrije Universiteit de Winkler Prins-prijzen
uitgereikt. Die voor Nederlandse taal- en letterkunde ging naar A.M. Duinhoven, die
verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg deze prijs voor zijn
Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’. Op het eerste deel hiervan
promoveerde hij in 1975. Promotor was Prof. W.P. Gerritsen. Deel 2 verscheen in
1981.
Wat maakt Duinhovens studie zo waardevol dat hij daarvoor deze onderscheiding
kreeg? De titel zegt het al: Karel ende Elegast is corrupt. De tekst zoals wij die
kennen uit handschriften en drukken, staat ver af van de oorspronkelijke Karel ende
Elegast. Reeds in de vorige eeuw heeft men gewezen op corrupte plaatsen en getracht
de juiste lezing te herstellen, heeft men ‘tekstkritiek’ geleverd. Dikwijls voerde men
goede argumenten aan voor een tekstverbetering. Ook echter gebeurde het vaak dat
men veel meer wilde reconstrueren dan men in feite kon en louter giste naar oudere
lezingen. Het leveren van tekstkritiek was dan een onzekere en subjectieve bezigheid.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een periode kwam waarin men uiterst
sceptisch tegenover alle tekstkritiek stond. Wat had het wetenschappelijk gezien voor
zin tekstkritisch bezig te zijn, wanneer men corrupties toch nooit kon bewijzen,
wanneer men nooit zeker kon zijn van een reconstructie? Men liet de tekstkritiek dus
voor wat ze was en richtte zich op andere aspecten van de tekst, zoals literaire
motieven.
Intussen werden er belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van de
tekstinterpretatie, de codicologie (de wetenschap van het met de hand geschreven
boek) en de analytische bibliografie (de wetenschap van het boek als materieel object).
Dankzij deze ontwikkelingen kon de tekstkritiek in ere worden hersteld. In het eerste
deel van zijn
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Bijdragen laat Duinhoven, aan de hand van Karel ende Elegast, zien dat het mogelijk
is op wetenschappelijk verantwoorde wijze tekstkritiek te leveren, indien men
grondige kennis bezit van de manier waarop een middeleeuws boek tot stand kwam.
Kopiisten, zetters en anderen die daarbij betrokken waren, maakten fouten, en wel
vaste typen fouten. Die fouten veroorzaakten onregelmatigheden in de tekst. Deze
werden dikwijls gecorrigeerd, en dat gebeurde volgens bepaalde patronen. Door nu
een tekst zorgvuldig te bestuderen en te interpreteren en gebruik te maken van onze
kennis van de werkzaamheden die verricht werden door kopiisten, zetters, bewerkers
en alle anderen die een rol speelden in het produktieproces van een boek, kunnen we
plaatsen aanwijzen waar een fout de tekst is binnengeslopen, waar een
onregelmatigheid is weggewerkt of een passage ingelast. Op deze wijze kunnen we
aantonen dat er tekstverandering heeft plaatsgevonden, verklaren waardoor dat heeft
kunnen gebeuren en op verantwoorde wijze reconstructies aanbrengen. Kon men in
de vorige eeuw slechts dan aantonen dat er tekstverandering had plaatsgevonden,
wanneer de lezingen in de overgeleverde bronnen van elkaar verschilden, nu kunnen
we dat ook wanneer ze gelijkluidend zijn. Hoe de originele Karel ende Elegast er
precies uitzag, valt niet te achterhalen, maar wel kunnen we nu doordringen tot
tekstlagen die onder het oppervlak liggen van de ons overgeleverde redacties.
In het tweede deel van Bijdragen staat de tekstkritiek in haar relatie tot de
tekstinterpretatie centraal. Duinhoven betoogt daarin dat Karel ende Elegast gebaseerd
is op informatie uit de Latijnse kroniek van Sigebertus van Gembloux en dat het
verhaal in de loop van de eeuwen met meer en meer fictieve elementen werd
uitgebreid.
Veel studenten die zich gespecialiseerd hebben in Middelnederlandse letterkunde,
zullen de Bijdragen (althans gedeeltelijk) kennen. Wie niet de moed heeft de twee
dikke delen te lezen maar wel nieuwsgierig is naar de inhoud van deze fascinerende
studie, raad ik aan de Karel ende Elegast-editie die Duinhoven in 1982 heeft bezorgd,
uit de kast te halen. In de inleiding daarvan vindt men een heldere samenvatting van
de Bijdragen.
Irene Spijker
30 januari 1983
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De aanslag
Een interpretatie
De Aanslag heeft in korte tijd heel Nederland veroverd. Door veel lezers en critici
wordt het als het beste boek van 1982 beschouwd. Er zijn meer dan 100.000
exemplaren van verkocht. Ik zal in mijn verhandeling de inhoud globaal als bekend
veronderstellen.

Anton Steenwijk als hermafrodiet
Vaker is Mulisch in zijn werk bezig twee dingen samen te voegen die op het oog
tegenstrijdig zijn. Motieven in De Aanslag wijzen erop dat deze lijn van paradox,
alchemie en hermafroditisme wordt voortgezet. In het begin van de roman wordt het
samenvloeien van lijnen uitgedrukt. Het is het visgraatmotief in de jurk van Antons
moeder en het vlechtwerk labda dat ontstaat in het water als Anton een boot voorbij
ziet gaan. Inhoudelijk gezien blijkt het te kloppen: Antons leven heft tijdens de
demonstratie van 1981 de politieke tegenstellingen op, en het is op dat moment dat
de golven gladtrekken. Anton heeft zijn plaats bepaald: de sextanten hebben hun
werk gedaan. De naar de toekomst gekeerde rug wordt gewend, zodat de man niet
meer naar achteren op het schip loopt om het schip naar voren te duwen. De as die
de Vesuvius volgens Plinius (zie motto) uitspuwt, is neergedaald, wordt alleen nog
door de voeten opgeworpen, en het is weer helder.
Maar ook smeedt Antons leven de echte en de mogelijke werkelijkheid samen,
alsof de alchemist twee stoffen mengt om het levenselixer te verkrijgen. Mulisch
zegt zelf (Mulisch stelde dit in een radio-interview bij het KRO-programma
Spektakel): ‘De roman is ontstaan van, stel je voor: dat gebeurt, en dan gebeurt dat,
wat dan?’ Leg een lijk in een gegeven straat met vier huizen, en kijk maar wat er
gebeurt. Het is een experimentele, een naturalistische situatie. Door middel van dit
experiment worden de hoofdvragen over het thema van het boek beantwoord.

Schuld, verantwoordelijkheid en straf
Het thema is: het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Er is een schuldketen
die ontstaat door causaliteit. De vraag is: wanneer moet er gestraft worden? Al weet
de verzetsheld wat de gevolgen zijn, toch pleegt hij de aanslag, waarvoor hij ook
schuld draagt; alleen: de repre-
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saille is niet zijn verantwoordelijkheid. Dat is nu net de schuld van de Duitsers. Voor
ons is alleen de schuld van de Duitsers strafbaar, maar als Hitler de oorlog had
gewonnen, dan was het andersom geweest. De keten van oorzaak en gevolg, die het
verhaal is, kun je terugrollen, maar die van schuld niet, want dan schuif je
verantwoordelijkheid af. Iedereen heeft gedaan wat hij heeft gedaan, en is daar ook
verantwoordelijk voor. Als je dat niet zegt, kom je terecht bij ‘Befehl ist Befehl’.
Aan de andere kant wordt in De Aanslag vaak onterecht iemand een bepaalde
verantwoordelijkheid verweten.
De straf speelt een grote rol. De vraag is dan: was die straf ook terecht? Antons
ouders, de verzetshelden, de hagedissen van de buurman, worden onterecht gestraft,
terwijl de Duitsers terecht worden gestraft, en Fake Ploeg terecht wordt omgebracht.
Maar die historische oordelen zijn door de overwinnaars opgeschreven.

Twee klassieke motieven
Belangrijk is het motief van het noodlot, het blinde toeval. Anton wordt tegen zijn
wil bij de aanslag, en uiteindelijk ook tegen zijn wil bij de vredesdemonstratie
betrokken. In zijn leven is het zijn plicht, zich met de fortuna te verzoenen, zodat het
fatum helder wordt. Een klassieke stoïsche deugd dus, en alweer een symballeton:
het bij elkaar komen van twee dingen, waarvan ook de ‘v’ symbool is (tevens de
letter van de bevrijding - victory - die voor Anton in 1981 voltooid is.) De Aanslag
past weer uitstekend in het organische geheel van de mythe die Mulisch' werk is.
Een voorbeeld nog daarvan: evenals onder andere in Het stenen bruidsbed, is ook
nu weer het Trojaanse motief van Vergilius aanwezig. Het huis van Anton in Haarlem
gaat ten onder, waarna hij vlucht naar Amsterdam, vluchtend ook voor het verleden.
Daar wordt hij vastgehouden door een vrouw, tot hij uiteindelijk terugkeert naar
Haarlem, wat dan voor zijn leven de stichting van Rome betekent: nu is alleen nog
de toekomst van belang. Een angstschreeuw trekt voor hem uit naar de verte. Op dat
moment doemt ook voor de lezer de werkelijkheid van een bedreigde toekomst op.
Marten Roorda
Utrecht, 13 december 1982
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IJs en weder dienende
een didactisch, maatschappelijk, historisch, psycholinguistisch, sociolinguistisch,
semantisch en syntactisch Probleem
Voor de afdeling(en) taalkunde

0. Inleiding I
Met het verouderen van de deelwoord-constructie in het hedendaagse Nederlandse
taalgebruik, zal ook de moderne taalkunde steeds minder belangstelling tonen voor
het begrip ‘deelwoord-constructie’, of het moest iemands eigenaardige persoonlijke
interesse zijn.

1. Didactisch
Nu ook taal deelneemt aan een nogal ingrijpend en veel breder nivelleringsproces het wordt voor velen steeds moeilijker een samengestelde zin tot een goed einde te
brengen -, nu is het dan ook zeker een probleem geworden om uit te leggen wat een
deelwoord-constructie precies is. (Zo dat al uitgelegd wordt, of kan worden.) In ieder
geval: bij het benoemen op middelbare schoolniveau, zoals ik inmiddels ervaren heb,
op de M.O. a-opleiding, èn op ‘ons’ universitaire niveau, al is het nog maar tijdens
de propedeuse, weten de onderwijzenden niet veel beter dan de student maar een
aantal (standaard-)voorbeelden te voeren, waarna Het maar duidelijk moet zijn hopelijk.
Als Het dan nog niet begrepen is, ja, wat dan? Het onderstaande pretendeert niet
op die handen ten hemel voerende vraag een antwoord te (kunnen) geven. Wellicht
voelt de afdeling moderne taalkunde zich geroepen en/of door het probleem
geïnspireerd er een onderzoek etcetera aan te wijden.

2.1. Maatschappelijk?
Een Z.W.O.-aanvraag zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden, in aanmerking
nemende de steeds geringere maatschappelijke relevantie van wat zich binnenkort
zal hebben geëlimineerd. De deelwoord-constructie is onderdeel van een
samengestelde zin, en dat wordt voor grote groepen moedertaalsprekers al wel erg
gecompliceerd, ook vanwege het zo comprimerende
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karakter ervan. Een deprimerende situatie, maar de goede taalkundige bemoeit zich
niet met de evolutie van één onzer natuurlijke talen, nietwaar? Niet aan ons (!) dus
is het om de deelwoord-constructie te redden.

2.2 Maatschappelijk!
Wel is er hier natuurlijk een enorme kans voor die studenten en medewerkers aan
ons instituut die zich door hun neerlandistieke bezigheden wat buiten de
maatschappelijke context gemanouvreerd voelen. Een kans om, binnen het vakgebied
nota bene, zich eindelijk eens activitisch van wat frustraties te ontdoen. Een kans
kortom, zich in te zetten voor het behoud van een bedreigde minderheid, of zoiets.
Red de partisipiumkonstruksie. Geen Z.W.O.-onderzoek? Dan wellicht kan C.R.M.
via deze simpatieke omweg verleid worden tot het supsidijeren van een en ander.

3. Inleiding II
Dat dan alles genoeg over de (on)mogelijkheden van verklaringen. Maar het volgende
zou ook niet bieden een oplossing voor de gesignaleerde didactische onmacht. Het
enige dat ik hoop aan te tonen is dat men zeer voorzichtig moet zijn met het hanteren
van de voorbeeld-methode.
Voorzie ik tot nu toe een jammerlijke oplossing van Het Probleem (eliminatie),
ik moet mij haasten dit voorzicht te relativeren. De eerste constructie die eraan zal
gaan, is, qua mij, inderdaad de deelwoord-constructie. Maar dat zal echt nog wel
even duren - ik verwacht niet de ter-aarde-bestelling te zullen meemaken.
Onder veel zwaarder druk staat een deelverzameling van het gebied
‘deelwoord-constructie’. (Tegenwoordig deelwoord, natuurlijk steeds.) En dan gaat
het om de zogenoemde ‘absolute constructie’.
Voor de aksiegroep i.o.: ik zal uw eerste doelwit zijn, hopend aan te tonen dat ten
minste één van de standaardvoorbeelden van ten minste twijfelachtige aard is. En
daar waar men al op standaardvoorbeelden aangewezen is, bij gebrek aan meer en/of
beter, zoals dat bij de absolute constructie het geval schijn, daar zou dan wel erg
weinig voorbeeldvoorraad overblijven.
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4.1. Historisch I
De ‘gewone’, conjuncte, deelwoordconstructie beleeft nog een rustige levensavond
in de Nederlandse (levende) spreektaal. De absolute constructie is op sterven na
dood; of is slechts de dood nog niet vastgesteld?
Enkele formele rudimenten resten nog, in wat officiëlere en rookgordijnen
ophangende vooral schriftelijke taal. Het zijn zulke rudimenten die de leraar als
voorbeeld nog ten nutte kunnen zijn. Eén daarvan is in ieder geval juist de meest als
voorbeeld gebruikte en in zijn absolute aard twijfelachtigste.

5.1. Syntactisch I
(1) ijs en weder dienende, kom ik morgen.
Volgend de interpretatie als absolute constructie parafraseer ik (1) als:
(2) indien ijs en weder (mij) dienen, kom ik morgen.
Van de voorwaardelijke bijzin maak ik vervolgens voor de duidelijkheid een
enkelvoudige zin:
(3) ijs en weder dienen (mij).
Het ligt niet in de lijn van dit artikel op allerlei problematische details in te gaan. Het
is voldoende te constateren dat de NP ijs en weder in (1) en (2) de hoogste knopen
in de bijzinnelijke boom zijn, zoals dezelfde NP in (3) direct door S gedomineerd
wordt, en dus als subject fungeert.

6. Psycholinguistisch
Ik moet erkennen dat ik in de Randstad geboren ben. Niet ontbloot echter van zekere
minimale verstandelijke vermogens, besloten mijn ouders mij toen ik een 9 maanden
telde (niet ik, maar zij telden voor mij,) besloten zij mij naar de toen nog
Belgisch-Congolese jungle te verhuizen. Zij vergezelden mij. Er was toen (1957)
nog geen sprake van meer werelden, noch van ontwikkelingslanden. Toch waren er
ongetwijfeld ook toen al de om-
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standigheden, die nu aan vele subsidievoorwaarden voldoen. Na een jaar of twee
verhuisden we naar het nog wat beschaafder Liberia. (Ik weet niet of meer beschaving
een vooruitgang genoemd mag worden - ik ben bevooroordeeld, zoals verderop nog
zal blijken.) Maar ook daar was het leven niet zo ‘steeds’ als bijvoorbeeld in de
Randstad Holland. (Noemden we dat toen al zo?)
Op mijn zesde geraakte ik door een ongelukkige speling van het lot weer in
Nederland. Inmiddels had ik dus 9 maanden Nederlands, ruim 2 jaar Frans en 3 jaar
Engels aangehoord. Small wonder that j'ai always resté une charactère silencieuse
and introverte. 9 maanden Nederlands, dat is de prelinguale fase, en daarbinnen wel
inmiddels sociaal aan het brabbelen.

7. Sociolinguistisch
Ben je 9 maanden na je geboorte al een stadsmens? Met een stadsmentaliteit? Of
een, in alle opzichten, westers, onder andere hooghartige mentaliteit? Op m'n eerste
verjaardag bijna een negertje, sinds mijn zesde een boer. En in zekere mate ben ik
altijd een simpele geest gebleven, wat intussen niets zegt over simpelheid van geest,
hoop ik.
Landelijk, is het woord misschien en wij, landelijken, hebben niet de pretentie
meesters van de natuur te zijn, noch van het klimaat. Wij verbouwen wat verbouwd
kan worden in onze grond, en in het juiste seizoen. Wij verbouwen, en dat is ons
leven. Wie of wat wij ook bevelen, wij dienen ijs en weder.

8. Semantisch
Ik herhaal hier voor de duidelijkheid zin (1) als zin (4).
(4) ijs en weder dienende, kom ik morgen.
Wat de betekenis betreft, geloof ik niet dat deze formule erg veel afwijkt van de
volgende:
(5) deo volente, kom ik morgen.
Mits dus de lieve heer het mij toestaat. Ik hecht er aan even op te merken dat ik
religieuze gevoelens, in deze zin althans, koester. Afziende daarvan, merk nu op dat
in een religieuze achtergrond gezien, het op z'n minst eigenaardig te noemen is, dat
de spreker aan de ene kant hiërarchisch
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boven het klimaat, aan de andere kant onder olh gesitueerd is. Ik bedoel maar.

4.2. Historisch II
Besef hierbij dat de deelwoord-constructie van Latijnse oorsprong is en door
imitatielusten in de 17e-eeuw zoniet geïmporteerd is, dan zeker een hooge vlucht
genemen hooft. In die diep-religieuze Hollandse renaissance.
128. Leg dat uit.

5.2. Syntactisch II, Conclusie
Ik hoop hiermee aangetoond te hebben dat de status van de constructie ijs en weder
dienende minstens dubieus is. Ik zelf kies tegen de benoeming als absolute constructie.
Voor de duidelijkheid herhaal ik hier zin (1) als (6):
(6) ijs en weder dienende, kom ik morgen.
Er is volgens mij sprake van een ‘gewone’, dus conjuncte, deelwoordconstructie,
met de volgende parafrase:
(7) met het voorbehoud dat ik ijs en weder dienen moet, beloof ik je morgen
te komen.
Korter:
(8) als ijs en weder mij de kans verlenen, kom ik morgenz,.
of:
(9) ik dien ijs en weder ik kom morgen.
Waarmee mij de NP ijs en weder direct door VP gedomineerd wordt, en dus als
object in de bijzin fungeert. Maar misschien ben ik geen ‘ideale’ moedertaal spreker.
Voor opbouwende kritiek houd ik mij altijd aanbevolen.
Hattem-Utrecht, 12-14 september 1982,
Robert Seepers.
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Scriptielijst
Onderstaande doctoraalscripties werden in 1982 in de scriptiecatalogus van de
bibliotheek opgenomen.

Afdeling Letterkunde Middeleeuwen
• Th. Jansen. West-Europa in het Xvde boek van ‘Van de eygenscappen der
dingen’ van Bartolomeus Engeleman; uitgegeven en van annotaties voorzien.
• A.G.F. Kors. Enkele glossen bij Johannes Scutkens bijbelvertaling. (niet ter
inzage)
• Rien Wols.Mijn hertze mijn sin so waer ic bin anich u minlic gegeven;
bloemlezing uit de liederen uit Gruuthuse met een inleiding en een comnentaar.
• Gertie Veldman. De Alderexcellenste Cronyke van Brabant uit 1497 en de
drukker Roland vanden Dorpe te Antwerpen. (niet ter inzage)
• Dineke Behrend. Vijftien bomen; een onderzoek naar tekst, bronnen en
achtergronden van het achtergronden van het ‘Der Naturen Bloeme’.
• M.P. Angenent. Hic Philosophia petic...; een 15e eeuwse anonieme,
Middelnederlandse vertaling-met-kommentaar van Boethius’ ‘De Consolatione
Philosophiae’; een onderzoek naar Metrum III,9. (beperkt ter inzage)
• J. Mateboer. Der vrouwen natuere ende complexie, een verkennend onderzoek
naar origineel vertaling en publiek van een Utrechtse postincunabel. (niet ter
inzage)
• Mieke de Boom-Lammers. De reis van Jan van Mandeville; de wereld door de
ogen van een 14e-eeuwer. (ter inzage na overleg)
• Afke Dekker. De maan en ‘haren seden’; raadgevingen en voorspellingen
gerelateerd aan de invloed van de maan in de tekens van de dierenriem. Een
weergave van een 14e eeuws astrologisch gedicht en een onderzoek, naar de
historische achtergronden en de bedoelingen van dit gedicht.
• M.A. Jaspers. Maerlant en de Alexandreis; enkele opmerkingen over Jacob van
Maerlants ‘Alexanders geesten’ als vertaling en bewerking van Gautier de
Châtillon ‘alexandreis’ uitgaande van Alexanders geesten, boek VIII, 1 - 1000
/en/ Alexandreis’, boek VIII, 1 - 438a. (niet ter inzage)

Afdeling letterkunde renaissance
• C. Horsman. Waer wil dit, o noodlot, heen? Enige aspecten van de liefdespoëzie
van Willem Godschalk van Focquenbroch.
• J. Wagner. Marnix' revisies van zijn psalmberijming. (niet ter inzage)
• Hans Vuyk. Vijf berijmde psalmen; een onderzoek naar de plaats, de aard en
de kwaliteit van De Deckers psalmberijmingen
• Bertina J. Breukink-de Vin. Gorinchemse rederijkerspoëzie in verband met het
sluiten van het twaalfjarig bestand.
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• Annemieke de Groot. Een onderzoek naar ‘De Puiterveense helleveeg’/van A.
Alewijn/.
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Afdeling Moderne Letterkunde
• Jolien Manassen. Een structuuranalyse van de roman ‘Als wind en rook’ van
Josepha Mendels.
• Ellen van de Gruiter. De nacht [...] samenhang in ‘Het inerlijk behang’ van
Hans Lodeizen.
• Hans Reinders. De geleding in de roman ‘De verwondering’ van Hugo Claus.
• Jos Königs. Schrijvan uit zelfbehoud; literatuur in de verpletterende
werkelijkheid van J.M.A. Biesheuvel.
• Th. P.A. Prick-de Cecco. Monika van Paemel. De confrontatie; struktuur,
struktuurtype en motieven.
• E.J. Otto. De literatuuropvatting van Jeroen Brouwers.
• Bart Schenkels. Het sociaal-realistische drama ‘Op hoop van zegen’; een analyse
van de tekst, en een aanzet tot de receptie-geschiedenis van het drama. (niet ter
inzage)
• E.C. van Rijsewijk. Vincent en het geheim van Vincents lichaam; aantekeningen
bij ‘Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam’ door Rudy Kousbroek.
• Fransje van Dorp. Klaasje Devenster en de kritiek; een verslag van een
receptie-historisch onderzoek.

Afdeling Moderne Taalkunde
• Frans Pennings en Karel van Rosmalen. De transformationele taalkunde en de
procedurele grammatica, een vergelijking vanuit mentalistisch oogpunt.
• Leonoor Oversteegen. Tijd aan banden.
• W. Spooren. Anaforen en verplaatsingen in GB er. ID.
• Jib Wester. Metrische processen in het nederlands; assimilatie, syllabificatie
en sonoriteit.
• Ann-Marie Brooymans. Doctoraalscriptie / over ‘Is Chomsky de laatste jaren
steeds logischer, d.w.z. semantischer geworden?’/.
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Afdeling taalbeheersing
• Maria Thijssen en Marianne Beelaerts. Een nieuwe richting voor
taalbeheersingsonderzoek in Utrecht; een verkennend onderzoek naar de
mogelijkheid om begeleidsters in het emancipatorisch taalonderwijs voor
volwassen vrouwen te ondersteunen met taalbeheersingsonderzoek (...) en een
bezinning op aspekten van de teoretiese achtergrond van taalonderwijs.
• Maricha Reedijk. De probleemstelling van letterkundige artikelen over de
invloed van literaire werken op elkaar.
• Henk van Hees. [...] op de afsluitdijk tegen de overstroming; exploratief
onderzoek naar regelmatigheden bij slips of the pen.
• B. Andeweg en D. de Graaf. Over schrijven wordt veel geschreven; verslag van
een bibliografisch onderzoek naar empirische literatuur over schrijfvaardigheid,
met een zestal Inleidingen op deelterreinen van dit onderzoeksgebied.
• Gea Timmer. Starten met een structuur; een exploratief onderzoek naar de
toepasbaarheid van de instructies van een cursus betoogplanning voor
leerling-schrijvers in het voortgezet onderwijs.
• Peter Vroege. Cognitieve voorwaarden bij tekstverwerkingsonderwijs.
• Wim van der Kooij. Het gebruik van het pragmatisch argument bij het dammen
en in het beleid.
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Verslag van een speurtocht
Is het niet een van de eigenschappen, zo niet de eigenschap van een goed gedicht,
dat je er niet over uitgedacht raakt? Uiteindelijk wordt het een deel van je
belevingswereld en gaat het voor goed met je mee.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat het laatste mij zelden overkomt. Maar onlangs trof
ik zo'n zeldzaam gedicht aan in de bundel Elke dag is de eerste van Redbad Fokkema,
uitgegeven door Querido in 1980. Het is het titelgedicht daaruit. Ik kwam op het idee
al mijn gedachten erover eens op een rijtje te zetten in de vorm van een artikel, om
op die manier ook anderen deel te laten hebben aan mijn ontdekkingen.
Om te beginnen de tekst zelf:

Elke dag is de eerste
Het openen van de zandbak is elke ochtend (1)
de chaos binnengaan en ordenen beginnen. (2)
De kikvorsen, de torren zien hun einde aan (3)
en hollen naar het donker, de border in. (4)
Zonen roepen nu de rust over de wateren (5)
die ik ze breng en misbaksels ontstaan, (6)
die een watervloed vernielt. Het moet opnieuw.
(7)
Zij happen zand, het staat hun tot de lippen. (8)
Gehoor neemt af en spinnen dalen in het oog.
(9)
Nu is de dag wel om, het eten kan beginnen. (10)

Het gedicht is op verschillende niveaus te lezen, zoals ik straks zal aantonen. Maar
eerst is een verduidelijking van het anekdotische niveau nodig.
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Het begin en het einde van het gedicht komen overeen met het moment van
zonsopgang en zonsondergang. Daartussen spelen zich de gebeurtenissen van de dag
af. Maar dat is niet zomaar een dag, die dag is een toonbeeld voor alle dagen van het
leven. Dit wordt uitgedrukt in het elke ochtend. Zo worden de gebeurtenissen van
de dag als het ware tot een ritueel, een voortdurend zich herhalen, elke dag opnieuw.
Dit wordt nog sterker benadrukt door de werkwoordstijd die gebruikt is. Alles wordt
in het presens geschreven en zelfs wordt tweemaal het woord nu gebruikt. Dit wijst
er allemaal op dat het om een proces gaat, dat continu plaatsvindt.
Het gedicht is ook abstrakter te omschrijven als een opgaande en weer neergaande
lijn, die loopt van duisternis naar licht en weer terug naar duisternis...
Uit r.6 blijkt dat er een ‘ik’ is, die 's morgens de zandbak opent voor zijn zonen,
die in r.5 genoemd worden. Die ‘ik’ moet wel de vader zijn, hoewel er in
onpersoonlijke termen gesproken wordt, zonen en niet mijn zonen. De vader opent
dus de zandbak in de ochtend en brengt met die daad licht in een plaats waar volstrekte
duisternis heerst. Bovendien is het er een chaos, die hij binnengaat om met het ordenen
daarvan te beginnen. Hij bekijkt de chaos dus niet afstandelijk, maar laat zich er in
opnemen. De woorden chaos en ordenen suggereren al dat het hier om meer gaat
dan alleen maar een verhaaltje over een zandbak. Maar dat komt later aan de orde.
Zolang de zandbak nog gesloten was, zat er allerlei ongedierte in: kikvorsen, torren,
etcetera. Beesten die het licht niet verdragen. Zodra de zandbak geopend is,
verdwijnen ze de border in. Ze zijn voorlopig uitgebannen, zolang het licht is.1)
Nu kunnen de zonen hun gang gaan; de vader brengt ze water, zodat ze daarmee
uit het zand van alles kunnen maken. Ook dit wordt in niet-alle- daagse termen
beschreven: de rust uitroepen en de wateren. Beide uitdrukkingen wekken associaties
op met de bijbel. In het Mattheuevangelie komt een verhaal voor waarin Jezus ‘de
wind en de zee tot bedaren brengt met een dwingend woord.’2)
Tegelijkertijd worden er misbaksels geproduceerd, die ook met water vernield
worden. Er moet opnieuw geprobeerd worden iets goeds te maken. Dit klinkt erg
dwingend in de korte zin Het moet opnieuw. Het is hier niet meer duidelijk wie wat
doet, door de algemene onpersoonlijke bewoordingen. Wel is duidelijk dat er onrust
is, die door de zonen tot be-
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daren wordt gebracht, doordat het water met het zand samen gebruikt kan worden
om iets te scheppen. Maar ook, zonder dat het gewild wordt, worden wanprodukten
gemaakt. Dat dat buiten de macht van de ik-figuur en de zonen ligt, wordt heel knap
uitgedrukt in het ene woord ontstaan.3)
Het water heeft hier twee kanten: enerzijds is het nodig om iets voort te kunnen
brengen, anderzijds kan het gebruikt worden om iets te vernietiqen; met datzelfde
water worden immers de misbaksels vernield. Naar mijn mening ligt hier ook het
keerpunt van het gedicht. Vanaf het ontstaan van de misbaksels zet zich een
neergangsproces in, dat niet meer te stuiten is, ondanks pogingen opnieuw te beginnen:
‘Zij happen zand, het staat hun tot de lippen. Gehoor neemt af en spinnen dalen in
het oog.’ Zij kan hier eigenlijk alleen maar verwijzen naar de zonen, want de
misbaksels zijn al vernield. Hier verdwijnt al het realisme dat het verhaal tot dan toe
had. De zandbak is tot drijfzand geworden, waarin de zonen langzaam wegzakken.
Eerst tot de lippen,- de uitdrukking daarvan is een variatie op het water staat iemand
tot de lippen,- dan tot de oren en tenslotte tot de ogen, waar spinnen inkruipen. De
duistere machten, die in het begin verdreven waren, zijn ook weer teruggekeerd en
nemen het laatste restje licht weg door voor verblinding te zorgen, r.9 is algemeen
geformuleerd. Identificeert de ‘ik’ zich met de zonen? In ieder geval dreigt de totale
ondergang, die abrupt voorkomen wordt in r.10 door de nuchtere constatering dat
de dag nu wel om is en het eten kan beginnen. Terug naar de orde van de dag. Het
was dus allemaal maar een spelletje, maar dat spel dient wèl volstrekt serieus genomen
te worden. Daarbij ontstaat het gevaar er zó in op te gaan, dat het ‘echt’ lijkt te
worden. r.10 verbreekt de werkelijkheidsillusie en relativeert door de toon het
voorafgaande. Het woord nu krijgt iets bezwerends doordat het gebruikt wordt om
de definitieve ondergang een halt toe te roepen. Het eten kan beginnen impliceert
tevens dat de zandbak verlaten wordt en gesloten, zodat de toestand weer is zoals in
het begin.
Tot zover het eerste, anekdotisch niveau.
Het zal de goede lezer inmiddels wel duidelijk zijn dat er in dit gedicht meer aan de
hand is. Er zijn allerlei formuleringen die het gebeuren in een groter verband plaatsen,
dat ik mythisch of religieus zou willen noemen. Bij nadere beschouwing blijkt het
heel goed mogelijk het gedicht als een kosmologie op te vatten en relaties te leggen
met verschil-
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lende religies, waaronder de Christelijke. Verder is er ook een sterk poeticaal niveau
aanwezig.

De zandbak als kosmos
Het is een niet ongewoon verschijnsel in de poëzie dat het gedicht een wereld in het
klein is en als zodanig beeld voor dé wereld zoals de dichter die ziet. De traditionele
onderscheiding in macrokosmos en microkosmos is ook hier mogelijk. Zo valt het
gedicht te lezen als beeld van de uiter-lijke wereld èn van de innerlijke wereld van
de mens.

Macrokosmisch niveau
De wereld, zoals die in het gedicht opgeroepen wordt, is voor het ingrijpen van de
mens een duister en chaotisch geheel. Er is geen samenhang tussen de verschijnselen
(los zand) en hij wordt beheerst door kwade machten (kikvorsen, torren en spinnen.)
De mens, zodra hij in deze wereld wordt geplaatst, wordt voor de taak gesteld licht
te brengen in die duisternis om zo de boze machten te verdrijven en vervolgens te
proberen orde te scheppen in de chaos (r.1-4). Zo ontsluit hij de werkelijkheid en
maakt het bestaan zinvol. Hij vindt rust in het scheppen van dingen uit het materiaal
dat de werkelijkheid hem geeft, samen met datgene wat zijn vader hem brengt, wat
abstract te omschrijven valt als de tradities die van vader op zoon overgebracht
worden. De gevonden vormen kunnen een tijdlang het gevaar van de chaos en de
duisternis bezweren, maar er komt een eind aan doordat er wanprodukten ontstaan.
Die moeten vernield worden om opnieuw te kunnen beginnen (r.5-7). Dit mislukt.
De mens slaagt er niet in een volledige greep te krijgen op de chaotiserende en kwade
machten. Deze herwinnen steeds weer hun oorspronkelijke macht en doen wat met
veel inspanning wordt opgebouwd steeds weer ten onder gaan, inclusief de mens
zelf. Leven en licht worden hem ontnomen en de geschiedenis kan opnieuw beginnen
(r.8-9). Culturen komen op en gaan ten onder, in een continu proces.

Microkosmisch niveau
Hier geldt min of meer hetzelfde als hierboven beschreven. Alleen zijn nu de duistere
machten die in de mens zelf. De zandbak is daarbij beeld
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voor het innerlijk van de mens. Hij moet proberen via zijn scheppend vermogen orde
te brengen in de chaos van zijn ziel- en gedachtenleven, nadat hij eerst licht naarbinnen
heeft laten stromen, kortom zichzelf ziet en begrijpt. Dit lukt tijdelijk, maar steeds
opnieuw krijgen die machten weer de overhand op hem, en wordt het zicht hem weer
ontnomen. Uiteindelijk kan hij het leven toch niet verstaan en begrijpen: ‘Gehoor
neemt af en spinnen dalen in het oog.’ Het gevecht met de chaos is een dag lang op
te brengen. Gelukkig is de dag om zodra er een einde komt aan de krachten die men
bezit. De volgende dag moet men opnieuw en van voren af aan beginnen, alsof er
nooit iets geweest is.

Bijbels niveau
Het gedicht vertoont parallellen met het Bijbelse scheppingsverhaal uit Genesis4).
Het ik-perspectief ligt dan bij God, de Vader, die eerst het licht schept, waar de aarde
‘woest en ledig was en duisternis lag over de diepte’. Hij schept ook mensen naar
zijn beeld en gelijkenis: zonen. Hij zet ze op de aarde om die te bewerken en erover
te heersen. Maar pas nadat hij van de aarde een geordend geheel heeft gemaakt.
Helaas, het duurt niet lang of het gaat mis. De mensen brengen niets terecht van hun
goddelijke opdracht (misbaksels ontstaan). God krijgt er spijt van dat hij de mens
heeft geschapen, Hij ziet hun boosheid5) en besluit de oorspronkelijke schepping te
vernietigen met de zondvloed6) op Noach na en de dieren die hij meeneemt in de ark
(het moet opnieuw).
Het is niet gelukt tot nog toe; nog altijd brengt de mens weinig terecht van de taak
waar God hem voor gesteld heeft, maar hier houdt de overeenkomst met de bijbel
op, omdat daarin wel zicht geboden wordt op een betere wereld in de toekomst; eens
zal er een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waarop gerechtigheid woont.’7)
In het gedicht lijkt de schepping gedoemd voor altijd te mislukken, ondanks pogingen
er ‘iets goeds van te maken’.

Poeticaal niveau
Op het poeticale niveau wordt het proces van het dichten zelf beschreven. In de chaos
en de duisternis die woorden, taal op zich, zijn, moet orde geschapen worden. Alle
slechte, ongeschikte elementen moeten ver-
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dwijnen, zodat alleen het zuivere materiaal overblijft: zand en water. Zand als de
taal zelf, los van de gebruiker; water als datgene wat de dichter aandraagt om het
taalmateriaal om te vormen tot poëzie, de meest zuivere ordening van taal. Zonen
kan op dit niveau gelezen worden als de gedichten die "de rust uitroepen over de
wateren", met andere woorden het bestaan zinvol maken. Het lijkt me niet
onaannemelijk om water te interpreteren als beeld voor de ervarings- of gevoelswereld
van de dichter. Maar dit is een veronderstelling die ik niet bewijzen kan; er zijn meer
mogelijkheden hier.
Naast goede gedichten ontstaan er ook misbaksels, die vernield worden, zodat
opnieuw kan worden begonnen. Het moet zelfs; dichten wordt hier tot opdracht, die
absoluut goed uitgevoerd moet worden. Het lukt niet; alle poëzie gaat uiteindelijk
ten onder, zelfs de goede gedichten kunnen maar tijdelijk de functie van zingeving
vervullen. Er blijft tenslotte niets over. De poëzie heeft hier dus bepaald geen
onsterfelijke waarde, hoe goed ze ook is.
Na het dichten keert men terug tot de orde van de dag. Het blijft een spel met
woorden en kan niet als iets absoluuts worden opgevat; het leven gaat door!

Titelverklaring
Zoals in dit gedicht staat ook in de meeste religies en mythen het conflict centraal
tussen orde en chaos, goed en kwaad, licht en duisternis. Daarbij wordt het dagelijks
opgaan van de zon beschouwd als een steeds hernieuwde overwinning op de vijandige
machten, die de schepping bedreigen gedurende de nacht. De cultus heeft dan het
doel de goden toe te laten hun kosmische rol te vervullen: zo wordt de schepping in
stand gehouden. Is elke dag als het ware de eerste, een telkens hernieuwde schepping.
Hetzelfde wordt hier gepoogd. Maar niet door middel van een cultus. Die wordt
vervangen door de dichterlijke activiteit.

Besluit
Samengevat gaat het er in dit gedicht vooral om, de dagelijkse hande-lingen in een
groter, en wel religieus of mythisch verband te plaatsen; elk gebeuren is een variatie,
in welke vorm dan ook, op het oergebeuren. De poëzie neemt hier de taak van de
godsdienst over. Zo krijgt het be-

Vooys. Jaargang 1

39
staan meer zin en betekenis.
Ik pretendeer niet in dit artikel volledig wetenschappelijk verantwoord te werk te
zijn gegaan. Dit zijn mijn eigen gedachten over het gedicht, die ik zo goed mogelijk
geprobeerd heb te beargumenteren. Is iemand het oneens met mij, dan hoor ik graag
een reactie..
Tenslotte wil ik opmerken dat een volledige greep op dergelijke poezie niet
mogelijk is. Hoezeer je het ook analyseert, er blijft steeds iets onverklaarbaars. Maar
is ook dat niet een kenmerk van het ware kunstwerk: het gaat zelf elke verklaring
ervan te boven.
Caroly van Oostende

Eindnoten:
1) Zie van Dale voor de betekenis van kikvors, tor, en spin. Dit overtuigt voldoende om ze te zien
als vertegenwoordigers van duistere, kwaadaardige machten.
2) Mattheus 8: 23-27. Vooral vers 26b.
3) Zie van Dale voor de betekenis van misbaksel.
4) Genesis 1: 1-3 en 9-10. Verder vers 26-31
5) Genesis 6: 5-8.
6) Genesis 6: 11-13. De zondvloed wordt beschreven in hoofdstuk 7.
7) Openbaringen 21: 1-5.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Het UDB heeft Robert van 't Wout (3e jaars) benoemd tot lid van de redactie. Hiermee
is de vacature, die ontstaan is door het vertrek van Henriëtte Kwekkeboom, opgevuld.
De redactie besteedt in dit nummer uitgebreid aandacht aan de Nacht van de poëzie.
De redactie vindt het nuttig en juist een zo belangrijke gebeurtenis die aandacht te
geven, hoe men er verder ook over denkt. Belangrijk, omdat er bekende dichters en
nog niet bekende (moderne) dichters uit hun werk voorlezen. Tenslotte kan zo'n
evenement een aansporing zijn meer poëzie (anders) te gaan lezen.
Jammer is het, dat zo weinig studenten gereageerd hebben op ons verzoek om een
paar zinnen aan één of meerdere dichters te weiden en aan ons te sturen. De redactie
wil hierbij W. Muller, Marijke van Rooijen en H.J. Hardeman bedanken voor hun
bijdragen.
Wij willen toch opnieuw een beroep doen op de studenten en medewerkers van
het Instituut. In het laatste nummer, dat eind mei verschijnen zal, wordt uitvoerig
ingegaan op het fenomeen Beroepsoriëntatie. Nu reeds willen we graag van studenten
en medewerkers reacties op de aard van dit onderdeel van de studie Nederlands, en
op de colleges die ervoor gegeven worden. De bezuinigingsdrift op het departement
van Onderwijs (en elders) zal zeker de mogelijkheden voor neerlandici op alle
gebieden beïnvloeden. Is het bijvoorbeeld wel reëel om neerlandici voor te lichten
over beroepen, waarvan het zeer de vraag is of ze bestaan of zelfs maar bestaansrecht
hebben.
Tenslotte stelt de redactie vast, dat de distributie van de uitgaven van haar blad
nog te wensen overlaat. Het derde nummer is door een aantal mensen niet ontvangen.
Oorzaken daarvan zijn: studenten hebben de verspreiding voor en na een van de
colleges gemist, of ze hebben die in de kantine misgelopen. Het blijft moeilijk om
iedereen, die ervoor in aanmerking komt, op tijd een exemplaar van Vooys te bezorgen.
De redactie is dan ook van plan de uitgaven met ingang van het komende studiejaar
per post te gaan verzenden.
De redactie
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Robert Seepers
Discussie?

Kreatum, 1 maart 1983

De forumdiscussie over ‘literaire wetenschap, literaire kritiek en scheppend
schrijverschap’, 1 maart 1983, in Kreatum, beperkte zich tot het minst interessante
van de drie: de kritiek. Het probleem is van alle tijden en het zal de gemoederen
eeuwig verhitten, zonder dat er nog veel verrassende nieuwe standpunten ingenomen
zullen worden.
Ieder weldenkend mens beseft dat er schrijvers zijn bij de gratie van een fikse
bankrekening, èn schrijvers bij de gratie van het ontbreken daarvan. Iedereen beseft
dat de kritiek iemand kan maken en breken, en, soms letterlijk, doodzwijgen. De
miskende kunstenaar, liefst nog net voor zijn overlijden ontdekt, zodat hij nog eens
zo bitter naar de wormen kan - zelfs de toch zo dankbaar misbruikte miskenning was
hem uiteindelijk niet gegund. Iedereen beseft dat er goede en slechte critici zijn, zoals
er goede en slechte schrijvers zijn.
Nootebooms gedachte dat er prima boeken in kelders liggen weg te rotten ten
gevolge van slechte kritieken of een gebrek aan kritiek, houdt ook mij inderdaad v/el
eens wakker. En toch: zo was het, zo is het, zo zal het altijd wezen. Dit punt raakte
trouwens aan de kwestie van de selectie. Welke boeken worden er uit het grote aanbod
voor bespreking uitverkoren? Ook hierover zijn slechts algemeenheden te debiteren.
Helaas werd er één zij-
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pad nu niet ingeslagen. De eerste kritiek namelijk, de eerste selectie, vindt niet plaats
op allerlei media-redacties, maar bij de uitgever. Misschien had een tot de
selectie-problematiek verengde discussie tot boeiender resultaten geleid.
Slechte kritieken met goede verkoopcijfers, goede met slechte, alle platitudes
passeerden de revue. Enkele anekdotes moesten de avond redden bij gebrek aan
inhoud of spektakel. Anekdotes waarvan de illustrerende waarde meestal door de
andere forumleden te traag begrepen werd, wat misverstanden opwekte die even een
theoretische vlam in de pan leken te doen slaan. Zo gauw echter men weer ontdekte
het met zichzelf eens te zijn, herstelde het gesprek zich in zijn vlakke matheid.
Discussieleider Borgers hoefde zich slechts enige moeite te getroosten de nog
steeds niet op gang gebrachte discussie de illusie van echtheid mee te geven, door
zorgvuldig op het rijtje af zijn vragen te stellen. Nooteboom zorgde als enige
puur-schrijver voor wat boeiend contrast door de materialist te spelen die met
betrekking tot de kritiek allereerst aan de resultaten voor zijn portemonnaie denkt.
Van hem de (bekende) opmerking dat de ideale lezer een creatief complement van
de schrijver is, waarbij zich

Cees Nooteboom

even later Meijsing aansloot: een criticus is iemand die allereerst goed kan schrijven
en met de schrijver een duel aangaat. Het lijkt mij (R.S.) veilig die criticus dan ook
maar te verheffen tot een ideaal. Een wat rooskleurige voorstelling van zaken dus
en ook daarin leek iedereen het in principe wel eens te zijn. Meijsing ging één keer
in de fout door de miskenningskwestie te verengen tot de modieuze schrijf
ster-miskenning. Een opmerking waaraan gelukkig verder geen aandacht werd
geschonken.
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Anbeek had plaatsgenomen op de stoel van de literatuurwetenschap. Hij slaagde er
al met zijn eerste opmerking in, die soms licht gevarieerd terugkwam, zich van het
gesprek te distantiëren. De kritiek is object van de literatuurwetenschap, zo liet hij
ons weten, daarbij gemakshalve vergetend dat juist zijn aanpak - via de kritiek (naar
de literatuur, hoop ik) - op het moment nogal ter discussie staat; het is maar welk
object je kiest. Interessanter en veel actueler was geweest een discussie over de
inhoudelijke kanten van de verschillende methoden en visies in de huidige
literatuurwetenschap, inhakend op de kersverse polemiek daarover. Maar niets dus
uit de wetenschappelijke hoek over de inhoudelijke kanten van de kritiek in het
algemeen. Terecht, geloof ik, in déze discussie, maar saai.
Anbeeks verdere deelname beperkte zich tot wat overtrokken reacties op een paar
opmerkingen die de literatuurwetenschap dreigden te discrediteren - scripties
bijvoorbeeld waarin het aantal keren geteld wordt dat een auteur het woord ‘groen’
gebruikt, waaraan natuurlijk verregaande conclusies verbonden kunnen worden.
Begrijpelijk, Anbeeks reacties, maar toch onfeilbare symptomen van het heersende
gebrek aan zelfvertrouwen in de literatuurwetenschap.
Na de pauze was er even tijd voor vragen uit het publiek en het dreigde vlak voor
tijd nog even echt interessant te worden. Houdt De Schrijver tijdens Het Schrijven
rekening met De Lezer? Zo ja, wat voor gevolgen heeft dat voor de Oprechtheid van
Het Boek? Een vraag dus voor de aanwezige schrijver: ‘Nee’. En Borgers walste
heel even door, stelde een volgende vraag aan Van Deel, die echter nog over de eerste
vraag nadacht en tot voldoening van het bijna wakker geworden publiek
terugschakelde. Nooteboom bleek (natuurlijk) slechts voor zichzelf gesproken te
hebben, natuurlijk kwam beïnvloeding wel eens voor bij sommigen, natuurlijk had
dat soms goede, soms slechte gevolgen. En daarmee was gelukkig ook deze
interessante kwestie afgehandeld. Vijf minuten later boog ook voorzitter Borgers
voor het dictatoriaal regerende tijdschema. Maar waarom begon het dan een slordige
twintig minuten te laat?
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In Vooys-Extra van 17 december 1982 reageerde prof. dr. W.P. Gerritsen
op een interview in het U-blad van 19 november 1982 met de wiskundige
prof. dr. F. van der Blij. In dit nummer, Vooys 4, wordt de discussie over
de relatie tussen wiskunde en poëzie voortgezet.
De discussie valt mede te zien in het licht van het Studium Generale
‘Wiskunde en natuurkunde voor dichters.’ Het Studium Generale vindt
van 15 maart tot en met 26 april op elke dinsdagavond plaats, om 20.00
uur in 't Hoogt. Op 29 maart a.s. houden prof. dr. F. van der Blij en prof.
dr. A.L. Sötemann een dialoog over creativiteit en formalisme in wiskunde
en poëzie.

F. van der Blij
Een zwak weerwoord
Eén ding zal U, leden van de faculteit der letteren en wijsbegeerte
opgevallen zijn, mijn dilettantische opmerkingen over de litteratuur en
andere kunstvormen. Ik. hoop dat U mij die zult willen vergeven en waar
nodig mij uit Uw grote kennis van zaken terecht zult willen wijzen.
(Mathematica en de dochters van Mnemosyne, Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 8 november 1954 door dr. F. van
der Blij).
Collega Gerritsen maakte van bovenstaande opmerking gebruik en wees mij terecht
over poëzie als hulpwetenschap. Mijn uitspraak werd geïnspireerd in een levendig
interview met een vakkundig journalist die mij juist op de goede manier uitdaagde.
Wiskunde slechts een hulpwetenschap? Als je dat denkt dan is zoveel anders ook
‘maar’ een hulpwetenschap. Je zoekt een voorbeeld: muziek, schilderkunst,
sterrenkunde, maar je grijpt
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ineens de poëzie.
Ondanks het ‘immers’ in de gewraakte zinsnede was het meer associatie dan
analogie. Zou dat toch met het vak te maken hebben? U weet toch dat het eigenlijke
(creatieve) in de wiskunde ligt in de inval, vaak op het grensgebied tussen analogie
en associatie? Later komt dan de abstracte formulering en de noodzakelijke deductieve
verificatie. Maar in het journalistieke interview kom je daar natuurlijk niet aan toe.
Daarom, zoals Gerritsen terecht opmerkt, mijn onzin over rijm. Onzin als je rijm
alleen als klankrijm interpreteert. Misschien iets minder onzin als ik de vrijheid krijg
ook beeldrijm1) mee te mogen nemen. Want staat in het psalmboek van Israël niet
veel van deze beeldrijmpoëzie, gebruikt in beurtzang en bestand tegen vertaling?
Als ik probeer de associatie-sequens te reconstrueren, speelde dit (vermoedelijk
niet bewust geworden) herinneringselement inderdaad een rol bij de formulering van
de gewraakte zin. Een herinnering aan de ergens opgelopen wetenschap dat in
oud-testamentische traditie de liederen de oudste overlevering zijn. En hoewel ik als
h.b.s.-leerling geen klassieke opleiding kreeg, waag ik het vermoeden uit te spreken
dat ook in de Griekse overlevering de poëzie naast de ‘tover’-spreuken en geladen
pre-socratische fragmenten de oudste doorgegeven traditie vormt. Dan flitsen door
het brein van de getergde wiskundige Gilgamesh-epos, I-Tjing orakelspreuken.....
Of was een andere associatie-sequens de echte, die door mij heen flitste. Zat ik
even weer als kind voor mijn vaders boekenkast en haalde ik daar voor de zoveelste
keer hetzelfde boek uit: De planeten door J.J.L. ten Kate. Het refrein, hoewel ik het
boek in de periode tussen mijn 17-de en 57-ste levensjaar niet onder ogen kreeg,
ging nimmer uit mijn geheugen:
Moederaard, die ik verliet!
Neen, ùw kind behoort hier niet!
voor ònze'aanleg uitgelezen,
Anders, moet die Waereld wezen,
die ge als Meerdre hulde biedt!

En toch was en is mijn geheugen uitgesproken slecht, de duitse rijtjes heb ik nimmer
goed onder de knie gekregen, evenmin de woordgeslachten van veel franse en duitse
zelfstandige naamwoorden. Na enkele jaren zoe-
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ken vond ik mijn ‘planeten’ terug en de herinnering was juist.
Natuurlijk weet ik dat je uit het feit dat je dichtkunst met ritme, beeldrijm, klankrijm
of enkele onderdelen daarvan beter kunt onthouden dan proza, niet mag afleiden dat
het dan ook in de ontstaansgeschiedenis zo gegaan is. En dat dit zeker niet mag leiden
tot een directe uitspraak als: ‘Ja, net als de dichtkunst. Die is immers alleen maar
ontstaan om door middel van rijm het leren van teksten te bevorderen?’ Maar ik
vertelde al over de associatie, flitsend, ongecontroleerd, en hoewel ik het interview
voor het afdrukken doorlas ga je zoiets toch niet corrigeren en relativeren. Maar na
de aandacht die collega Gerritsen aan deze ene zinsnede heeft gegeven moet het nu
wel. Natuurlijk moet ik ook bekennen dat het optreden van structuren in de kunst
mij altijd gefascineerd heeft en mij prikkelt om te zoeken naar de relaties, naar
analogieën, naar associaties tussen kunst en wiskunde. En is poëzie niet vol structuur?
Vermoedelijk, en nu komen we weer terug in het kader van het interview in het
U-blad, omdat beide fenomenen, hoewel geïnspireerd door de zintuigelijk
waargenomen werkelijkheid, toch uitgroeien (of uitgebouwd werden?) volgens eigen
innerlijke wetten, die (van wie van de collega's zal ik nu weer een vriendelijke
terechtwijzing mogen ontvangen?) hun oorsprong vinden in de regels van het
menselijk denken zelf, en niet in de ‘natuurwetten’, die hun regels ontlenen aan de
zich aan ons opdringende zintuigelijk waargenomen ‘werkelijkheid’,
Mag ik in het woordensteekspel een citaat plaatsen dat mij zelf meer zal wonden
dan mijn tegenstander? In het boek Poetry and Mathematics schrijft Scott Buchanan
in 1929 (New York, John Day Company): It is no wonder that Croce, the
philosophical observer of a very fruitful period of Italian mathematics and education,
should have given as his final dictum on mathematics that it is a mnemonic device....!
Dus wiskunde én poëzie dochters van Mnemosyne?
Bilthoven, 27 februari 1983

Eindnoten:
1) Onder ‘beeldrijm’ versta ik hier niet het klassieke begrip uit de filmkunst, maar een ‘rijm’
geconstrueerd door in de versregels opgeroepen beelden, zoals: de koorddanser schuift over
het touw; de spin kruipt langs de herfstdraad.
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W.P. Gerritsen
Dochters van Mnemosyne
Het is een genoegen met professor van der Blij te discussiëren over de relatie tussen
wiskunde en dichtkunst. Ik had hem aangevallen op een uitspraak in een interview
in het Utrechts Universiteitsblad van 19 november 1982, waar hij beweerde dat de
dichtkunst zou zijn ontstaan uit de behoefte om door middel van rijm het leren van
teksten te bevorderen. Die formulering. zo schreef ik in Vooys Extra van 17 december,
rammelde aan alle kanten, al was er toch een kern van waarheid in te bespeuren. Een
essentieel kenmerk van poëzie ligt inderdaad in de ‘onthoudbaarheid’ ervan, die op
haar beurt weer samenhangt met een tot simpele principes te herleiden structuur die
in elk gedicht waarneembaar is. Daarin ligt een overeenkomst met de wiskunde, die
immers regelmaat probeert te ontdekken in de eigenschappen van getal en ruimte,
en die deze regelmaat in formules tracht vast te leggen.
Van der Blij aanvaardt mijn kritiek en gaat in zijn weerwoord na hoe hij, onder
druk van de situatie tijdens het vraaggesprek, tot zijn formulering is gekomen. Dit
brengt hem aan het eind van zijn weerwoord tot het aanduiden van een mogelijk nog
veel fundamentelere relatie tussen wiskunde en poëzie. Er zou overeenkomst zijn in
de wijze waarop beide fenomenen zich verhouden tot de waargenomen werkelijkheid.
Die overeenkomst zou kunnen liggen in de innerlijke wetten die ‘hun oorsprong
vinden in de regels van het menselijk denken zelf’. Met het uitspreken van dit
vermoeden wordt de discussie op een veel hoger plan gebracht. Hoewel ik mij pijnlijk
bewust ben van mijn onkunde in dezen, wil ik
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toch proberen op Van der Blij's suggestie te reageren.
Als ik hem goed begrijp, onderscheidt hij twee soorten wetten: ‘ “natuurwetten”,
die hun regels ontlenen aan de zich aan ons opdringende zintuigelijk waargenomen
“werkelijkheid”’, en ‘innerlijke wetten, die hun oorsprong vinden in de regels van
het menselijk denken zelf’. Over deze onderscheiding valt natuurlijk te twisten.
Ontlenen de ‘natuurwetten’ hun regels aan de ‘werkelijkheid’, of is de wetmatigheid
een produkt van interpretatie door de menselijke geest...? Een oud filosofisch
probleem, dat ik hier beter buiten beschouwing kan laten. Met Van der Blij's andere
categorie wetten heb ik geen moeite. Interessanter echter wordt het, als hij bedoelt
dat wiskunde en poëzie op dezelfde ‘regels van het menselijk denken’ berusten. Zou
dat waar zijn, en, zo ja, om wat voor regels zou het dan gaan?
Ik neem aan dat Van der Blij hier abstraheert van de taal waarvan beide disciplines
zich bedienen, wiskunde van een kunstmatige, poëzie van een natuurlijke taal. Vooral
bij een zo bij uitstek talig verschijnsel als poëzie lijkt dit een riskante abstractie maar vooruit: zowel Van der Blij als ik spelen een uitwedstrijd; logici, linguïsten en
literatuurtheoretici op de tribune wordt verzocht niet met bierflesjes te werpen, maar
zich op ordelijke wijze bij de scheidsrechter te vervoegen. Veronderstellenderwijs
noem ik drie ‘regels van het menselijk denken’, of beter: drie denkprocessen, waarvan
ik vermoed dat ze in de wiskunde een rol spelen, terwijl ik met iets meer zekerheid
durf vol te houden, dat ze, op een zeer hoog niveau van abstractie, ook in de dichtkunst
opereren.
Het eerste denkproces duid ik aan als reductie. Zoals een wiskundige de
waargenomen verschijnselen reduceert tot meetbare of telbare grootheden, zo creëert
een dichter een wereld die gekenmerkt wordt door een drastische reductie van de
waargenomen werkelijkheid. Een fraai voorbeeld hiervan is te vinden in Boutens'
Vergeten liedjes, waarover prof. Sötemann in Vooys Extra van 17 december heeft
geschreven; even drastisch gereduceerd is de wereld van Hadewijchs Strofische
gedichten, zoals Frank Willaert in zijn recente Leuvense dissertatie heeft laten zien.
Het reduceren van chaotische gecompliceerdheid tot heldere eenvoud is wellicht een
menselijk vermogen dat aan de basis van elke intellectuele activiteit ligt - n'en déplaise
de wiskundehaters die de mathematica bloedeloosheid verwijten, en de Droogstoppels
die de poëzie aanrekenen
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dat zij geen één-op-één relatie met de werkelijkheid vertoont.
Deze selectie uit de waargenomen werkelijkheid is het object van een tweede
denkproces, dat ik, bij gebrek aan een betere term, analogie zou willen noemen: het
opmerken van overeenkomst-bij-verschil. Een wiskundige zal vaststellen dat een
reeks getallen een bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld ondeelbaarheid) gemeen heeft,
terwijl zij in andere opzichten verschillen. Een dichter die met metoniemen, metaforen,
symbolen of allegorieën werkt, doet in wezen hetzelfde: hij observeert, of suggereert
relaties tussen elementen van zijn poëtisch universum - overeenkomsten en structuren
die in de waargenomen werkelijkheid misschien wèl, misschien ook in het geheel
niet bestaan.
Zingeving zou een derde denkproces kunnen zijn dat wiskunde en dichtkunst
gemeen hebben. Ik ga uit van de veronderstelling dat het verlangen, de wereld of het
bestaan te begrijpen, een algemeen-menselijke behoefte is. Het woord ‘begrijpen’ is
in zijn etymologie veelzeggend, evenals de aan de mystiek ontleende term
‘doorgronden’. Beide verba suggereren dat de werkelijkheid met de menselijke
kenvermogens te bevatten of te peilen zou zijn. Wat ik met ‘zingeving’ bedoel, is de
poging om, met behulp van denkprocessen als reductie en analogie, te begrijpen hoe
de wereld in elkaar zit. De wiskundige zoekt naar formules die de samenhang tussen
de eigenschappen van getal en ruimte op perfecte wijze kunnen uitdrukken; de dichter
tracht zijn visie op de werkelijkheid te concentreren in de microcosmos van een
volmaakt gedicht.
Wiskunde en poëzie vinden elkaar in het streven, ware uitspraken over wezenlijke
zaken op ideale wijze vast te leggen. In dit opzicht zijn zij inderdaad beiden dochters
van Mnemosyne, die zelf een kind was van Uranos en Gaea, van Hemel en Aarde.
Utrecht, 6 maart 1983
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W. Vermeer
Een geval van ontlening
Het onderwerp van het laatste werkcollege Letterkunde van de Renaissance dat ik
aan kandidaten gaf, in het najaar van '81, was ‘Strijdt tegen Onverstandt’, een
dichtwerk van de schilder-Schrijver Karel van Mander. Geschreven ter gelegenheid
van de eeuwwisseling in 1600, is het bestemd voor een vriend. Het is afgedrukt in
Den Nederduytschen Helicon (Haarlem, 1600), een verzamelbundel met werk van
voornamelijk Zuidnederlandse immigranten, rederijkers die geïnteresseerd zijn in
de nieuwe kunst van de Renaissance1. Van Mander schildert ‘Onverstand’ af als een
afschuwelijk monster dat zich overal manifesteert waar gewetensdrang en
geloofsvervolgging woeden. Een gunstige uitzondering vormt Holland, geregeerd
als het wordt door wijze, gematigde bestuurders: daar heersen vrede, bedrijvigheid
en welvaart. In dat verband roemt de dichter een aantal Hollandse steden. Die passage
volgt hier, in gemoderniseerde spelling en interpunctie en met de allernoodzakelijkste
woordverklaring:
't Zoet Haarlem, ooit vermaard in Schilder-kunst gezijn,32
En wijkt Appellen, noch Arachne niet int weven.
't Generig Amsterdam, schip-rijk, daar woont bedreven34
35 Buildrigsen Herme s kloek, en door zijn burgers wijs;35
't Vermaarde Rotterdam bloeit nog in eer en prijs;
Met Aeolus verzeld, zich gaat het nog verstouten
Te klieven Thetis’ borst met zijn gevlerkte houten,38
Zijnd’ in Nereus’ veld zijn dochters wel gewend;
40 Gelijk als ook nog twee Neptunen, wel bekend:
't Zeevarig Hoor(e)n ook, 't zeer wijd bezeild Enkhuzen;
Waar laat ik u zo lang, gij woonst der edel Muzen?
Ja, Pallas’ zorg, o gij, schoon Leiden hooggeleerd,
En lustelijken Haag, Achilles u vereert44
45 Met Nestors wijzen raad, vaart wel tezamen spoedig;45
Ook zuiverlijke Delft, met uwe Ceres voedig,46

32
34
35
38
44
45
46

gezijn: geweest"
generig: bedrijvig"
buildrigs: de geldbuidel dragend"
gevlerkte houten: met zeilen opgetuigde schepen"
lustelijk: bekoorlijk; u vereert: doet u eer aan"
met: tezamen met"
zuiverlijk: mooi"
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Brouwt Cerevooizen drank met Circes' gerstenmout;47
Weest ook vergeten niet, gij Dordrecht, die zeer oud
En edel zijt, ik wens u eeuwig wel te varen,
50 Met uw betover-zorg en geve-vreugdse klaren,50
Die jonstig u aanbiedt den druiven-rijken Rijn
Als Bachus' huis en kerk of stapel van de wijn;52
Bezuiveld Alkmaar, veevoedig ook de Gouwen,
Gij moogt tezamen Pan met Pales ondertrouwen,
55 D'een Noord en d'ander Zuid, leeft lang en wel beklijft55
Ja, elke stad en dorp in vrede lustig blijf'
Bin Hollands tuin bevrijd, gelijk men nu ziet blijken57
Een zoete stilt’ alom en alle tweedracht wijken.
Wie loochent of 't is hier Saturnus’ gulden tijd?
60 Gij weet, o land, niet, hoe gelukkig dat gij zijt!

Afgezien van het ‘dorp’ Den Haag dat als militair centrum - vandaar Achilles; Prins
Maurits, de legerbevelhebber woonde er - en als regeringszetel - Nestor was een
wijze raadsman; de Staten Generaal vergaderen er - zijn het de steden van Holland
en West- Friesland die stemrecht hebben in de Hollandse Statenvergadering. Hoe
aardig de opsomming ook is, toch doet ze aan als een uitweiding die, gegeven het
hooftthema van het gedicht, niet helemaal ter zake is. Vs. 61 kan dan ook zonder
moeite vervolgen waar vs. 31 opgehouden is.
De vraag rijst: hoe komt van Mander op de gedachte de steden op deze wijze in
een reeks te verwerken? Heeft hij dat zelf bedacht of van een an-

47
50
52
55
57

cerevooise: met kervelsmaak(?)"
betover-zorg en geve-vreugdse klaren: zorgen-bedarende en vréugdegevende wijn"
stapel van de wijn: Dordrecht had het stapel recht van de Rijnwijnen"
wel beklijft: weest voorspoedig"
Hollands tuin: een destijds bekende voorstelling waarbij Holland zinnebeeldig voorgesteld
werd als een perk met een omheining, waarbinnen de Hollandse leeuw of maagd als symbool
van de vrijheid en zelfstandigheid blijken: zich manifesteren"
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der, een Fransman of Italiaan misschien, overgenomen? Als ‘Strijdt tegen Onverstandt’
in zijn geheel of voor een deel geïnspireerd zou zijn door een ander gedicht, kon men
kijken of daarin iets dergelijks voorkomt. Nu dat bij mijn weten niet het geval is,
wordt het zoeken naar een voorbeeld moeilijk, want wat kan Van Mander al niet
onder ogen hebben gehad?
Laat ik nu, toen Annette Timmer me in het afgelopen najaar hielp gedichten van
een zekere Cornel is Taemszoon bijeen te brengen, een passage ontdekken die zoveel
overeenkomst met de geciteerde toont, dat ze wel met elkaar in verband móéten
staan. Temeer omdat we weten dat Van Mander en Teamsz. elkaar persoonlijk gekend
en gewaardeerd hebben2.
Cornell's Taemszoon is een interessante, maar vrijwel onbekend figuur3. In 1567
te Hoorn geboren, vond hij op 33-jarige leeftijd de dood, toen hij op een
novemberavond met de veerschuit uit Amsterdam komend overboord viel en verdronk.
Volgens de Hoornse kroniekschrijver Velius was hij een ontwikkeld en bereisd man
die ‘hoewel in de Latijnsche tale niet sonderling ervaren’ zich veel moeite gegeven
heeft het peil van de dichtkunst in het Nederlands te verhogen met behulp van zijn
kennis van de Italiaanse, Spaanse Portugese en Hoogduitse poëzie. Een klein aantal
gedichten is her en der bewaard gebleven, maar aan een bundeling, waarover hij wel
dacht, is hij niet toegekomen. Voorin de Chvonyck van de stadt van Hoorn (1604)
staat een ode van zijn hand tot lof van de Ban (=rechtsgebied) van Hoorn, opgedragen
aan Velius. De inzet luidt, in gemoderniseerde spelling en interpunctie:
Enigen zullen 't rijk, prachtig Amsterdam loven,
Of 't wapenhuis Dordt, stapel van de wijn,3
Of 't klievend Rotterdam, door Maas en Rotte omschoven,
Of 't vrije Goud’, een kaas en boterschrijn,
5 Of Minerva's prieel aan d’ oever van de Mare,
Of 's-Gravenhaag, dat meest elkeen behaagt;
Dan zullen and'ren weer zoeken wijd te vermaren
't Bier-rijke Delft, of Haarlem, zeer geplaagd,
Toen de Spanjaards met moord en brand 't vroom Holland kwelden,
10 Of 't haring-rijke Enkhuizen, vol gewoel,
Of Veronens gebuur, sierd met beboomde velden,11
Of Medemblik, der Friezen kom'ngsstoel.
Maar VELI, wijd verzocht, mij mag zo niet verfraaien13

3
11
13

klievend: d.w.z. de zee door klievend; omschoven: bespoeld"
Veronens gebuur: Alkmaar; sierd: gesierd"
verzocht: ervaren; verfraaien: verheugen"
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Noch 't schoon Florenc’, noch Room’, heerlijk gesierd,
Als onz’ vreedzame Ban

Het is een voor de hand liggende aanpak: Hoorn is een van de Hollandse steden, men
noemt dan eerst andere in hun specifieke kwaliteiten en zegt dan dat Hoorn ze alle,
ja zelfs Rome en Florence, overtreft. Het is de topos ‘alii-nos’ waarvan Huygens in
het begin van zijn Batava Tempe ook gebruik maakt4.
De vondst was een verrassing, maar stelt wel de vraag of Van Mander naar
Taemsz.’ ode gekeken heeft of dat de ander door ‘Strijdt tegen Onverstandt’
geïnspireerd is.
De ode is niet precies te dateren. Ze moet geschreven zijn na 1595, omdat er tegen
het einde melding gemaakt wordt van ‘Marthas doodt’, wat betrekking heeft op
Velius' eerste echtgenote die op 5 december 1595 overleed. De wijze waarop Taemsz.
daaraan herinnert wekt de indruk dat de gebeurtenis niet kort tevoren plaats gevonden
heeft, maar evenmin lang geleden.
Vergelijken we beide teksten, dan springen bij alle overeenkomsten de verschillen
meteen in het oog. Taemszoon is eenvoudiger en directer van taal dan Van Mander,
hij brengt geen mythologische namen te pas, behalve voor Leiden met zijn Academie,
maar dat hij het daar doet ligt in de rede. Van Mander daarentegen, als maniëristisch
kunstenaar geporteerd voor een indirecte, geleerde wijze van uitdrukken, verbindt
de bedrijvigheid van elke stad met een of meer klassieke goden of kunstenaars. Verder
is hij uitvoeriger: doet de ander de meeste plaatsen met één versregel af, hij heeft er
gemiddeld twee nodig. Typerend is het dat, terwijl beiden van verreweg de meeste
steden hetzelfde vermelden, de Hoornse dichter bij Haarlem het beleg memoreert,
waar Van Mander als inwoner op de schilderkunst en de textielindustrie wijst.
Daartegenover denkt de Haarlemmer bij Hoorn aan de scheepvaart - de stad vas in
de 16e eeuw een heel belangrijke havenplaats - en spreekt Taemsz. de heerlijkheid
van de omgeving prijzend, alleen over de lieflijke ligging temidden van welige
weilanden, fris geboomte, vruchtbare akkers en boomgaarden.
We mogen dunkt me veronderstellen dat Van Mander afhankelijk is van
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Taemszoon omdat de opsomming in diens ode meer op haar plaats is dan in zijn
leerdicht. Daarbij komt dat een pakkende inzet eerder in het geheugen hangen blijft
dan dat een ondergeschikte passage als Van Manders stedeniof tot navolging lokt.
Bovendien ligt het meer voor de hand dat Van Mander de korte functionele tekst van
Taemsz. uitwerkt en mythologisch opsiert dan dat de ander het omgekeerde doet.
Tot slot herinner ik aan wat ik hierboven over de datering schreef.
We hebben hier dus een voorbeeld van navolging of imitatio voor ons en tevens
van aemulatio, want het is duidelijk dat Van Mander probeert zijn voorganger te
overtreffen door de tekst breder en geleerder te maken. Of, en in hoeverre hij daarin
geslaagd is, beoordele de lezer zelf. Op de vraag naar welk voorbeeld Taemsz. dan
gewerkt heeft, ga ik nu niet in.
Wat mij nog bezighoudt is dat het, althans toendertijd en in deze kring, kennelijk
geoorloofd was dat iemand zò op een ander leunde dat ieder die hun dichtwerk kende
onmiddellijk tot afhankelijkhėid besluiten kon. Gewoonlijk vindt een auteur zijn
voorbeeld in een andere taal, klassiek of modern, maar hier gaat het om navolging
in één taal, binnen een kort tijdsbestek en onder het oog van mensen die wellicht
veelal beide dichters kenden. Of moeten we het probleem van een andere kant
benaderen en aannemen dat wederzijdse bekenden Van Manders verzen beschouwd
zullen hebben als een blijk van vriendschap jegens Teamszoon en een eresaluut voor
diens dichterschap5?

Eindnoten:
1 Blz. 97-110. De Universiteitsbibliotheek bezit een exemplaar (signatuur: Moltzer 6.D.17), de
Instituutsbibliotheek heeft een fotokopie daarvan.
2 C. Teamszoon schreef een sonnet op de vertaling van Vergilius' Bucolica en Geogica door
Karel van Mander, in 1597 verschenen. Van Mander antwoordde met een sonnet aan ‘den
lauwer-weerden’ Teamszoon, dat overgeleverd is in één exemplaar van zijn vertalingen (Gent
U.B. sign. G 9240). Beiden kenden Jan Huygen van Linschoten en waren zeer geïnteresseerd
in diens reizen.
3 J. te Winkel noemt hem in zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandse letterkunde, deel III.
Haarlem, 19232. blz. 324. C.P. Burger schreef een paar artikelen over uitgaven van Teamsz. in
Het Boek jrg. 18 (1929) en 19 (1930).
4 Vgl. Jacob Smit in Driemaal Huygens. Assen, 1966. blz. 31.
5 Met dezelfde bedoeling refereert Dirck Woutersen m.i. in de vss. 33-34 van zijn ‘Lofdicht der
Duytscher Talen’ (Den Nederd. Hel., blz. 62) aan de vss. 415-16 van Van Manders ‘Strijdt
tegen Onverstandt’.
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Kees-Jan Backhuys
Waarom ik niet naar de poëzienacht ben geweest
Het poëzie-hardop gebeuren begint inmiddels een geaccepteerd en regelmatig
verschijnsel te worden in de nederlandse schouwburgen en theaters. Boze tongen
fluisteren zelfs, dat sommige schrijvers alleen nog verkopen door zichzelf te verkopen.
Het boek op de plank in de boekwinkel, en dan met name de poëzie daaronder, heeft
hier en daar zelfs min of meer afgedaan. Dat is jammer, want er blijft voor de toch
al noodlijdende uitgeverijen in Nederland weinig tot geen ruimte over om dingen uit
te geven die wat minder tot helemaal niet rendabel zijn.
Dus op naar Vredenburg met z'n allen. Chips en popcorn mee, en dan maar kijken
of de dichter erin slaagt op het toneel wel klaar te spelen wat in de boekhandel niet
lukt: de aandacht krijgen die hij of zij verdient. Voor de prijs van nauwelijks een
dichtbundel kan je het allemaal zien gebeuren, - als je tenminste wakker blijft.
Ik wil niet negatief doen, of drammen en zaniken, maar van mij hoeft het allemaal
niet zo nodig. Een gebeuren als een poëzienacht voegt naar mijn mening allerlei
aspekten aan de literatuur toe, die er niet in thuishoren. Literatuur verdient beter dan
dat.
Dat is natuurlijk mijn volstrekt eigen mening. Ik wil niemand anders iets verbieden.
Het gaat er hier nu even om, waarom ik niet naar zoiets ga kijken en luisteren, en
waarom ik het ook strikt verwerpelijk vind om dat te doen.
Ik vind het best als de dichter een ‘performance’ geeft, als ik het maar niet hoef
mee te maken. Ik zal trachten dat uit te leqgen.
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Het verschil tussen proza en poëzie is slechts en uitsluitend gelegen in de uiterlijke
vorm. Alleen daaraan kan je zien, of iets al dan niet poëzie is. Dus niet het rijm is
belangrijk, want er is poëzie die niet rijmt, en proza dat dat wel doet. Ook het metrum
werkt niet onderscheidend: we kennen metrisch proza, en poëzie zonder metrum. Er
is niets anders dan de vorm waaraan de lezer in een oogopslag ontdekt dat een bepaald
literair werk tot de poëzie gerekend moet worden. Dat idee is niet van mezelf en ook
zeker niet nieuw. Het is tamelijk algemeen aanvaard.
Vorm dus, als criterium waarin het onderscheid tussen proza en poëzie is vervat.
Vorm is heel belangrijk, het is het wezen van alle kunst. In literatuur wordt vorm
slechts zichtbaar in de geschreven taal, tenminste: de literaire vorm. De letters zijn
belangrijker dan de klank. (Let op: klank is niet onbelangrijk.) Proza en poëzie zou
je bij wijze van spreken aan de muur moeten kunnen hangen om te laten zien hoe
mooi het is. Hoewel ik niet meer van het russisch weet, dan wat sommige karakters
voor klankwaarde hebben, kan ik toch in een oogopslag een russisch vers van russisch
proza onderscheiden, ook al hou ik misschien per abuis de tekst op z'n kop. Tot zover
het eerste algemene belang van elke kunst: het vormbelang.
En dan het andere: In mijn ogen is literatuur, en daarmee alle kunst, een weergave
van, of een visie op, de werkelijkheid. De wijze waarop die werkelijkheid is
opgebouwd, heeft dus een redelijk doorslaggevende invloed op het kunstwerk. En
in die werkelijkheid hangt alles met al het andere samen. Er gebeurt nooit zo maar
iets. Alles is oorzakelijk met al het voorgaande verbonden. Er zijn dus geen feiten
die volledig los van andere feiten staan. Dat is het tweede belang: het functiebelang.
Er zijn schrijvers die dat functiebelang expliciet in hun poetica hebben verankerd.
Zij vinden dat je nooit zo maar iets mag schrijven (Brouwers) of dat je nooit gedichten
of verhalen uit hun onderlinge samenhang mag vandaan halen. (‘Gij zult niet
bloemlezen’ - L.Th. Lehmann.) In de kunst moet alles een bedoeling hebben; iedere
letter, iedere komma, mag niet zomaar staan waar hij staat. Het raffinement dient
hoogtij te vieren. Dat dat heel moeilijk is, is jammer, maar wel eerlijk. Het idee dat
iedereen kan dichten of schrijven, berust op een misverstand. Integendeel, bijna
niemand kan het.
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Gecombineerd leveren die twee belangen het universele uitgangspunt voor alle kunst:
Het Belang van Functie en Vorm. De functie moet een vorm krijgen, en de vorm een
functie hebben, anders deugt het kunstwerk in mijn ogen niet, dan is het rammelwerk.
Vreemd genoeg zullen beeldhouwers en schilders dat Belang eerder onderschrijven
dan dichters, omdat hun materiaal veel plastischer lijkt, maar ook dat is een
misverstand: letters zijn natuurlijk net zo plastisch als verf en klei. (Terzijde: elke
bioloog, aardwetenschapper, fysicus, antropoloog etcetera, kan u vertellen dat Functie
en Vorm in de gehele natuur een overwegend belang hebben. Het is dus een soort
oer-principe.)
Literatuur is letterkunst. Poëzie en proza komen tot ons in letters. Dat is nu eenmaal
de beperking van de literator, zoals verf en doek dat zijn voor de schilder. Het getuigt
van enige moed als je dat als schrijver durft in te zien. De beperking van de literator
ligt in de zesentwintig letters waarmee hij werkt.
Voor mij is de vorm de norm. Ik hecht natuurlijk wel degelijk belang aan ‘de vent’,
zeer veel zelfs, maar als ik zijn of haar werk lees, staat de schrijver ook niet naast
me om er ‘een volstrekt eigen interpretatie’ aan te geven. De lezer heeft slechts de
letters, meer niet. De ‘vent’ is van belang als de maker, als de persoon achter de idee,
en als zodanig interesseert hij me. Als ik me in de poetica van een schrijver wil
verdiepen, moet ik iets over hem en zijn opvattingen weten.
Zo kom ik tot de bovengenoemde ‘oneigenlijke aspekten’. Kennis van de
beweegredenen van de schrijver vind ik belangrijk. Al het andere, zijn uiterlijk, zijn
stem, zijn drankgebruik, interesseert mij niet. Net zo min als het mij iets interesseert
wat een volksschrijver in een interview met een bibliofiele egotripper allemaal voor
laakbaars zegt. Zoiets is wat mij betreft niet van invloed op de waarde van zijn
prachtboeken. Het interesseert mij niet, op het literaire vlak, daar zit 'm de kneep.
Dat alles over wat een poëzienacht aan de literatuur toevoegt wat er niet in thuishoort.
Maar het is nog veel erger. Een poëzie-hardop vertoning laat ook nog van alles
weg wat zeer wel van belang is. Bij het voorlezen gaat de vorm voor een groot deel
verloren. Er is nog meer armoede: bij het voorlezen zal de dichter door zijn intonatie
altijd een keuze maken uit de mogelijke syntactische strukturen die er in het werk
schuilgaan; ook
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al doen ze allemaal mee, hij kan er hooguit eentje kiezen. Zo degradeert de dichter
zijn eigen werk. Met name de Vijftigers, met hun aangeboren wantrouwen voor de
gesproken taal, (lees: taal als communicatiemiddel) zouden beter moeten weten.
Maar nee, zij staan bij dergelijke manifestaties vooraan.
Er zijn betere ideeën te verzinnen. Projecteer voor mijn part een dia met de tekst van
het gedicht terwijl de dichter voorleest. Veel beter is het niet, maar het is tenminste
iets.
Ook kun je aan een anderssoortige poëziemanifestatie denken. De schrijvers elk
aan aparte tafeltjes in de zaal, die de geïnteresseerde toehoorders rond de tafels
toelichtingen geven, en vragen beantwoorden. Ook dat is reclame voor het boek, en
voor de schrijver. Zo ook trek je het literaire werk niet uit z'n verband. En zo'n
manifestatie zal ik wèl bezoeken.
Begrijp me goed: natuurlijk mag poëzie verklankt worden, (Het is vaak de dichter
zelf die dat het slechtst blijkt te kunnen, enkele uitzonderingen daargelaten, maar dat
terzijde.) maar dan wel met éen oog op de tekst. Dan blijft de lezer oog houden voor
de stand van de woorden, en de kracht van het verborgene in de tekst. Dan blijft de
lezer een lezer. Voor het geld van dat kaartje heb ik een dichtbundel gekocht,- een
hele mooie. En ik heb die poëzienacht heerlijk geslapen. Volgens mij is dat veel
leuker en belangrijker dan een nacht wakend doorbrengen, luisterend naar poëzie tot
je oren klinken.
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Tine Davids
Lidewijde Paris
Ronald Tebra
Far Wevers
Robert van 't Wout
Je kunt niemand verplichten tien uur lang naar poëzie te luisteren, behalve misschien
de verslaggever die pretendeert van een dergelijk gebeuren een volledig verslag te
kunnen leveren. Wie durft er te zeggen, dat hij, bij de verscheidenheid van
achtentwintig dichters en hun teksten, objectief en neutraal kan zijn bij het bespreken
van allen of enkelen van hen? Niemand, hopelijk.
Het hier volgende is bedoeld om een impressie te geven van de ‘Nacht van de
poëzie’, van de verscheidenheid, de poëzie en het onvermogen alles met even grote
aandacht te volgen.
‘Nacht van de poëzie’, 12 maart 1983 in Vredenburg Utrecht, is een idee van
Guido Lauwaert, die na enkele jaren in Brussel te zijn gebleven met zijn evenement
in 1980 zijn idee ook in Nederland introduceerde. Dit jaar is het de derde keer dat
in Utrecht ongeveer dertig dichters, afgewisseld door muzikanten, acrobaten en ander
vertier, een nacht vullen met het voordragen uit eigen werk. Door het grote
bezoekersaantal, ongeveer 2000 mensen per nacht, is al zeker dat ook volgend jaar
in maart weer een ‘Nacht’ georganiseerd wordt. Waarschijnlijk is het een vast
programmapunt geworden, dat zichzelf pas zal opheffen als de mensen wegblijven.
nacht van de poëzie
19.10 uur: MARCEL VAN MAELE (Komrij 0, Spiegel 0).1) Wat een opgave om een
nacht te beginnen als Marcel van Maele. ‘Ik zie het niet meer zo zitten, dacht hij’.2)
Het is nog te vroeg om al nacht te zijn. Zelfs in de zaal is het nog niet donker. Niets
wekt de schijn dat het al begonnen is. Dat klopt als blijkt dat Julian With het presteert
te laat te komen zodat de werkelijke nacht pas begint als hij het podium betreedt.
19.20 uur: Ook ROGER DE NEEF (K0, S0) verschijnt en verdwijnt geruisloos
van het podium.
19.30 uur: Onder begeleiding van de Scheveningse
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Pier opent JULIAN S. WITH (K0, S0) dan eindelijk de Nacht van de poëzie. Tot nu
toe heeft slechts Lucebert gesproken: ‘Het gedicht is eenzaam’. Deze uitspraak is
vooraan op het toneel in grote letters neergeschreven. Onder dat motto zullen nog
vele dichters en dichteressen op het podium staan.
God is een neger
die zijn tweede huwelijk
met een blanke vrouw gesloten heeft.
Kun je nog niet begrijpen
waarom hij niet zo gek is
op de kinderen
uit het eerste huwelijk?

Dit3) is kenmerkend voor de serie dichtsels die With voordraagt. Door een krachtige,
ietwat schertsende voordracht slaagt hij er in zich te revancheren op mensen die hem
tijdens de tweede Nacht van de Poëzie, in 1982, van het podium joelden.
19.45 uur: Het Orgella-kwartet slaagt er zowaar in om het publiek op bijna drie
kwartier pianospel te tracteren. Zij sluiten het eerste groepje van drie dichters af. De
bovengrens van de humor van Guido Lauwaert is gevat in: ‘Wat erg dat door de
bezuinigingen vier pianisten aan één vleugel moeten spelen.’
20.25 uur: Op slechts één piano vormt HANS DORRESTIJN (K0, S0) de grens
tussen entr'acts en dichters. Met liederen die aan cabaret doen denken, weet Dorrestijn
zowel kinderen als volwassenen voor zich te winnen. Vooral zijn versie van het
drinkersgeluk krijgt veel bijval. ‘Voor drank moet een reden zijn, een jeugd als die
van Dorrestijn.’
20.35 uur: Geert Lubberhuizen kondigt aan ook deze nacht weer de treintijden te
zullen omroepen. ‘Voor de trein naar Wolvega is het nog te vroeg.’ Zou het echt een
herhaling van vorig jaar worden?’
20.38 uur: HELEN KNOPPER (K0, S1) zegt zelf dat ze de structuur van de bundel
Tot aan de sprong4) niet zal uitleggen gezien de acht minuten die ze maar heeft. Maar
wat verwacht zij dan van het inzicht
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van het publiek? Een futloze presentatie doet de rest. Door haar gedicht Schorpioen
op te dragen aan alle schorpioenen in de zaal probeert zij de aandacht van tenminste
1/12 deel van het publiek te winnen.

Harry Mulisch

20.46 uur: HARRY MULISCH (K1, S1), aangekondigd door Lubberhuizen als
de vrijwel zekere ontvanger van de Grote Prijs der Nederlandse Letterkunde, roept
hoge verwachtingen op. Maar wie, o, wie kan luisterend doorgronden wat hij
voordraagt? (De kranten van de volgende dag hadden de titel al niet goed
meegekregen: Opus Grande/Gran/Gram/Ram). Door een inspiratieloze binnensmondse
presentatie is hij nauwelijks te verstaan en wat men kan verstaan, is niet verstaanbaar
in andere zin; versluierende metafysica, te complexe beelden. Uit de zaal komt een
matig applaus.
21.15 uur: FREDDY DE VREE (K4, S0) leest vooral vertalingen, o.a. een gedicht
van Pierre Louys. Leest verder de door hem verzonnen biografie van Al ister Crawly,
die meent de antichrist te zijn.
21.25 uur: Het optreden van ADRIAAN MORRIËN (K2, S2) valt uiteen in drie
delen. Eerst leest hij gedichten als Handschrift en De kunst van het dichten; zijn Ars
Poetica5). Het is inderdaad een woordenspel. Door de vele alliteraties, binnen- en
tussenrijmen en assonanties doet zijn poëzie vaak wat traditioneel aan, maar blijft
luchtig door de speelsheid, de eenvoud van woorden. Het tweede gedeelte van zijn
optreden bevat meer persoonlijk getinte gedichten. Zijn taal wordt nu hier en daar
wat duister, al blijft het spel-element nog steeds aanwezig.6)

Dag en nacht
Mijn moeder was een dagpauwoog
en vloog mijn vader veel te hoog.
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Met zulke ogen in 't gezicht
was zij te donker voor zijn licht,
te teer voor zijn hardhandigheid
en er door niets op voorbereid.
Hij brak haar zonder dat hij 't wilde,
uit liefde die geen liefde stilde,
zodat zij neerstreek, nooit meer vloog,
nog altijd mooi: een nachtpauwoog.

De paradox is zijn meest geliefde stijlvorm. ‘Doodgaan zou heel fijn zijn, als je het
heel vaak doen kon.’ ‘Zolang er nog leven is, is er dood.’ Morriën besluit met een
reeks ‘uitspraken’: korte rake paradoxen, aforismen, die door de zaal met veel gelach
en applaus worden ontvangen.
21.50: De zaal is nog enthousiaster over TOM LANOYE (K0, S0), die korte versjes
leest vol cynisme, humor en woordspelingen. De expressieve voordracht gaat in
november 1919 zelfs over in een bezwerend soort gezang. Iemand uit het publiek
reageert daarop: ‘de volgende keer niet meer zingen, hoor.’ Het blijkt weer dat de
meest verstaanbare en cabaret-achtige dichters op deze Nacht het publiek het beste
bereiken. Tom Lanoye's poëzie gaat echter nog verder dan het alleen maar grappige
woordspelinkje; er zit

Tom Lanoye

een grote diepte in zijn heldere woorden. De eerste betekenislaag is de grappige.
Vanuit een tweede laag komt de werkelijke betekenis van zijn gedichten naar boven.
Ook de mensen in de zaal merken dat blijkbaar.
22.00 uur: In schril contrast met Lanoye staat ‘Vader zingt aan tafe.’ Tijd voor een
Belgisch bier, dat aanmerkelijk beter smaakt dan de gemelijke zang van Vader.
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22.20 uur: CEES BUDDINGH' (K6, S3) leest zijn gedichten als vanouds op een
droge, quasi-ongeïnteresseerde wijze voor. In sonnetvorm, maar dan zonder het
bijbehorende rijmschema, brengt hij een gedicht over een dode pissebed. Een zwakke
poging om het sonnet nieuw leven in te blazen. Buddingh' leest hoofdzakelijk oud
werk voor. Al is Buddingh' nog zo traag, d'oubolligheid hangt nog in zijn kraag.
22.40 uur: RUTGER KOPLAND (K6, S3) leest zijn gedichten voor als een
vegetariër die bij de slager een ons gehakt bestelt. De keuze van de gedichten geeft
prima weer hoe hij zich ontwikkeld heeft. Zijn poëzie wordt minder anekdotisch,
getuige zijn laatste bundel7), waardoor zij aan zeggingskracht en duidelijkheid wint:

Commentaren I
Het al zo vaak hebben gezegd,
zoveel pogingen al hebben gedaan
en ontdekt hebben dat
het niet was gelukt.
Wat valt er nog meer te zeggen
van een afgekloven bot,
een schoon, wit, glad bot:
het ligt daar in het gras.
Wat overblijft, volmaakte resten,
volmaakt onbelangrijk.

Johnson Brothers Ltd.

Vooys. Jaargang 1

28
22.50 uur: De Utrechtse dichter SIMON KNEPPER (K0, S0) treedt vlak voor de
Zangeres Zonder Naam op. Is dit bedoeld om de overgang te vergemakkelijken?
Kijmwoorden raden als bij ‘Candlelight’.
23.00 uur: De Zangeres Zonder Naam (128-158-170, of andersom), de Mater
Misericordia, beschreidt het podium. [sic]. De zaal wordt in verlegenheid gebracht.
Is dit uitlachen of toelachen, enthousiasme of valse schaamte?
23.30 uur: Na de hilariteit komt de ernst van HUGO CLAUS (K4, S5). Het publiek
heeft moeite met de omschakeling. Claus leest het lange gedicht Jan de Lichte voor.8)
Het gedicht leent zich kennelijk niet zo voor voordracht tijdens een marathonzitting.
Archaïsmen maken, dat het moeilijk te volgen is.

Zangeres Zonder Naam

0.05 uur: Na een optreden van het Nederlands Blazers Ensemble treedt nogmaals
de Zangeres Zonder Naam op. Dit keer onder begeleiding van Harry Mooten en het
Nederlands Blazers Ensemble. Zij zingt een tekst van Lucebert: De soldatenmoeder.
Het ovationeel applaus klinkt hol; het heeft iets van schrijnend cynisme.
0.20 uur: Na de drukte rond de Zangeres Zonder Naam komt de rust van de ingetogen,
homo-erotisch getinte poëzie van EDDY VAN VLIET (K0, S0). De fallussymbolen
blijven in zijn hele poëzie overeind. Van zijn mislukte afrekening met zijn jeugd
klinkt nog een fatalistisch besef in zijn gedichten door.
0.30 uur: Het veelvuldig gebruik van geplagieerde beeldspraak laat de poëzie van
RABIN GANGADIN (K0, S0) leeg klinken. Of drukt hij de twijfel en angst om het
menselijk handelen ermee uit?
0.40 uur: ASTERE MICHEL DHONDT (Utrecht, 12 maart 1983). Dhondt (K0,
S0) hult zich zoals gebruikelijk in mist en nevelen. Hoewel sommige
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briefgedichten in aanzet duidelijk zijn (Brief van Astère aan Pierre - Symbiose),
verdwijnt in de rest van de tekst de pedofilie als onderwerp volledig. Het enige dat
overblijft is een collage van pietepeuterig gedetailleerde natuur- en
gebouwbeschrijvingen. Guido Lauwaert: ‘Wakker worden, jongens en meisjes’.

Hans de Greve

0.52 uur: Mooie-jongen-mooie-handtekening HANS DE GREVE (K0, S0) is een
jonge Vlaamse romanticus, die met zijn jonge poëzie schittert tussen de zwakkere
geesten. Hans de Greve boeit met zijn poëzie de één, met zijn uiterlijk de ander, met
beide de meesten.
1.00 uur: Hoera, geen herhaling: Lubberhuizen heeft géén treinen genoemd! Hij
stelt ons gerust dat alle treinen echt op tijd vertrokken zijn. Hij loopt het lijstje even
na en concludeert dat ook de allerlaatste trein al weg is. Nu kunnen we allemáál
blijven.
1.05 uur: De drumsolo van Martin van Duinhoven. Onvoorstelbaar wat een simpele
kracht dit frêle mannetje hier laat zien, puur exhibitionisme bijna.
1.20 uur: JAN EIJKELBOOM (K0, S0) draagt een paar van zijn vertalingen voor.
Zijn eigen gedichten, waaronder het sonnet Egidius, zijn helder, misschien zelfs
pretentieloos geschreven. Het is echter geen nieuw realisme, daar is de vorm en soms
de inhoud te gedegen en te strak voor.
1.45 uur: De gedichten die REMC0 CAMPERT (K6, S5) voordroeg zijn vrij
somber van toon; Rouwkamer in de P.C. Hooftstraat over de dood van
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Boersma, een vriend van hem, Januari 1943 over de dood van zijn vader. Vorig jaar
onderbrak Campert na reacties uit de zaal het lezen van zijn gedichten en vertok. Dit
jaar is het publiek opmerkelijk stil, het zit aandachtig te luisteren en terecht.
1.50 uur: De enige echte N.N. van de nacht betreedt het podium: JOHAN (×)
JOOS (K0, S0). Kenners weten dat er niet te voorspellen is hoe hij zijn tijd op het
podium zal vullen. Schichtig en alsof de angst hem op de hielen zit loopt hij
schreeuwend en kermend over het podium, bijna letterlijk om aandacht vragend.
Door middel van ‘Verfremdungseffekten’ probeert hij de zaal wakker te schudden.

Johan Joos

‘Let your brains work’, en na applaus: ‘May I ask you a simple question: why did
you come here?’ Het publiek weet zich geen raad met deze performance. De helft
lijkt zich tegen Joos' optreden te keren. De anderen vermaken zich met zijn act. Joos
geeft zodoende stof tot discussie.
2.15 uur: De Boli's betreden als een soort George en Mildred het podium: Jut en Jul
op trekpiano en tingeltangel. Gelukkig is het optreden als persiflage op het serieuze
levenslied bedoeld; we mogen lachen.
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2.50 uur: PATRICK CONRAD (K0, S0) wordt een barokdichter genoemd, ook wel
schrijver van maniëristische, decadente, sensuele poëzie. Nu leest hij een aantal
gedichten met als hoofdthema de botsing van ideaal en realiteit, van natuur en patroon.
3.05 uur: De zaal is redelijk stil als ED LEEFLANG (K0, S0) leest. Voor zijn sterk
beeldende gedichten heeft het publiek veel waardering. Of is het langzaam aan het
indutten?
3.18 uur: Don Martinez (trampoline meligheid) is niet zo leuk als hij denkt dat-ie is.

Patricia Lasoen

3.30 uur: PATRICIA LASOEN (K0, S0). Haar bundel De witte binnenkant moet
nog gepubliceerd worden. In het titelgedicht van deze bundel duiden sneeuw en maan
op een romantisch, emotioneel en lyrisch karakter. Haar beschrijvingen zijn net niet
te plastisch; soms een beetje saai, maar meestal verfijnd. Het valt op dat er maar drie
vrouwen uitgenodigd zijn. Zijn er relatief echt zó weinig dichteressen?
3.40 uur: Het eind is in zicht. Maar we moeten wakker blijven voor de groten die
nog komen. We zijn een uur achter op het schema. Tijdens STEFAAN VAN DEN
BREMT (K0, S0) valt op dat krachteloze vertalingen het op dit uur niet zo goed
doen.
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Diana Ozon

3.50 uur: Verschrikt wordt het ingeslapen publiek wakker door het voortrazende
optreden van DIANA OZON (K0, S0). Na al de dichters van wie je beter bundels
kunt kopen, schijnt het publiek te beseffen dat het nu moet opletten: dit moet je niet
lezen, dit moet je beleven en ondergaan. Vorm en functie van haar poëzie zijn speciaal
afgestemd op de voordracht. De functie van Diana's punkpoetry is het wakker
schudden van een ingedommelde maatschappij. De vorm van haar teksten is op papier
nog niet zo fascinerend
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maar de performance maakt zo'n groot deel uit van de uiteindelijke vorm, dat pas bij
voordracht de zo gewenste harmonie tussen Vorm en Functie bereikt wordt.
4.10 uur: Even uitblazen met Goed Koper en Hout.
4.25 uur: HERMAN DE CONINCK (K3, S1) is de belangrijkste vertegenwoordiger
van het Vlaams nieuw-realisme. Nederlands ‘nieuw’-realisme hebben we vanavond
gehoord van b.v. Buddingh', en wordt gekenmerkt door een lege gedateerde inhoud,
geplaatst in een dure schilderijlijst (zie Pluck de dag, C. Buddingh' 1965).
Het verschil tussen het Noordnederlandse en het Vlaamse nieuw-realisme geeft
De Coninck aan in het volgende gedicht uit De lenige liefde9):

aan buddingh'
ik hou wel van gedichten
als gespierde kerels van behaarde
mannelijke taal, die zich krabben
waar het jeukt, die oergezond
op je afkomen en zeggen: ga zitten,
ik ben een gedicht, aangenaam, en
waarover zullen we het hebben.
zulke gedichten kunnen natuurlijk even vlot
over liefde als over Vietnam praten,
en misschien zijn zij wel verantwoordelijk
voor de gezondheid van de poëzie,
zoals limburgse boeren voor de gezondheid
van de moraal.
maar ik hou eigenlijk nog meer
van een groep woorden die zich samen
plotseling bizonder intiem gaan voelen
en zeggen: laat ons nou maar altijd
bij elkaar, er hoeft er geen meer bij te komen.
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De Conincks realisme is veel meer van persoonlijke aard. Al lijken de gebeurtenissen
uit zijn gedichten zo uit het dagelijks leven gepiukt, de diepere waarheid in zijn werk
komt bij eerste aanhoren al onmiskenbaar en duidelijk naar boven.
4.35 uur: JULES DEELDER (K2, S1) spreekt voor zich(zelf). O Gij, die sneller
spreekt dan God-weet-wie kan luisteren. Wat Deelder doet is in één woord
onnavolgbaar.

Jules Deelder

Het laatste uur is de stemming er weer. Na het dieptepunt tussen kwart voor 3 en
kwart voor 4 is nu iedereen weer wakker.
4.45 uur: Nu JAN BLOKKER JR. (K1, S0) nog even, en dan zijn we er van af. Hij
intrigeert door de emotionele lading van zijn poëzie. Na alle verschillende indrukken
en confrontaties, na 10 uur allerlei, zijn we ineens - met wie er nog over zijn bewogen en geroerd.
Het is vijf uur.

alle foto's: R. Tebra en R.J. van 't Wout

De zaal is bijna leeg. Het grote licht gaat aan en langzaam begint
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men te beseffen dat het weer dag wordt. De Nacht is over. De mededeling van Geert
Lubberhuizen klinkt nog na: ‘Volgend jaar maart weer een Nacht van de Poëzie.’
Voorlopig hebben we weer een jaar om aan het idee te wennen.
Want, wat blijft er over van een dergelijke Nacht? Natuurlijk was het leuk en
gezellig, maar er rijzen ook vragen. Kan het nog wel, zo'n Nacht? Is het niet zo dat
we de tijd van de massale happening achter ons hebben? Een aanwijzing daarvoor
kan zijn dat er dit jaar niet de sfeer hing die er verwacht wordt te zijn op een dergelijke
gebeurtenis. De roes waarin men het spektakel dient te volgen ontbrak. In plaats
daarvan zat het merendeel van het publiek tam, bijna gelaten te consumeren wat er
aangeboden werd, in plaats van actief deel te nemen aan wat er op het podium
gebeurde. Er werd netjes op tijd geklapt, bijna na elk gedicht, en er was nauwelijks
of geen verzet tegen de wat mindere, of zelfs vervelende dichters of dichteressen.
Wat de entr'acts betrof: hetzelfde.
Misschien zit daar wel de fout. Het is te veel om in een keer te consumeren, zeker
als het niet in een soort roes verloopt. Datzelfde zien we ook bij de entr'acts; niet
écht leuk, niet écht goed (althans de meeste niet). Een Zangeres Zonder Naam
uitnodigen vraagt bijna om moeilijkheden. Als van het hele publiek 10% werkelijk
van de muziek van dat mens houdt, is het erg veel. De kans dat een dergelijk optreden
door het publiek niet gepikt wordt zit er dan ook zeer wel in. Maar niet bij dit publiek,
dat waarschijnlijk ‘happening-moe’ is en het met de kritische zin niet zo nauw neemt.
Volgend jaar dus weer een Nacht? Ja dus, dat staat bij voorbaat al vast. En het
publiek? Ach, het publiek komt toch wel. En klappen doet het ook! Zodoende staat
de Nacht van '85 bij deze ook al vast.
‘De avond daalde, viel, schreed voort.’
(A. Morriën)10)

Eindnoten:
1) (Komrij 0, Spiegel 0) staat voor het gegeven dat er van de dichter geen gedichten opgenomen
zijn in Komrij's bundel De Nederlandse Poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige
gedichten, Bert Bakker, Amsterdam, 1979, en geen gedichten in Hans Warrens Spiegel van de
Nederlandse poëzie, Amsterdam 1979.
2) uit: Tweeluik, Manteau 1977.
3) uit: De weerzinwekkende worsteling, USP, Utrecht 1981.
4) uitgegeven bij Bert Bakker, Amsterdam 1982.
5) uit: Het gebruik van een wandspiegel, De Bezige Bij, Amsterdam 1968
6) ter illustratie het gedicht ‘Dag en nacht’, te vinden in Moeders en zonen, Amsterdam 1968.
7) uit: Dit uitzicht, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1982.
8) uit: Jan de Lichte, Ziggurat, Antwerpen 1981.
9) uit: De lenige liefde, Orbis en Orion uitgevers, Beveren 1969.
10) zie noot 5.
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W. Muller
N.N.
Twee minuten over elf. Een oorverdovend gejuich stijgt in de zaal op. Eindelijk komt
ze dan; de koningin van de levenspoëzie. Haar naam was niet te vinden in Knuvelder,
dus achtergrondinformatie moet ik u helaas onthouden.
Het eerste nummer is meteen ijzersterk. Het publiek is niet meer te houden, als ze
het vers dubbel mogen horen. Met een band meezingen is dan ook zó moeilijk, dat
zelfs de grote Dorrestijn dit niet aandurfde.
Inspelen op het publiek is ook zo'n sterk punt. Als ze zich tot een jongen op de
eerste rij wendt met de woorden ‘Jongen, ben jij je moeder vergeten?’ barst deze
berouwvol in tranen uit. Zelfs Johan Joos kon dergelijke reacties van het publiek niet
loskrijgen.
Een volgend punt in de levenspoëzie van onze artieste is de humor. Toen Simon
Knepper, even eerder op de avond zijn gedicht Omtrent Potgieter ten gehore bracht,
reageerde de zaal met een onderdrukt gegrinnik. Als onze zangeres echter haar
volgende nummer aankondigt met de woorden: ‘Als je tegenwoordig je scheiding
in je haar niet goed hebt zitten, heb je al een echtscheiding,’ is de zaal zo overdonderd
door deze meesterlijke woordspeling, dat ze er stil van wordt, eindelijk.
Tenslotte ook nog iets over vorm & inhoud van de levenspoëzie. Hierover kan
men kort zijn: vorm en inhoud zijn niet éen. In Anita (zelf geschreven!) wordt namelijk
betoogd dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen blank en niet-blank.
In het lied echter is het ene blanke vers nog niet afgelopen, of het volgende komt
er alweer aan. Even nog werd er een doorbraak verwacht in de regels: Denk toch
heel goed na,
voor je scheiden ga..., maar gelukkig, de t kwam er even later toch nog achteraan.
Toen er aan het eind van haar optreden om een toegift geroepen werd, werd ons
medegedeeld dat er even later nog een verrassing zou komen. Deze verrassing was
een tweede optreden. Dit bleek een enorme stijging in de verkoop van de consumpties
te veroorzaken. De reden hiervan is mij geheel onbekend, geloof ik.
De eerste bundel, met als titel Schep vreugd' in 't leven wordt met spanning
tegemoet gezien.
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Marijke van Rooijen
Henri-Floris Jespers en de nacht van de poëzie
Terwijl op de gangen de glazen pils en de broodjes salami grif over de toonbank
schuiven, gaat in de Grote Zaal van Vredenburg de poëzie op soortgelijke wijze van
de hand. Gedichten en gedachten aan de lopende band, in massaproduktie. De
geblaseerde toehoorder gelooft het allemaal wel.
Wat beweegt - vraag ik me stilletjes af - die mensen, dichters en toeschouwers,
om hier te zijn, om dit psychisch exhibitionisme in een soort gecultiveerde peep-show
respectievelijk uit te voeren en gade te slaan? Gedijt poëzie wel in de nacht, in de
benauwde lucht van drank en sigaretten, de uitwaseming van teveel lichamen op een
te kleine oppervlakte? Moet poëzie niet resoneren in plaats van als een wekker af te
ratelen?
Een spektakel ís het. Zeker. Pianogepingel; hoorngetoeter; een trampoline-lolbroek;
een mollig meisje ondersteboven in de nok; vuurwerk... En als de klap op de vuurpijl,
de Zangeres Zonder... Naam, die met één lied meer losmaakt dan dertig dichters met
hun bundeltjes bij elkaar.
Er is iets hopeloos mis. Het is niet de poëzie. Het is de nacht. Zelfs zo'n Joos kan
er zich niet aan ontworstelen, al gilt en kronkelt hij nog zo hard. De dromen en de
illusies van de nacht houden de mensen in hun ban: denkers en dichters, in de zaal
en ervóór. Ik wacht op Joachim Stiller. Nee - op Henri-Floris Jespers. En vervloek
het lot dat me deze onbekende Vlaming heeft toegespeeld om getuigenis af te leggen
van de zoveelste ego-trip. Ondertussen komen en gaan ze, de mannen met brillen,
broeken en jasjes, onderkoelde stemmen en wijze blikken, in groepjes van drie. Het
is alsof je op dwangmatige wijze keurig in vakjes gesorteerde bonbons achter je
kiezen stopt, zonder te proeven hoe ze nu eigenlijk smaken. Jespers is er niet bij. Je
luistert wel maar je hoort niets. Je kijkt wel (met door de rook brandende ogen), maar
je ziet niets.
Op de lange tafels in de gangen liggen boekjes koud en dun te glimmen.
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Te streng, te gladjes om aan te raken. Boosaardig priemen de opschriften je tegemoet.
Het is allemaal niks. Niet zó. Jespers wordt sympathieker naarmate het vermoeden
groeit dat hij wegblijft. Ook hij begint zijn naam reeds te verliezen. Geruisloos gaat
dat. Hij wordt stiller... Joachim Stiller. De magie van de poëzie, het realisme van de
nacht (of andersom?) staan het toe. En ik denk: áls hij komt, dan zonder bril en jasje,
zonder papieren, ja, zelfs zonder stem. Als hij komt, dan is het niet om iets te zeggen,
maar om de handen voor het gezicht te slaan, neer te knielen misschien, om te luisteren
naar de stilte van zijn armoede en niet meer te zijn. Hij zal geen profeet zijn, geen
Christus-figuur, zelfs geen dichter. Hij zal helemaal niets zijn, maar een echt mens:
de eerste van deze avond. En al die overdreven, veel te romantische sterren zullen
uitdoven in het vale licht dat uit het niets verschijnt. Magie en realisme ontmoeten
elkaar in de ene, ongedifferentieerde zon, die triomfantelijk opgaat over de glasheldere
dag. DE DAG VAN DE POEZIE.
Maar het is stikkedonker. Ik zoek iemand die uitsluitsel over Jespers kan geven.
Na wat pijn en moeite (de pijn veroorzaakt door de muur Guido Lauwaert, een
heerschap dat zijn naam niet verdient, geloof ik), weet ik presentator Lubberhuizen
het bevrijdende woord te ontfutselen: Jespers komt niet. Er blijft niets anders over
dan naar huis te gaan, de dag af te wachten. Wakend, niet dromend. Dank u.
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R.L.K. Fokkema
‘En bijbelteksten lagen op de loer’1)
Aan de Katholieke Universiteit van Leuven is zaterdag 12 maart j.l. een
Achterberg-symposium gehouden waarop Jan de Piere en Marcel Janssens uit Leuven,
Hans Barendregt en Andries Middeldorp uit Nederland spraken. Vooral de bijdragen
van de laatste twee belichtten op begrijpelijk katholiek verzoek, de protestantse
achtergronden en aspecten van Achterbergs poëzie, het thema van de bijeenkomst.
Zonder de dichter tot de hofdichter van het Nederlandse orthodoxe protestantisme
te kronen, wees Middeldorp erop hoe nauw Achterbergs taal soms aansluit bij de
tale Kanaäns en bij de taal van het gebed. Middeldorp heeft eens een Gereformeerde
Bondsdominee beluisterd, die op kunstige wijze de tweede strofe van Bekering
(Verzamelde gedichten, p. 600) in zijn gebed vervlocht:
Ik deed van alles wat gedaan kon worden
het meest misdadige - en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.
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De derde regel van de strofe bevat een zinspeling op Openbaring 2: 17, waar staat:
‘Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal
hem geven een witten keursteun, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven,
welken niemand kent dan die hem ontvangt.’
Met de tale Kanaäns, zoals die verankerd ligt in de Statenvertaling, was Achterberg
zeer vertrouwd door een godsdienstige opvoeding waarin drie- soms viermaal per
dag uit de bijbel werd voorgelezen; des zondags tweemaal ter kerke werd gegaan,
op weekdagen catechisatie werd gevolgd en de jongelingsvereniging bezocht. Daarop
wees vooral Hans Barendregt. In zijn voordracht onderscheidde hij drie soorten
zinspelingen. De meest eenvoudige is de bijbelse naam als Mozes, Kaïn, Over de
Jabbok, Jericho. Wie een dergelijke naam niet kent, kan hem al vinden in de lijst van
bijbelse namen die Van Dale's woordenboek bevat. Van (zinspelingen op)
bijbelteksten die in Achterbergs poëzie voorkomen, wordt de herkenning al weer
wat lastiger. Wie niet onmiddellijk zinspelingen herkent, kan de teksten vinden met
behulp van Trommius' Concordantie. Wanneer hij zijn argwanende ontvankelijkheid
voor ieder woord in een gedicht althans in stelling brengt.
Als voorbeeld van een weinig in het oog lopende zinspeling gaf Barendregt de
slotregel van Uitwendigheid (V.G., p. 384):
Alle deurknoppen
van uw huis
liggen geschapen
in mijn vingertoppen,
uwe uitwendigheid
staat in mij uitgebreid.
In het verlengde van
mijn oogas ligt de gang.
Tegen mijn vlakke hand
spant de deurspant.
Mijn voorhoofd snijdt uw ruit.
Ik open en niemand sluit.

De slotregel is een onmiskenbare ontlening aan Openbaring 3: 7-8, waar staat: ‘Dit
zegt de Heilige, de Waarachtige, die den sleutel
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Davids heeft: die opent, en niemand sluit, en hij sluit, en niemand opent. Ik weet
uwe werken; zie ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die
sluiten [...].’
Een ander voorbeeld is de passage uit Volume (V.G., p. 508):
toen gij in diepte en dikte,
lengte, breedte en hoogte
bestond voor mijn zintuigen,
die u naar binnen zogen.

Men leze Epheziërs 3: 17-19: ‘Opdat Christus door het geloof in uwe harten wone,
en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met
al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij. En bekennen de
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de
volheid Gods.’
Het gaat hier om direct aanwijsbare bijbelteksten die Achterberg naar zijn poëzie
transporteert, - een procédé van ontlening, zinspeling en toeëigening waarover op
interpretatief niveau nog veel te zeggen zou zijn. Moeilijker wordt het leesvoorstel
van Barendregt te accepteren, wanneer hij in Vervaldag bijbelse toespelingen
ontwaart:
Het oud aroom dat om de dingen hing,
is langzaam van hun wezen afgegaan
sedert ge niet meer zijt voorbijgegaan,
gelijk Saturnus wandelt in zijn ring.
Bij het verbreken van dezelfde ring
waarin de sterren reizen op hun baan
zijn mijn gedachten naakt komen te staan
in het portaal mijner bewustwording.
Ik moet de wereld in zonder respijt
en zou niet weten uw verblijf te noemen.
De woorden gaan vooruit en wenken mij.
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Hier valt geen enkel feit meer te verbloemen.
Maar elke waarheid heeft zijn overzij.
Ik ben u aan de buitenkanten kwijt.

Voor de bijbelvrije lezer is het een gedicht dat spreekt van de ervaren verlatenheid
sinds het vertrek van een geliefde, en van de hulp die de taal biedt bij het ongedaan
maken van de ontstane desoriëntatie. De bijbelvaste Barendregt leest in het gedicht
ook godverlatenheid op grond van vermoede zinspelingen op de verdrijving uit het
Paradijs. Dat noem ik nog eens creatief lezen; er zijn immers weinig taalfeiten die
een dergelijke bewering staven. Barendregt verdedigde zijn voorstel met verwijzing
naar ‘naakt’ (r.7), naar ‘het portaal mijner bewustwording’ (r.8, te verbinden met de
boom der kennis), voorts op r.9 ‘Ik moet de wereld in’ (de uitdrijving), op r.11, ‘De
woorden gaan vooruit en wenken mij’ (Christus, het vleesgeworden woord, die aan
de einder, de volheid der tijden, verschijnt). Is dit genoeg om in Vervaldag met
zekerheid een parallel te lezen tussen een herstelbare verloren liefde en zondeval,
gevolgd door Christus' verzoening? Ik aarzel, want ik weet dat die gewenste zekerheid
bij interpretatie nimmer geheel en al valt te verkrijgen: poëzie gaat soms het verstand
te boven.
Wellicht is het mogelijk in een laat stadium van de interpretatie de spectaculaire
resonantie als hypothese te opperen. Daarmee bepleit ik een hiërarchie in mogelijke
lezingen: wat aantoonbaar is over de gehele linie verdient allereerst de voorkeur.
Maar soms wordt een lezing van een gedicht een geloof, dat is de zekerheid van
dingen, die men niet zeker weet.

Eindnoten:
1) Citaat uit Mania Religiosa van Achterberg (V.G., p. 931).
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