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Willem van den Berg en Herman Pleij
Woord vooraf
DEZE BUNDEL BEVAT EEN AANTAL BIJDRAGEN OVER DE VRAAG OF
JE VAN DE OUDERE NEDERLANDSE LETTERKUNDE KUNT houden. Ze zijn
alle geschreven door professionele onderzoekers van ons literaire erfgoed. Aanleiding
vormt het afscheid op 12 september 1997 van Eddy Grootes, hoogleraar in de
Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Juist aan hem is deze bundel met ‘bekentenissen’ van collega's opgedragen, omdat
hij in allerlei functies en hoedanigheden een vooraanstaande rol gespeeld heeft bij
de verbreding van de belangstelling voor de literatuur uit het verleden. En dat deed
hij niet alleen door zelf te bemiddelen tussen een oudere tekst en het moderne publiek,
maar ook door initiatieven te nemen en vooral te begeleiden die de toegankelijkheid
konden bevorderen. Zo is hij van meet af aan als redacteur betrokken geweest en
gebleven bij het tijdschrift Literatuur en de serie Griffioen. Maar er is (veel) meer
geweest op dat terrein.
Literatuurhistorici zijn ook gewone lezers. Maar is er ooit iets in hun object dat hun
zonder omwegen direct aanspreekt? Is het voor hen (maar ook voor anderen) mogelijk
om persoonlijk geraakt te worden door een tekst van vroeger, zeg maar van vóór
Multatuli? Natuurlijk maakt intensief onderzoek rond een tekst uit het verleden deze
interessant en intrigerend, en heeft het zijn aantrekkelijkheden om deze te interpreteren
en (cultuur)historisch te plaatsen. Maar wie grijpt naar Maerlant, de Elckerlijc, Bijns,
Bredero, Hooft, Feith of Potgieter om een uurtje te kunnen genieten of ontroerd te
raken? En hoe spannend is een voorstelling van Vondels Joseph in Dothan eigenlijk?
Zou je daar ook puur voor je genoegen naartoe gaan? Of is het eerder uit de
benieuwdheid hoe
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inventief regisseur en spelers met zo'n weerbarstige tekst omspringen? Maar wat is
dan eigenlijk het verschil?
Antwoorden op zulke vragen lijken afhankelijk te zijn van heel wat
niet-geëxpliciteerde standpunten ten aanzien van de omgang met oudere teksten. Zo
is vaak geopperd, ook bij moderne literatuur, dat het bestuderen van een literaire
tekst spontane appreciaties daarvan in de weg staat. Maar het omgekeerde zou
evenzeer kunnen gelden: juist door een dergelijke bestudering of de kennisname van
de resultaten daarvan kan een meer persoonlijke verstandhouding ontstaan. Elke
intimiteit met een literaire tekst komt immers tot stand op grond van voorkennis en
verwachtingspatronen. Gaat het om een oudere tekst, dan veronderstelt deze habitus
meer bagage en brandstof. Maar daarna is die intimiteit van principieel dezelfde aard:
je moet er alleen wat meer werk voor doen. En is dat laatste dan weer de voornaamste
reden dat spontane behoeften doorgaans achterwege blijven?
Menigeen lijkt ook aan te nemen, dat de oudere Nederlandse letterkunde gewoon
minder aantrekkingskracht heeft vanwege haar meer tijdgebonden karakter dan
(on)vergelijkbare teksten in het buitenland. Hoe dan ook, velen achten de Roman de
la rose, Chaucer, Shakespeare, Diderot, Goethe, Jane Austen en Balzac aanzienlijk
leesbaarder dan wat onze letterkunde in dezelfde perioden te bieden heeft. Of
ontbreekt het ons vooral aan excellente vertalingen van de eigen meesterwerken uit
het verleden?
Op al deze vragen zijn uiteenlopende antwoorden te geven en dat gebeurt ook in
deze bundel. Ze lopen uiteen van enthousiaste aanhankelijkheidsbetuigingen tot aan
knorrige distantiëringen van zulke aansporingen tot intimiteit. Maar het aardige blijft,
dat iedereen zich op haar of zijn manier toch blootgeeft. Sommigen doen dat vrij
impliciet door in bewonderende termen rond een auteur of tekst heen te cirkelen.
Anderen daarentegen zijn uitgesproken expliciet en kruiden hun standpunten met
openhartige biografische details.
Literatuurhistorici - Eddy Grootes is er zelf een onuitgesproken voorbeeld van nemen gewoonlijk veel distantie in acht en laten zelden het achterste van hun tong
zien. In deze bundel worden zij zichtbaar als gewone lezers, met het hart op de tong,
en dat is voor de verandering aangenaam onthullend.
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Marijke Barend Van Haeften
Literatuur voor de lijst en lezen voor de lol.
Of: waarom ik van sommige historische teksten houd
OP DE MIDDELBARE SCHOOL MOETEN LEERLINGEN OPGELEID WORDEN
TOT LITERAIR COMPETENTE LEZERS. AAN HET EIND VAN de rit dienen
ze het vermogen te bezitten om met literaire teksten uit heden en verleden om te
gaan. Dat betekent dat ze die teksten kunnen interpreteren, analyseren en beoordelen,
en een verslag kunnen uitbrengen van de eigen ervaringen met diezelfde teksten.
Daarnaast hopen de meeste docenten dat hun literatuuronderwijs een bijdrage levert
aan de culturele en persoonlijke vorming van hun leerlingen en streven ze naar de
instandhouding en bevordering van het leesplezier van hun pupillen. Daarbij kunnen,
stelt Cor Geljon in zijn handboek voor de literatuurdidactiek Literatuur en leerling,
vijf functies van literatuuronderwijs worden onderscheiden, te weten
cultuuroverdracht, esthetische vorming, individuele ontplooiing, maatschappelijke
bewustmaking en leesplezier. Dat laatste, het leesplezier, wordt vaak gezien als een
metadoel dat weer onderscheiden kan worden in vier verschillende soorten: evasie
of compensatie, affirmatie, innovatie en de behoefte aan structuur. Het is echter niet
alleen de inhoud die leesplezier verschaft. Ik citeer:
Ook het leesproces zelf kan lezen tot een genoegen maken. Volgens
Steinmetz is leesplezier in hoge mate afhankelijk van de capaciteit van de
lezer teksten te recipiëren en te verwerken. Het geeft een prettig gevoel
als je in staat bent betekenis toe te kennen aan een tekst. Een hogere vorm
van leesplezier
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kan optreden als de beproefde leestechniek tekortschiet en de lezer zich
een wijze van verwerking eigen moet maken.
Nadenkend over de vraag van de redactie van deze feestbundel of je wel echt kunt
houden van een oude tekst, schoten bovenstaande doelen van (historisch)
literatuuronderwijs en vormen van leesplezier mij te binnen. Nee, ik neem geen oude
teksten ter hand als ik in mijn schaarse vrije tijd lekker wil lezen. Ik selecteer op
thema en auteur of ik kies een boek over een onderwerp waar ik niets van weet of
waar ik een goede recensie over heb gelezen. Reflecterend op de vraag waarom ik
met bepaalde boeken zo'n intieme relatie krijg, bedacht ik dat de hierboven geciteerde
toelichting op het leesproces bij mij inderdaad een rol van betekenis speelt. Vooral
ook als ik oudere teksten ter hand neem. Het moeite doen voor een tekst, het gevoel
krijgen de tekst steeds beter in de vingers te krijgen en de bedoeling te kunnen
doorgronden, maken dat ik met tekst en auteur een relatie krijg.
Bij oudere boeken speelt voor mij de relatie tot de auteur overigens een grotere
en andere rol dan bij moderne teksten. Het is er immers door de moderne
literatuurwetenschap maar al te zeer ingestampt dat ik de persoon van de auteur
vooral niet moet verwarren met de personages in zijn of haar werken. Dat mag bij
historische teksten natuurlijk ook niet; maar als ik lang naar een autograaf of zelfs
maar een handtekening van een schrijver gezocht heb, ga ik toch een beetje van zo
iemand houden als ik eindelijk iets concreets heb gevonden. Zo herinner ik me
bijvoorbeeld mijn opwinding toen ik in de Dom in Haarlem op de grafsteen stond
waaronder Wouter Schouten begraven ligt. Haarlem is voor mij de stad van genoemde
chirurgijn, Egmond aan Zee de woonplaats van Nicolaas de Graaff, en in Dordrecht
hebben de zusjes De Beveren hun jeugd doorgebracht. Om nog maar te zwijgen van
Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen, de geboortegrond en woonplaats van Johanna,
Maria en Pieter Lammens. Ik kan spontaan door opwinding bevangen raken als ik,
al dan niet toevallig, in dit soort plaatsen verzeild raak.
Ik weet heel goed dat ik vooral van deze mensen houd omdat ze de auteur zijn van
zeldzame, vooral in voc-perspectief interessante teksten. Ik heb bij het onderzoeken
van hun geschriften veel moeite moeten doen om iets van ze te weten te komen, de
band met deze auteurs en hun teksten is langzaam gegroeid.
Momenteel is er iets moois aan het ontstaan tussen Aernout van Overbeke
(1632-1674) en mij. Van Overbeke is de auteur van een groot aantal, bij eerste lezing
platte moppen en anekdotes. Zijn verzameld werk, vol burleske gedichten en langere
teksten, werd voor het eerst postuum in 1678 uitgegeven. De uitgave had kennelijk
succes: in 1719 verscheen de elfde en laatste druk. Daarna was het afgelopen met de
waardering voor Van Overbeke. Zijn ironische en burleske manier van schrijven
werd niet ge-
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waardeerd toen in de negentiende eeuw de literaire canon werd vastgesteld. Daar is
de laatste jaren verandering in gekomen. In 1991 verscheen de uitgave van de
Anecdota sive historiae jocosae door Rudolf Dekker en Herman Rodenburg en in
1994 gaf een werkgroep van Utrechtse Neerlandici de Geestige en vermaeckelijcke
reysbeschryving naar Oost-Indien uit. Het betreft een heruitgave van een burleske
reisbeschrijving die Van Overbeke begin 1669 in de vorm van een brief vanuit Batavia
aan familieleden en vrienden in het vaderland schreef. En zelf werk ik met een
doctoraalwerkgroep aan de uitgave van een pendant van deze reisbrief, een brief die
van Overbeke eind 1669 aan vier vriendinnen schreef en die tijdens zijn leven nooit
in druk is verschenen.
Op het eerste gezicht, maar vooral ook bij nadere bestudering blijken beide
reisteksten bol te staan van seksueel getinte dubbelzinnigheden. Ook scatologische
opmerkingen over bijvoorbeeld Van Overbekes problemen met de stoelgang en zijn
angstaanjagende constipaties komen in beide teksten voor. De dubbele bodems die
de auteur rijkelijk in zijn brieven aanbracht, zijn voor een moderne lezer lang niet
altijd duidelijk. Je moet al moeite genoeg doen om de eerste laag van de tekst te
kunnen begrijpen, laat staan dat je de diepere betekenislagen meteen kunt ontrafelen.
De ironische afschildering van de vele ongemakken op reis die als positieve zaken
worden voorgesteld, de onconventionele metaforen en de veelvuldige verwijzingen
naar de voorbije, aangename tijdpassering met vrienden en vriendinnen in het Haagse,
de lezer moet er moeite voor doen om ze precies te kunnen plaatsen.
De inventieve manier waarop Van Overbeke de vele ontberingen aan boord als
het ontbreken van passende vrienden, van goede maaltijden en vooral ook van seksuele
en andere vermaken schetst, vergt niet alleen bij eerste lezing een opperste
geconcentreerdheid; de auteur heeft er een diepere bedoeling mee gehad. De tijd dat
seksuele en scatologische toespelingen, en aandacht vragen voor vormen van
tijdverdrijf als musiceren, grappen vertellen, veel eten en drinken werden
ondergebracht bij de lectuur voor de lagere klassen, is gelukkig definitief voorbij.
Dekker en Rodenburg hebben trouwens in diverse publicaties laten zien dat het
gezelschap waarin Van Overbeke zich bewoog en dat in sommige van zijn
autobiografisch getinte anekdotes figureerde zeker niet in de onderste regionen van
de samenleving was gesitueerd. Dat kan ook worden gezegd van het publiek waarvoor
zijn beide reisbrieven bestemd waren.
Van Overbeke, advocaat voor het Hof van Holland in Den Haag, was afkomstig
uit een geslacht van Vlaamse kooplieden. Zijn ouders hadden zich in 1621 in Leiden
gevestigd, waar vader Matthijs van Overbeke aansluiting zocht en kreeg bij de
wetenschappelijke en culturele elite van zijn tijd. Hij bezat een kostbare
schilderijenverzameling, een prachtige bibliotheek en verzamelde Romeinse munten.
Wekelijks kwam een gezelschap bij hem aan
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huis om allerlei onderwerpen te bediscussiëren. Hoeveel de jonge Aernout hiervan
bewust heeft meegemaakt, weten we niet precies, al in 1638 overleed zijn vader
‘morbo melancholico’, volgens de uitleg in het familieboekje.
Van Overbeke stond op goede voet met mensen uit de kennissenkring van zijn
ouders. Constantijn Huygens en hijzelf zonden elkaar hun publicaties toe; hij ging
om met Aernout Hooft, Constantijn jr. en Christiaan Huygens en Caspar Barlaeus
jr., zonen van de vrienden van zijn vader. Op andere momenten vertoefde hij in
kringen van advocaten en ambtenaren, soms in het nog hogere milieu van het Haagse
hof. Met Caspar Barlaeus jr. zal hij ongetwijfeld hebben gesproken over de ziekte
waaraan hun beider vaders hebben geleden, de melancholie. Beiden zullen op de
hoogte zijn geweest van de heersende medische opvattingen hoe melancholie te
bestrijden. Volgens de Galenische geneeskunde en de leer der humeuren of vier
lichaamsvochten sloop melancholie in als de zwarte gal de overhand kreeg. In de
melancholiebestrijding kreeg vermaak een grote plaats toegewezen. Gezelschappelijk
verkeer met goede vrienden en een goedgeschreven woord kenden een heilzame
werking. Tafelende gezelschappen konden met muziek, komisch toneel, geestige
raadsels en kluchten de stemming verhogen en helend inwerken op melancholieke
personen. Komische, soms uiterst scabreuze literatuur kende binnen humanistische
gezelschappen een eigen, helende (vermaaks)waarde.
Daarbij was het lang niet altijd de bedoeling dat dergelijke teksten werden gedrukt.
Wanneer iemand eenzaam was en dus door melancholie zou kunnen worden getroffen,
kon het produceren van een komische tekst eveneens een helende werking hebben.
Een dergelijk heilzaam genoegen vergunde Aernout van Overbeke zich toen hij ver
weg van vrienden en bekenden in Batavia het komisch burleske verslag van zijn
barre reis vol ontberingen beschreef. Het mes kon zo dus aan twee kanten snijden.
Dat zijn vrienden zijn brief in druk lieten verschijnen en die zodoende onder de
aandacht van een groter publiek brachten was niet zijn bedoeling. De vier vriendinnen
aan wie hij de latere brief schreef, hebben dat waarschijnlijk begrepen. De heilzame
melancholiebestrijdende werking zal niemand van zijn lezers in die tijd zijn ontgaan.
Wanneer ik de reisbrieven van Van Overbeke bezie in het licht van deze
humeurentheorie, die door René van Stipriaan zo overtuigend is uiteengezet in zijn
studie Leugens en vermaak, dan zie ik steeds beter hoe vernuftig de auteur zijn teksten
heeft gesmeed. Ik begin ze steeds mooier te vinden en ben blij dat ik er zo veel moeite
voor heb gedaan. Van Overbeke is bij gebrek aan begrip ten onrechte zolang afgedaan
als een tweederangs auteur. Ik ga ook steeds meer van zijn gedichten houden.
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Voor informatie over de genoemde ‘Oost-Indische’ auteurs, zie:
M. Barend-van Haeften, Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend
chirurgijn in dienst van de VOC (Zutphen 1992); idem, ‘Wouter Schouten:
Haarlemmer, reiziger, schrijver en chirurgijn’, in: E.K Grootes (red.), Haarlems
Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800 (Hilversum 1993, p. 149-162);
en idem, Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens
en Swellengrebel (Zutphen 1996). Het verzameld werk van Aernout van Overbeke,
inclusief de Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naar Oost-Indien,
verscheen als De geestige werken (Jan Claesz. ten Hoorn: Amsterdam 1678). De
anecdota verschenen in A. van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Een
zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes. Ed. R. Dekker en H.
Roodenburg m.m.v. H.J. van Rees (Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 16:
Amsterdam 1991). Een recente editie van de reisbrief aan zijn vrienden verscheen
als A. van Overbeke, Geestige en vermaeckelijcke reysbeschryving naer Oost-Indien,
uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici (Utrecht
1994). De brief aan de vier vriendinnen wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag, signatuur 131F22.
Zie voor uitleg over de Galenische opvattingen over geneeskunde en humor: R.
van Stipriaan, Leugens en vermaak (Amsterdam 1996).
Wie is van sijn leven so veer geweest, wij vaeren midden door de zee, en vangen
niet eene vis, in wiens herssenen kost het komen, dat ick voor bot of schollen, en dat
canallje van scheefmuijlen en platbecken (hondertmael van mij tot de tafel van
meijssens en knegts gecondemneert) nog mijn muts gaerne soude afgenomen hebben,
en soo daer eens abberdaen met geele wortelen was te toveren ick wildese wel
nuttigen, schoon ick geduerende de maaltijt soude verwesen zijn met mijn hinderste
op een hekel te sitten, ja al at ickse 's vrijdags, ick weet qualijk oft ickse des anderen
daegs niet op het nieuw door mijn darmen soude laeten kruijpen: help prol, appel-sop,
potje-beuling (te weten met goede boter) help braed-en-sied-haering, met uwe soute
familjes. O GEERTRUIJDENBERGH WESOP, BREDA en alle andere ANTIDOTALE steden
tegens een uijtgedroogde lever; o Kaetsbaenen, trucktafels, maillies en bollen, tours
a la mode, Scheveringse weg, Voorburgse room, Rijswijckse Kievits-eijeren! o
Comedien, vettekint, armadilles, Mr. Jacob de Springer, wafelkramen, lotereijen,
Romeijnse spellen, ja selver Speck en Boonen! maer of ik klaeg of niet, de Compagnie
wil haer dienst volbragt hebben of geen geld geven, soo dat ick nog vier volslaegen
jaren sal moeten op Batavia blijven, daer geen remedie voor is, als die suijvre
patientie. Kom laet ons dan sonder murmureeren voortvaeren.
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H. Chr. van Bemmel
‘De redelycke ziel komt uit zyn troni zwieren.’
De beschrijving van het eerste mensenpaar in Vondels ‘Lucifer’
Inleiding
DE ZINSNEDE ‘DE REDELYCKE ZIEL KOMT UIT ZYN TRONI ZWIEREN’
IS AFKOMSTIG UIT VONDELS TREURSPEL LUCIFER. IN EEN stuk dat handelt
over zuiver geestelijke wezens, namelijk engelen, moet een passage die handelt over
mensen van vlees en bloed wel leiden tot een uitwerking van een tegenstelling tussen
beide soorten wezens. Dat zal hierna duidelijk worden.
Vooraf nog een opmerking over de onrust die deze passage teweeg heeft gebracht.
Niet alleen werden deze verzen in enkele schooluitgaven weggelaten vanwege de
vrije wijze waarop Vondel over de liefdesvereniging van Adam en Eva schrijft, ook
Vondel-kenners als Molkenboer hadden er de grootste moeite mee. Dat betrof dan
niet zozeer de openhartigheid van Vondel als wel het feit dat Apollion, een zuiver
geestelijk wezen, in vervoering raakt als hij de aardse Eva van vlees en bloed
aanschouwt. Dat is onverenigbaar met elkaar en Vondel maakt hier volgens hem een
fout, zij het dan dat hij er toch een bijbelse draai aan weet te geven. Niet gehinderd
door dat soort bedenkingen staan wij hier anno 1997 geheel onbevangen tegenover.
Wij interesseren ons voor de wijze waarop Vondel het eerste mensenpaar beschrijft
en of dat nou vanuit het gezichtspunt van een engel gebeurt, zal ons een zorg zijn!
De betreffende passage komt uit het eerste bedrijf als Apollion aan Belzebub
(beiden weerspannige engelen) verslag uitbrengt van
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wat hij gezien heeft in het paradijs. Hierin blijkt hij een jaloerse toeschouwer: zoveel
schoonheid en genot kennen de engelen niet. De mens is bevoordeeld door God. Het
gevolg daarvan is dat hij een nauwkeurig en naar zijn mening waarheidsgetrouw
beeld schept van het eerste mensenpaar in het paradijs. Natuurlijk idealiseert hij,
omdat hij zich misdeeld acht. Laat dat zo zijn: voor ons wordt een ideaalbeeld
geschilderd van een mensenpaar zoals dat zou moeten zijn en dat wij gelukkig ook
nog wel eens tegenkomen. Laten wij met Vondel meegenieten in drie passages uit
dat eerste bedrijf.

1ste passage: De twee-eenheid van ziel en lichaam
Vergeleken met de engelen is de mens in het voordeel omdat hij lichaam en ziel
tegelijk is. Die twee-eenheid komt tot uitdrukking in bijna elke regel:
Wie kon zo geestig strengelen
Het lichaem, en de ziel, en scheppen dubbele engelen

Treffend zijn hier de rijmwoorden ‘strengelen’ en ‘engelen’. De verleiding is groot
‘dubbele engelen’ te interpreteren als ‘zowel lichaam als ziel hebbend’. Dat zou heel
goed passen in de context, maar in de regel die daarop volgt staat ‘Uit klaiaerde, en
uit been’ en dat slaat dan weer op Adam en Eva. In dat geval zouden we ‘dubbele
engelen’ uit moeten leggen als ‘geschapen in twee naturen: man en vrouw’. In de
commentaren op deze zinsnede worden beide interpretaties verdedigd en voor beide
is iets te zeggen. Is het erg gedurfd te stellen dat Vondel aan beide mogelijkheden
heeft gedacht en de passage multi-interpretabel heeft gemaakt? Wie zal het zeggen?
Voor de mens zijn er in beide gevallen voordelen aan verbonden: het is prettig lichaam
en ziel te hebben én het is aangenaam dat de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen.
Van het lichaam is het gezicht het belangrijkste. De tweeeenheid van lichaam en
ziel komt daarin dan ook op de meest eminente wijze tot uitdrukking. Via het gezicht
krijgt men toegang tot het innerlijk, tot de ziel van de mens. De teksten spreken voor
zich:
...het lichaem, schoon van leest,
Getuight des Scheppers kunst, die blinckt in 't aenschijn meest,
Den spiegel van 't gemoedt. wat lidt my kon verbazen;
Ick zagh het beelt der ziele in 't aengezicht geblazen.
Bezit het lyf iet schoons, dat vint men hier by een.

Het meest beeldend geeft Vondel dat weer in de zinsnede die in de titel van deze
bijdrage werd aangehaald:
De redelycke ziel komt uit zyn troni zwieren
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Zoals hij elders in Lucifer vogels door het luchtruim laat zwieren, zo laat Vondel de
ziel als het ware uit het gezicht vliegen. Het is dan ook een zin die je je herinnert als
je iemand met een sprekend gezicht tegenkomt. Je ervaart dan hoe waar die woorden
zijn.

2e passage: De liefdesvereniging van Adam en Eva
In deze passage over de echtvereniging van het eerste mensenpaar gaat het
aanvankelijk over Eva. Apollion is bij het aanschouwen van Eva zo onder de indruk
dat hij met ‘vleugelen’ zijn gevoelens moet ‘teugelen’, (weer zo'n opvallend rijm).
Hij raakt in vervoering door wat hij ziet. Maar dan gaat het niet meer alleen om Eva,
maar om het paar dat voor elkaar in liefde ontsteekt. Vondel ziet het vóór zich
gebeuren. Een huidig scenarioschrijver zou het niet beter doen: eerst leidt Adam Eva
door het groen (naakt natuurlijk, zij bevinden zich immers in het paradijs), dan houdt
hij af en toe stil, ziet haar profiel en ontbrandt in hartstocht:
Zoo dra zy my gemoete, als Adam met der hant
Haer leide door het groen, by wylen hielt hy stant,
Beschoudeze van overzy, en onder dat beloncken:
Begon een heiligh vier zijn zuivre borst t'ontvoncken
Dan wordt er over en weer gekust en vindt de liefdesvereniging plaats:
Dan kuste hy zijn bruit, en zy den bruidegom:
Dan ging de bruiloft in, met eenen wellekom

In wat volgt, laat Vondel de verbeelding de vrije loop, en die is niet mis te verstaan.
Dit zalig genot moeten de engelen missen:
En brant van liefde, niet te melden, maer te gissen;
Een hooger zaligheit, die d'Engelen noch missen.

Let wel, er staat ‘noch missen’. Wellicht breken er betere tijden aan! Nu dat nog
even uitblijft, klaagt Apollion over hun toestand in de hemel:
Hoe arm is eenigheit! wy kennen geen gespan
Van tweederhande kunne, een jongkvrouw, en een' man.
Helaes! wy zijn misdeelt: wy weeten van geen trouwen,
Van gade of gading, in een' hemel, zonder vrouwen.

En welk aards wezen voelt niet met Apollion mee? Zó lijkt het niet leuk in de hemel!

3e passage: De schoonheid van Eva
Ook nadat hij heeft beschreven hoe het eerste paar de liefde bedreef, kan Vondel het
niet laten de vrouw nog eens apart te beschrijven. Opvallend is dat de man naar zijn
mening weliswaar
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de kroon spant in de schepping, maar dat zijn persoonlijke voorkeur naar de vrouw
uitgaat. Waarom zou hij haar anders in alles als beter beschouwen? Hij ziet haar
vanuit het gezichtspunt van de man: ‘Maer al wat Eva heeft vernoeght haer bruigoms
eisch’. In haar huid, haar vlees, haar kleur en in de klank van haar stem, in dat alles
is zij aanlokkelijker dan de man:
Der leden tederheit, een zachter vel en vleisch,
Een vriendelijcker verf, aenminnigheit der oogen,
Een minnelijcke mont, een uitspraek, wiens vermoogen
Bestaet in eedler klanck; twee bronnen van yvoor

Met die ‘twee bronnen van yvoor’ worden de borsten van de vrouw bedoeld. Ook
daarin onderscheidt zij zich op gunstige wijze van de man. Hij duidt haar zo op een
verheven wijze aan, daarbij verwijzend naar het Hooglied waarin vooral het uiterlijk
van de vrouw uitvoerig wordt bezongen.
Om de tegenstelling tussen vrouwen en engelen ten top te voeren, laat Apollion
zien hoe de engelen schril afsteken bij de eerste vrouw: ‘Het zijn wanschapenheên
by 't morgenlicht der maeghden’ (dat wil zeggen bij Eva vergeleken: de eerste maagd).
En dan het verschrikkelijke heimwee dat Apollion bij het afscheid pijnigt. Belzebub
ziet dat Apollion in liefde ontstoken is voor het ‘vrouwelijcke dier’. Het is net of
Vondel zich vergist door de vrouw tot ‘dier’ te bestempelen: het moet de brandende
hartstocht benadrukken. Het rijmen van ‘dier’ op ‘vier’ is dan ook niet toevallig.
Apollion beschrijft de strijd die hij heeft gevoerd om zich los te rukken van al dat
schoons:
Belz. Het schijnt ghy blaeckt van minne om 't vrouwelycke dier
Apol. Ick heb mijn slagveêr in dat aengenaeme vier Gezengt. Het vielme
zwaer van onder op te stijgen, Te roeien, om den top van Engleburgh te
krijgen. Ick scheide, doch met pijn, en zagh wel driewerf om.
Het is hard terug te moeten keren in de hemel. Zelfs de Serafijnen kunnen niet
tegen de mens op.
Vondel beschrijft in dit verband Eva nog even zoals hij haar kent van schilders
uit zijn tijd die Eva met blanke huid en lange blonde haren afbeelden: een genot om
naar te kijken:
Nu blinckt geen Serafijn, in 't hemelsch heiligdom,
Als deze, in 't hangend hair, een goude nis van straelen
Die schoon gewatert van den hoofde nederdaelen,
En vloejen om den rugh, zoo komtze, als uit een licht,
Te voorschijn, en verheught den dagh met haer gezicht.
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Nabeschouwing
Natuurlijk is dit alles geïdealiseerd. Voor de afgunstige engelen moest een beeld
geschapen worden van volmaaktheid en geluk. Wat leent zich daarvoor beter dan de
beschrijving van het eerste paar in het ‘aartsparadijs’? Hún geluk is compleet. Zij
leven vrij en onbevangen voor elkaar. Voor Vondel was dit de gelegenheid een
onverhuld en perfect beeld van een mensenpaar te schilderen. We moeten ons
realiseren dat zo'n gelegenheid zich niet zo gauw voordoet. In een willekeurig ander
treurspel van hem komen geen volmaakte echtparen voor. De echtelieden hebben
daar eigen karakters met hun fouten en feilen. Adam en Eva hebben die niet. Hun
staat is nog onbedorven. Daarom schrijft Vondel over hen zonder enige
terughoudendheid. Mét Vondel verheugen wij ons in de pracht en het geluk van dit
eerste mensenpaar, waarbij wij met hem, of wij willen of niet, de voorkeur moeten
delen voor het vrouwelijke deel daarvan, dát wel!
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Willem van den Berg
Mooi is anders
RUIM VIJF JAAR GELEDEN - DE WERKGROEP 19E EEUW VIERDE HAAR
DERDE LUSTRUM MET ALS THEMA DE UITVINDING VAN DE negentiende
eeuw - beweerde ik het in het openbaar, dat geen enkele negentiende-eeuwse
Nederlandse auteur mij persoonlijk nog iets te zeggen had, hoe belangwekkend vanuit
bepaalde literairhistorische gezichtspunten die negentiende-eeuwse letterkunde ook
mocht zijn.
Dat had ik beter niet kunnen zeggen! Vrijwel de hele werkgroep, onder aanvoering
van Marita Mathijsen, de bedrijvige moederkloek op het nest van de
negentiende-eeuwse literatuur, viel over me heen. Ternauwernood kon ik het vege
lijf redden en aan kastijding ontkomen. Het jaar daarop was ik voorzitter af...
Ik moest terugdenken aan die tumultueuze sessie, toen mij voor de Eddy
Grootes-bundel gevraagd werd nu maar eens ronduit op te biechten wat de
eind-twintigste lezer in mij nu eigenlijk vindt van al die teksten uit het verleden, waar
ik mij professioneel sinds jaar en dag en met enige hartstocht mee bezighoud.
Er dreigt een royement uit maar liefst twee werkgroepen, nu ik beken als
fin-de-siècle-lezer aan achttiende- en negentiende-eeuwse Nederlandse literaire
teksten geen esthetische boodschap meer te hebben. Met Van Effen, Wolff en Deken
uit de achttiende, Tollens en Bilderdijk uit de negentiende eeuw heb ik geen
persoonlijke band. Voor het slapen gaan, neem ik ze niet ter hand, ze gaan ook niet
mee op vakantie.
Hoe komt het, dat mijn persoonlijke waardering voor de letterkunde uit de twee
voorafgaande eeuwen zo mager uitvalt en een kwalificatie als ‘mooi’ zelden of nooit
over mijn lippen komt? Ik vermoed een kwestie van temperament, aangescherpt door
een vrij stugge literair-historische visie.

Mooi meegenomen?

21
Neerlandici, zo viel mij op, toen ik eind jaren vijftig in Utrecht begon te studeren,
had je grofweg genomen in twee soorten: het jubelachtige type, dat vrijwel alles
mooi vond en het nurksachtige, waartoe ik behoorde, dat veel had af te breken. De
eersten genoten zichtbaar van elke flinter tekst die hun werd toegeworpen en straalden
steevast een opgeruimde blijmoedigheid uit die alleen nog maar werd overtroffen
door de aimabiliteit van de theologische studenten die op woensdagmiddagen in de
pauzes van hun college ethica al van verre in hun begrijpend glimlachen te herkennen
waren.
Ik voelde mij, meer ‘angry’ dan ‘young’, niet thuis temidden van zoveel knusse
gezelligheid en ontwapenende liefde voor de letteren. In die jaren klampte ik mij
vast aan het trio Ter Braak, Du Perron en Vestdijk, en ik zou eerder mijn tong
afgebeten hebben dan hebben willen toegeven dat literatuur mij kon ontroeren. Veel
van mijn medestudenten liepen over van literaire aspiraties, niet getemperd door
enige vorm van zelfkritiek. Zo herinner ik mij nog goed de eerste en tevens laatste
bijeenkomst die ik bezocht van de neerlandistische vereniging De tafelronde, waar
nieuw literair talent zich mocht presenteren: een van de eerstejaars - hij zou later een
respectabel taalkundige worden - stak een dikke map omhoog met de mededeling
dat hij voldoende in portefeuille had om naar believen een kwartier, een half uur, zo
nodig twee uur uit eigen oeuvre te kunnen voorlezen...
Niettemin zou er wellicht nog een ordentelijk neerlandicus uit me geworden zijn,
als ik niet verzeild geraakt was op de colleges Vergelijkende Literatuurwetenschap
van Brandt Corstius en in de gaten kreeg dat ook buiten Nederland aan literatuur
werd gedaan. Ik studeerde nog wel netjes af in de neerlandistiek, maar raakte toen,
voor een periode van ruim twintig jaar verslingerd aan de achttiende-eeuwse Europese
letterkunde. En, ik moet bekennen, de vlijmende scherpte van Swift en de
psychologische subtiliteiten van Marivaux, het epistolair raffinement van Laclos en
het vertellersinstinct van Fielding, Diderots dialogische gedrevenheid en de
authenticiteit van Goethes Werther, en niet te vergeten de bijna doldraaiende
romanexperimenten van Sterne, ik genoot ervan. En wie had ooit kunnen bevroeden
dat ik nota bene op huwelijksreis de vroeg achttiende-eeuwse roman Gil Blas van
Lesage bij me had gestoken als reislectuur en dat ik die vierdelige roman ook nog
met plezier zou uitlezen?
Naast deze Europese toppers verbleekte voor mij de Nederlandse literatuur van
de achttiende eeuw. Oordeelde hier een weinig kritische provinciaal, die alle gevoel
voor verhoudingen was kwijtgeraakt, omdat hij die buitenlanders nog in hun eigen
taal kon lezen? Of behoorde ik tot dat bekende hippische ras, voor wie het gras in
de belendende percelen altijd groener was dan dat in de wei van de landman-dichter
H.K. Poot? Het kan zijn, maar mijn groeiende vertrouwdheid met die buitenlandse
letterkunde
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maakte ook duidelijk dat in vergelijking daarmee de Nederlandse letterkunde van de
achttiende eeuw wel erg braaf, didactisch, godvruchtig, huiselijk en vooral
voorspelbaar was. Eerder een letterkunde om vanuit een comparatistisch perspectief
tot studieobject te maken dan een literatuur om zo maar van te houden.
Toen ik later opschoof van de achttiende naar de negentiende eeuw, tekende zich
hetzelfde patroon af. In tegenstelling tot de romantische expansie in de omringende
landen constateerde ik in Nederland vooral angstvallige inkapseling binnen de eigen
cultuur. De malcontenten, die zich daarvan verontwaardigd of ironisch distantieerden,
blijken nu het minst verouderd, zoals het ook curieus te noemen is dat de meest
leesbare auteurs van de negentiende eeuw - Busken Huet en Multatuli - uiteindelijk
de wijk namen naar het buitenland.
Het kan zijn dat ik het niet getroffen heb met de achttiende en negentiende eeuw.
Wellicht is er in de Middeleeuwen of de zeventiende eeuw een lichtheid en losheid
aan te treffen die je vrolijk maakt, een superieure verwoording van tragiek die je bij
de keel grijpt. Het is altijd meegenomen wanneer de literatuurhistoricus een tekst
onder ogen krijgt waar hij stil van wordt en die hij 's avonds nog eens inkijkt. Als de
gewone lezer de literatuurhistoricus maar niet in de weg zit. Hij mag zo zijn
persoonlijke waardeoordelen hebben over teksten uit het verleden, maar daar worden
zijn studenten en lezers niet wijzer van. Sterker, wie voortdurend met zijn persoonlijk
oordeel hinderlijk tussen de tekst en de lezer gaat staan, ontneemt die lezer in feite
het uitzicht op die tekst.
Voor literatuur lijkt te gelden dat er bij elke nieuwe lente een nieuw geluid nodig
is. De batterijen van literaire teksten zijn snel leeg, hun appèlfunctie is meestal voorbij
voor men het weet. Wat vandaag nog glinstert, is morgen dof geworden. Zo hebben
voor mij ook Menno Ter Braak, Du Perron en zelfs Vestdijk veel van hun glans van
veertig jaar geleden verloren. Zo gaat dat, en daar hoeft men ook niet treurig over te
doen. De legitimatie van de literatuurhistoricus ligt juist in de vluchtigheid van de
literatuur. Hij is geen prijsjes uitdelende criticus, geen oppoetser van wat dof geworden
is naar eigentijdse glans. ‘Mooi is anders’, luidt zijn parool en daarmee wil hij zeggen
dat de esthetische kwaliteiten van teksten uit het verleden niet moeten worden afgetast
en vastgesteld aan de hand van eigen en eigentijdse normen, maar aan de hand van
toen geldende criteria. Sterker, hij zal de lezer van nu ook duidelijk willen maken
dat een uitsluitende fixatie op de esthetische kwaliteiten van teksten uit het verleden
van een anachronistische aanpak getuigt die veel te weinig recht doet aan de
verschillende functies die in het verleden teksten konden vervullen.
De gewone lezer in en achter de literatuurhistoricus loopt het gevaar de
literatuurhistoricus vooral voor de voeten te lopen bij teksten die ogenschijnlijk nog
onder handbereik zijn. In dat op-
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zicht zijn teksten uit de achttiende en helemaal uit de negentiende eeuw verraderlijke
teksten. Hun aanraakbaarheid is echter schijn en ze verdienen het, nu een begrip als
‘de vorige eeuw’ bijna verleden tijd is geworden, dat de literatuurhistoricus er
zeggenschap over krijgt. Ik gun het jubelende slag van neerlandici hun achttiendeen negentiende-eeuwse favorieten, die ze de hand reiken alsof de tijd heeft stil gestaan.
En ook het nurkse type mag zo nu en dan wel eens kwijt waarom hij of zij de
monotonie van Voskuils Bureau verre verkiest boven Bilderdijks De ondergang van
de eerste wareld of de snakerigheden van de Schoolmeester. Maar het blijft natuurlijk
literaire borrelpraat, vooral acceptabel in een rondje biechtgeheimen aan het adres
van een gewaardeerd collega. Maar daarna doen we er goed aan weer over te gaan
tot de orde van de dag. Voor mij betekent dit dat ik als literatuurhistoricus de gewone
lezer in mij op afstand wil houden. De laatste kijkt nu al weer verlangend uit naar
het vierde deel van Het bureau en kan bijna niet tot volgend jaar wachten. De eerste,
niet minder gretig, probeert het anders-zijn van teksten uit het verleden zichtbaar te
maken en te begrijpen. Mooi is misschien anders, maar het blijft een aantrekkelijke
uitdaging.
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Ph.H. Breuker
Vreemd en toch eigen
IK HOUD VAN TEKSTEN DIE VREEMD EN TEGELIJK TOCH OOK EIGEN
ZIJN, EN DUS OOK VAN TEKSTEN DIE GAAN OVER MIJN OMGEVING IN
een tijd die ik niet uit eigen ervaring ken. Ze maken dat ik van betrekkelijk naïef
deelnemer even toeschouwer word. Ik voel bij het lezen (en natuurlijk ook bij de
herinnering eraan) een zekere verbondenheid met al die anderen die toen leefden, en
ook met hen van wie bekend is dat ze als ik vreugde aan dezelfde tekst hebben beleefd.
Er is iets groters buiten ons, dat niet met mij verdwijnt; wat ik vind, hebben anderen
gevoeld, en zullen weer anderen later zich kunnen voorstellen. Ik heb geleefd in de
wereld van de tekst.
Maar er is nog iets anders met historische teksten. Ze zetten de verbeelding in
werking, de tijd lijkt stil te kunnen staan. Het is als leefde ik - om met Slauerhoff te
spreken - vroeger en waren die anderen niet dood. Of misschien is de verwarring
niet zozeer een kwestie van omkering als wel van samenval. Obe Postma, de dichter
die zich meer dan iemand anders rekenschap heeft gegeven van de historische sensatie,
spreekt van een machtig gemeenschapsgevoel dat heden en verleden omvat. Maar
liever is me nog zijn voorstelling dat er een verrukkelijk spel van droom en
werkelijkheid ontstaat. Met de ervaring van die vroegere wereld als vreemd, ben ik
niet meer alleen die ik ben. Mijn bewustzijn vindt zijn tegenspeler. En dat is het,
geloof ik, wat me eigenlijk boeit in het vreemde dat tegelijk zo eigen is.
Zijn dan historisch schilderende teksten altijd interessant? Ja, behalve wanneer ze
vervelen. Het vreemde wordt niet gewekt in algemene termen of symbolisch geladen
beelden, het heeft het zin-
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tuiglijke van het individuele en het concrete nodig om tot leven te komen. Maar dat
is juist wat kunst doet en daarom is een literaire tekst vaak een betere toegang tot het
verleden dan het geschiedverhaal.
Een tekst waarin het verleden voor mij heel sterk spreekt, is Nijschierige Jolle in
Haytse-Yem van Gysbert Japix. Daarin wordt een beeld opgeroepen van een Fries
dorp omstreeks 1645. Ik introduceer het gedicht met de woorden waarmee de Franeker
hoogleraar Grieks Everwinus Wassenbergh dat in 1806 deed:
Men verbeelde zich een Dorp, of Buurt, waar langs de Heeren- of
Rijdweg loopt. Een Wagen komt oprijden uit de nabuurige Stad, rijkelijk
gestoffeerd met zwierig gekleede Stedelingen. - Deze Vertooning trekt de
aandacht van IOLLE, een' jongen Boeren Zoon; die, daarop, de geheele
Buurt bij naame in aller ijl te zamen roept, en daar onder ook eenen
eerwaardigen en wijzen Grijsaart, bij den Dichter HAITZE - Oom geheeten.
IOLLE vaart in hevige drift uit tegen de Pracht en Praal der Stedelingen,
en zou dezelve wel voor eene der Oorzaaken van 's Lands Rampen willen
doen doorgaan! Dan hij wordt daar in door den Ouden tegen gesprooken,
die hem aanwijst, hoe ook de Land-Jeugd eene haar eigene Weidschheid
hebbe; hoe dartel en ongeregeld ook derzelver gedrag in veele opzichten
zij; en uit dien hoofde vermaant op zich zelven te zien. - Het gesprek is
zeer ernstig, en zeer leerzaam: ook wonder wel geschikt, om 'er de
Klederdracht en Zeden van voor omtrent twéé Eeuwen uit op te merken.
Prachtig evocatief is direct al het begin, door Wassenbergh al opgeroepen, maar
mooier vind ik nog de beschrijving van de vreugden van de losbandige jeugd verderop.
Alles wordt even concreet gemaakt: het is zondag, de jongens hebben namen, ze zijn
allemaal even mooi in de kleren, denken niet aan kerkgaan, maar leven zich uit in
hun kaatsspel en drinken met de meisjes, tot er één uitdagend opstaat en met vechten
dreigt. Misschien zit er wel iets in van wat ook Arent Pieter Gijsen tot leven heeft
gebracht, maar dat te weten of erin te betrekken is dan toch iets van lagere orde. Niet
ik met mijn bewustzijn ben het die hier heerst, maar de werkelijkheid van een Fries
dorp als het mijne uit vroeger tijd.
Zinsbegoocheling? Misschien, want zonder vakmanschap zou deze evocatie niet
gelukt zijn en trouwens ook niet bedacht. Meeslepend is het verontwaardigde ritme,
zoals het past bij de satire die het gedicht naar genre is, en men zou in de uitbeelding
de stijlfiguren van evidentia en similitudo kunnen herkennen. Maar waar is die
evocatie toch ook? Historici hebben juist deze werkelijkheidsverbeelding uit
Nijschierige Jolle bij herhaling authentiek genoemd. Dezelfde Postma, die behalve
dichter ook de onovertrof-
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fen historicus van het alledaagse bestaan in het vroegere Friesland was, haalt
weesrekeningen en andere archivalia aan om het aan te tonen, en Kalma vond weer
andere bewijzen in classicale verslagen. Maar meer dan de verspreide vermelding
van losse feiten hebben ze niet gevonden. Een tafereel geeft alleen Gysbert Japix.
Het is een beeld dat niet vergaat. Dit bijvoorbeeld niet:
d'Himbd-rôck wijld mey sijde sticke:
't Waempis gat oon gat trog-pricke:
Lanze Rieme' in Fôle-jacht.
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P.J. Buijnsters
De zeef van de achttiende eeuw
IN HET HUIS WAARIN IK ALS ENIG KIND OPGROEIDE, WERD VEEL
GELEZEN. MIJN STILLE VADER, DIE ZELDEN BUITEN DE GRENZEN VAN
het Bredase kwam, las het liefst boeken over exotische streken als Kampvuren langs
de evenaar door dr. Paul Julien. Van hem kreeg ik bij verjaardagen of Sinterklaas
de klassieke verhalenbundels: Baron van Münchhausen, Uilenspiegel en de Camera
Obscura. Hij bestelde ze altijd per postorder, want een boekwinkel is hij, geloof ik,
nooit durven binnenstappen. Veel geld was voor zulke aankopen overigens niet
beschikbaar, nadat mijn vader - orgelbouwer in de draaiorgelfabriek van Karl Frey
- eind jaren dertig werkloos was geworden. Toch heb ik mij altijd omringd geweten
met boeken: van Louwerse's Vaderlandsche Geschiedenis tot Joris van den Bergs
Geheimzinnige krachten in de sport.
Op het O.L.V.-Lyceum in Breda kwam ik voor het eerst met ‘echte’ literatuur in
aanraking. Als leraar Nederlands trof ik daar Karel Meeuwesse: een grillig man met
sadistische trekjes maar een uitstekend docent. Hij wekte ondanks alles in mij de
liefde voor de twintigste-eeuwse Nederlandse poëzie: Gezelle, Leopold, Nijhoff,
Marsman, Engelman en andere dichters.
Bij antiquariaat Couvreur kocht ik in deze middelbare schoolperiode voor één
gulden mijn eerste ‘oude’ boek: een Statenbijbel. Die krachtige taal maakte mij
voorgoed immuun voor alle modernere Goed-Nieuwsadaptaties.
Na allerlei omwegen - van grenswisselkantoor tot gemeentesecretarie - belandde
ik in 1955 als student Nederlands op de universiteit van Nijmegen. Daar werd prof.
Willem Asselbergs mijn leermeester. Zijn gloriejaren als journalist-literator Anton
van Duinkerken lagen toen al achter hem. Het was een schijnbaar
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uitgedoofde vulkaan die in begenadigde momenten plotseling kon opvlammen.
Asselbergs kende de hele wereldliteratuur uit zijn hoofd, maar de colleges over zijn
geliefde Vondel waren uitgesproken saai, zoals steeds wanneer hij zich tot professorale
geleerdheid verplicht voelde. Ik heb er een levenslange hekel aan Vondels Jerusalem
verwoest aan overgehouden. Hoe fascinerend waren daarmee vergeleken zijn
beschouwingen over Maurice Gilliams, een dichter die mij sindsdien boven alle
Nederlandse schrijvers uit deze eeuw lief is gebleven. Maar ik begreep ook meteen:
zo iemand bestudeer je niet, die léés je.
Asselbergs was een goed leermeester in zoverre hij zijn studenten alle ruimte liet.
Voor mij werd dat de achttiende eeuw van Rhijnvis Feith. Ik heb altijd de behoefte
gehad om nieuwe, althans vergeten schrijvers en teksten te ontdekken, waarbij de
persoon van de auteur in zijn of haar historische context mij minstens zoveel
interesseerde als de esthetische kwaliteiten van diens werk. Zoiets veronderstelt
natuurlijk dat intieme documenten (brieven, dagboeken) beschikbaar zijn. Vandaar
dat levende schrijvers niet of nauwelijks in aanmerking kwamen. Van Asselbergs
leerde je eigenlijk geen onderzoeksmethode. Het was meer een kwestie van historische
affiniteit en inlevingsvermogen: het besef ook dat elke periode en elke schrijver uit
het verleden wachten op wederopstanding. Dat moment van ontdekking, van
herkenning soms, gaf mij een duizelingwekkend gevoel van vreugde. Feiths Julia
en Het Graf kregen voor mij een diepte die ik in de kleinerende vakliteratuur over
de pruikentijd nooit was tegengekomen. Lezen werd voortaan onderzoeken.
Maar Julia is nog geen Werther. In 1958 ging ik voor een jaar naar Tübingen, om
daar bij Kurt Wais en Walther Jens Vergelijkende Literatuurwetenschap te studeren.
Wij lazen elke week een hoofdwerk uit de Franse en Duitse romantiek en dat was
tegelijk een les in proportionaliteit. Plotseling miste ik in onze literatuur het
demonische en morbide. Hoe bedachtzaam staken onze achttiende-eeuwse schrijvers
af tegen Swift, Diderot en Voltaire! Totdat ik besefte dat die weer iets ontbeerden
wat in onze literatuur volop aanwezig is en er misschien de grootste bekoring van
uitmaakt: intimiteit, aandacht voor het kleine, stille vroomheid, burgerlijke soliditeit.
Het is een groot woord: ‘identiteit’, maar voor mij bestaat er niets eigeners dan
Nederlandse literatuur en kunst.
Terug in Nijmegen, na een enkele jaren durend leraarschap, heb ik mij tot 1972
als ‘assistent’ van de inmiddels - naast Asselbergs - hoogleraar geworden Meeuwesse
hoofdzakelijk met twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur en literaire theorie moeten
bezighouden. Aan dat laatste heb ik nooit iets gehad dat bijdroeg tot een beter begrip
of gevoel voor welk literair werk dan ook. Alleen de ‘textimmanente Interpretation’
van Wolfgang Kayser en Emil Staiger verhoogden de sensibiliteit, maar hun fijn-
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zinnige exercities lieten zich slecht toepassen op ‘Jantje zag eens pruimen hangen’.
Daarvoor was ander gereedschap nodig.
Wie wil vissen moet niet in een sloot gaan liggen. Als universitair docent in de
neerlandistiek loop je echter gevaar om door het veelvuldig lezen van allerlei scripties
(en dissertaties!) in kromtaal en ergerlijk jargon ongevoelig te worden voor literaire
kwaliteit. Tegen dit afstompingsproces trachtte ik mij te behoeden door de regelmatige
lectuur van waarachtig geïnspireerde schrijvers als Emily Dickinson en Friedrich
Nietzsche. De perversie van het vakmatig lezen gaat zover dat je op een gegeven
moment een lucide Nieuwe Taalgids-artikel over, zeg Poot, prefereert boven het
werk van Poot zelf.
De kennismaking met een schrijver en zijn werk verloopt bij mij, als het goed is,
altijd in drie etappen. Het begint meestal met een, soms toevallige en fragmentarische
lectuur van het werk. Als dat aanspreekt, wil ik werkelijk alles over die figuur weten.
Daarna keer ik weer terug naar de primaire tekst. Zo zijn er perioden waarin ik me
helemaal in Ernst Jünger of in Stefan George stort.
Lezen (anders dan studeren) in een publieke bibliotheek vind ik een crime. Ik kan
me ook niet voorstellen hoe iemand anders louter voor zijn plezier Cats, Hooft,
Huygens, Luiken of Wolff en Deken in een openbare leeszaal kan zitten lezen. Voor
werkelijk contact met een literair werk moet ik dat boek op elk moment van de dag
thuis in handen kunnen hebben. Vandaar dat ik de overigens begrijpelijke huiver van
onze bibliotheken om werken van vóór 1850 niet meer uit te lenen funest acht voor
de boekenliefde.
Hiermee kom ik bij een ontwikkeling die vele neerlandici in recente jaren hebben
doorgemaakt. Ik doel op de waardering van het boek als materieel object. Er bestaat
een fundamenteel verschil tussen het lezen van teksten en het lezen van boeken. Een
tekst houdt altijd iets abstracts. Het maakt voor de interpretatie van Sara Burgerhart
niets uit of die tekst gezet is in romein of in gotische letter. Een boek daarentegen is
altijd iets individueels, zeker als het gaat om een achttiende-eeuws werk dat er van
exemplaar tot exemplaar anders uitziet. Voor een intiem contact moet de lezer daarom
niet alleen onderzoeker worden, maar ook verzamelaar. Ik besef dat dit voor sommigen
klinkt als elitaire ketterij, terwijl het voor mediëvisten ook een moeilijk te realiseren
voorwaarde is. Maar een boekhistorische scholing levert mijns inziens voor de
beleving van oude literatuur meer op dan de literaire theorie.
Wat blijft er nu voor de lezende, onderzoekende, verzamelende dix-huitièmiste
die ik intussen geworden ben van heel die oudere Nederlandse literatuur over, dat
hij nog steeds met onverminderd enthousiasme kan lezen? Gemakshalve beperk ik
mij tot hier tot de achttiende-eeuwse Nederlandse literatuur, maar zelfs daar is het
moeilijk kiezen. Absolute hoogtepunten zijn voor mij: de emblematabundel Jezus
en de ziel (1678) van Jan Luiken;
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Leerzaame zinnebeelden (1714) plus Vervolg (1758) door Adriaan Spinneker (mede
om de sublieme illustraties); Van Effens hoogst mysterieuze Brief van een bejaard
man (door mij in 1993 voor de Griffioen-reeks uit het Frans vertaald, maar door het
grote publiek nauwelijks opgemerkt); Reize dor het Aapenland (1788) van Gerrit
Pape alias J.A. Schasz; sommige hartsbrieven van Rijklof Michaël van Goens; álle
brieven van Betje Wolff en Aagje Deken met hun onvoltooide Geschrift eener
bejaarde vrouw (waar schandelijk genoeg geen moderne uitgave van bestaat); de
eerste kindergedichten van Hieronymus van Alphen (1778).
Tien jaar geleden zou deze keurgalerij (ik ben dol op het maken van lijstjes voor
mezelf en mijn vrienden) er stellig anders uit hebben gezien. Van Effen was echt een
ontdekking; ook zijn Hollandsche Spectator is veel beter dan zijn reputatie en overtreft
de meeste Franse en Duitse spectators. Belle van Zuylen lijkt mij - haar brieven even
niet meegerekend - wat overschat. Mij hindert de wolk van adoratie die om deze
dame hangt. Als louter Frans schrijvende is zij hier overigens hors concours. Ook
van Goens lijkt enigszins overschat. Van zijn honderden aanzetjes tot iets groots is
maar een klein gedeelte leesbaar. Maar elke regel die hij schreef draagt onmiskenbaar
zijn stempel: bedwelmend proza, zo goed dat je het gemakkelijk op zijn woord gaat
geloven. Geen schrijver voor een haastige, godloze tijd en al helemaal niet geschikt
voor zoekers naar een scriptie-onderwerp.
Ik weet zeker dat sommigen hier node de naam van Campo Weyerman zullen
missen. Als niemand heeft deze achttiendeeeuwse Nederlandse schrijver in onze
dagen een revival doorgemaakt. Moderne uitgaven van zijn werk ontbreken thans
wellicht alleen nog in de stadsbibliotheek van Lourdes. Mijn houding tegenover
Weyerman is wat ambivalent. Als representant van de achttiende-eeuwse avonturier
vind ik hem interessant. Duizendmaal liever Weyerman dan Van Merken. Maar zijn
schriftuur is naar mijn smaak ook erg vermoeiend-artificieel door de opeenstapeling
van metaforen en vergelijkingen. Daarmee verspeelde hij helaas de kans om een
Nederlandse Swift te worden.
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Henk Duits
Is Jeptha een fundamentalist?
VAN ALLE TWEEËNDERTIG OORSPRONKELIJKE EN VERTAALDE
TONEELSPELEN VAN VONDEL IS ER GEEN ENKEL DAT MIJ VAN begin
tot eind zo weet te boeien als literair kunstwerk als zijn Jeptha of Offerbelofte. Niet
alleen bewonder ik de vormgeving met haar geconcentreerde tragische handeling,
maar ook word ik altijd weer gegrepen door de lotgevallen van de personages Jeptha,
Filopaie en Ifis. Van deze drie treft het lot van Jeptha mij het diepst, omdat hij een
‘schuldig’ mens is, die volledig verantwoordelijk is voor zijn handelen.
Jeptha betreedt pas in de tweede scène van het tweede bedrijf het toneel.
Ogenschijnlijk zelfverzekerd begint hij te vertellen dat hij erin is geslaagd een
ontmoeting met zijn vrouw Filopaie te ontwijken. Onmiddellijk daarop blijkt die
zelfverzekerdheid slechts een façade te zijn waarachter wanhoop en vertwijfeling
schuil gaan. We vernemen de voorgeschiedenis: tijdens de oorlog tegen de
Ammonieten heeft Jeptha aan God beloofd om, als hij de overwinning zou behalen,
het eerste levende wezen dat hem uit zijn huis tegemoet zou komen, te offeren. Toen
hij na de zege naar huis terugkeerde, kwam, tot zijn verbijstering, zijn dochter Ifis
hem tegemoet. Ondanks zijn verslagenheid stond het voor Jeptha onmiddellijk vast
dat hij zijn belofte moest houden, ook nu het zijn enig kind betrof. En nu, twee
maanden later en een veldtocht verder, is het zover en zal Ifis worden geofferd. Jeptha
verkeert in grote innerlijk nood en meent zich geplaatst voor een onmogelijk dilemma:
of zijn belofte aan God breken of zijn dochter offeren. De vraag of God wel
mensenoffers wil, komt niet bij hem op. Vanuit zijn ‘wettisch’ geloof zal hij zich
consequent aan zijn belofte houden.
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Zijn gemoedsgesteldheid wordt nog duidelijker in de volgende scène, waarin hij Ifis
ontmoet. Deze, teruggekeerd van een verblijf in de bergen waar zij zich met haar lot
heeft verzoend, begroet haar vader hartelijk en met begrip voor diens
gemoedstoestand. Jeptha reageert vertwijfeld:
Och dochter, och, uwe aengenaeme woorden
Zijn pijlen, die mijn hart noch eens vermoorden.
Nu leve ick eerst, te recht beklaegens waert,
Of sterve, en voel al levende het zwaert,
Het zwaert des doots, door mijnen boezem dringen.
(vss. 603-608)

Hier staat een tragisch mens voor ons, die innerlijk wordt verscheurd, maar niet op
zijn schreden kan terugkeren. Dat wordt volstrekt duidelijk in het derde bedrijf waarin
drie deskundigen, de hofmeester, de hofpriester en de wetgeleerde, hem er met alle
mogelijke argumenten van proberen te overtuigen dat hij niet aan zijn belofte in deze
vorm is gebonden, omdat de God van Israël geen mensenoffers wil. Jeptha wil zich
echter niet laten overtuigen en houdt halstarrig vol dat zijn belofte hem heilig en
dwingend is: ‘Mijn heilige eedt is my een wet geworden’ (vs. 1095). Pas als het
onherroepelijke is gebeurd en hij Ifis persoonlijk heeft geofferd, komt hij tot
bezinning: ‘Nu gaen te spa, te spa mijne oogen open’ (vs. 1707). Nu beseft hij de
peilloze diepte van zijn schuld en kermt tegen de hofpriester:
Och vader, och, ick heb my zelf verraeden,
En voel met recht de nasmert van mijn daeden.
'k Heb dwaes belooft, stont stip op dit besluit,
En voerde mijn belofte Godtloos uit.
Ick ken mijn schult, en worpme voor uw voeten,
Bereit, kan 't zijn, dit zwaer vergrijp te boeten.
(vss. 1731-1737)

Hier confronteert Vondel ons met de ‘schuldige’ mens in aristotelische zin. Deze
vervalt niet tot ongeluk als gevolg van de werking van het noodlot of het ingrijpen
van de goden, maar als gevolg van zijn eigen handelen. Jeptha demonstreert een
religieus fanatisme, dat niet voor rede vatbaar is. Hij gaat met godsdienstige
oogkleppen op door het leven.
Met Jeptha's vrouw Filopaie hebben we al kennis gemaakt in het eerste bedrijf,
waar zij in gesprek is met de hofmeester. Zij laat zich kennen als een nogal extraverte
vrouw, die zich grotelijks verheugt op de thuiskomst van haar zegevierende echtgenoot
en van haar dochter, die twee maanden met haar vriendinnen in de bergen is geweest.
In het gesprek worden herinneringen opgehaald aan Jeptha's vorige terugkeer, nu
twee maanden geleden.
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Hierbij blijkt dat Filopaie bij die gelegenheid iets vreemds en onverklaarbaars heeft
ervaren in de begroeting tussen vader en dochter:
Mijn dochter juicht hem vrolijck in 't gemoet,
Groet vader voor de hofpoort met tamboeren,
En reien: maer dit scheen zijn hart t'ontroeren:
Doch d'oirzaeck kon ick noit uit hem verstaen.
Daer schuilt iet, my te duister om te raên. (vss. 72-77)

Filopaie weet dus echt nergens van, in tegenstelling tot de hofmeester die op de
hoogte is van wat er gaat gebeuren als Jeptha zal zijn teruggekeerd. Wat aarzelend
probeert hij de blijdschap van Filopaie te temperen en haar af te leiden. Dan arriveert
de slotvoogd die verslag doet van Jeptha's jongste overwinning op het rebellerende
Efraïm. In opdracht van Jeptha dringt hij er bij Filopaie op aan de triomferende
veldheer tegemoet te rijden. Onder dat voorwendsel moet zij van het hof worden
verwijderd, zodat zij straks geen storende emotionele factor kan zijn als Ifis wordt
geofferd. Filopaie wil eigenlijk helemaal niet weg omdat haar dochter Ifis nu ook
elk ogenblik thuis kan komen. Zij fantaseert over de vele trouwlustige jonge mannen
die om Ifis' hand staan te dringen, want de dochter van de veldheer is een begeerde
bruid. Maar de beide heren weten haar er toch van te overtuigen dat ze Jeptha tegemoet
moet gaan. Ze vertrekt zonder een flauw vermoeden van de komende gebeurtenissen.
Een mooi staaltje van dramatische ironie dat de lezer niet onberoerd laat.
Pas in het vijfde bedrijf keert Filopaie terug, op het laatste moment teruggeroepen
door de hofmeester die Ifis nog de kans had willen geven afscheid van haar moeder
te nemen. Zij vermoedt nu echt onraad en stormt in alle staten het toneel op, roepend
om haar dochter. Maar het is te laat. Uiterst gepassioneerd en in het besef dat er iets
onherroepelijks is gebeurd, slaat zij volkomen door. Na een emotionele uitbarsting
vol woede, haat, sarcasme en wanhoop zijgt ze bewusteloos ineen. Als ze na enige
tijd bijkomt, is ze enigszins tot rust gekomen: Ifis is haar in een droom verschenen
en Filopaie is nu bereid haar dood te accepteren. Ze wil de ‘dootbus’ met de as van
haar dochter zien, waarna ze uitbreekt in een aangrijpende jammerklacht waarvan
de laatste regels luiden:
Mijn hoop en toeverlaat is doot.
O weerelt, vol veranderingen!
Wat is het aerdtsch betrouwen broos!
Nu treur ick droef, en kinderloos. (vss. 1947-1951)

In geen enkel ander stuk van Vondel treffen we personages aan als Jeptha en Filopaie
die, ook voor een lezer op de drempel van
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de eenentwintigste eeuw, zo overtuigend zijn. Zij behoren tot de mooiste en
ontroerendste toneelfiguren die Vondel heeft gecreëerd, uitgewogen en psychologisch
genuanceerd: Jeptha in zijn halstarrigheid en religieus fanatisme, die te laat inziet
dat hij tegen alle goddelijke en menselijke wetten heeft gehandeld; Filopaie eerst in
haar uitgelaten vrolijkheid en later in haar razende woede en haat, maar ook in haar
verdriet en berusting. Men heeft haar in het verleden soms wat al te pathetisch
gevonden en daardoor weinig geloofwaardig. Maar de hedendaagse lezer/toeschouwer
is zo vertrouwd met exuberante uitingen van haat en wanhoop en met jammerklachten
van vrouwen uit het Midden-Oosten of voormalig Joegoslavië, dat Filopaie's optreden
volstrekt authentiek overkomt. Telkens wanneer ik het stuk lees, heb ik dezelfde
ervaring: vanaf de eerste woorden van Jeptha leef ik met hem mee, getroffen door
zijn tragiek en ‘schuld’, mij ergerend aan zijn geloofsfanatisme dat niet vatbaar is
voor welk redelijk argument dan ook. Met Filopaie ben ik altijd weer begaan en de
slotscène ontroert mij steeds opnieuw.
Vanuit mijn literair-historische bagage weet ik wat Vondel beoogd heeft met het
stuk en dat hij Jeptha presenteert als een modeltragedie in aristotelische zin. Maar
ook de minder geschoolde, literair geïnteresseerde lezer zal het een boeiend stuk
vinden en constateren dat het hecht is geconstrueerd en onafwendbaar naar de
catastrofe voert. Vondels doelstelling om ‘schrik en mededogen’ bij het publiek op
te wekken, werkt nog steeds. Jeptha's handelen schrikt ons af omdat het laat zien
waartoe godsdienstig fanatisme kan leiden, en Filopaie's belevenissen wekken ons
mededogen op, om van het lot van Ifis maar niet eens te spreken.
Er is nog een ander boeiend aspect aan Jeptha, want het stuk blijkt aan het eind
van de twintigste eeuw een verrassend actuele thematiek te hebben. Daarmee is het
een van de weinige stukken van Vondel die inhoudelijke discussie uitlokken.
Studenten bijvoorbeeld zien in Jeptha een vrouwvijandige fundamentalist. Zij winden
zich er over op dat Filopaie geen enkele inspraak heeft bij zo'n belangrijke beslissing
over het lot van haar kind, maar dat het een zaak is die alleen door mannen wordt
beslist. Vanuit die invalshoeken herkennen zij eigentijdse problematiek waarmee zij,
vooral via de media, regelmatig worden geconfronteerd. De stap naar godsdienstig
fundamentalisme van welke richting dan ook, maar ook bijvoorbeeld die naar de
recente reeks moorden op kinderen, is dan niet groot meer. Daarmee krijgt Jeptha
een mate van actualiteit en realiteit die het waarschijnlijk nooit zal hebben gehad.
De invalshoek van het fanatisme en vrouwvijandig fundamentalisme maakt het
stuk ook bij uitstek geschikt voor een moderne toneeluitvoering. Daarvoor moet dan
wel, in een goede samenwerking tussen dramaturg en regisseur, het aanwezige stof
van Jeptha worden afgeblazen, de tekst naar onze tijd toe vertaald en alles wat maar
enigszins wijdlopig of gedateerd is, weggelaten.
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Maar dan kan men zeker tot een aantrekkelijke voorstelling komen, die ook een
hedendaags publiek zal weten te boeien. Het stuk heeft daarvoor kwaliteit genoeg.
Met het bovenstaande heb ik tot op zekere hoogte de vraag beantwoord of een
literatuurhistoricus meer dan alleen maar vakmatig kan worden geboeid door een
tekst uit het verleden. Mijn ervaring is dat ook teksten uit de oudere letterkunde nog
steeds in staat zijn de lezer een esthetische ervaring te geven. Voorwaarde daarvoor
is kwaliteit. Als men als onderzoeker lange tijd teksten van tweede- of derderangs
niveau heeft bestudeerd, werkt het bevrijdend om werk van dichters als Hooft,
Huygens of Vondel onder ogen te krijgen. Dan blijkt dat teksten van hoog literair
niveau toch meer zijn dan alleen maar historische bronnen die interessant zijn, omdat
zij toegang verlenen tot de cultuur van het verleden. Daarvan getuigt ook wijlen
Fokke Veenstra - een rasechte literatuurhistoricus - als hij, in een recensie van Van
Trichts driedelige editie van Hoofts Briefwisseling, over een van de laatste brieven
van Hooft opmerkt: ‘Deze brief is voor mij de meest aangrijpende uit de verzameling,
hij heeft de kracht mij steeds opnieuw te ontroeren’ (SpL 24 (1982) 178).
De citaten uit Jeptha zijn ontleend aan de editie van het stuk in De werken van Vondel.
Volledige en geïllustreerde tekstuitgave [enz.] door J.F.M. Sterck e.a. (Amsterdam,
1927-1940); 10 dln. + reg. Dl. 8, p. 769-851.
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Anneke C.G. Fleurkens
Zonder tekenen van droefheid: Coornhert herdenkt zijn echtgenote
Gelijkmoedigheid bij het verlies van een deugdzame vrouw Aan Hendrik Laurenszoon
Spiegel, november 1584
BESTE VRIEND, IK GROET JOU VRIENDELIJK MET JE LIEVE VROUW; DE
MIJNE IS BIJ HAAR HEER, DIE HAAR LANGE TIJD aan mij had uitgeleend.
Als schoonheid (die zij in haar jeugd had), deugdzaamheid (die zij in haar ouderdom
bezat) en hartelijkheid (die haar hele leven kenmerkte) het hart van een man tot liefde
aanlokken, dan kon het niet anders of ik moest met heel mijn hart van haar houden.
En dat was ook zo. Of nu haar langzame sterven (zij heeft er langer dan een jaar over
gedaan), of Gods gave aan mij dat ik haar in Hem en door Hem mocht liefhebben,
deze gelijkmoedigheid bij mij bewerkstelligt, daar wil ik het nu niet over hebben.
Maar ik wil wel zeggen dat men zonder duidelijke tekenen van droefheid (waarop
ik mij niet wil beroemen) een lieve vrouw aan de Heer kan afstaan; verder dat ik in
dezen mijn wellevenskunst zodanig bij mezelf ervaar, dat ik naar waarheid mag
zeggen: ‘Probatum est: ik heb ondervonden dat het een probaat middel is.’ Indien je
deze kunst verstaat, zal dat je later goed bekomen. Versta je de kunst nog niet en lukt
het je ook niet om er zelf alvast over na te denken, leer hem dan samen met mij, want
ik wil in vriendschap je medeleerling zijn in de wellevenskunst, én in het gelovig
bidden tot God om een rustig en berustend hart. D.V. Coornhert.
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In onze ogen schrijft Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) een merkwaardige
brief aan zijn vriend Hendrik Laurenszoon Spiegel in een situatie waar we allemaal
wel eens mee geconfronteerd worden, namelijk het verlies van iemand die je zeer
nabij en dierbaar is. Waar wij een uiting van groot verdriet zouden verwachten, blijkt
bij Coornhert juist van het tegendeel sprake. Hij schrijft - en wel in zeer positieve
bewoordingen - dat hij zonder duidelijke tekenen van droefheid zijn vrouw aan de
Heer heeft kunnen afstaan. Dit gegeven maakt zijn brief zonder meer intrigerend,
maar hij wordt echt bijzonder omdat dit korte schrijven volgens mij een van die
schaarse momenten bevat waarop iemand uit die tijd zich - zelfs in een brief werkelijk persoonlijk uit. De aanleiding voor Coornhert was de spanning tussen
enerzijds zijn moraalfilosofie en anderzijds de ingrijpende gebeurtenis die hem zelf
met de consequenties daarvan confronteerde.
Zo'n zeldzaam moment van persoonlijke ontboezeming raakt je als onderzoeker
en het uitgangspunt van deze bundel is een goede aanleiding om iets meer te zeggen
over deze brief en zijn implicaties.

Een vrouw om van te houden
Coornherts huwelijk was geen doorsnee huwelijk, zeker niet gezien de conventies
van zijn tijd. Afkomstig uit een welvarende Amsterdamse koopmansfamilie trouwde
hij, slechts zeventien jaar oud, in 1539 met de twaalf jaar oudere, onbemiddelde
Neeltje (Cornelia) Symons. Op grond daarvan werden hem zijn aanspraken op het
familiekapitaal, behoudens zijn wettelijke erfdeel, ontzegd. Dat hij deze consequenties,
ook letterlijk, voor zijn rekening wilde nemen, moet iets zeggen over zijn gevoelens
voor zijn bruid. Algemeen wordt aangenomen dat hun kinderloos gebleven huwelijk
van ruim vierenveertig jaar gelukkig is geweest. Coornherts Lied-boeck (1575, maar
slechts overgeleverd in de tweede druk van ca. 1586-1590) getuigt er zeker van. Het
thematiseert het huwelijk als de beste conditie om moreel goed te leven en als symbool
voor de vereniging tussen God en de deugdzame mens. Dat Coornhert de bundel
afsloot met een naamdicht op zijn echtgenote is een veelzeggend eerbetoon aan haar.
En naar mijn idee is zijn - door ons als controversieel ervaren - brief, die het einde
van hun relatie markeert, een laatste blijk van Coornherts diepgaande gevoelens voor
zijn vrouw Neeltje.
Coornherts openbare leven en denken zijn door zijn publieke functioneren en zijn
geschriften ruimschoots bekend. Anders ligt dat voor zijn privé-leven en ook voor
de rol van zijn vrouw. Een brief als de onderhavige doet je beseffen hoe weinig er
eigenlijk bekend is over de relaties tussen man en vrouw in die tijd, én over dit paar
in het bijzonder. Toch valt er wel iets over te zeggen.
In zijn brief (hier geciteerd naar de hertaling in het Coornhert-deel uit de
Griffioen-reeks) schrijft Coornhert Neeltje
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drie kwaliteiten toe: de schoonheid uit haar jeugd, de deugdzaamheid van haar
ouderdom, en de hartelijkheid tijdens haar hele leven. Bij deze weergave van haar
goede hoedanigheden kan een enkele kanttekening gemaakt worden. Op de eerste
plaats wekt het enige bevreemding dat Coornherts vrouw pas tijdens haar ouderdom
deugdzaamheid tentoonspreidde. Volgens de overgeleverde bronnen was Neeltje
deugdzaam tijdens haar ‘bejaertheyt’, waarmee Coornhert hier zeker de periode van
haar volwassenheid bedoeld heeft. Deze interpretatie maakt ook de opbouw van zijn
lof chronologisch gezien harmonischer: jeugd-volwassenheidhele leven. Ten aanzien
van de derde kwaliteit, de hartelijkheid, verschilt de bewoording in de beschikbare
bronnen nogal significant. De gedrukte bron, waarop de geciteerde hertaling zich
baseert, spreekt over haar ‘vriendelijckheyt’; het bewaard gebleven,
vroeg-zeventiende-eeuwse afschrift daarentegen veel specifieker over haar
‘vriendelycke bediensticheijt’. Nu draagt geen van beide postume bronnen nog
Coornherts eigen waarmerk, zodat we onzeker blijven over diens eigen formulering.
We mogen evenwel aannemen dat vrouwelijke dienstbaarheid voor hem een aspect
was dat in deze specifieke context een rol speelde. Uit Coornherts eigen ethica, de
niet lang na Neeltjes overlijden verschenen Zedekunst (1586; aldaar 3.5.68-78), blijkt
hoe belangrijk hij vriendelijkheid en gedienstigheid als kwaliteiten voor de echtgenote
vond. Ze bieden haar de mogelijkheid de liefde van haar man op te wekken - vergelijk
Coornherts opmerkingen in de brief - en de onderlinge harmonie te bewaren. De
twee overige kwaliteiten van Neeltje zijn niet specifiek te relateren aan haar positie
als echtgenote. Fysieke schoonheid is mooi meegenomen maar zeker geen persoonlijke
verdienste en deugdzaamheid was - zeker voor Coornhert - een habitus waar zowel
vrouw als man ernstig naar dienden te streven.
Al met al zegt dit nog weinig over de werkelijke omgang tussen Coornhert en zijn
vrouw. Er is alle aanleiding om Neeltjes uitlating dat zij zich volgens haar echtgenoot
alleen met haar spinrokken moest bemoeien en niet met de loop der wereld, met de
nodige korrels zout te nemen. Ze werd namelijk gedaan in 1568 tijdens een verhoor
wegens Coornherts veronderstelde subversieve acties tegen het Spaanse gezag en
moet gezien worden als een poging van Neeltjes kant om de schade via een stereotiepe
manier van zeggen te beperken. Dat ze wel degelijk betrokken was bij de
aangelegenheden van haar man, blijkt uit de ene brief van Coornhert aan haar die is
overgeleverd (ook opgenomen in de Griffioen-editie). Daarin informeert hij haar
uitvoerig over de gang van zaken tijdens de Haagse disputatie, een openbaar debat
over de Heidelbergse catechismus waaraan hij in 1583 deelnam. Een andere brief
aan Neeltje, ditmaal van derden, laat zien hoe zij in 1570, tijdens de ballingschap in
Duits gebied, betrokken werd bij de fondsenverwerving van haar echtgenoot ten bate
van
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Willem van Oranje en de Opstand. De zaken van haar man én 's werelds loop waren
Neeltje dus geenszins vreemd. Bovendien moet ze van haar man gehouden hebben.
Tijdens zijn turbulente leven, ook in ballingschap, week ze niet van zijn zijde. Ze
wilde zich - tegen Coornherts zin - tijdens diens gevangenschap (1567-1568), waaruit
ze hem niet levend terug verwachtte, met de pest laten besmetten om zo samen de
dood te vinden. Ondanks dit alles kon Coornhert zonder droefheid afstand van haar
doen. Wat bewoog hem daartoe?

Onthechting aan aards bezit
Over het probleem hoe je het verlies van een echtgenote moet waarderen, geeft
Coornhert een heldere uiteenzetting in zijn Comedie van Israel (4.5, vs. 2338-2403).
De hoofdpersoon Israel heeft zich na de nodige dwalingen eindelijk op de weg des
heils begeven en onderwerpt zich aan Gods wil. Dat gaat echter niet zomaar: er
huizen nog allerlei innerlijke afgoden in hem die hem daarvan afhouden. Cognitio
Vera (Ware Kennisse) verschaft hem inzicht daarover aan de hand van zijn reactie
op een mogelijk overlijden van zijn vrouw. Deze blijkt trouwens soortgelijke
kwaliteiten als Coornherts eigen echtgenote te bezitten: trouw, gedienstigheid en
vrolijkheid (vs. 2366). Israel zou haar heengaan met heel zijn hart betreuren en dat
nu is volgens Cognitio Vera een van zijn innerlijke afgoden. Die afgoden immers
zijn alle zaken die buiten God bestaan en waarover men zich verheugt of die men
betreurt. Droefenis om bijvoorbeeld een sterfgeval toont aan dat men de eigen wil
prefereert boven die van God, die immers die dierbare persoon heeft weggenomen.
Israels tegenwerping dat hij dit specifieke geval niet voor afgoderij hield maar voor
genegenheid, blijkt verklaarbaar uit zijn nog ontoereikende kennis over het ware
goed. Daarmee raakt Cognitio Vera aan de kern van Coornherts ethisch systeem.
Coornhert kent, in zijn christelijke navolging van de stoïci, drie categorieën zaken
die de mens als moreel wezen regarderen. Beoordelingscriterium daarbij is het ware
goed, dat gelegen is in God. Goede zaken maken de mens goed en brengen hem
dichter tot Hem; slechte bewerken het tegenovergestelde. Exponenten van deze twee
categorieën zijn respectievelijk de deugd en de zonde. Hét probleem voor de mens
- en Coornhert gaat daar in zijn Zedekunst (1.14.6-29) uitvoerig op in - vormt diens
verhouding tot de derde categorie, die van de middelbare zaken. Deze zijn ethisch
neutraal en daarom irrelevant in relatie tot het ware goed. Ze zijn van zichzelf goed
noch slecht - dat hangt af van hoe men ze gebruikt - en daarom mag de mens ze ook
niet als zodanig beschouwen; door zich er bijvoorbeeld over te verheugen of erom
te treuren. Middelbare zaken doen zich zowel binnen als buiten lichaam en geest van
de mens voor en die richt er maar al te graag exclusief zijn hart op. Voorbeelden zijn
bezit, gezond-
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heid, verstandelijk vermogen en ook betrekkingen tot andere mensen. De mens heeft
dat alles echter slechts te leen ontvangen van God - vergelijk Coornherts brief - en
moet het, als het moment daar is, zonder pijn in het hart afstaan. We horen hier een
echo van de uiterst pregnante formulering uit het, in Coornherts tijd populaire,
Encheiridion (11) van de stoïcijn Epictetus:
Nooit mag je bij enig verlies zeggen: ‘Ik ben het kwijt’, maar: ‘Ik heb
het teruggegeven.’ Is je kind gestorven? Zeg dan: ‘Het is teruggegeven.’
Je vrouw dood? Teruggegeven, bedoel je. [...] Wat kan het jou nou schelen
door wiens toedoen de gulle gever het van je heeft teruggevorderd? Zolang
je er van hem over mag beschikken, moet je ervoor zorgen alsof het aan
een ander toebehoort, zoals gasten dat doen met een hotelkamer.

Woord en werkelijkheid
De Stoa en, in haar kielzog, Coornhert stellen op bepaalde momenten zware - in onze
ogen bijna onmenselijke - morele eisen. Coornhert heeft zich deze spanning tussen
woord en daad ook voor zichzelf - getuige deze brief - terdege gerealiseerd. Pas tegen
het einde van zijn leven geraakte hij in de situatie die voor hem zelf de ultieme proef
voor zijn wellevenskunst vormde: het overlijden van zijn echtgenote. Juist naar
aanleiding van dit gebeuren geeft hij een zeldzame persoonlijke reactie met, volgens
mij, een zucht van verlichting, ingegeven door zijn grote liefde voor Neeltje. Pas
haar heengaan leverde hem het definitieve bewijs dat hij zijn leer echt in de praktijk
kon brengen en dat die heilzaam was: ‘Probatum est’. En zo'n moment van goed in
te voelen ontlading van persoonlijke spanning, maakt het voor de onderzoeker extra
spannend.

Literatuur
Coornherts brief is in een vroeg-zeventiende-eeuws afschrift bewaard in de
Universiteitsbibliotheek Leiden (BPL 2249 II, nr. 53). Hij werd voor het eerst
gepubliceerd in Coornherts Brieven-boeck (1626, nr. 13), dat in 1630 werd opgenomen
in deel III van diens Wercken. De gebruikte hertaling is ontleend aan de door H.
Bonger en A.J. Gelderblom verzorgde bloemlezing uit Coornherts werk in de
Griffioen-reeks: Weet of rust. Proza van Coornhert (Amsterdam 1985, p. 115). Voor
een omvattende studie over Coornherts leven en denken tekende H. Bonger, Leven
en werk van D.V. Coornhert (Amsterdam 1978). H.F.K. van Nierop besteedde
specifieke aandacht aan diens huwelijk in ‘Coornherts huwelijk. Een bijdrage tot
zijn biografie’, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden 106 (1991), p. 33-44. Over het Lied-boeck in relatie tot Coornherts
visie op het huwelijk schreef A.J. Gelderblom: ‘Rust na lust. Coornhert als
samensteller
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van zijn Lied-boeck (1575)’, in: Idem, Mannen en maagden in Hollands tuin.
Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781, 1991, p. 13-40.
Coornherts Zedekunst, dat is Wellevenskunste werd uitgegeven door B. Becker
(Leiden 1942; herdruk Utrecht 1982). Diens toneelstukken zijn te raadplegen in de
editie van P. van der Meulen: Het Roerspel en de comedies van Coornhert (Leiden
1955). Inhoudelijke analyses van deze spelen zijn te vinden in: A.C.G. Fleurkens,
Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot
het geven van morele instructie (Hilversum 1994). Epictetus' Encheiridion wordt
geciteerd naar de vertaling van H. van Dolen en Ch. Hupperts: Epiktetos' zakboekje.
Wenken voor een evenwichtig leven (Nijmegen 1994).
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Arie Jan Gelderblom
Thiroplusios didacticus
DE EERSTE KENNISMAKING MOET HEBBEN PLAATSGEVONDEN IN DE
PRILLE JAREN ZESTIG. HET WAS ZEKER VÓÓR DE NIEUW-Guineacrisis en
vijftienjarige jongens gingen nog in korte broek naar het voortgezet onderwijs. In
onze buurt in Oosterbeek-Laag had een nieuw gezin het oude huis Rozenhage
betrokken, en hoewel de vier zonen bij geen van de buurtvriendjes op school zaten,
deden ze weldra mee met de vrijetijdsbesteding rond de Benedendorps- en de
Kneppelhoutweg: zwerven door het bos, hutten bouwen, sleutelen aan bromfietsen,
en schaatsen op de vijvers van de Hemelsche Berg in de eindeloze winter van
1962-1963.
Over onze ouders spraken we niet veel. De autochtonen wisten van elkaar wel wat
hun vaders deden: hout verhandelen, Rasfrites op de markt brengen en gesprongen
gas- en waterleidingen herstellen. De nieuwe buurman was leraar op het Stedelijk
Gymnasium in Arnhem en op een dag zei een van zijn zonen, wellicht om de vriendjes
met iets onbekends te imponeren: ‘Mijn vader weet alles van Coornhert.’ Ik vond
dat niet zo verbazend, want op mijn eigen Christelijk Lyceum hadden we die schrijver
net behandeld in Knuvelders Schets. Met gymnasiale eigenwijsheid kon ik mijn
nieuwste kennis in praktijk brengen. ‘Thiroplusios Laoskardi’, antwoordde ik, want
mijn lerares Nederlands had juist uitgelegd dat dat de vergrieksing was van Dier-rijk
(Dirk) Volk-herts.
In de daarop volgende jaren kwam ik nogal eens naar Rozenhage voor de
bromfietsen of een spelletje mahjong, maar ook om met ‘meneer Bonger’ over Du
Perron en Ter Braak te praten of boeken van Gomperts en Tsjechow te lenen. Zou
ik Nederlands gaan studeren? Dat besprak ik daar, net zoals ik het aan mijn eigen
leraar Jan Steenbeek voorlegde, die - o toeval - in de eerste
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oorlogsjaren nog Bongers leerling was geweest. Ondanks al het gedelibereer, koos
ik een studie weg- en waterbouw in Delft, een beslissing die drie weken standhield.
In het begin van oktober 1964 studeerde ik Nederlands in Utrecht.
De gesprekken met Bonger verschoven naar de weekends en namen nu een wending
naar de geschiedenis en de oudere letterkunde: Coornhert, Spiegel en het probleem
van de religieuze tolerantie. Tegen mijn gereformeerde achtergrond werd de
kennismaking met Coornherts Wellevenskunste, voor de lijst gelezen en door Bongers
uitleg verdiept, een openbaring. Coornhert had het in de zestiende eeuw al bewezen:
het was mogelijk om christen te zijn en toch geen calvinist; om een praktisch
georiënteerde gedragstheorie te hanteren, zonder de last van erfzonde of predestinatie.
Meer dan met Calvijn of de Heidelbergsche catechismus wist ik me met Coornhert
goed gewapend in de discussies van de late jaren zestig: tegen nauwe kerkverbanden
en christelijke partijpolitiek, voor een praktische oecumene in confessionele
ongebondenheid; tegen morele zedenmeesterij, voor individuele beslissingen over
goed en kwaad. Mijn afstudeerscriptie, gemaakt in 1972, ging over Coornherts
definitie van het begrip zonde: enerzijds een wilsbeslissing, anderzijds een privatio
boni, een vacuüm waarin het goede niet bestaat. Ik had wekenlang in de leeszaal van
de UB de drie delen Wercken doorgenomen en Coornherts optimisme, dat ik overal
opsnoof, sprak me wel aan. De mens kan zich vervolmaken, is in wezen goed; het
kwaad is een verjaagbare hersenschim. Dat paste voortreffelijk bij die vrolijke tijd
na 1968.
Na een paar jaren op de nieuwe lerarenopleiding SOL te hebben gewerkt, kwam
ik eind 1976 als docent terug op de Utrechtse universiteit, als directe collega van
Wim Vermeer, Jan Steenbeek en Riet Schenkeveld. We maakten, samen met
studenten, een instituutsuitgave van de Boeventucht, zodat iedereen kon lezen dat
Coornherts progressieve reputatie als strafrechthervormer niet op mythes berustte.
Marijke Meijer Drees had een fors aandeel in de editiewerkzaamheden en hielp later
mee om er bij Coutinho een echt boek van te maken dat, tot vreugde van de uitgever,
op verplichte literatuurlijsten kwam te staan. ‘Meneer Bonger’ was voor mij inmiddels
al lang ‘Henk’ geworden. Vervroegd uit zijn leraarsbaan getreden, werkte hij met
een regeringsopdracht aan Coornherts biografie. Zijn Leven en werk van D.V.
Coornhert verscheen in 1978. In zijn opdracht in mijn exemplaar, geschreven op 15
juni van dat jaar, noemt hij Coornhert ‘ons beider vriend’. Dat was geen loze
formulering, maar de karakteristiek van een gemeenschappelijke ervaring.
Die zou zich nog verdiepen. Ons werk aan de bloemlezing Weet of rust voor de
Griffioen-reeks heeft de drievoudige vriendschap versterkt. Henk Bonger en ik hadden
ooit het plan gehad om een selectie uit Coornherts teksten te publiceren in de
Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, maar die reeks verloor in het
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begin van de jaren tachtig zijn levensvatbaarheid. Toen kwam de Griffioen, en op
een vraag van Riet Schenkeveld aan mij: ‘Mag ik Eddy Grootes vertellen dat Bonger
en jij op afzienbare termijn een bloemlezing uit Coornhert kunnen inleveren?’ heb
ik grif ja gezegd. Het werd een prettige periode van kiezen en hertalen, gebogen over
Coornherts Wercken. Het betrekkelijk ruime debiet van Weet of rust, gepubliceerd
in de eerste aflevering Griffioenen van 1985 en herdrukt in 1993, heeft ons als
samenstellers voor onze inspanningen beloond, maar als ik eerlijk ben, is dat niet de
eigenlijke bron van mijn tevredenheid over dat boekje. Ik heb het nooit eerder zo
geformuleerd, maar het komt dicht in de buurt van trots op de prestaties van een
goede vriend: dat heeft Coornhert na vier eeuwen toch maar gepresteerd, dat hij nog
steeds lezers vindt en dat hij hun gelovige zekerheden in twijfel trekt.
Opvallend, en ook dat besef ik pas nu ik dit schrijf, is dat Bonger en ik het altijd
hebben over ‘Coornhert’, en niet over ‘Dirck’. Er is een nabijheid als van persoon
tot persoon, maar tevens een afstand die zich aan achternamen houdt. Wellicht vinden
we Coornhert toch te formidabel om zomaar bij hem aan de keukentafel te schuiven,
ook al zien we zijn zestiende-eeuwse mede-disputeerders dat rustig doen:
Ghereformeerde: My was gheseyt dat du gaerne vroech op, oock dat
du ghespraacksaam biste. Dat bevinde ick noch soo. Anders hadde ick soo
vroegh nyet derren bestaan aan te kloppen, ghemerckt het noch eerst vier
uren zijn. Oock en soude ick, die dy onbekent ben, dy soo vrymoedigh
nyet aanghesproken hebben. Coornhert: Spreeckt nu oock vrymoedigh
van t'gene u sal believen. Zijn't saken die ick versta, ick sal antwoorden,
of anders, sal ick swijghen (Wercken III, 1630, 250a).
Coornhert is niet iemand bij wie ik om vier uur in de morgen zou durven
aankloppen voor een theologisch debatje, maar levend en actueel is hij voor mij wel
degelijk. Kort geleden drong dat plotseling scherp tot me door. Ik las het
dissertatieplan van Marianne Roobol (Huizinganieuws 5, november 1996), die
Coornhert in zijn zestiende-eeuwse ideeëncontext wil terugplaatsen om aldus het
Coornhert-beeld te bevrijden van ideologische aangroeisels die er zich in de loop
van vier eeuwen op hebben vastgezet. Dat is verantwoord als wetenschappelijke
exercitie en daar ben ik uiteraard niet tegen. Ook de beelden van Vondel, Bredero
of Willem van Oranje zijn in de loop van de tijd voortdurend verschoven als
zetstukken op een historisch toneel, en zulke procesmatige wisselingen moeten
onderzocht worden. Toch schrok ik toen Marianne Roobol onze held ‘een wandelend
anachronisme’ noemde en toen ze zei niet uit te zijn op demonstratie van zijn
actualiteit, maar hem te willen ‘historiseren’. Ik steigerde eventjes, want mijn
Coornhert is van nu. Voor mij is hij geen verstarde historische
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functie. Mijn intuïtieve reactie kan alleen maar betekenen dat ik Dirck Volckertszoon
diep in mijn hart koester als een eigentijdse, kritische, levende gespreksgenoot.
Over de religie ga ik overigens niet meer bij hem te rade. Mijn ontkerstening had
zich geleidelijk aan, maar definitief voltrokken en ik denk anno 1997 niet meer na
over gemeente, kerk of oecumene. Paradoxaal genoeg ben ik sinds mijn afscheid van
domineesland wel weer een beetje calvinistisch geworden, want ik geloof niet meer
dat de mens van nature goed zou zijn, of een aangeboren hang naar zedelijke
vervolmaking zou bezitten. Het omgekeerde lijkt me realistischer; ik vind het kwaad
en de domheid soms beangstigend tastbaar. Maar als Coornhert dat zou horen, kreeg
ik de wind van voren en dat onderwerp houd ik dus maar buiten onze ontmoetingen.
Gelukkig blijft er daarnaast nog veel lees- en denkstof over in zijn teksten.
Waar ik hem ronduit om bewonder, is zijn schrijfstijl. Wie de Wercken
chronologisch volgt, ziet hoe Coornhert vrij laat zijn proza is gaan bijslijpen, met
behulp van Latijnse voorbeelden die hij vertaalde. En met wat voor een resultaat!
Zijn Nederlands leent zich voor alle registers in verschillende genres; hij kan er elk
publiek mee bespelen, van hoog tot laag; hij kan puntig en paradoxaal zijn, op het
kwetsende af, maar hij is ook de serveerder van een gedragen logica die de ernstigsten
weet te overtuigen. Eerlijk gezegd probeer ik hem wel eens te imiteren, en ik heb er
plezier in als zijn stijlmiddelen aanslaan: de drieslag, de metrisch geformuleerde
parallel, soms verrijkt met binnenrijm, of de afwisseling van een paar lange, vloeiende
perioden met een korte ellips.
Het is taal die ergens toe leidt. Het kan bijna niet anders of je wordt door Coornherts
pakkend geformuleerde en vakkundig opgezette argumentatie meegesleept naar zijn
conclusie. Wil je die niet beamen, dat komt dat niet door zijn betoogtrant, maar
doordat je zijn uitgangspunten niet deelt (bijvoorbeeld zijn visie op de ‘natuurlijk’
goede mens). De redeneringen die op zijn axioma's volgen, zijn consequent; zijn
illustraties fris en uit het leven gegrepen, en hij houdt als argumentatief regisseur
voortdurend het bevattingsvermogen van zijn lezers en luisteraars in de gaten. Zijn
teksten zijn, heel pragmatisch, afgestemd op hun doel en hun publiek. Coornhert,
kortom, weet wat didactiek is. Hij is dan wel geen schoolmeester van beroep, ruimer
beschouwd is hij een voortreffelijk docent. Wellicht komt het doordat we in deze
vriend een superieure collega herkennen, dat Henk Bonger en ik nog steeds zo graag
bij hem schoolgaan.
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Lia van Gemert Een medicijn voor al uw kwalen
MIJN KENNISMAKING MET DE ZEVENTIENDE-EEUWSE MEDISCHE
LITERATUUR DATEERT VAN 1981. WERKEND AAN EEN EDI-tie van Joachim
Oudaans Haagsche Broeder-Moord, las ik de memoires van William Temple, van
1668 tot 1671 Engels gezant te Den Haag. Volgens hem leed de Republiek aan
‘Hollanditis’, een ernstige kwaal. ‘Deze ziekte is, net als sommige ziekten bij de
mens, hoewel ze zich pas openbaarde in de tijd van Oldenbarnevelt en weer leek te
eindigen met zijn dood, toch steeds verscholen gebleven in de aderen van de Staat
en weer naar voren gekomen bij elke plotselinge verandering die maakt dat hetzij
het ene, hetzij het andere lichaamsvocht de overhand krijgt. Deze ziekteverwekkers,
die de naam dragen van prinsgezinde en arminiaanse [staatsgezinde] partij, zijn altijd
de zwakke stee in deze staat geweest en als ooit hun tijd komt, zullen ze de oorzaak
van zijn val blijken te zijn’ (Temple 1978, 79).
Temple gebruikt de populaire literaire metafoor van de staat als lichaam. Zeker
in de turbulente beginperiode van de Nederlandse Republiek werd de vraag of zij
wel gezond was vaak gesteld, en, net als in bovenstaand voorbeeld, beantwoord tegen
de achtergrond van de vier-humeurenleer, de sinds de oudheid gangbare medische
visie op lichaam en geest in de westerse cultuur. In deze leer staat het evenwicht
tussen de vier verschillende lichaamsvochten ofwel humeuren centraal; wanneer een
van de vochten teveel de overhand krijgt boven de andere, raakt de balans verstoord
en is ziekte het gevolg. Een uitgebreide zeventiende-eeuwse optekening van deze
filosofie leverde de Dordtse arts Johan van Beverwijck; hij schreef tussen 1636 en
1645 een medische encyclopedie, meestal genoemd naar het eerste van de drie delen:
Schat der gesontheyt. Dit lijvige werk werd ons door de leider van het Oudaan-project,
Jan Steenbeek, warm aanbevolen: ‘Dat zou nu eens heruitgegeven moeten worden!’
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Achteraf bezien ben ik door de tragedie met het Van Beverwijckvirus besmet geraakt.
De kwaal bleef echter in de aderen verscholen tot Eddy Grootes de vakgenoten
uitnodigde mee te werken aan de Griffioen-reeks, een forum voor onder andere die
werken die weliswaar zeer populair waren, maar toch niet in de ‘hoge’ canon
opgenomen werden. Aan die voorwaarden voldoet Van Beverwijck geheel: hij staat
niet als ‘literaire klassieker’ te boek, terwijl zijn werk wel menigmaal herdrukt is en
door contemporaine schrijvers ook vaak aangehaald wordt. Het feit dat in de Schat
der gesontheyt wetenschappelijke theorieën in het Nederlands toegankelijk gemaakt
werden en nog wel in een heldere betoogtrant, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan
deze succesvolle receptie. Dat er meer gunstige factoren geweest zijn, hoop ik
hieronder duidelijk te maken.
Maar eerst moet een andere kwestie behandeld worden: mag Van Beverwijcks
werk wel literatuur heten? Hoezeer deze vraag samenhangt met normerende
opvattingen over ‘hoog’ en ‘laag’ niveau binnen letterkunde en cultuur, hebben met
name Eddy Grootes en Herman Pleij de neerlandistiek inmiddels meer dan duidelijk
gemaakt. Ook de gevolgen van de nogal eenzijdige bestudering van de geheiligde
canon zijn door hen scherp in beeld gebracht (zie bijvoorbeeld Grootes 1982-1983).
Dat de oude vooroordelen tegen de ‘populaire literatuur’ niettemin taai zijn, blijkt
wel uit het feit dat menig vakgenoot verbaasd vroeg naar de wisseling van niveau in
mijn bezigheden: van die deftige, hoogstens wat saaie, reien in de dissertatie naar de
prozaïsche belevenissen van een stadsarts, die dan misschien wel humoristisch kon
schrijven, maar verder toch geen ethisch belang inboezemde. Haast werd ik bezien
als de patiënt die eerst het ene lichaamsvocht en daarna het andere teveel waarde gaf
- van tragedie naar sappig proza, laten we zeggen van het melancholische naar het
sanguïnische temperament - en dat moest bekopen met psychische ontsporing...
Wat echter aftakeling leek, bleek een heilzame kuur. Gaandeweg raakte ik ervan
overtuigd dat er niet zozeer iets mis is met het werk van de Dordtse stadsarts, maar
wel met de manier waarop culturele verschijnselen beoordeeld worden. De vraag
wat men literatuur noemt, is relatief en persoonlijk, terwijl zij in het proces van
canonvorming tot een absolute en schijnbaar objectieve is gemaakt. Zelfs de vele
debatten rondom letterkundige geschiedenis en canonvorming veranderen daar vrij
weinig aan, vrees ik. Waarom Van Beverwijck inmiddels tot mijn literaire favorieten
behoort, zal ik proberen te verduidelijken aan de hand van een fragment uit het tweede
deel van zijn encyclopedie: Schat der ongesontheyt.
Het gedeelte in kwestie, het 32ste hoofdstuk van de ‘sieckten des hoofts’, behandelt
het menselijk reukvermogen. Een van de kwa-

Mooi meegenomen?

48
len, het verlies van de reuk, wordt geïllustreerd door een opvallende afbeelding:

De begeleidende tekst luidt:
Dat den Reuck wech genomen wert ontstaet somtijdts uyt een
wanschapenheydt van den neus. Hier van hebben wy een seer vremt
exempel in een Dochter [vrouw] noch levende, die al over twintigh jaren
de neus en mont in een zijn beginnen te wassen [groeien], gelijck hier van
beyde zijden is afgebeelt. Dit mismaeckt, en schrickelijck gebreck, neemt
van tijdt tot tijdt toe, soo dat de ellendige noch ruycken, noch, dat vry
moeyelijcker is, eten en kan: maer is genootsaeckt eenige vochtigheyt met
een pijpjen te suygen. In 't beginsel wilde seker Heel-meester [chirurgijn],
hier de handt, en 't mes aen slaen, dan bevont het kraeckbeenigh. Soo dat
het sonder twijfel een uyt-was is van het Kraeck-been van den neus. Maer
het Ruycken wert meesten tijdt verhindert door ongematigheyt [verstoring
van het evenwicht], voornamelijck koude (...) der voorste Herssenen (...).
(II, 103).
De doorgaans toch al directe stijl van Van Beverwijck wordt hier kracht bijgezet
door de ijselijke gravure, welhaast een model voor Picasso en de zijnen. Met dit
verschil dat het hier afgebeelde werkelijkheid is, die de toeschouwer doet gruwen
van de grillen van de natuur. Uiteraard zal de perceptionele volgorde hier plaatwoord
geweest zijn: de prent vangt de blik, de tekst licht toe. Er ontrolt zich een precies
signalement van een vrouw wier gezicht en neus al meer dan twintig jaar met elkaar
vergroeien, waardoor ze zowel haar reuk- als haar bijtvermogen mist; ze kan nog
slechts vloeibaar voedsel opzuigen. De uitstulping is niet vlezig maar ‘kraakbenig’
en kan dus niet weggesneden worden.
De schrik zit er goed in, maar de aantrekkingskracht van dit fragment gaat verder
dan griezelen alleen. Ook onverwachte wendingen hebben hun effect: ten eerste het
humoristische zeugma ‘de handt en 't
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mes slaen’, dat de chirurg meer als een ordinaire slager dan een plastische fijnsnijder
neerzet - in minachting van vakbroeders deden de zeventiende-eeuwers niet onder
voor hun latere collega's. Even verderop wordt de conclusie dat deze afwijking bij
de neus-kwalen hoort, direct gevolgd door een nieuw aspect van de reuk: ‘meestal
echter wordt het ruiken verhinderd door...’. Dergelijke plotselinge overgangen - vaak
enkel met het woord ‘maer’, zonder een overgangszin of een nieuwe alinea - hebben
enerzijds te maken met papierbesparende drukgewoonten, maar illustreren tevens
treffend hoe de zeventiende-eeuwer met de werkelijkheid omging, ook als zij
gruwelijk was: de verschijnselen worden zonder al te veel omhaal naast elkaar
geplaatst, als exempelen van de veelvormige waarheid.
Dit fragment is kenmerkend voor Van Beverwijcks geschriften: in korte tijd
passeren allerlei verschijnselen de revue, verklaard binnen de vigerende
gezondheidsleer en toegelicht door talloos veel anekdoten uit even zovele bronnen.
De beschrijving is altijd precies, in een stijl die heen en weer springt tussen ernst en
droge humor, de eerste vaak met trots op de krachtige Republiek, de laatste meer
dan eens met rauwe grappen. In beknoptheid valt deze encyclopedie te vergelijken
met Hoofts Histoorien, in banaliteit met Bredero. De veelvormigheid ontspoort echter
niet: het werk heeft een evenwicht in zichzelf en juist in die caleidoscopische balans
- met name in het tweede deel, Schat der ongesontheyt - ligt voor mij de
aantrekkingskracht.
Als de kloof naar het verleden te overbruggen valt, dan hier. Met betrekkelijk
weinig moeite kan men zich voorstellen hoe de zeventiende-eeuwse burger in dit
boek bladerde, keek en zowel las als leerde - of leerde als las, al naar gelang de
aanleiding. Of het nu om tijdverdrijf of om huismiddeltjes gaat, zo gauw men begint
te lezen, verbinden utile en dulce zich. Deze later zo vaak - ongetwijfeld mede door
het drammerige karakter van het canon-onderwijs - verguisde combinatie laat zich
in een spontanere, minder bevooroordeelde context krachtig gelden, zo bleek uit de
reacties op het Griffioen-deel De schat der gezondheid. Enkele vakgenoten bekenden
te zijn gaan twijfelen aan hun culturele normen, terwijl studenten in heftige discussies
literaire principes (her)ontdekten. Het boek is tevens mijn enige publicatie die buiten
vakkringen met enthousiasme gelezen is. De uitgangspunten van Eddy Grootes
hebben hun vruchten dus afgeworpen.
Ik sluit me dan ook graag aan bij zijn pleidooi voor de populaire literatuur. Lees
Van Beverwijck: hij voert u naar de wereld van de zeventiende-eeuwse burger en
zal u bevrijden van uw twintigste-eeuwse vooroordelen. Laat u helen!
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A. Hanou
De schoonheid en de schurk: over Weyerman
IK BEN NOGAL GESTELD OP JAN KINKER (1764-1845). KINKER IS EEN
BUITENGEWOON INTEGER IEMAND DIE IK NIMMER HEB KUNNEN
BETRAP-pen op een mauvais pas. Dat vind ik nog geen reden om van hem te houden.
Ik denk dat ik met hem ingenomen ben omdat hij vanuit die integriteit onvermoeibaar,
als dichter, filosoof, satiricus en wat al niet, eindeloos intellectueel-hartstochtelijk
bezig is de waarheid te onderzoeken, te demonstreren, vorm te geven. Hij is altijd
een jager, vergoelijkt niets, kent desondanks werkelijk medelijden wanneer men
schuldig is aan een tekort in dit leven. Kinkers leven demonstreert de eenheid van
persoon-en-werk. Anderzijds heb je schrijvers als Gerrit Paape (1752-1803). Ik ben
een groot bewonderaar van zijn werk - maar om de een of andere reden zegt zijn
persoon mij weinig.
Met Jacob Weyerman (1677-1747), als persoon, heb ik evenmin veel. De man is,
of lijkt: uitdagend, brutaal, flamboyant. Niet helemaal betrouwbaar ook. Zou hij je
niet met de rekening kunnen laten zitten in een café? Iets wat overigens vele
achttiendeeeuwers doen, na afgifte van een morele verklaring. Bijvoorbeeld Bilderdijk.
Ik zou dat Weyerman niet zeer kwalijk nemen; ik verwacht het. Weyerman, kortom,
is iemand om wie je met een boogje heen loopt. Valt er een verkeerd woord, dan zet
hij je morgen mogelijk in de krant. Voer je met Weyerman een discussie over filosofie,
immigranten, corruptie, varkensboeren: er is er altijd maar één die gelijk heeft. Hij
overheerst de conversatie.
Weyermans imago is voor mij geen reden om ‘tegen’ hem te zijn. Hij doet maar.
Het is bovendien plezierig wanneer er iemand eens over de culturele porseleinkast
van onze Verlichting heenwalst. Al bij al: ik ‘heb’ niets met Weyerman. Ik ‘heb’ wél
iets met zijn geschriften.
Zijn zinnen en zijn beelden: daar ben ik af en toe jaloers op. Al
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sinds de eerste keer dat ik ze las. Dat gebeurde, zo'n vijfentwintig jaar geleden, toen
ik mij voorgenomen had alle achttiende-eeuwse tijdschriften die ik te pakken kon
krijgen door te lezen: gevolg van een vermoeden dat vrijwel alles dat er tot dan toe
over de literatuur van de Verlichting was geschreven bepaald werd door
vooringenomenheid van allerlei aard, en door onkunde; en dat bijna niemand wist
wat er gaande geweest was. Hoe dat zij, ik las enkele pagina's uit diverse
Weyerman-bladen: de Ontleeder der Gebreeken, de Echo des Weerelds, vele meer.
Zijn hele oeuvre volgde: toneelstukken, schildersbiografieën, historiewerken, wat al
niet.
Ik zei dat ik zijn tijdschriften las. Helemaal waar is dat niet. Want die teksten
bleken verrassend zwaar te lezen. De reden daarvan was niet zozeer dat het vaak vrij
duister was waarover zij gingen (Weyerman behandelt, als Vondel, veel
contemporaine gebeurtenissen, zaken en personen. Zijn wereld veronderstelt nogal
wat kennis van de achttiende-eeuwse ‘grachtengordel’. Die kennis bezat ik op dat
moment in 't geheel niet). Nee, dat was overkomelijk. Het probleem was eerder dat
- tja, dat het heel heavy literatuur was, boordevol onverwachte beelden en
uitdrukkingen, stampvol zware taalconstructies. Alles was complex, barok,
rabelaisiaans enzovoorts; tegelijkertijd woei er een hevige stormwind van een soort
paganistische levensvreugde. Het leek in niets op de rationele hartstochten van Van
Effen, Van Alphen. Je hield het niet langer dan een paar pagina's uit. Daarna zat het
hoofd vol.
Dat gevoel krijg ik nog steeds wanneer ik Weyerman een jaar niet heb gelezen.
Je slaat iets op - en je moet na een paar bladzijden de tekst wegleggen. Het is alsof
je, gewend aan een matig glaasje wijn, plotseling een zeer goede port moet savoureren
in aanzienlijke hoeveelheid. Dat wil wel eens leiden tot vrijwillige
onthoudingsverschijnselen.
Om te wennen: enkele nauwelijks verontrustende algemene uitspraken uit zijn werk,
willekeurig gekozen (spelling en interpunctie der citaten zijn gemoderniseerd).
Wanneer een man sterk bemint, dan huisvest zijn ziel in de gevangenis
van zijn bemindes lichaam, en niet in zijn eigen logement.
Een auteur die zijn schriften gedurig overlekt en overpolijst, is gelijk aan
een goudsmid wiens gouden klomp veel van zijn kostelijke stof verliest
wanneer hij er braaf met de vijl achter her zit.
De rede [is] een algemene maîtresse, die platonice van elk gecaresseert
doch van weinigen genoten wordt.
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De wijn matigt de natuurlijke koude der hersenen, en daarom zuipt een
dichter tot aan de binnendeur van een hospitaal.
Dit soort uitspraken lijkt heel acceptabel. Het zijn een soort algemene kernwaarheden.
Als de sententiën uit de klassieke retorica, de emblematische waarheden van Cats,
de spreuken uit de Succesagenda, kunnen zij bij iedereen inderdaad succes hebben,
instemming krijgen.
Zo'n algemener waarheid kan echter ook onaangenaam, kwetsend worden wanneer
Weyerman concreter groepen uit de samenleving onder vuur neemt:
De redekunst van een Rooms priester is niet anders dan een krachteloze
orkaan, opgestoken uit een wijwatersbak.
De Franse geleerden [...] zijn de uitvinders van die kunsten en
wetenschappen die reeds bij andere naties geboekt staan als afgekeurde
maîtressen.
Een wekelijks auteur [journalist] en een dagelijks maîtres zijn beide
veeltijds onderhevig aan convulsiën.
Dat een geneesheer, een kwakzalver en een artsenijbereider drie
verdienstige broodwinningen zijn, valt maklijk te zeggen en moeilijk te
bewijzen. Het is altoos zeker en gewis dat niettegenstaande de ongestelde
humeuren des kranken, den geneesheer echter de eer heeft de patiënt te
doden; derhalve past het een man, wanneer hij gevraagd wordt waardoor
zo of zo iemand stierf? niet te antwoorden: door een koorts, of door het
zijdewee; maar alleenlijk: dat hij stierf door zijn dokter.
Een juffer is een aardig dier, samengeflanst uit een stof half redelijk,
en half grilziek. Een juffer is een luit; en het moet al een wakker muzikant
zijn die haar gevoelige snaren wel weet te stellen, en een lieve neep weet
te geven, na de maat. Een juffer is een vreesachtig dier, doch dat zich weet
te doen vrezen. Een juffer vecht niet dan om overwonnen te worden, en
overwonnen zijnde dwingt zij de overwinnaar om lijfsgena te smeken.
Een juffer is een sprekend kunstwerktuig dat de beweging geeft aan alle
de raderen des werelds; dat bewogen wordt door de veer der tederheid; en
dat wel opgewonden zijnde zal klappen als een papegaai. In 't kort, een
juffer is een vliegende armee die slaags is.
Hiernaast vinden we bij Weyerman duizenden schetsen van individuen. Laten we
die maar buiten beschouwing laten. Hij is er al genoeg voor bestraft: hij kwam erdoor
in de gevangenis, waar hij
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stierf. Om Weyermans schrijftalent mede goed te kunnen beoordelen, is het beter
enkele van zijn ‘losse’ metaforen en vergelijkingen te citeren, uit een voorraad van
tienduizenden. Alleen: die metaforen zijn soms werkelijk ingewikkeld.
Zó begint (alweer een willekeurig gekozen voorbeeld) het tweede nummer van zijn
Laplandschen Tovertrommel (1731):
Het gebruik van pruiken te dragen, is zo oud als de bouwkunde van
dochters en zonen, en ik kon, bijaldien het mij luste, die stelling gestand
doen, ten behoeve van het harig gild der Franse pruikwevers, welke
gelouterde natie de hoofden der Nederlanders met de leeuwerikszoodjes
van veelkleurige haren bedijkt, om daar langs hun luchthartig kroost te
verrijken.
Voor Weyerman een redelijk begrijpelijk begin. Je moet misschien alleen weten
dat harig tevens betekent: gevaarvol. Het veronderstelt de kunst ‘literair’ te kunnen
lezen - dat bedijken bijvoorbeeld, verwijst natuurlijk naar het oorspronkelijk
eenvoudige Hollandse karakter. Daarom kon iedereen die hele passage meteen
begrijpen als een vorm van eigentijdse cultuurkritiek. Want men wist: de
oorspronkelijke, eenvoudige Bataven droegen hun eigen haar, en wel lang. Het was
belangrijk juist in de nieuwere tijd de nationale identiteit en kracht te handhaven,
zich niet door de opdringende Franse cultuur te laten scheren.
Misschien wat ingewikkelder is het volgende voorbeeld. Weyerman geeft juist in
die passage vol vergelijkingen aan, waarom hij zijn gecompliceerde, kunstvolle stijl
prefereerde boven de glasheldere, ‘didactische’ stijl van Van Effen - die in 1731 met
zijn Hollandsche Spectator de toon zou zetten voor de volgende generatie
tijdschriftenauteurs, en voor het proza in het algemeen. De troosteloze Weyerman,
die zijn lezers zag overlopen naar de nieuwe concurrent, valt uit:
De [...] Spektator, een wekelijks schrift, volgens bericht onderschraagd
bij een viertal schrijvers, welke penhelden hunne knieschijven toevouwen,
op de wijze der [...] kamelen, onder de muilezels zadel bestapeld met die
zwaarmoedige wekelijkse vracht, alleenlijk om te voldoen aan de smaak
en de bevatting der spellende lezers [...].
Weyerman wist blijkbaar dat er naast Van Effen nog andere schrijvers van de
Spectator waren. Hij grijpt dat feit aan om een beeld te scheppen van journalisten
die uitsluitend eenvoudige reclameblaadjestaal in huis hebben; welke ezels moeizaam
en kreunend door de knieën moeten gaan om de poten of steunsels te formeren van
het tabouretje of koffietafeltje waarop in de salons hun

Mooi meegenomen?

55
simpelmansproduct prijkt (ik verzoek de lezers dit niet op te vatten als mijn kritiek
op Van Effen - dergelijke lezers zijn er). Natuurlijk gaat het er Weyerman hier om
een hilarisch beeld op te roepen van misplaatste eenvoud; van collega's als schrijvende
kariatiden met multiple sclerose. Hij kan en wil niet inzien dat eenvoud voordelen
heeft:
Ei lieve zeg ons eens, geduchte Spektator, wat nut, wat vermaak vervat
een verstaanbaar wekelijks schrift, wanneer deszelfs schrijfwijze en stof
zo loom en dof nederdalen op de bevatting der lezers, gelijk als een lap
vermolmd lood, die bij een stormwind uit de toren geschaakt,
plompverloren nedervalt voor de klompen eens boerenkosters op een
onbevloerd kerkhof?
Elk beeld/element draagt er hier aan bij om te suggereren dat die Spektator-stijl
er een is voor simpele geesten, plattelanders die slechts moeizaam hebben leren
krabbelen op een leitje (van het kerkdak gevallen?), onder leiding van een boer die
voor schoolmeester speelt (en die doorgaans tevens koster en grafdelver is).
Maar - zó gecompliceerd is Weyerman niet vaak. Doorgaans zijn zijn vergelijkingen
spontaan, natuurlijk. De stof is in 't geheel niet ontleend aan een aanwijzingenboek,
zoals Ripa. U kunt er duizenden vinden in zijn werk, aanwezig zijn bij een feest van
creativiteit. U kunt bestuderen hoe Weyerman vaak vogelbeeldspraak gebruikt bij
vrouwen (veelal volièrevogels!). Of hoe hij in zijn schildersbiografieën schilders laat
sterven: steeds via een metafoor die past bij hun specialisme. Een eenvoudige: hij
laat de overleden bloemschilder Kik ‘dieper [gaan] wonen als zijn tulpbollen, of
dubbele hyacinten’.
Helaas had ik nooit de tijd langduriger de Weyerman-stilistiek te bestuderen. Daar
zal het ook wel nooit meer van komen. Het belang van zijn werk voor mij is deels:
het genoegen een inventieve geest aan het werk te zien. Daarnaast zou je zijn belang
kunnen schetsen als prozaschrijver, Verlichtingsman, journalist (hij vindt bijkans op
zijn eentje het tijdschrift uit). Hij zou het onderwerp kunnen zijn van belangrijke
cultuurhistorische studies. Vrijwel nergens komt in de achttiende eeuw Nederland
zó duidelijk uit de verf - iets wat niet altijd aanlokkelijk is voor historici en neerlandici,
omdat het een vlotte beschrijving van een algemener beschavingsgeschiedenis in de
weg staat.
Weyermans werk lijkt geschreven te zijn door een amoreel (niet: immoreel)
pragmatist. Hij bestrijdt de ondeugden, maar, zo lijkt het, niet geheel van harte. Bij
hem waait u het gewone leven op stormkracht tegemoet. Anders gezegd: waar elders
in de zestiende tot en met negentiende eeuw de literatuur vaak lijkt te bezwijken
onder de loden last van nutsoverwegingen, didactiek, moralisatie, goede bedoelingen,
ideologie, en waar óók in de acht-
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tiende eeuw de literatuur vooral door de toen nog echte en krachtvolle deugd-idee
van de Verlichting bepaald wordt, daar voelt men bij Weyerman als het ware voor
het eerst de twintigste eeuw dichterbij komen. Inclusief het ‘geniale’ ego, de
onbeschaamde individualiteit.
Het nadeel: Weyerman heeft nergens een ‘visie’. We kunnen al zijn beschrijvingen
en beelden nergens verankeren aan, terugvoeren tot bepaalde ideologische
standpunten. Hoogstens kan men menen dat zulks als zodanig juist de positie is van
een zeker libertair soort Verlichting. Er is hier nog alle ruimte voor onderzoek.
Schrijvers als Weyerman blijven een bron van taalgenoegen. Misschien niet voor
iedereen. Het zij zo. Het is de vraag of mijn voorkeuren verplicht moeten zijn. Maar
Weyerman als fenomeen binnen de Verlichting, als toen gretig gelezen schrijver, en
als animator van het Verlichtingsmedium (het tijdschrift); Weyerman als onovertroffen
bron van kennis voor het sociale en maatschappelijke leven van zijn tijd, en niet
slechts van ideeën over hoe het zou moeten - die man is goud waard voor iedereen
in de alfasector die iets wil of moet weten over de periode waarin de ‘moderne
Nederlander’ ontstond: de tijd van de Verlichting.
Ik ‘heb’ dus iets met Weyerman, of ik het wil of niet. En godzijdank - hij geeft
veel terug.
‘Montaigne is een Fransman die in zichzelf te prijzen onvermoeid is’, merkt
Weyerman ergens langs-zijn-neus-weg op. Nogal brutaal, die uitspraak. In hoeverre
is 't waar? Maar in ons breder kader: moeten we onze eigen literaire talenten uit het
verleden niet eens een beetje meer aanprijzen?
Om verder te lezen van Weyerman, in moderne tekstuitgaven:
Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 18 [...]. Inleiding en annotatie door
Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk (Leiden: Astraea, 1996). Den Laplandschen
tovertrommel (1731). Inleiding door Marco de Niet (Amsterdam: St. Jacob Campo
Weyerman, 1992). De levens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg
[...]. Ed. door [...] André Hanou en Hanna Stouten (Deventer: Sub Rosa, 1984). De
naakte waarheyt (1737). Inleiding door A.J. Hanou (Amsterdam: St. Jacob Campo
Weyerman, 1997). Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727). Ed. André Hanou
(Leiden: Astraea, 1995). De Rotterdamsche Hermes. Inleiding door Adèle Nieuweboer
(Amsterdam: Huis aan de drie grachten, 1980). Den vrolijke tugtheer. Dl. I Tekst.
Dl. II Commentaar door A.J. Hanou (Amsterdam: G. Postma, 1979). Het vermakelijk
wagenpraatje. Ed. Gerardine Maréchal (Muiderberg: Dick Coutinho, 1985).
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Ton Harmsen Waarom Hooft?
‘KONING ALEXANDER NIET KONNENDE MISSEN TE MERKEN WAT DEEZE
HOMERUS IN HADDE, ZOUDE LIEVER ZYN NACHTRUSTE, als hem van
onder zyn oorkussen ontbeert hebben.’ Sommige zinnetjes blijven maar intrigeren,
alleen al om de formulering. Homerus onder het hoofdkussen van Alexander de
Grote. Deze beeldspraak is misschien tegen de rand van lelijk, maar wat kan tegen
de rand van lelijk dan toch mooi zijn! Het is een citaat uit het rijke proza van Hooft,
uit de Rede van de waardigheit der poëzy. Het roept om lezing en herlezing van de
Ilias en de Odyssee, met in het achterhoofd de vraag: wat hebben deze werken
betekend voor Alexander de Grote? En hebben zij die betekenis nog, kan men vandaag
de dag nog zoveel bereiken door ijverig poëzie te lezen? Heeft ook Hoofts Baeto een
dergelijk nut? En zijn Warenar?
Ook als dat niet zo is, blijft de vraag wat Alexander de Grote voor bijzonders in
het werk van de blinde eposdichter heeft gelezen. Hij kan niet geloofd hebben dat
het allemaal waar gebeurd is. Daarvoor zijn er teveel bovennatuurlijke elementen in
deze verhalen; en als men in de vierde eeuw inderdaad waarde had gehecht aan de
Trojaanse geschiedenis, dan zou die stad wel beter geconserveerd zijn, en had
Schliemann niet zo diep en moeizaam hoeven graven. Dus dat is het niet geweest,
maar hij moet er iets in gezien hebben over de psychologie van het leiderschap in de
oorlog, over goede eigenschappen als moed, vastberadenheid, vindingrijkheid, geduld,
trouw en doorzettingsvermogen, waarmee Agamemnon zijn overwinning en Odysseus
zijn behouden thuiskomst bewerkstelligt.
Er is ook wel eens heel anders naar de literatuur gekeken. Een van de mooiste
pagina's uit de wereldliteratuur vind ik - bij herlezing valt het niet eens tegen - de
passage over Montaigne
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uit het vijfentwintigste hoofdstuk van de Voyage au bout de la nuit van Céline (ik
gebruik hier de vertaling van Mani Kummer). Céline citeert een troostbrief van
Montaigne aan zijn vrouw: een van hun zoons was overleden. Ook hier balanceert
een auteur op de rand, nu die van de gevoelloosheid, door een zeer ernstig stuk proza
te ironiseren en te vulgariseren. Dat gaat zo:
Ach! Zei die Montaigne zo ongeveer tegen zijn vrouw. Trek 't je nou
maar niet te veel aan, lieve vrouw! Je moet je er wel bij neerleggen!...Je
komt er heus wel overheen!...Je komt altijd over alles heen in 't
leven...Overigens, zei hij haar nog, heb ik net gisteren tussen allerlei oude
paperassen van een vriend van me een brief gevonden die Plutarchus onder
precies dezelfde omstandigheden ook aan zijn vrouw schreef...En ik vond
dat zijn brief zo prima in elkaar zat, lieve vrouw, dat ik 'm je stuur!...'t is
een mooie brief! Ik wil dat je 'm zo gauw mogelijk leest, dat zal je over je
verdriet heen helpen, geloof mij maar!
Zo gaat het nog even verder, en dan het commentaar van Céline: ‘Nou, dacht ik
bij mezelf, dat is wat je noemt af. Zijn vrouw moet wel trots geweest zijn op zo'n
liefhebbende man die zich niet te sappel maakte, zoals haar Michel. Maar ja, dat was
hun zaak.’ Louis Ferdinand kan er niet bij, dat is wel duidelijk. ‘Misschien vergis je
je ook wel altijd als je andermans gevoelens beoordeelt.’ Juist! Daar zijn de historisch
letterkundigen voor! Maar dan blijft het knagen: misschien vergis je je ook wel altijd
als je andermans gevoelens beoordeelt.
Ook hier: regels die blijven intrigeren. Die naar Montaigne leiden, naar zijn zevende
brief, ‘A Madamoiselle De-Montaigne, ma Femme’, de enige van zijn bewaarde
brieven die aan zijn vrouw gericht is. Het blijkt een minder schrijnende brief te zijn
dan Céline suggereert. Montaigne schrijft niet onmiddellijk naar aanleiding van de
dood van hun dochtertje (geen zoon, wat Céline ervan maakt), maar naar aanleiding
van de dood van zijn goede vriend Etienne de la Boétie, die van de consolatio van
Plutarchus een vertaling had gemaakt. De brief heeft gediend als opdrachtsbrief, als
dedicatio, toen Montaigne kort na het overlijden van De la Boétie diens nagelaten
werken liet uitgeven. Hij draagt de vertaling van Plutarchus' troostbrief op aan zijn
vrouw, en hij verzoekt haar daarbij te denken aan hun eigen kleine dochtertje dat
eerder was overleden - hij schuift de troost dus niet op Plutarchus af, zoals Céline
suggereert, maar hij is ook niet bang zijn eigen familieleed en dat van Plutarchus
met elkaar te verbinden. Plutarchus wél, die schrijft zijn Consolatio ad uxorem
voordat hij zijn vrouw gesproken had, na de dood van hún dochtertje. Maar wat een
gevoelige brief is dat: vol respect voor de filosofie van de oudheid, voor het verdriet
van zijn vrouw.
Montaigne grijpt de kans aan om, als hij het nagelaten werk van zijn vriend uitgeeft,
met zijn Plutarchusvertaling zijn vrouw
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nogmaals te troosten. En dat is van Montaigne's standpunt gezien niet raar. Hij kent
zijn klassieken en hij is opgevoed in een cultuur waarin de letteren gezag hebben,
ook over persoonlijke zaken, ook over leven en dood. Niet alleen Plutarchus, maar
ook Seneca en Cicero hebben getroost in vergelijkbare gevallen, en in Montaigne's
tijd bestond het denkbeeld dat dergelijke consolatio's toegepast konden worden op
iedere weldenkende en welwillende lezer. De stoïcijnse argumenten van de klassieke
auteurs spraken hem aan, hoezeer zij elkaar ook tegenspraken: voor de een is de dood
een verlossing van een aards tranendal naar eeuwig geluk, voor de ander een
bevrijding van een rumoerige wereld naar het niets.
Ons is de consolatio nu goed bekend uit het proefschrift van Sonja Witstein, en
daardoor zijn wij, beter dan Céline, in staat de letterkunde van vier eeuwen geleden
naar waarde te schatten. Wat niet wil zeggen dat Céline een slechte interpretator is,
maar dat wij instrumenten moeten opbouwen omdat we alleen daarmee het oude
patrimonium van onze cultuur levend en toegankelijk kunnen houden.
Dat is dus onze verantwoordelijkheid, en - het mag wel worden gezegd - daar
komen we een heel eind mee. Maar we krijgen het niet cadeau, en ieder college voor
een groep eerstejaars leert weer wat een geduld het vergt om uit te leggen wat er
staat, wat het betekent, wat er schuil gaat achter de vaak weerbarstige vorm van
poëzie uit de zeventiende eeuw. Als Hoofts jeugdvriendin Brechtje Spiegels is
overleden schrijft hij een ingewikkeld gedicht, eigenlijk een grafschrift. Voor zover
rijm en metrum het toelaten in modern Nederlands geparafraseerd, luidt het:
In maagdelijke leden, klein-aardig-blank-besneden, herbergend haar
onthiel een zuiverlijke ziel, totdat zij hemelwaart kiezende een snelle vaart,
door walgwerelds afkeer van het lichaam liet dit graf heer, slaaf van
verdriet ons eeuw, 't verlaten aardrijk weeuw van deugden d'ongemeinst,
oprechtheid ongeveinsd, verheugelijke vroedheid, kennisdragende
goedheid.
Veertien versregels die één zin vormen, met wendingen die alleen kunnen worden
begrepen als je iets weet van de literaire theorie, de ethiek en de gedachtenwereld
van vier eeuwen geleden.
Daaraan zien we hoe belangrijk het is leermeesters te hebben die dat uiteen kunnen
zetten. Alexander de Grote heeft niet op eigen kracht het belang van Homerus ondekt:
zijn leermeester was niemand minder dan Aristoteles, en het genie van Alexander is
niet los te denken van zijn opvoeder. De latere paus Adrianus VI wees keizer Karel
V de weg in Cicero en Erasmus. Maar ook wie niet de hele wereld wil veroveren
moet een leidsman hebben in de wonderschone wereld van de letterkunde. Wij prijzen
ons gelukkig met Eddy Grootes, die ons de weg heeft gewezen in Vondel, Hooft en
Bredero, Cats en Huygens.
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Chris Heesakkers
In de tuin van de buren
‘IN DEDICATING THIS BOOK TO YOU I FEEL AS THOUGH I WERE
OFFERING YOU A BUNCH OF FLOWERS PICKED IN YOUR OWN GARDEN’,
schreef Johan Huizinga in de dedicatie van zijn boek over Erasmus aan het fameuze
echtpaar Percy Stafford en Helen Mary Allen. Huizinga's schroom werd veroorzaakt
door het besef dat zijn boek zwaar leunde op de voorbeeldige uitgave van het Opus
Epistolarum van de Nederlandse humanist, waarvan de Allens hun levenswerk hadden
gemaakt. Wie zich sedert het verschijnen van dit toen nog verre van voltooide,
waarlijk magnum opus met de Rotterdamse humanist wilde inlaten, kwam er, zo
rechtvaardigde Huizinga zich, eenvoudig niet omheen zich op het terrein der Allens
te begeven.
Als ik hier met schroom iets neerschrijf, dan is dat niet omdat ik het gebodene zou
hebben geplukt in de tuin der letteren waarin de adressaat van dit boek werkzaam is.
Mijn taak immers ligt bij wijze van spreken in de belendende tuin. Met de herkomst
van het gebodene zou het daarom wel goed zitten. Gezien echter de nog weinig
ontgonnen staat van deze belendende tuin - als ik het gebied van de Neolatijnse
literatuur van Nederlandse bodem in dit verband zo mag noemen - zou de
samenstelling van een bloemboeket tot problemen leiden. Van systematische
aanplanting lijkt in mijn tuin immers nog nauwelijks sprake en wat er tot nu toe
groeit, lijkt vooral spontaan en willekeurig te zijn opgekomen. De keerzijde van het
gebrek aan cultivatie van de Neolatijnse tuin is een grotere kans op verrassende en
meer zeldzame plantjes. Daarom acht ik het niet voorbarig om belangstellende buren
ook in dit stadium al voor een vluchtige bezichtiging uit te nodigen.
Dat Eddy Grootes tot de belangstellende buren behoort, heb ik al vele jaren lang
mogen ervaren. Zonder hem zou ik geen
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Huygens-vertaling hebben vervaardigd en zou ik niet de gelegenheid gekregen hebben
om voor mijn tuin de aandacht te vragen in het originele naslagwerk over de
geschiedenis van de Nederlandse literatuur dat in 1993 het licht zag. Zonder zijn
gastvrije uitnodigingen zou ik de groei en rijping van enkele zeer voortreffelijke
producten, die ook voor mijn vakgebied van groot gewicht zijn, niet of nauwelijks
hebben opgemerkt. Zijn collegialiteit sterkte mij in het besef, dat onze wederzijdse
activiteiten zich niet afspelen in een hortus conclusus en dat de werklieden in de
Neolatijnse tuin er verstandig aan doen buren en passanten een blik te gunnen op
datgene waarmee zij zich bezig houden. Vandaar mijn dankbare uitnodiging tot een
kijkje in deze nog nauwelijks ontgonnen tuin en tot de bezichtiging van een
onopvallend gewas daarin.
Het afgelopen jaar hield ik mij op verzoek bezig met de Delftse arts die ooit Willem
van Oranje tot zijn patiënten mocht rekenen, en de droeve taak had diens dood na
de aanslag van Balthazar Geraerts vast te stellen en het lijk voor de begrafenis te
balsemen. Toen deze arts, Pieter van Foreest, na 38 dienstjaren als stadsarts bij het
stadsbestuur van Delft zijn ontslag indiende en zijn verzoek tot zijn onthutsing
onmiddellijk en onder karige dankbetuiging gehonoreerd zag, beklaagde hij zich
daarover bij zijn vriend, de Leidse professor medicinae Johannes Heurnius. De twee
waren het erover eens dat Foreest de eer aan zich zelf moest houden en kwamen
overeen dat Heurnius aan Foreest een brief zou schrijven, waarin gesuggereerd werd
dat de vierenzeventigjarige stadsarts in het voetspoor van zijn antieke confrère Galenus
besloten had zijn Delftse praktijk op te geven teneinde zich in zijn geboorteplaats
Alkmaar geheel aan de wezenlijke dingen des levens te kunnen wijden, dat wil zeggen
aan de filosofie. Heurnius koos als onderwerp van zijn brief, die de omvang van een
traktaat kreeg, de filosofische kernvraag naar het wezen van het menselijk geluk.
Het Latijnse werkje, dat in de eerstvolgende publicatie van Foreest werd opgenomen,
glinstert, temidden van de louter medische onderwerpen waarvan de 41 boeken van
Foreest bol staan, als een juweeltje van humanistisch denken.
Heurnius trok slechts een maand voor het werkje uit en het is dan ook niet alles
goud wat erin blinkt. Veel ruimte krijgen de waarden waarmee de antieken het geluk
gelijkgesteld hadden, zoals genot, roem, vrije tijd, rijkdom, geleerdheid, virtus, de
schoonheid der letteren, dat alles gelardeerd met talloze citaten van Plato, Aristoteles,
de Stoïci en andere schrijvers, citaten waarvan Heurnius er een aantal voor het oprapen
vond in de courante florilegia. Aardiger wordt het, wanneer de auteur er zijn eigen
beleveniswereld bijhaalt. Hij noemt hier de astronomie, waarbij de lezer, en zeker
de adressaat Foreest, onmiddellijk denkt aan Heurnius' Nederlandstalig traktaat over
de komeet van 1577. Dan komt de gezondheid aan bod en het belang van de sport,
om ten slotte het onmiskenbare ondermaans geluk dat daarin bestaat dat men over
de
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tijd beschikt om zich aan de letteren en de filosofie te wijden: ‘litteratum
philosophicumque ocium faelicem facere vitam’ (§ 54 van de recente editie van de
hand van mijn echtgenote en mij, in: H.A. Bosman-Jelgersma, Petrus Forestus
Medicus, s.l.s.a. [1996], p. 216).
Heurnius voegt hier echter een verrassende voorwaarde aan toe, door te constateren,
dat het filosoferen van Plato, Theophrastus en andere grote denkers - Epicurus wordt
opvallend genoeg niet genoemd - zich afspeelde in hun tuinen. Andere bewijzen voor
het filosofisch gehalte van het tuinieren ziet hij in de voorbeelden van Perzische
koningen, Griekse staatslieden en Romeinse veldheren en keizers, die na gedane
arbeid hun toevlucht zochten op hun akker of in hun tuin. En was Adams geluk niet
gebonden aan zijn verblijf in de paradijstuin? Ten slotte komt de nuchtere medicus
met een lyrisch passage, waarmee hij mij als een Heesakkers, boerenzoon en
vogelliefhebber, volledig inpalmt (§ 59, p. 219):
Wat geeft meer voldoening, wat is er mooier dan in de geënte twijgen,
in het uitgestrooide zaad, in de uitgezette stekjes te zien hoe God de
groeikracht en levenskracht schenkt (men vergunne het mij de natuur aan
te duiden als de kracht van de hoogste God). Welk genoegen is groter,
welke schoonheid indrukwekkender? Als u uw ogen opslaat naar de takken
der bomen, dan lijkt het alsof zij met hun breed en beweeglijk lover de
Zon niet tegenhouden, maar er veeleer een spel mee drijven. Hier omknelt
een woekerende klimop bomen, en voorziet ze van een feestelijke kruin:
daar wedijvert een rijke bloemenweelde met de kleuren van edelgesteenten,
doordat zij net als smaragd, hyacint en amethist het kleed van de aarde
doorkleuren. Kijkt u naar de grond? Overal is heerlijk groen dat de aarde
met een plezierige charme omkleedt. Verschillende gewassen zelfs strelen
door hun geuren onze neusgaten. Midden in de velden fonkelen heldere
wateren, waarin je als in een smetteloze spiegel de bossen weerkaatst ziet
als tuinen. Hier bekruipt je de zoete slaap in de schaduwen der bomen;
daar is het aangenaam de brandende Hondsster te verschalken en de
vermoeide ledematen in een slaapje verpozing te geven, terwijl de
westenwind een fris briesje doet waaien door de dartele en fluisterende
blaadjes. Spoedig gewekt door de heldere zang van de nachtegalen zie je,
als je naar de vruchten kijkt, sommige rijpen, andere afvallen, andere weer
uitschieten en zich van bloem tot vrucht ontwikkelen. Je zou zeggen dat
daar gewedijverd wordt in het streven om je genot te verschaffen. Daar
kun je takken zien, die beladen zijn met vruchten, en zich als het ware
voorover buigen om zich aan jou, die ze verzorgd heeft en zich onder hen
te ruste heeft gelegd, aan te bieden. Daar kun je de nachtegaal duizend
verschillende wijsjes horen zingen,
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nu eens langgerekt, dan weer gevarieerd door stembuiging, nu eens
onderbroken met korte tonen, dan weer met een aaneenschakeling van
trillers; onverwacht klinkt het dof, dan weer opnieuw helder, dan weer
kwinkeleert hij in zichzelf, met volle, lage, hoge, modulerende, langgerekte
zang, nu eens hoog, dan weer gewoon, dan weer laag. ‘Hier is ongestoorde
rust, en een leugenloos bestaan, rijk aan allerlei schatten’ (Vergilius,
Georgica 2,467-8).
Een aanstekelijk enthousiasme voor de horticultuur lijkt een typisch trekje van het
humanisme aan de Leidse academie in de eerste decennia van haar bestaan. Niet
voor niets had men drie jaar voordat Heurnius zijn brief componeerde, de botanicus
Carolus Clusius, de importeur van de tulp, naar Leiden gehaald. Voordien al had
Clusius bij herhaling bloembollen, zaadjes en stekjes gestuurd naar Heurnius' patroon,
collega en patiënt Justus Lipsius. Lipsius zelf was meteen na aankomst in Leiden
(1578) door Jan van Hout gepaaid met een tuin. Het tuinieren bood hem veel
verpozing tijdens de langdurige periodes waarin zijn slechte gezondheid hem parten
speelde. In zijn correspondentie wemelt het van tuinaangelegenheden. Zijn meest
gelezen werk, De constantia (1584), bevat een excurs dat lijkt op dat in Heurnius'
brief. Waarschijnlijk heeft Heurnius zich dan ook door Lipsius' traktaat laten
inspireren. De werken hebben enkele argumenten en citaten gemeen. Lipsius heeft
in zijn soms wat moeizame tekst een duidelijk rustpunt ingebouwd in de vorm van
een Hortorum Laudatio. De plaatsing van dit excurs aan het begin van Boek II maakt
haar als het ware tot het scharnier van het hele werk. Lipsius heeft dit procédé kunnen
afkijken van Leonardo Bruni, die het tweede boek van zijn Dialogi liet beginnen met
een zondagochtendwandeling van de Florentijnse deelnemers aan het gesprek naar
wat tegenwoordig het Piazzale Michelangelo heet. Bruni op zijn beurt had de kunst
afgekeken van Plato's Phaedrus. En daarmee zijn wij weer terug bij Heurnius, wiens
rij van tuinfilosofen met Plato opende.
Tot Eddy Grootes en mijn andere buren zou ik willen zeggen wat het tweekoppig
Janusbeeld boven de ingang van Lipsius' tuin de bezoekers voorhield: ‘HORTO et
HERO fruendi tibi ius esto’: maak vooral op elk gewenst moment vrijelijk gebruik
van de gastvrijheid van je buurman en de toegankelijkheid van zijn tuin.
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W.M.H. Hummelen
De beste vertaling is de opvoering
JAREN GELEDEN, IK WAS NET AANGESTELD IN GRONINGEN, WERD IK
LID VAN EEN COMMISSIE WAARVAN OOK ZAALBERG DEEL UITMAAKTE.
Ik herinner mij dat hij mij apart nam, op de borst tikte en zei: ‘Ik heb nog eens in je
dissertatie zitten lezen en ik geloof dat ik het nou begrijp: jij ziet die personages’.
Om ervan af te wezen heb ik dat toen maar beaamd, bedremmeld, want ik had niet
de indruk dat zoiets subjectiefs mijn naam als beoefenaar van de literatuurgeschiedenis
goed deed. Overhaast beaamd ook, want ik had misschien beter kunnen zeggen dat
ik ze hóór, of, nog preciezer, dat ik ze speel. En omdat een acteur volgens mij nooit
volledig opgaat in het personage dat hij speelt, blijft er een instantie in hem over die
het personage dat hij speelt, waarneemt.
Als student al merkte ik dat ik langs die weg gemakkelijk ‘in intiem contact’ met,
en tot een ‘spontane appreciatie’ van een rederijkersspel kom. Ik weet nog hoe mijn
leermeester, G.A. van Es in Groningen, mij de schellen van de ogen deed vallen,
toen hij - heen en weer zwenkend tussen de ene en de andere kant van de brede
katheder - liet zien hoe de sinnekens, om de hoeken van het speelhuis heen spelend,
hun satirisch commentaar op het gebeuren op het voortoneel afvuren. Toen werd het
me, geloof ik, voor het eerst duidelijk dat het hier om ècht toneel ging, en dat dit
gelezen moet worden door het je als gespeeld voor te stellen.
Dat kost me geen enkele moeite als ik bijvoorbeeld de opening lees van een door
Frans de Potter gevonden Tafelspel van vier personnagen, dat kennelijk bestemd
was om bij een of andere feestelijke maaltijd opgevoerd te worden:
Deerste gheheeten DE MENIGHE, als een rijcke man
Ontbeijt [wacht], vijf mael zesse, es dat niet dertich?
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Ic moet mijn zaecken al wel oversommen [narekenen],
Dees landslieden [boeren] en zijn niet zeer ghehertich [lopen niet te dringen]
Van ghelt te brijnghene, dwelc valt mij smertich.
Daer en es niet boven vijftich pont incommen!
Ic meende tsou hebben tot hondert pont gheclommen.
Och, desen soberen ontfanc doet mij voorwaer sneven.
Wie zoude hem connen int volck [plebs] vervrommen [lol beleven]?
Hiermede en zallic niet boven een half jaer leven!
Het doet mij eenpaer [steeds] beven int overpeynsen.
De Tweede personnage, een slechten bloet, met een spae in de hand, schreijende ende zonder
spreken, ghenaemt

ELC EN DEEN
Eylacen, eylacen!
DE MENIGHE
Wel, wie compt ons hier begreynsen [bekketrekken]?
Men mag hem verheynsen [gruwen], die u wel besiet.
ELC EN DEEN
Och, och, es dat voor mij niet een groote plaghe?
Ic bender nu teenemael mede bedorfven;
De benautheyt quelt mij van daghe te daghe,
Och, hoe menighen hongher lijd ick in mijn maghe
tSint dat mijn proffijtich wijf es ontstorfven.
tEs al zuchten en caermen dat ic heb verworfven, (Janckend)
He, he, he! ay, ay, ay! ic werde lanc zo cranckere.
DE MENIGHE
Jae, stopt u muyle!
ELC EN DEEN al schreijende
Och heere, heere!
DE MENIGHE
Ba, luije, luije [wat hard], ghij janckere!
Licht uwen anckere, want vreuchden es hier [nl. bij het feest] int saysoene.
ELC EN DEEN
Och wat zal ick maken, wat zal ic maken?
DE MENIGHE
Wa, dits om te verhoene [bij weg te lopen],
Wat hevet tvolc te doene met dit ghescrey?
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ELC EN DEEN schreijende
Ey, ey, ey, ey!
DE MENIGHE
Maect wel den key [speel maar de gek],
Ic werde puer ley [doodmoe] door zulc orbooren [gedrag] wes,
tSchijnt an u datter al verloren es!
Die hier blijde zijn [nl. bij het feest] maectij therte vul zweeringhe [pijn].
En wie esser doot?
ELC EN DEEN
Och mijn wijf, Goede Neerijnghe...
tWas een so goe en proffijteghe vrauwe!

Na de reactie hierop van DE MENIGHE vat De Potter de rest van het spel alleen
maar samen. Jammer, dat zijn voorbeeld, zowel als zijn volledig afschrift, onvindbaar
zijn! Maar waar het me om gaat, is dat ik dit niet kan lezen zonder dat ik onwillekeurig
in de rollen glij, in het gemopper en gemakkelijk sarcasme van de een en het
erbarmelijk gejammer van de ander, zonder enige hinder te voelen van de meer dan
vierhonderd jaar die me van deze creaties scheidt. Het staat me nog goed voor de
geest hoe dit fragment me frappeerde toen ik het, nu jaren geleden, bij De Potter
aantrof.
Natuurlijk, ik heb van huis uit affiniteit tot de religieuze belevingswereld van de
rederijkers en het onderwerp van mijn dissertatie dwong mij tot een grondige
kennismaking met hun jargon en vormentaal. Erg gecompliceerd zijn de personages
waarom het gaat ook niet; hun emoties zijn gemakkelijk invoelbaar. Maar wat de
hierboven aangeduide wijze van lezen van toneelteksten betreft, heb ik het geluk ook
over een zekere feeling te beschikken; een kwestie van wat aanleg en van wat ervaring
als amateuracteur, denk ik.
Wat daar ook van zij, ik kan mijn verbeelding niet uitschakelen. Behalve tot de
personages en de dramatische situaties waarin zij verkeren, strekt die zich ook uit
tot ruimtelijke aspecten van de opvoering. Hoe ver dat gaat, merkte ik toen ik voor
het slapen gaan eens wat had zitten lezen in een bundel hoorspelen. Ik deed het licht
uit en lag nog wat na te denken over wat ik gelezen had. Opeens realiseerde ik me
dat ik me onder het lezen een beeld had gevormd van de mise-en-scène zonder te
kunnen steunen op toneelaanwijzingen. Ik denk dat deze kant van mijn verbeelding
de achtergrond vormt van mijn nieuwsgierigheid naar inrichting en gebruik van het
toneel, bij de rederijkers zowel als bij hun (semi-) professionele opvolgers in
Amsterdam.
Om mijn ‘spontane appreciatie’ van sommige rederijkers-
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spelen te kunnen verantwoorden, ging mijn belangstelling ook al gauw uit naar de
vraag op welke structuuraspecten het rederijkersspel eigenlijk steunt voor zijn
dramatische werking. Dat leverde aanvankelijk een tot in de stellingen bij mijn
proefschrift voortgezette schermutseling op met de ideeën van de door mij hogelijk
bewonderde J.I.M. van der Kun. Ik heb er nog contact met hem over gehad - na
Vaticanum II: hij was van Jezuïet Trappist geworden - maar verder dan zijn erkenning
dat een door mij bij de rederijkers aangewezen structuuraspect als dramatisch
handelingseffect (en niet als dramatisch handelingsaspect) kon worden aangeduid,
heb ik het toen niet gebracht. Pas jaren later kwam ik eraan toe hem in Van moment
tot moment (Amsterdam 1989) alsnog van antwoord te dienen. Het ‘als opgevoerd
gedacht’ lezen van toneelteksten (Hogendoorn) nam ik in deze publicatie tenslotte
als uitgangspunt.
De negatieve kant van mijn feeling voor toneelteksten is dat ik de grootste moeite
heb om dóór te lezen wanneer een als toneelstuk aangeboden tekst, bijvoorbeeld een
‘comedie’ van Coornhert, me niet ‘speelbaar’ blijkt. Een discussie daarover met
iemand die er anders over denkt, is moeilijk, want het wezenlijke punt van verschil
impliceert al gauw het hanteren van een autoriteitsargument. Ik heb dat steeds
vermeden. Zo kon ik op mijn ontvankelijkheid voor toneel steunen bij de keuze van
teksten waarvan ik dacht dat ze moesten worden uitgegeven, maar ik heb mij bij de
openbare verantwoording van die keuze altijd achter ‘hardere’ motieven verscholen.
Die feeling voor toneelteksten heb ik namelijk stellig met veel andere mensen
gemeen, maar ik heb ook ondervonden dat ze niet eerlijk over de mensheid is
gedistribueerd. December vorig jaar nog werd ik daarmee weer eens geconfronteerd.
Ik woonde een leesrepetitie bij van twee werkgroepen, die zich onder leiding van
Wim Gerritsen in een stimulerend project beziggehouden hadden met het
laatmiddeleeuwse toneelstuk Narcissus ende Echo (van Colijn Caillieu, alias van
Rijssele). Van de ongeveer twintig deelnemers waren er vier of vijf die met enig
succes van hun voorlezing een vertolking probeerden te maken. Slechts één, een
jonge vrouw met de rol van tHerte van Echo (dat wil zeggen Echo's ontvankelijkheid
voor verliefdheid op Narcissus), slaagde erin een monoloog van de in ‘het prisoen
van minnen’ opgesloten Herte zo te brengen dat de tekst over het voetlicht kwam.
Bij mensen die beroepshalve veel met het toneel te maken hebben, ligt dit uiteraard
anders. Ik heb dat gemerkt aan Sieto Hoving, die als regisseur-designatus in 1956
enthousiast reageerde op mijn voorstel om De Wellustige Mensch te laten spelen
door leden van het studentencorps van de vu. Ik merkte het ook aan Robert Potter
(Professor of Dramatic Art aan de University of California te Santa Barbara, maar
ook actief als toneelschrijver en regisseur) die samen met Elsa Strietman een
geïnspireerde ver-
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taling schreef van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit. En mijn jongste
dochter, zelf actrice, vindt mijn manier van lezen van toneelteksten voor acteurs
volstrekt vanzelfsprekend.
Over de waardering van Nederlands zestiende-eeuws toneel in de Engelssprekende
landen mag trouwens niet geklaagd worden: Man's Desire and Fleeting Bcauty wordt
gespeeld in Engeland, de V.S. en Canada, evenals The Apple Tree (in 1972 al vertaald
door Neville Denny), een kostelijke klucht die het zelfs tot Australië heeft gebracht.
Maar sommige zaken mogen daarbij niet worden vergeten: Shakespeare staat er in
de Engelstalige landen al lange tijd borg voor dat men ook geïnteresseerd is in de
aan zijn werk voorafgaande dramatische traditie; het (amateur)toneel is daar met de
teksten uit die traditie veel intensiever in de weer dan wij in Nederland en men is er
vertrouwd met de gedachte dat opvoering een bijdrage vormt tot inzicht in de
kwaliteiten van het opgevoerde spel.
Last but not least: de beschikbaarheid van uitstekende vertalingen. Zou in
Nederland de ontvankelijkheid voor oudere toneelteksten door betere ‘vertalingen’
vergroot worden? Mijn ervaring bij de opvoering van De Wellustige Mensch was,
dat vervanging van onbegrijpelijke woorden door hedendaagse equivalenten en begrip
van de acteurs voor wat ze zeiden, al voldoende waren. Voordat we ons op het
vervaardigen van nieuwe vertalingen gaan storten, moet eerst maar eens worden
uitgezocht waar behoefte aan is, bij het publiek, maar vooral bij de spelers en
regisseurs. Die laatste groep moet het eerst over de streep getrokken worden, want
de beste vertaling van een toneeltekst is nog altijd de opvoering.
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Jeroen Jansen
Huilen met Hooft
KLAGEN IS EEUWIG. MAAR HOE LANG EN HOE HEFTIG KLINKT HET
ZUCHTEN WANNEER PROZA OF POËZIE UIT ONZE GOUDEN Eeuw aan de
man gebracht moet worden en men de lezer telkenmale ziet smoren in de wollige
woordenvloed van Vondel of de geslepen gedachtegang van Huygens? Hoewel de
verkoop van boeken volgens recente cijfers nog geen alarmerende daling ondervindt
en Maerlants wereld alles in zich heeft om een bestseller te worden, is het de vraag
of dit koopgedrag nog hetzelfde zegt over de leeshabitus als dertig of zestig jaar
geleden. Waarschijnlijk zegt het meer over koopkracht. Het lezen als activiteit mag
de laatste decennia immers op forse tegenwind rekenen. De naar huidige normen
onbegrijpelijk statische tred van televisieprogramma's uit de vijftiger en zestiger
jaren verraadt de behoefte en gewenning aan snelheid en variatie in ons huidige leven.
Door drang naar afwisseling en andere onrustgevoelens zal ook ons literaire
consumptiepatroon getekend worden. Lezen ademt in de ogen van velen een te
passieve sfeer omdat het een eenzijdig beroep doet op onze zintuigen. Bovendien
heeft de angst voor stilte in dit digitale en visuele tijdperk epidemische vormen
aangenomen. Gelukkig heeft het spel met de fantasie nog velen in zijn macht. Al
lezend horen we stemmen en zien we beelden.
Dat het lezen van historische Nederlandse teksten niet tot een breed gewaardeerde
bezigheid gerekend mag worden, heeft ongetwijfeld óók te maken met de manier
waarop via die teksten bij de moderne mens gevoelens worden losgemaakt. Of liever:
niet worden losgemaakt. Taal en inhoud van de zeventiende-eeuwse letterkunde
verschillen nu eenmaal te concreet met die van een eenvoudige doktersroman om de
huidige lezer bezorgd op te laten veren of snikkend achter te laten. Het ligt dan voor
de hand dat
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er, naar goed zeventiende-eeuws gebruik, andere en drastischer middelen worden
ingeschakeld om elke mogelijk geïnteresseerde op een andere wijze te confronteren
met de sluimerende schat aan literaire schoonheid. Sommige van die middelen worden
door de literatuur zelf al aangereikt. Hoeveel lyriek stijgt niet boven haar dichterlijke
waarde uit door de woorden op muziek te laten klinken? En hoe goed kende men in
elk verleden al de effectiviteit van drama met zijn samengebundelde appèl op meer
dan een van onze zintuigen, vooral op het visuele? Ook in de Renaissance waren lied
en toneel mateloos geliefd, maar dan het eigen lied en het eigen toneel, niet dat van
vierhonderd jaar eerder. Waar wij een eigentijds publiek teksten van vier eeuwen
oud willen laten genieten, worden speciale eisen gesteld. Door de moeilijke taal en
soms ingewikkelde inhoud duurt ons het lezen ervan te lang en is het luisteren ernaar
te inspannend. Tekstverklaring rekt het receptieproces alleen maar. Hertalen zal de
lezersgroep vergroten maar biedt geen oplossing voor ontbrekende voorkennis. Om
deze reden wordt ouder drama niet zelden geadapteerd. Hier is het echter de vraag
wat of wie we winnen wanneer zo'n theatrale omwerking de vermorzeling in
avant-gardistische onbegrijpelijkheid of in gruwelijke romantisering tot gevolg heeft.
Anderzijds, hoe wenselijk is hier authenticiteit? Want anders dan bij een authentieke
muziekuitvoering die in alles zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie nabootst,
zal een authentieke toneelvoorstelling waarin ook de oorspronkelijke taal wordt
gebruikt, thans weinig handen op elkaar krijgen. Op televisie dan, met ondertiteling?
Dan gaat weer veel van de theatersfeer verloren. Beluisterde de hedendaagse
toehoorder de zeventiende-eeuwse taal maar net zo als de muziek uit die periode,
dan stond niets een sterke opleving in de weg. Maar de mens heeft nu eenmaal een
veel sterkere drang om taal te begrijpen dan om muziek te begrijpen. Taal geeft
daartoe ook eerder aanleiding: ‘Music can reproduce the general emotional effect,
(...) but it cannot embrace the specific verbal structure and the whole dimension of
meaning’, omschrijft Brian Vickers het verschil kernachtig. Anders gezegd: wie kan
genoegen nemen met het horen van talige klanken zonder de inhoud ervan te kennen?
Er is hoop. Het verslag van individueel ervaren leed en de tastbare
aanschouwelijkheid van emotie zullen altijd een succesvolle aanval blijven uitoefenen
op het gemoed. Zoals muziek doet. Horatius' ‘si vis me flere’ is nu eenmaal een
universele, tijdloze wet. Wie blijft onbewogen bij het zoenoffer van de kleine Astianax
en de hartverscheurende smeekbeden van zijn moeder, of deze nu door Seneca of
Samuel Coster worden verwoord? De aanschouwelijkheid van vloeiende tranen en
rondspattend bloed vergroot de emotionele betrokkenheid, wist ook Jan Vos die
hiermee zijn eigen succes in de voorrede bij Medea (1667) min of meer verklaarde.
Maar waarom zou de lezer zich die aanschouwelijkheid niet voor
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ogen kunnen toveren? Waarom zou hij niet kunnen sidderen bij het lezen van de
lotgevallen van Hector en Andromache? Waarom zou hij de kreten van Creüsa en
Ascanius niet kunnen horen, de wanhoop kunnen voelen en het brandende Troje
kunnen zien wanneer de woorden op papier hiertoe uitnodigen? Er zijn historische
teksten genoeg die ons niet onberoerd kúnnen laten, zonder de hulp van muziek of
spektakeltoneel, of om met Vondel te spreken, ‘zonder eenige kunstenary, of hulp
der lijdende personaedje’. Omdat ze geschreven zijn door een getalenteerd auteur,
omdat enscenering en theatrale actie worden gecompenseerd - en meer dan dat! door een meeslepend woordgebruik, omdat een doordachte zinsconstructie en een
doeltreffend handelingsverloop, kortom een sterke opbouw van de tekst, ook de lezer
laat huiveren en grienen. Aristoteles had het allemaal al gezien.
Echte ontroering beleef ik bij Hooft. Zijn prachtige ‘Noodlot’ (‘Geluckigh die
d'oorsaecken van de dingen verstaet’) straalt een enigszins neostoïsche geest uit, die
de huidige lezer blijft verwonderen, eerder dan ontroeren. Maar in Hoofts brieven is
zo'n houding uitermate zeldzaam, alsof hij hier meer zijn hart dan zijn verstand kon
laten spreken. Tot op zekere hoogte zal dit ook het geval zijn geweest. Hoewel juist
de meer intieme van Hoofts brieven van hand tot hand moeten zijn gegaan onder de
vrienden en de vertrouwelijke getuigenissen geheel volgens traditie nog geen
vijfentwintig jaar na zijn dood door Arnout Hooft en Geeraardt Brandt voor uitgave,
in de Werken (1671), werden geselecteerd, impliceerde deze wetenschap geenszins
een aantasting van het persoonlijk karakter van dergelijke egodocumenten. Al te
huiselijke en intieme formuleringen werden bij de publicatie in 1671 overigens
weggelaten of gewijzigd. Van de toen gedrukte brieven kan die van 6 juli 1624 aan
Maria Tesselschade Roemers Visscher tot de meest ontroerende en wellicht ook
daarom tot een van de meest bekende worden gerekend. Tesselschade had korte tijd
eerder een stoïsch getinte troostbrief gezonden naar aanleiding van het overlijden
van Hoofts vrouw Christina van Erp. ‘Hoe kunt u, mijnheer,’ zo had Tesselscha zich
in haar eerste ons bekende persoonlijke brief aan Hooft afgevraagd, ‘u die zoveel
standvastige wijsheid bezit, hoe kunt u ongelukkig gemaakt worden door aardse
onvermijdelijkheid?’ Hooft lijkt haar woorden niet goed te begrijpen maar toont zich
tegelijkertijd toeschietelijk om zijn gevoelens uit te leggen: ‘ik zoek de rouw niet,
maar zij weet mij te vinden’, antwoordt hij Tesselscha haast verontschuldigend. Elke
plek die hij in huis betrad en elke handeling die hij verrichtte, riep herinneringen op
aan zijn Christina, hoewel zij hem vlak voor haar overlijden uitdrukkelijk tot
opwekkende gedachten had aangespoord.
Waarom ontroert deze brief mij, zo vaak ik hem lees? Het onderwerp zelf is
natuurlijk aangrijpend genoeg. Is het uitsluitend de intimiteit van Hoofts
verdrietsbeleving? Is het de toon van op-
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standigheid, de durf om tegen de almachtige Stoa in verzet te komen? Of is het Hoofts
minzame stem in contrast met Tesselschades woorden, die ons thans zo hard en dof
in de oren klinken, hoeveel we ook van de moraalfilosofie weten en haar standpunt
kunnen begrijpen? En daarbij, wat doet hier de taal, die elke geleerdheid achter zich
laat en zonder geleerde opsmuk in alle eenvoud tot ons spreekt? Elke zin, ja elk
woord in deze brief is raak, elk beeld treffend, elke gedachte herkenbaar, elke
herkenning vertederend.
Eerst broeit het in de brief door de voortdurende afwisseling van een algemene
gedachte met Hoofts persoonlijke interpretatie hiervan. De spanning tussen het
(moeten) vergeten en de zich opdringende herinnering, tussen troost en leed, en
tussen gelatenheid en rouw laat snelle vonken vliegen. Hooft kan niet vergeten, maar
vooral: wil niet vergeten. Snel laait het vuur op, een uitbarsting van boosheid en
verontwaardiging. Maar als hij tenslotte Tesselscha om vergeving voor zijn
verslagenheid vraagt, laat hij zijn lezers met een kille huivering achter. Die begripvolle
houding kenmerkt Hooft ten voeten uit. Hij blijft de vriend om te vertrouwen, maar
vooral een man die door zijn minzame woorden en respectvolle gedrag de achting
van zijn omgeving en nageslacht verdient.
Het tijdloze proza in deze brief laat zien dat Hooft in staat was in korte tijd spanning
op te bouwen, anders maar eigenlijk niet minder dan een toneel vol kunst- en
vliegwerk. Zijn briefwisseling loopt over van oprechte emotie. Vrijwel al zijn
vriendenbrieven zijn mooi en genietbaar. Maar vooral de brieven aan Tesselschade
heb ik in mijn hart gesloten. Elke geleerde opsmuk of zakelijke vormelijkheid
ontbreekt eraan. Ze zijn stuk voor stuk spits, soms dartel, dan weer gevat of gemeend
ernstig, en ondanks hun rijke gedachten steeds beknopt en trefzeker. Nergens een
sprankje woordenpraal of ijdele ingewikkeldheid, nergens een vals beeld of onoprechte
hartstocht. Hij was, om Geeraardt Brandts Leeven te citeren, ‘zeer afkeerig van
hoofsche gemaaktheit’ en hield zich aan ‘d'oude deftige Hollandtsche eenvoudigheit’.
Of hij Tesselscha nu schrijft over zijn eigen verdriet, de vergeten muilen (1 augustus
1633), een sonnet van haar dat hij niet begrijpt (10 mei 1636), of over een uitnodiging
om pruimen te komen eten (1 augustus 1636), zijn toon blijft beminnelijk, zijn stijl
helder en speels, de gedachtengang verrassend en jong. Al deze brieven van Hooft
raken mij keer op keer, bij iedere lezing, bij iedere reflectie. Het zal te maken hebben
met hun doordachte opbouw, hun eenvoud en oprechtheid, met Hoofts
zachtmoedigheid en bescheidenheid ook. Zijn kunststukjes behoeven geen melodieuze
omlijsting of dramatisering om ook nu nog lezers te boeien. Hooft zegt het
onnavolgbaar, waar hij zijn eerste vrouw, Christina van Erp, ‘bezingt’:
Noch sang noch constich spel mijn sacht gemoedt verwint.
Maer wijse Goedtheits cracht, en 't nedrich braef gelaet,
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Dat harten teêr verquickt, en harten trots verslaet,
Aerdighe Geesticheit met soeten val vertaelt,
Dees hebben op mijn Siel verwinnings eer behaelt.

Over de brief als ‘spiegel van de ziel’ bestaat een aardig overzichtsartikel van W.G.
Müller: ‘Der Brief als Spiegel der Seele. Zur Geschichte eines Topos der
Epistolartheorie von der Antike bis Samuel Richardson’, in: Antike und Abendland
26 (1980), pp. 138-157.
De brieven van Hooft zijn opgenomen in De briefwisseling van Pieter Corneliszoon
Hooft. Ed. door H.W. van Tricht, met medewerking van F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn
en F. Musarra (Culemborg 1976-1979; 3 dln.). De besproken brieven zijn te vinden
in deel 1, pp. 492-496. De hierbij afgedrukte brief is nr. 207 uit deel 1.
Over de relatie tussen Hooft en Tesselscha heeft M.B. Smits-Veldt (Maria
Tesselschade. Leven met talent en vriendschap. Zutphen 1994, spec. pp. 39-56) recent
gepubliceerd. De genoemde brief van Tesselschade is hier te vinden op p. 51. Hoofts
vriendenkring en correspondenties bespreekt H.W. van Tricht in zijn biografie: Het
leven van P.C. Hooft ('s-Gravenhage 1980), pp. 171-194. Over Hoofts relatie tot en
briefwisseling met Tesselscha speciaal pp. 185-193, over de betreffende brieven pp.
112-113.
Het citaat van Joost van den Vondel is te vinden in zijn Jeptha of Offer-belofte.
Treurspel. Ed. N.C.H. Wijngaards (Zutphen 1966), pp. 38-39; rr. 141-142. De
referentie aan Aristoteles betreft zijn Poetica 53b1 vlgg. Het citaat uit de biografie
van Geeraardt Brandt is genomen uit de uitgave van P. Leendertz jr ('s-Gravenhage
1932), p. 35. Het citaat van Brian Vickers is te vinden in zijn ‘Figures of
Rhetoric/Figures of Music?’, in: Rhetorica 2 (1984), pp. 1-44, spec. p. 40.
De verzen aan het slot zijn genomen uit Hoofts ‘Sang’ (‘Voochdesse van mijn
Siel’, 10 januari 1610), in: P.C. Hooft. Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door
P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. Dl. 1 (Amsterdam 1994), p. 170,
vss. 20-24.

Aen Joffre van Crombalgh.
Me Joffre
De wijsen gebieden verliesbaer goedt loshartigh te lieven ende 't verlooren
zonder bedroeven over te setten. Tot houden van 't eerste gebodt heb ick
altoos zoo weenigh wils gehadt, dat het mij billijk aen maght mangelt, om
het tweede te volghen. Die nojt anders dan spelden en spijkers opzocht
om ‘tgeen hij beminde, naghelvast in zijn harte te maeken, hoe kan 't hem
daer afgescheurt worden zonder ongeneeslijke reeten te laeten? Die gewoon
was zelfs de geringste gunsten en-
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de begaeftheden van de geene die hij opperlijk bezint hield, wt te schilderen
ende die beelden in sijnen binnenborst als een’ kappelle te metsen, hoe
kan hij zonder mistroostigheit zich zien verlaeten van zijnen oppersten
toeverlaet, naest God? Evenwel heb ick het geloof niet, dat droefheidt
deughd is, oft kante mij met stijfzinnigheidt tegens allen troost. Te zeer
zoude mij wroeghen d'ongehoorsaemheidt jegens de geene die onder haer
wterste wille mij de verquikking mijns gemoeds zoo ernstelijk bevolen
heeft. Ick en zoek de rouw niet, maer zij weet mij te vinden. Dujsendt en
dujsendt dingen daeghs haelen mijn schaede op ende meeten ze ten
breedsten wt. Dat d'wterlijke zinnen in 't gedacht draeghen, moet ‘er
nootlijk plaets grijpen. Terwijlmen op leedt peinst is de troost vergeten.
Want niemant kan meer dan een ding t'evens denken. Dit's een groot
mangel in den menschelijken aerdt: alhoewel de snelheidt der gedachten
ten deele de schaede boet, verdrijvende het eende gedacht het ander dat
het niet wtslujten kon. Die fraeje meesters vande konst der heughenisse,
eere zoud'ick hun geeven konden zij ons de vergetelheidt leeren. Neen
ook. Zoo waerd is mij het vieren van de gedachtenis der verloorene
edelheidt, dat ick eerder wenschte meer te lijden, dan haerder niet
gedachtigh te zijn. Oft ick in verlies van overlieve kinderen, door rouwe
verovert ben, is UE bekent. Want afbrek van haeve alhoewel wt de kerf
gaende, weet UE dat mijn vroolijkheidt niet wt haeren tredt deed gaen.
Die Seneca zoo fier tegens de wederspoedt, hoort hem eens kleen zingen,
als hij op Corsica gebannen, den vrijeling Polijbius smeekt. Den
Gescoenschen wijseman, zoo waenlos, zoo oordeelvast (heb ick eenigh
oordeel) dunkt dat “er geen” Zon voor hem opgaet, zedert den ondergang
van zijnen Estienne de La Boëtie. UE vergeve dan aen mijn gemoedt de
verslaeghenheidt, dat op veel nae niet, gelijk die helden versien is met
kraft van vernuft oft waepen van geleertheidt, ende verbidde t’ mijnen
troost den goedertieren God, die Me Joffre met alle genoeghen opvulle
UE ende haeren waerden gemael aen de welke sich van heeler harte gebiedt

UE
Verplighte dienstwe
PC Hóóft
Vanden Hujse te Mujden,
den 6en Julij a 1624
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J.J. Kloek
Een verhouding op afstand
TOEN IN 1967 HET VAK ALGEMENE LITERATUURWETENSCHAP IN HET
ACADEMISCH STATUUT WERD OPGENOMEN ALS AFSTU-deerrichting,
betekende dat voor het in Utrecht al bestaande Instituut voor Vergelijkende en
Theoretische Literatuurwetenschap, waar een verzameling vrijgestelde wetenschappers
zich in alle rust wijdden aan hun onderzoek, dat er een onderwijsprogramma diende
te worden ontwikkeld en vooral dat er studenten moesten worden geworven. De
eerste student werd binnengehaald door hem een premie voor te houden: ik mocht
op een royale aanstelling als student-assistent meewerken aan een van de
Instituutsprojecten, een inventarisatie van de reacties op buitenlandse literatuur in
Nederlandse tijdschriften van de achttiende eeuw. Mijn mentor werd jongste
medewerker Wim van den Berg. Ik had nog nooit een achttiende-eeuws tijdschrift
gezien. Mijn kennis van de periode was beperkt tot een handjevol auteurs op de
kandidaatslijst Nederlands. Veel affiniteit wekten die niet, hoogstens een zekere
sympathie, voortkomend uit recalcitrantie. De eenstemmigheid waarmee mijn
studiegenoten de achttiende-eeuwers als de vervelendste schrijvers van de lijst
beschouwden, zag ik graag als karakteristiek voor hun conformisme en gebrek aan
nieuwsgierigheid.
Via de Vaderlandsche Letteroefeningen, de Nederlandse Bibliotheek, de Algemeene
Konst- en Letterbode stapte ik de achttiende eeuw binnen, en het was een
onvergetelijke ervaring. De periode die de reputatie had er een van dood tij te zijn,
bleek in werkelijkheid te zinderen van leven, en in plaats van de veelgesmade
zelfgenoegzaamheid vond ik vooral verontrusting: verontrusting over de economische
achteruitgang, over het morele verval en over de
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bedreiging van de Nederlandse cultuur door buitenlandse invloeden. De
achttiende-eeuwse lezers, zo leerde ik gaandeweg, vroegen van literatuur niet alleen
dat zij esthetisch genot verschafte maar vooral ook dat zij het ethisch besef
ondersteunde en het nationale gevoel versterkte. Het literaire leven maakte volop
deel uit van het maatschappelijke leven. In de colleges had ik nog nooit één woord
gehoord over buitenliteraire contexten.
In datzelfde jaar 1967 hield aan de universiteit van Konstanz, kort tevoren gesticht
als proeftuin van wetenschappelijke vernieuwing, de aantredende hoogleraar Hans
Robert Jauss een oratie die als een storm over de besloten hof van de literatuurstudie
zou razen: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. Zoals
bekend gaat Jauss met name tekeer tegen de hermeneutische benadering die het
literaire werk ontdoet van zijn communicatieve functie en van zijn historische
inbedding. Een tekst, zo stelt hij, krijgt pas betekenis door de act van het lezen. Die
betekenistoekenning is historisch bepaald. In dat verband lanceerde hij twee begrippen
die niet meer zijn weg te denken uit het vakjargon: ‘receptie’ en
‘verwachtingshorizon’.
In het Instituut vatten we Jauss' pleidooi op als een theoretische legitimatie van
het tijdschriftenonderzoek, dat immers concrete receptieprocessen in kaart bracht en
het materiaal leverde voor een reconstructie van de achterliggende
verwachtingshorizon. Daarmee begrepen we Jauss verkeerd en we waren bepaald
niet de enigen. Het zou overdreven zijn om de internationale perspectiefverschuiving
in de letterkundestudie vanaf de jaren '70 uitsluitend op het conto van Jauss te
schrijven, maar een ontkenning van zijn betekenis zou de geschiedenis ronduit
vervalsen. Zoals de Gardisten in China met Mao's ‘Rode Boekje’, zwaaiden de
literatuurwetenschappers in hun publicaties met het groene Suhrkamp-deeltje Jauss
1970. De lezer, de lectuurconsumptie en de verwachtingshorizon kwamen in het
centrum van de belangstelling te staan, wat niet alleen leidde tot aandacht voor
receptieprocessen maar ook tot cultuurhistorische contextualisering en tot
belangstelling voor genres en werken die buiten de traditionele canon vielen. De
studie van de literatuurgeschiedenis werd de studie van ‘het literaire leven’. Een
inspirerend verslag van zo'n heroriëntatie leverde Eddy Grootes in 1982 met zijn
artikel ‘De bestudering van populaire werken uit de zeventiende eeuw’. Het
Nederlandse monument van de nieuwe benadering is natuurlijk Nederlandse literatuur,
een geschiedenis (1993).
Er zou een interessante studie te schrijven zijn over de receptie van Jauss als
Fehlrezeption. In wezen was een reconstructie van ‘het literaire leven’ wel het laatste
wat hem voor ogen stond. Zijn eigenlijke probleem was: hoe redden we de literaire
canon, die onder de handen van de hermeneutici dreigt te verworden tot een
verzameling zielloze monumenten waar uitsluitend ‘kenners’ toegang toe hebben.
Het antwoord vond hij in een mix van historisering en ac-
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tualisering. Zijn historisering houdt in dat de oorspronkelijke vernieuwende betekenis
van een werk - de mate waarin het de verwachtingshorizon doorbrak - in het licht
wordt gesteld. Maar daarmee houdt de geschiedenis van het werk niet op. Madame
Bovary was niet alleen een literaire belevenis voor de lezer van 1857 maar het is dat
ook nog voor de lezer van 1997. Het werk heeft betekenis gehouden - of beter: krijgt
steeds opnieuw betekenis - tegen de achtergrond van een reeks opeenvolgende
verwachtingshorizonnen. Het is deze doorlopende dialoog tussen tekst en lezer waar
het Jauss om gaat. Als een werk tijdsbestendig is, is dat niet te danken aan
metafysische ‘eeuwige waarden’ maar aan het feit dat opeenvolgende generaties er
juist steeds nieuwe waarden in ontdekken.
Jauss' dynamiserende benadering van het probleem van de duurzame artistieke
waardering en zijn daaruit voortvloeiende voorstel voor een literatuurhistoriografie
waarin deze dynamiek in het middelpunt wordt gesteld, is een bewonderenswaardige
poging om uit de impasse te raken waartoe het postulaat van de tijdloze ‘adequate
interpretatie’ dreigde te leiden. Maar daar staat tegenover dat de literatuurgeschiedenis
bij hem wordt gereduceerd tot die teksten die hebben bewezen een duurzaam
receptiepotentieel te bezitten. Dat geldt slechts voor een handvol werken uit de
wereldliteratuur: Don Quichotte, Hamlet, Tristram Shandy, Les liaisons dangereuses,
Faust, de lyriek van Hölderlin, Les fleurs du mal. Het zijn de werken waarin ook de
hedendaagse lezer zonder specifieke cultuurhistorische belangstelling zich nog kan
verliezen, de werken die ondanks hun respectabele ouderdom steeds weer als fris
worden ervaren. De blokkade die de tijd legt, lijkt opgeheven.
Naar de intentie genomen heeft Jauss' provocatie dus een averechts effect gehad.
De tournure naar de lezer leidde niet tot een revitalisering van de canon maar juist
tot een nieuwe belangstelling voor het vele dat nooit de canon heeft gehaald. Daarmee
is het canoniseringsprobleem niet opgelost maar terzijde geschoven. De
initiatiefnemers tot deze bundel hebben het weer opgenomen met hun vraag of de
oudere Nederlandse literatuur werken bevat die op eigen kracht de historische afstand
naar de lezer van nu kunnen overbruggen. Het gangbare beeld is dat onze letterkunde
van voor pakweg 1860 slechts te benaderen is langs de omweg van de
cultuurhistorische toelichting, waardoor het contact wat afstandelijk blijft. Is dit beeld
juist of - zo vragen zij, in een formulering die gevoeligheid verraadt voor de erotisch
geladen termen waarin de adepten van ‘Cultural Studies’ de esthetische ervaring bij
voorkeur verwoorden - zijn er werken of auteurs waarmee u ‘werkelijk intiem contact’
heeft?
Laat ik mijn antwoord op deze pertinente vraag niet verhullen in nuances. Ik
betwijfel of er in een Jaussiaans pantheon überhaupt Nederlanders zouden doordringen
maar ik weet zeker dat ik er voor de periode die mij het meest vertrouwd en het meest
dierbaar is, de achttiende eeuw, zelf niet één zou nomineren. Het interessante
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van de Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw ligt voor mij niet in haar
literaire kwaliteit maar in de betekenis die ze had in een complex van
maatschappelijke, ethische en esthetische discussies. De pogingen die af en toe
worden gewaagd om een auteur of werk boven zijn tijd uit te tillen, vind ik, eerlijk
gezegd, even sympathiek als futiel. Als ik vanuit mijn eindtwintigste-eeuwse
verwachtingshorizon met een achttiende-eeuwse tekst in gesprek probeer te raken,
hoor ik uitsluitend zijn gedateerdheid. Maar als ik hem probeer te verstaan vanuit de
achttiende-eeuwse verwachtingshorizon ervaar ik nog steeds de resonantie van het
adembenemende avontuur dat mijn eerste universitaire aanstelling me opleverde. En
met alle respect voor Jauss: een programma dat de mogelijkheid van deze beleving
afsnijdt, is uiteindelijk toch schraal.
Voor mij zijn de achttiende-eeuwse Nederlanders geen intimi. Echt vertrouwelijk
worden we nooit. Ik beschouw ze meer als goede bekenden. En dan nóg...Soms denk
ik hun codes - om het semiotisch te zeggen - redelijk te beheersen maar die
zelfvoldaanheid wordt steevast afgestraft. Dat houdt het trouwens wel spannend.
Omdat mij een illustratie is gevraagd en ik geen tekst kan leveren die steeds opnieuw
mijn ‘verlangen’ wekt (ook al een term uit de uitnodiging), is het misschien aardig
zo'n moment van vervreemding te memoreren. Het gaat om een tekst in een context.
De context is - toevallig maar toepasselijk - een verhandeling van Rhijnvis Feith
over ‘het belang’, waarmee iets als het esthetische zelfverlies wordt bedoeld. Feith
is, zoals bekend, een kampioen van de dichterlijke spontaneïteit en een verklaard
tegenstander van cerebraal poëtisch maakwerk, van ‘geest’. Waar hij bijzonder
gevoelig voor is, zo zet hij uiteen, zijn ongekunstelde schilderingen van ‘de natuur’.
En dan komt hij met een gedichtje als voorbeeld:
Welke partij kan mijn ziel trekken onder het lezen van de volgende
schoone regels:
Een eenig Thrasiesch Kind, dat onbezonnen speelde
Op al te teder ijs, bestierf zijne eerste weelde.
Het zonk en werd vervoerd door Hebrus snellen vliet,
Terwijl de scherpe schors het hoofdje boven liet.
De Moeder, ongerust, hoe donkerer hoe droever,
Vindt eindlijk 't opperdeel gedreeven aan den oever;
Zij zuchtte, nam het op, herkende haaren vond,
En kuschte kinderloos haar Zoontjes kouden mond.
Zij kon geen hikkend woord tot hartverligting spreken,
Maar ging een stapel houts ter laatster eer ontsteken,
En loosde bij de vlam dees weeklagt der natuur:
Moest ik dan Moeder zijn voor water, ijs, en vuur! -

Ik heb Feiths code nog lang niet gekraakt.
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Aantekening
De oratie van Jauss is vooral verbreid in de versie in Hans Robert Jauss,
Literaturgeschichte als Provokation (Frankfurt am Main 1970), p. 144-207.
Het genoemde artikel van Eddy Grootes, ‘De bestudering van populaire werken
uit de zeventiende eeuw’ verscheen in Spektator 12 (1982-83), p. 3-24, en is ook
opgenomen in M. Spies en J. Jansen (red.), Visie in veelvoud. Opstellen van prof.
dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde (Amsterdam 1996), p. 177-203.
Het citaat van Feith is afkomstig uit Rhijnvis Feith, Brieven over verscheiden
onderwerpen dl. 6 (Amsterdam 1793), p. 225. De herkomst van het gedichtje wordt
niet vermeld maar ik kwam het tegen in Proeve van poëzye van het genootschap
‘Vlijt volmaakt’ (Leiden 1781), p. 178. Daar wordt het een ‘Vertaeling van een
Latijnsch puntdicht van Julius Caesar’ genoemd. De vertaler is J. P[ortal] A[malry].
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Luc Korpel
Aangesproken worden door het verleden.
Over intimiteit en moralisme
HET VERZOEK OM EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN DEZE BUNDEL IS
EIGENLIJK HEEL INDISCREET. AAN IEMAND VRAGEN OF JE écht van een
oudere tekst uit de Nederlandse literatuur kunt houden, is volgens mij bijna een
ongewenste intimiteit. Verpakt in dat verzoek zit toch de vraag door welke literatuur
ik geraakt word en waarom. Alleen het antwoord op die vraag kan immers een begin
zijn van het antwoord op de vraag of er een tekst is uit de oudere Nederlandse
literatuur waarvan ik houd. Jarenlang heb ik mij verre weten te houden van al het,
binnen de empirische literatuurwetenschap zo populair geworden, lezersonderzoek,
en nu ben ik er door deze slimme vraagstelling toch ingeluisd: ik moet op schrift met
de lezersbillen bloot.
Laat ik mij bij deze onthullingen maar beperken tot mijn relatie met oudere
prozateksten uit de Nederlandse literatuur.
Jaren rondschuifelen in de Nederlandse cultuur van de achttiende en vroege
negentiende eeuw heeft me tot de conclusie doen komen dat ik niet van
achttiende-eeuws Nederlands proza houd. Hoe boeiend ik Nederland in die periode
in cultuurhistorisch opzicht ook vind, ik lees niet voor mijn plezier in Wolff en Deken,
in Van Effen, in Feith of in E.M. Post. En ook niet in Fokke Simonsz. of J.C.
Weyerman. En dat terwijl ik wel van modern Nederlands proza houd. Dat kan niet
liggen aan de talige afstand, want het achttiende-eeuwse Nederlands is over het
algemeen makkelijk te lezen. Deze ontdekking kwam voor mij wel enigszins als een
schok, want als anglist en literatuurwetenschapper
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was ik wel enthousiast geworden over literatuur uit die periode in Engeland, Frankrijk
en, zij het in iets minder mate, Duitsland.
Het komt door het gebrek aan relativeren in de Nederlandse achttiende-eeuwse
literatuur. O, inhoudelijk is er zeker sprake van tolerantie en in die zin dus van het
relativeren van het eigen standpunt. Maar met de presentatie van die standpunten en
de bijbehorende literaire vormgeving ligt dat anders. Nederlandse auteurs uit die
periode nemen zichzelf en hun teksten zo bloedserieus. Of ze nu een bepaalde moraal
propageren of die juist aanvallen, hun teksten zijn eenduidig in hun bedoeling. De
auteurs lijken niet door hun teksten te worden meegesleept en te twijfelen aan de
mogelijkheden van het medium. Zelfs humor doet niets ontsporen, maar staat steeds
in dienst van het overbrengen van een duidelijke boodschap.
Natuurlijk kun je hetzelfde zeggen over veel achttiende-eeuwse buitenlandse
literatuur. Maar onder die buitenlandse literatuur vind je tegelijkertijd ook een
Fielding, een Sterne of een Diderot. Soms lijkt het of deze auteurs er alles aan doen
om ervoor te zorgen dat lezers hen vooral niet te serieus nemen. Dat uit zich heel
duidelijk in hun spel met de taal en de vorm. Henry Fielding maakt er een punt van
om de lezer door de verteller direct te laten aanspreken. Zo wordt je als lezer gevraagd
je te identificeren met de aangesproken lezer, terwijl je je tegelijkertijd bewust wordt
van je rol als reële lezer, die deze expliciete boodschappen aan de lezer interpreteert.
En die boodschap is vooral: denk erom, je leest een verhaal, dat gemaakt is door een
auteur die je kan manipuleren, maar die ook wil dat jij je daarvan bewust bent. Die
bewustmaking gebeurt dan door de macht en onmacht van een verteller te
thematiseren. Enerzijds maakt die duidelijk dat hij degene is die het verhaal ‘schrijft’,
anderzijds toont hij beperkingen:
Reader, take care, I have unadvisedly led thee to the top of as high a
hill as Mr Allworthy's, and how to get thee down without breaking thy thy
neck, I do not well know. However, let us e'en venture to slide down
together, for Miss Bridget rings her bell, and Mr Allworthy is summoned
to breakfast, where I must attend, and, if you please, shall be glad of your
company. (Tom Jones, Book 1, Ch. 4)
Ook in ethische kwesties stelt de verteller zich bescheiden op. Die bescheidenheid
leidt er regelmatig toe dat de lezer een mengeling van schaamte en verongelijktheid
voelt. In de volgende passage doet de verteller ons door de formulering ‘appearance
of religion’ al snel denken: ‘o, zijn religiositeit was dus maar schijn’. Door daarna
onmiddellijk te stellen dat hij geen criterium heeft om te toetsen of er achter die
schijn wel of geen waar religieus gevoel zit, tikt de verteller de snel oordelende lezer
op de vingers: die schaamt zich, maar is ook boos dat hij erin getrapt is:
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Besides this negative merit, de doctor [Dr. Blifil] had one positive
recommendation. This was a great appearance of religion. Whether this
religion was real, or consisted only in appearance, I shall not presume to
say, as I am not possessed of any touchstone, which can distinguish the
true from the false. (Tom Jones, Book 1, Ch. 10)
Zo kom je samen met de auteur in een soort complot te zitten en ben je samen
bezig het verhaal te maken, compleet met eventuele moraal. Het is aan jou, als lezer,
om te bepalen hoe serieus je Henry Fielding en zijn verteller neemt.
En dan Denis Diderot, die zijn roman Jacques le fataliste niet traditioneel begint
met het voorstellen van zijn personages, maar met een reeks vragen, die lijken te
suggereren dat de auteur een verteller gebruikt die weinig te melden heeft en die
zelfs twijfelt aan de interesse van de lezer:
Comment s'étaient-ils recontrés? Par hasard, comme tout le monde.
Comment s'appelaient-ils? Que vous importe? D'où venaient-ils? Du lieu
le plus prochain. Où allaient-ils? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que
disaient-ils? Le maître ne disait rien; et Jacques disait que son capitaine
disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut
(Jacques le fataliste, beginzinnen).
Volgt een korte dialoog waarin Jacques een verhaal over zijn liefdes belooft, met
tot slot een ruzie waarin de meester zijn knecht in elkaar slaat, terwijl de knecht bij
iedere klap de predestinatie verkondigt. Na deze nogal abortieve poging om het
liefdesverhaal van Jacques te beginnen, betoogt de verteller dan doodleuk:
Vous voyez, lecteur, je suis bien en beau chemin, et qu'il ne tiendrait
qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des
amours de Jacques, et le séparant de son maître et en leur faisant courir à
chacun tous les hasards qu'il me plairait...Qu'il est facile de faire des contes!
Ik heb niets te vertellen, ik kan je van alles wijsmaken en intussen is het verhaal
begonnen. Deze problematisering van de vertellersrol door de auteur activeert de
lezer en relativeert ten zeerste enerzijds de macht van de auteur, anderzijds zijn
beperkingen. Denk erom lezer, dat geldt ook voor jou!
Een gebrek aan dergelijke relativering in de achttiende-eeuwse Nederlandse literatuur
gaat samen met een onvermogen van Nederlandse auteurs uit die tijd om iets aan het
toeval en dus aan de lezer over te laten. Dat is het grote verschil tussen bijvoorbeeld
De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken en
Les liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos. Alleen al de pro-
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grammanamen in Sara Burgerhart zetten je als lezer op het goede morele spoor. Mét
het achttiende-eeuwse publiek weet je daarentegen na het lezen van Laclos' briefroman
niet wat de schrijver nu vindt dat je van dit verhaal moet denken. Waar je sympathie
moet liggen en wie je afkeurenswaardig vindt. Het lijkt alsof de afwezigheid van een
sturende verteller in Les liaisons dangereuses wordt gebruikt om de lezer in morele
verwarring achter te laten.
Het is het appèl dat door dergelijke teksten op mij als lezer wordt gedaan, waardoor
ik me na twee eeuwen nog aangesproken en betrokken voel. Ik hoef niet alleen te
luisteren naar een mening die wordt verkondigd en die cultuurhistorisch misschien
wel interessant is; ik word uitgedaagd om uit dat talige bouwsel zélf iets te maken:
een verhaal en de moraal.
Er is één vorm van literatuur waarin de auteur, ook de Nederlandse, zijn lezers
bijna per definitie niet stuurt: teksten die niet voor publicatie bedoeld zijn. In brieven,
dagboeken, kladboeken en dergelijke zie je een auteur trachten in taal positie te
bepalen in de wereld, zwenkend en wendend, vaak (nog) niet zeker van zijn of haar
oordeel, zichzelf tegensprekend, op verrassende momenten herhalend. Als lezer ben
je dan in de opwindende positie om op intieme voet met schrijvers te verkeren, zij
het dat er van wederzijdsheid geen sprake is. En ja, dat doe ik met plezier, al zijn er
natuurlijk achttiende-eeuwers waarbij ik mij al lezende, steeds minder op mijn gemak
voel.
Als ik dan toch mijn liefde voor een Nederlands auteur zou moeten bekennen, dan
is het voor Joannes Lublink de jonge. Niet voor Lublink als letterkundige, maar voor
Lublink als liefhebber en beschouwer van literatuur. Het is zeker geen hartstochtelijke
liefde, meer een gevoel van sympathie dat gegroeid is doordat ik tijdens mijn
onderzoek naar opvattingen over het vertalen zo veel met hem te maken heb gehad.
Hij is een typisch Nederlandse auteur in die zin dat hij zichzelf heel serieus neemt.
Zo was hij bijzonder precies in het bijhouden van alles wat hij wel en niet gepubliceerd
had.
Lublink is op mij overgekomen als een niet al te opwindende, maar wel erg
betrokken man. Betrokken bij literaire aangelegenheden. Hij heeft zich, getuige zijn
geschriften en uitlatingen in brieven en activiteiten, waarschijnlijk sterk
verantwoordelijk gevoeld voor het welzijn van de maatschappij en hij kende literatuur,
in de achttiende-eeuwse, ruime betekenis van het woord, daar een essentiële plaats
in toe. Niet voor niets heeft hij veel vertaald en daarbij gekozen voor teksten waarvan
hij geloofde dat mensen er beter van zouden worden. Ook in verschillende
genootschappen heeft hij zich ingezet voor literatuur-in-de-samen-leving. Lublink
las veel en was goed op de hoogte van de poëticale discussies in West Europa. Hij
‘vertaalde’ die ook voor het Nederlandse publiek in zijn verhandelingen. Veel
originele gedachten heeft hij aan deze beschouwingen niet toegevoegd, maar
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wel kon hij vaak goed aangeven wat de essentiële elementen in de diverse standpunten
waren en die vaak ook met elkaar in vruchtbaar verband brengen. Hij was niet
polemisch van aard en geneigd tot compromissen. Ook in zijn correspondentie toont
hij zich bereid steeds twee kanten van de medaille te zien, bijvoorbeeld wanneer hij
zich in een brief aan J. Immerzeel op 22 maart 1809 uitlaat over Bilderdijks vertaling
van Popes Essay on Man: ‘Wat had ik nog veel te schrijven, zo wel over het toverend
kunstvermogen, als den insolenten toon van onzen Bilderdijk, voor al in zyne proeve
van den Mensch, naar Pope, doch my dunkt ik mag het nu by deze hartontlasting
wel laten berusten.’
Toch denk ik dat mijn sympathie voor Lublink de jonge vooral gevoed wordt door
de glimlach die hij mij af en toe ontlokt, bijvoorbeeld wanneer hij in een brief van
14 mei 1772 bedankt voor het lidmaatschap van het genootschap Diligentiae Omnia,
waarvan hij mede-oprichter was. Hij zegt zijn lidmaatschap op, omdat er op de
bestuursvergaderingen zoveel gepraat wordt over ‘plannen, waarvan sommigen met
een zeker soort van champignons vry wel konden vergeleken worden’. Mijn
ahistorische associatie met ‘zwammen’ maakt dat ik dan even, glimlachend, op voet
van intimiteit verkeer met deze reeds lang overleden man.
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Willem Kuiper
Kun je echt van een oudere tekst uit de Nederlandse literatuur houden?
EEN MAN DIE ZIJN ECHTGENOTE BEMINT, IS ZIJN EIGEN ECHTBREKER.
ALDUS KERKVADER HIERONYMUS (347-419), EN TIJDENS DE Renaissance
van de twaalfde eeuw, op het hoogtepunt van de Noord-Franse amour courtois,
zeiden auctores als Crétien de Troyes en Andreas Capellanus hem dat hartgrondig
na. Er zijn nu eenmaal grenzen.
Om deze voor ons bevreemdende uitspraak - waarom zou een man zijn echtgenote
niet mogen beminnen? - te begrijpen, moeten wij weten wat Hieronymus onder liefde
en houden van verstond.
In de dagen van de kerkvader, met het Romeinse Rijk op instorten, leek het Einde
der Tijden daar. Na Christus' kruisdood, Zijn verrijzenis en hemelvaart had de
schepping teleologisch haar zin en nut verloren en kon zij worden opgedoekt. Onder
deze omstandigheden, in de wachtkamer van het Laatste Oordeel, was elke aandacht
voor alles wat aards was volstrekt zinloos. Vandaar ook de staaltjes van mens- en
wereldverachting die menige heilige - men denke bijvoorbeeld aan een Alexius tentoonspreidde. De ware christen vastte, onthield zich, waste zich niet, waakte, gaf
zijn bezittingen aan de armen, kortom deed er alles aan om te dematerialiseren en te
ontvlezen.
Voor Hieronymus bestond er geen groter goed dan maagdelijkheid en zuiverheid.
Ook binnen het huwelijk. Het was de plicht van de echtgenoot zijn vrouw te diligere:
haar met zorgzame liefde onder beide duimen te houden. Haar te amare was - letterlijk
en figuurlijk - uit den boze. Amor ressorteerde onder de hei-
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dense, en dus duivelse godin Venus, de koningin van de lichamelijke, wellustige
liefde. Haar tegenpool, de moedermaagd Maria, was de kampioen van de caritas, de
geestelijke liefde van de gelovige voor Zijn Heer en zijn naaste.
Verliefdheid gold - geheel conform de medische wetenschap van die dagen - als
een beslist niet ongevaarlijke geestesziekte. Was de patiënt nog jong, dan kon zijn
dwaasheid met succes behandeld worden door hem een overdosis toe te dienen van
wat zijn hart begeerde. Was hij daarentegen op leeftijd dan was er geen hoop meer
en werd hij krankzinnig verklaard.
Ten tijde van Crétien en Andreas, toen de wereld nog altijd niet vergaan was, nam
men een minder fundamentalistisch, maar daarom niet minder gedecideerd standpunt
in. De idee dat lichamelijke liefde de rechte weg naar hel en verdoemenis was, maakte
plaats voor een meer aardse visie.
Naast amor, caritas en dilectio introduceerde men de Zuivere Liefde. Leidde de
Venerische amor vroeg of laat tot moord en doodslag, de dienaren van de liefdesgod
Amour konden er zeker van zijn dat hun lijden zinvol was. Door het schijnbaar
onbereikbare te begeren en daarin te volharden tot de dood er bijna op volgde, steeg
de minnaar boven zichzelf uit en werd het hem uiteindelijk vergund de Roos te
plukken.
Helaas, deze Zevende Hemel was een tijdelijke. Net als in het wachterlied werden
de gelieven veel sneller dan hen lief was gewekt door de realiteit en moesten zij
scheiden.
Volgens Andreas en Crétien - en wie ben ik om aan de juistheid van hun oordeel
te twijfelen - was de Zuivere Liefde een vorm van genade. Genade is een gunst, iets
wat je wilt hebben, wat je nodig hebt, waar je niet zonder kunt, maar waar je geen
recht op hebt. Genade kun je alleen maar krijgen, niet bezitten. Met de Zuivere Liefde
is het net zo, en daarom kun je je echtgenote niet echt beminnen. Je hebt haar immers
al, je bezit haar, en je kunt niet begeren wat je hebt, enkel wat je mist.
Als student Nederlands had ik tijd om boeken te kopen, tijd om boeken te lezen,
maar geen geld om boeken te kopen om ze te kunnen lezen waar en wanneer ik wilde.
Als wetenschappelijk medewerker had ik wel het geld, maar niet meer de tijd om
antiquariaten af te struinen, laat staan te lezen wat ik zo graag zou willen lezen.
Als student Nederlands hield ik echt van Middelnederlandse teksten, en als
beginnend wetenschappelijk medewerker verging het mij als Erec in Crétiens Erec
et Enide. Ik bleef Galiene beminnen alsof zij mijn geliefde was, met alle gevolgen
van dien. Pas nadat ik haar in de tweede fase definitief de mijne gemaakt had, wist
ik hoe ik mij voortaan te gedragen had.
De vraag - kun je echt van een oudere tekst uit de Neder-
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landse literatuur houden? - die door de initiatiefnemers van deze bundel als thema
gesteld werd, kan dus zowel met ja als met nee beantwoord worden, al naar gelang
men wel of niet met het vak getrouwd is. De ongelukkigen die het niet vergund is
zich beroepsmatig met de oude letteren bezig te houden en te vaak gescheiden van
hun geliefde moeten leven, zullen en kunnen deze vraag met ja met antwoorden.
Hoe graag zouden zij zich niet veel intensiever bezighouden met de teksten waarop
zij verliefd zijn geworden. Maar voor wie dag in dag uit, jaar in jaar uit niets anders
doet, geldt dat het huis van de schilder altijd in de grondverf staat.
Ik houd van Middelnederlandse teksten zoals Ferguut van Galiene hield nadat hij
haar uit handen van koning Artur als vrouw gekregen had, of zoals een vader van
zijn kinderen houdt. Ik zie hun gebreken, weet dat ze zelden het niveau halen van
hun Oud-Franse neefjes en nichtjes, maar toch houd ik van ze. En als ik over hen
praat dan is het bijna niet te horen dat ik hen niet de mooiste en de liefste kinderen
van de hele middeleeuwse literatuur vindt, en dat ik eigenlijk romanist of mediolatinist
zou willen zijn.
Hieronymus, Andreas Capellanus, Jean de Meung, ze hebben gelijk: een man die
zijn eigen vrouw bemint, is zijn eigen echtbreker. Wat hij wel moet doen is (geestes)
kinderen verwekken, waarop anderen weer verliefd kunnen worden. Hierbij denk ik
in eerste instantie aan edities en vertalingen, immers studies verwelken, artikelen
vergaan, maar edities blijven bestaan. Het is van het allergrootste belang de literatuur
van het verleden levend te houden in actuele edities en vertalingen.
De destinaris heeft zich in dezen zowel als editeur van leesedities alsook als vertaler
van historische teksten een voorbeeldig echtgenoot betoond en moge daarom voor
hem opgaan: goed doen, doet goed volgen.
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Lisa Kuitert
Orewoet in Bangkok, of de triomf der Middeleeuwen
OUDERE LITERATUUR LEES JE NIET, DIE ‘DOE’ JE, IN DE VORM VAN
EEN LITERATUURLIJST VOL VERPLICHTE NUMMERS. ZO zal het de meesten
zijn vergaan, in elk geval mij, en wat ervan overblijft, is dikwijls een levenslange
afkeer. Verplichtingen zijn funest voor de ware liefde. Maar soms kan de literatuurlijst
tóch een onvermoed ‘intiem contact’ - zoals dat wordt genoemd - tot stand brengen
tussen lezer en gelezene. De vraag: kun je echt houden van een oudere tekst? is
daarom interessant genoeg; ingewikkeld ook, al was het maar omdat de juiste taal
ontbreekt om over die liefde te spreken. Intiem contact met een tekst. Een oudere
tekst ook nog. Viezer kun je het nauwelijks omschrijven. Staan er straffen op? Maar
ik zal het niet ontkennen, ook ik heb ooit ‘intiem contact’ gehad met een tekst. Dat
wil zeggen, het ging niet om één tekst maar om vijfentwintig, zodat je bijna van een
zedenschandaal kunt spreken. Mijn vergrijp vond plaats in de stad die bekend staat
als de ‘city of sins’, Bangkok, in 1985. Het begon allemaal met mijn besluit om een
reis te maken naar Japan om daar mijn broer en schoonzus op te zoeken. Tegelijkertijd
had ik me voorgenomen om me nu eens serieus met mijn studie bezig te houden, het
kandidaats was in zicht. Ik moest alleen nog een paar literatuurtentamens doen. Mijn
rugzak puilde uit, want er gingen heel wat Spectrumdeeltjes en Panthéonnetjes
(Griffioen bestond nog niet) mee. De Middeleeuwen moesten toch in zeven weken
te doen zijn.
Om financiële redenen zal het wel niet haalbaar zijn, maar eigenlijk zou iedere
student de Middeleeuwen in Japan moeten ‘doen’. Ze staan nu in mijn hart gegrifd.
Daar zat ik, in een overvolle metro, De Blauwe Schuit te lezen, ingeklemd tussen
twee pafferige heren die allebei in een pornografisch stripverhaal verdiept
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leken. ‘Ende alle ghesellen van wilde manieren ontbiden wi gruet ende saluut te
comen in die Blauwe Scuut’, las ik hardop, bij wijze van begroeting. Er bleek genoeg
gelegenheid om me in de Middeleeuwen te verdiepen. Voor dag en dauw reed door
de straat waar mijn broer woonde een geluidswagen die voor mij onbegrijpelijke
Japanse klanken uitstootte. Eenmaal wakker betekende klaarwakker, omdat het matras
niet meer dan een flinterdun matje was en kussens en gordijnen ontbraken. Ik las
met opgetrokken knieën in Der mannen ende vrouwen heimelijchkheid en leerde dat
mijn wezen uit vuur, water, lucht en aarde bestond. Daarna was Robrecht de Duyvel
aan de beurt, lectuur voor in de tempel, waar ik plaatsnam op een plankier en mijn
voeten liet bungelen boven een keurig aangeharkt kiezelpad waarop niet gelopen
mocht worden. Japan was zo duur, dat er voor mij ook weinig anders opzat dan in
openbare gelegenheden de uren al lezend te vullen.
Mijn broer keek niet werkloos toe, maar legde contact met meneer Ichikawa,
professor Duits aan een of andere privé-universiteit zoals die in Japan welig tieren.
Ichikawa wilde graag met mij Karel ende Elegast lezen, want het ging hier toch om
een belangwekkende tekst in een Duits dialect, waarin de cultuur van heel Europa
zichtbaar werd. Ik beaamde dat grif, omdat er niet alleen driemaal een gratis lunch
tegenover stond, maar ook een honorering van omgerekend vijftig gulden. Drie keer
knielden we aan een tafeltje met ingebouwde dij-verwarming in een cafetaria, en
drie keer liet Ichikawa mij exotische lekkernijen voorzetten. Ik las ondertussen uit
mijn Spectrum-pocket voor, goed op toon, en vertaalde de tekst dan in het Duits.
Ichikawa proefde de woorden op zijn tong, ‘van allen minen mesdaden, die mi ter
werelt ie ghevel. Ic kinne mine mesdaet wel.’ Ik voelde me een bedrieger. Mijn broer
had veel te hoog van mij opgegeven. Ichikawa hoorde mij uit, maar wat wist ik, nog
niet eens kandidaat in de Nederlandse taal- en letterkunde, van al die dingen af? Met
het geld dat ik aan deze oplichterij overgehouden had, maakte ik een busreis naar
een schiereiland waar volgens de reisgids de mensen ondersteboven liepen. Dat bleek
schromelijk overdreven. Ik zag inderdaad iemand een keer ‘ondersteboven’ dat wil
zeggen, tussen zijn eigen benen doorkijkend, het uitzicht over zee bewonderen. Het
ging hier om een toeristisch ritueel, dat onlosmakelijk bij een bezoek aan dit
schiereiland hoorde. Ik las ondertussen het Esbattement van Hanneken Leckertant,
en bemerkte dat ik er zo langzamerhand in thuis begon te raken, in de Middeleeuwen.
Het was de bedoeling dat ik op de terugweg naar Nederland een zogenaamde
‘stop-over’ zou maken, voor een weekje sightseeing in Bangkok. Het vliegtuig zou
landen om 12 uur 's nachts, plaatselijke tijd, maar al ver voor het zover was, raakte
mijn aandacht bij het lezen van Truwanten (editie Werkgroep van Brusselse en
Utrechtse neerlandici) verslapt. Ik was nerveus, een beetje
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bang zelfs, want op het vliegveld van Tokyo was mij al duidelijk geworden dat mijn
hotelreservering ergens tussen Amsterdam en Bangkok was blijven steken. Ik zou
dus midden in de nacht nog op zoek moeten naar een hotel in deze stad waarvan ik
zopas in de reisgids had gelezen dat het er 's nachts gevaarlijk kon wezen en dat niet
alle hotels betrouwbaar zijn. Ook moest je uitkijken voor roofzuchtige taxichauffeurs,
maar bussen reden er op dit uur niet meer dus ik had weinig keus. Ik kroop argwanend
op de achterbank en liet me naar het centrum van de stad vervoeren. Opeens reed de
taxi een onverlichte zijweg op. ‘What is this!’ Mijn hand greep naar het busje peper
in mijn jaszak en ik had het portier al bijna opengegooid. ‘Just some gas, lady’
grinnikte de chauffeur en reed een klein benzinestation op.
Op van de zenuwen stapte ik het eerste het beste hotel binnen dat er ‘normaal’
uitzag, en goddank hadden ze nog een kamer vrij. Ik werd door een vervaarlijk
uitziende portier naar boven gebracht en draaide de deur direct op slot. Dat baghijnken
van Parijs besloot ik, en las tot diep in de nacht - die voor mijn gevoel nog moest
beginnen. De volgende dag ging ik op onderzoek uit, en besefte dat het voltallige
hotelpersoneel er eng en onbetrouwbaar uitzag. Mijn paspoort en mijn allerlaatste
cheque gaf ik niet af. Ik voelde me hulpeloos alleen, ook al omdat het thuisfront niet
wist waar ik zat. De Thai waren meestal niet erg toeschietelijk, soms juist té, en de
andere hotelgasten - ik zag alleen mannen - stonden me niet aan. In de haveloze
lounge zaten een paar dikbuikige toeristen, in het zwembad op de binnenplaats dreef
een nog dikker exemplaar. Het leken me vaste klanten van een van de ‘VD-clinics’
(venerial diseases) die op elke straathoek gevestigd waren.
De dagen in Bangkok waren een groot feest, er was genoeg te doen. Maar als om
zes uur de zon onderging was het alsof het licht werd uitgedraaid. Ik bracht de avonden
lezend op de hotelkamer door, Minneliederen van Heinric von Veldeken en
Hadewijchs Strofische gedichten waren nu aan de beurt. Terwijl ik las werd mijn
wereld steeds kleiner. De boze buitenwereld van Bangkok vloeide over in de verstilde
binnenwereld van Hadewijch. Haar nam ik ook mee op mijn wandelingen. Met
Hadewijch zat ik in het park, en lag ik bij het zwembad, waarbij ik om het gekir van
de andere toeristen niet te hoeven horen een walkman met stemmige muziek opzette.
Misschien heb ik nooit zo'n ‘intiem contact’ gehad met een tekst als toen, aan het
zwembad, met Hadewijch op schoot. Ik las erin als een bezetene, geboeid door het
onverzettelijke in haar poëzie. Tegelijk schermde ik me met het boek af voor
opdringerige blikken en andere ongewenste intimiteiten. In Hadewijchs minne voelde
ik me geborgen, steeds opnieuw las ik ‘Welken tijt ende wanneer, sal mi minne
bescharmen, ende seggen: “dijns rouwen si keer. Ic sal di warmen”.’ Het was tropisch
benauwd, en mijn ogen rustten onwillekeurig op het zweterige spek van de andere
gasten.
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Maar wat ik zag, waren de hoofse Middeleeuwen. Een arcadisch landschap,
kloosterstilte, een en al toewijding, gelatenheid, verzoening. Als er ter plekke een
steen op mijn hoofd gevallen was, dan zou ik met een glimlach gestorven zijn.
Hadewijch en Bangkok werden één sensatie, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijken
mag. ‘In hoger minnen scholen, leert men orewoet’. Orewoet: ‘geestelijke
verwoedheid, onder de aanraking van de goddelijke liefde’ stond in de
tekstverklarende noot. Het woord trof me. Geestelijke verwoedheid, dát was het wat
mij in de ban hield. Maar orewoet kon niet verhinderen dat ik ongerust werd toen ik
op een dag een paar agenten de receptionist van het hotel nogal indringend zag
ondervragen. Het scheelde niet veel of hij was gearresteerd. Ik voelde me in het hotel
steeds slechter op mijn gemak en vertrouwde ook het kamermeisje niet langer.
Niemand wist waar ik was, en wat mijn plannen waren, ik was kortom het ideale
slachtoffer. Om mezelf iets minder kwetsbaar te doen overkomen, bedacht ik het
volgende. Ik stalde alle boeken die ik bij me had uit, als was ik een handelsreiziger,
en drapeerde daaromheen oude tentamenbriefjes, visitekaartjes uit Japan, en andere
paperassen die er officieel uitzagen. Met een beetje fantasie kon ik doorgaan voor
een adviseur, een inspectrice, een lobbyist of uitgever, in ieder geval iemand met
connecties. Of het gewerkt heeft, zal ik nooit weten. Er gebeurde in elk geval niets.
Met enige zelfspot las ik in het vliegtuig terug Het volksboek van Ulenspiegel, editie
L. Debaene en P. Heijns (1948). Mijn eigen angsten kwamen me inmiddels, zoals
dat gaat, uiterst sullig voor. Een paar weken later deed ik tentamen. De docent vroeg
me of ik de middeleeuwse literatuur ‘leuk’ vond. Er ging een wereld voor me open,
antwoordde ik naar waarheid. Maar leuk is niet het juiste woord, heilzaam eerder,
en buitengewoon spannend. Ik slaagde.
Nu ik er zoveel jaren later aan terugdenk, besef ik dat ik nooit meer zo intens
gelezen heb als toen - en zeker geen ‘oudere tekst’. Lezen van literatuur uit een
voorbije tijd kan niet zonder een zekere overgave. Dat is volgens mij niet alleen een
kwestie van taal, spelling, van interesse of begrip, maar heeft ook te maken met
leeshouding. Het vereist wat Rolf Engelsing noemde intensief lezen, tegenover het
extensieve zoals we dat tegenwoordig gewend zijn. Je leest het middeleeuwse boek
niet om het uit te krijgen, juist niet: het moet zo lang mogelijk meekunnen. Het is
een kostbaar bezit. Je tuurt, prevelt, puzzelt en laat het op je inwerken. Want wat er
staat, laat zich niet eventjes tussen koffie en journaal door bevatten. Je moet je laten
meeslepen, erin opgaan, de twintigste eeuw laten voor wat ze is. De lezer moet zich
onthechten van wat hem vertrouwd is en zich verlaten op de kracht van het boek.
Kennelijk ben ik iemand die dat alleen doet als het echt niet anders kan. Maar ik
weet nu dat het bestaat: lezen alsof je leven ervan afhangt.
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Orewoet van minnen
Dats een rike leen;
Ende die dat woude kinnen
Hine eischede hare el negeen:
Die tiersten waren twee
Die doetse wesen een.
Dies ic die waerheit toge:
Sie maact dat soete es suur
Ende den vremden nagebuur,
Ende si brenct den nederen hoge.
Si maact den starken cranc
Ende den sieken al gesont,
Si maact den rechten manc;
Si heilt dien die was gewont.
Si maact den onbekinden
Die wide wege cont,
Daar menich in moet dolen;
Si doet hem weten al
Watmen leren sal
In hoger minnen scholen.
In hoger minnen scholen
Leert men orewoet.
Wat si brenget die in dolen
Die hem wel verstoet.
Die tiersten hadde ongeval,
Die doetse hebben spoet.
Sie maactene al dies heere
Daar minne selve af es vrouwe.
Ic ben dies wel getrouwe
Ende dies meer en kere.

(Hadewijch, Een bloemlezing uit haar werken, samengesteld en ingeleid door prof.
dr. N. de Paepe. Amsterdam/Brussel 1979)
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Bram Maljaars
Open brief aan Vondel.
Vanwege zijn ‘Decretum Horribile’ (1631)
Waddinxveen, 12 september 1997
Beste Joost,
LAAT IK MAAR DIRECT MET DE DEUR IN HUIS VALLEN: ALS IK JOUW
DECRETUM HORRIBILE LEES, GAAN AL MIJN STEKELS OVEREIND
STAAN, vanwege het beeld dat je van Calvijn en van zijn predestinatieleer schildert.
Daar deugt namelijk niets van, het is van a tot z een karikatuur, en ik neem het je
dan ook kwalijk dat je dit hekeldicht ooit gepubliceerd hebt. In deze brief wil ik je
duidelijk maken dat je er in dit geval goed naast zat.
Reeds eerder had je je uiterst negatief over Calvijn uitgelaten, maar in DH heb je
werkelijk alles uit de kast van je retorische gaven gehaald om maar dit ene doel te
bereiken: dat de lezer walgt van Calvijn en diens opvattingen. Nietwaar, zelf heet
hij onder andere een gedrocht, een lastermuil en een kinderduivel; zijn Institutie
noem je een schendig boek en de uitspraak waar je je titel aan ontleent, is in jouw
ogen een gruwelijke vloek. En alsof het niet op kan, krijgt de door jou verfoeide
calvinistische leer de kwalificatie van ‘verdoemelijke moordpredestinatie’ mee.
Intussen maak je wel duidelijk op grond waarvan je je bij Calvijn in het rijk van
Lucifer waant. De eerste regels van DH zetten wat dat betreft direct de toon: ‘God
rukt d'onnozelheid van moeders borsten af, en smakt ze in 't eeuwig vier.’ Je blijkt
de mening toegedaan dat Calvijns doctrine impliceert dat vele jong-
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gestorven kindertjes door Gods onwrikbaar raadsbesluit in de hel terechtkomen. Zelfs
suggereer je dat in geval van een tweeling zeker een van beiden verdoemd wordt en
dat de verdoemde niets aan de doop in de ‘kostelijke plassen’ van het bloed van
Christus heeft.
Welnu, beste Joost, dit is van alle kanten onwaar. En dat had je kunnen weten!
Maar voordat ik je daarover verder onderhou, zal ik je eerst duidelijk maken waarom
ik nauwelijks mijn woede kan bedwingen, als ik dit allemaal van je lees. Je moet
weten dat ik hier existentieel bij betrokken ben, vanwege het feit dat ik het tweemaal
meegemaakt heb dat een kind overleed nog voor het een jaar oud was. Nu geloof ik,
op grond van de Bijbel, in de realiteit van hemel en hel, alsmede in de predestinatie,
en als volgeling van Calvijn ben ik dan ook nagegaan wat het calvinisme leert over
de eeuwige bestemming van kindjes die in hun ‘jonkheid’ sterven. En dan kom ik
tot een conclusie die diametraal staat tegenover de door jou in DH geuite
beschuldigingen.
Het begint al met de Dordtse Leerregels. Daarin belijden de Dordtse ‘Santen’
onder andere het volgende: ‘Naedemael wy van den wille Gods uyt zyn woort moeten
oordeelen, 't welck getuycht dat de kinderen der gheloovigen heylich zijn, niet van
natueren, maer uyt cracht van 't genadenverbont, in 't welcke sy met hare Ouderen
begrepen zijn, soo en moeten de Godsalighe Ouders niet twijffelen aen de
Verkiesinghe ende salicheyt harer kinderen, welcke Godt in hare kints-heyt uyt dit
leven wech neemt’ (I, 17). Duidelijke taal, dunkt mij, maar wel volledig in strijd met
jouw voorstelling van zaken. Dat wordt zo mogelijk nog duidelijker, als je ziet dat
Dordt in zijn Besluit de aantijging van de hand wijst dat de Gereformeerde Kerken
zouden leren dat ‘vele onnoosele kinderkens der geloovighe van de borsten der
moederen worden afgheruckt ende tyrannighlick in het Helsche vier gheworpen’,
zodat ‘haer noch het bloet Christi baten en can, noch den doop, noch het ghebedt der
Kercken bij haren doop’. Met kennelijke verontwaardiging wordt zelfs beleden dat
men zulke ideeën ‘van gantscher herten met verfoeyinghe’ verwerpt.
Tegenover deze belijdende uitspraken is het toch eigenlijk onvoorstelbaar dat jij
DH geschreven hebt. Je kon dit toch allemaal weten! Ik kan hier nauwelijks aan je
goede trouw geloven. Of is je DH al veel eerder geschreven? Je zou, gezien de
formuleringen, bijna gaan denken dat de Leerregels op dit punt een reactie op jouw
gedicht zijn. Dordt spreekt hier trouwens volledig in navolging van Calvijn, en diens
geschriften kon je geraadpleegd hebben, want zowel zijn Institutie als zijn
bijbelcommentaren waren al in het Nederlands vertaald, sommige zelfs in jouw
Amsterdam.
Volgens Calvijn zijn de kindjes van de gelovigen door God, vanaf de conceptie
(!), aangenomen, in het bloed van Christus gewassen, en wedergeboren tot de hoop
der zaligheid. Ze behoren dus tot het lichaam van Christus, hun zonden zijn hun
vergeven en dat betekent dat ze, zo wordt in de polemiek met de dopersen
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gesteld, deel hebben aan de betekende zaak van de doop. Daarom moet hun de doop
niet onthouden worden, die het teken en zegel daarvan is dat hun natuurlijke
vervloeking door de weldaad van het verbond uitgewist wordt. Je kunt dit lezen in
Inst. IV, 16, 5 en 22 en in vele commentaren, waarvan ik nu alleen maar noem die
op Matth. 19:14, 1 Kor. 7:14 en Hebr. 6:2. Een en ander betekent dat ze, als ze vroeg
sterven, de zaligheid beërven, zelfs al zouden ze nog niet gedoopt zijn. Voor de kleine
kinderen ligt alles opgesloten in Gods belofte, zoals die in Gen. 17:7 verwoord wordt.
Niet alleen Calvijn heeft zo gesproken, ik zou je met talloze citaten kunnen
aantonen dat je bij theologen als Ursinus, Olevianus, Guido de Brès precies dezelfde
voorstelling van zaken aantreft. Ten bewijze daarvan hoef je overigens de
Catechismus, antw. 74, of de Geloofsbelijdenis, art. 34, maar op te slaan om te lezen
hoe de Gereformeerde Kerken in hun officiële belijdenis de kinderdoop funderen.
Ooit heb je, doelend op de contraremonstranten, gezegd: ‘Als ik dat volk mag
aantasten, dan wordt mijn geest gaande.’ Kun je je voorstellen dat míjn geest gaande
wordt, als ik jouw DH lees? Neem nou het ‘verschrikkelijke besluit’. Als je even de
moeite genomen had Institutie III, 23, 7 te raadplegen, dan zou je geweten hebben
dat Calvijn die bewoordingen daar niet bezigt ten aanzien van Gods besluit over de
voorverordinering, maar van dat over de zondeval van de mens in het algemeen. En
dat is toch iets wat jij niet zou willen ontkennen, neem ik aan. Het is mij althans
opgevallen dat je in je Lucifer op dit punt spreekt van een noodlot en een
onherroepelijk besluit (vs. 232). Waarom dan toch zo op Calvijn afgegeven?
Het is mij inmiddels wel duidelijk geworden waar je dit Calvijnbeeld vandaan
hebt. Je hebt het klakkeloos van de remonstranten overgenomen. Als ik hun
pamflettenpropaganda lees, kom ik soms letterlijk dezelfde woorden tegen als bij
jou. Maar dan constateer ik ook dat ze zegge en schrijve één citaatje ergens bij Calvijn
gevonden hebben waarop ze hun afkeer van hem en zijn volgelingen baseren. In een
geschrift tegen Castellio zegt de reformator dat hij op moet houden met zijn
lasteringen tegen God, die...en dan volgen vrijwel letterlijk de bewoordingen die jij
ook in r. 1-2 van DH bezigt. Het valt me daarbij op dat ze met een zekere wellust
het Latijnse woord praecipitare, dat je gewoon met ‘werpen’ weer moet geven,
etymologiseren om er in de vertaling van te kunnen maken: van bovenaf neersmijten,
wegslingeren...smakken. Flauw toch eigenlijk, om zo je gelijk te willen krijgen.
Want, uit het bovenstaande moet je duidelijk geworden zijn dat Calvijn hier
uitsluitend kan doelen op de kinderen van de ongelovigen, zeg maar, de heidenen.
Nee, beste Joost, volgens Calvijn en volgens de officiële belijdenis van mijn kerk,
de Nederlandse Hervormde, zijn mijn beide vroeggestorven kindjes in de hemel. En
ik ben ervan overtuigd dat Calvijn en een rechtgeaarde
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contraremonstrant ook jouw Constantijntje uitverkoren en zalig zouden hebben
verklaard. Mochten ze er waarschijnlijk moeite mee gehad hebben jou als een ware
gelovige te zien, juist vanwege je afkeer van de predestinatieleer, ze waren ook nog
eens van mening dat het er voor de zaligheid van het jonggestorven kind niet toe
deed of de ouders echte gelovigen waren of alleen maar naamchristenen. Jammer,
dat me de ruimte ontbreekt om dat aan te tonen.
Misschien zal het je verbazen dat ik je nu een tweetal zaken ga noemen die me
een klein beetje met je DH verzoenen. In Van Deursens Bavianen en slijkgeuzen
kwam ik namelijk het volgende tegen: Petrus Paludanus, predikant te Aalsmeer, werd
door gemeenteleden voor de classis gedaagd (1603), omdat hij ‘gevraecht sijnde off
oock twee jonge kinderen van geloovige ouderen geboren en beyde gedoopt sijnde
ende beyde in haer joncheyt sterven, off d'een soude moeten gehouden voor verworpen
ende d'ander voor salich te wesen, soude geantwoord hebben: ja, allegerende het
exempel van Jacob en Esau.’ Blijkbaar waren er in jouw tijd individuele predikanten
en gemeenteleden die er een ijzeren logica en een aristotelisch Godsbeeld op na
hielden. Het kan zijn dat je met zulk soort opvattingen in aanraking gekomen bent
en dat je je daar vreselijk aan gestoten hebt. Blijft staan dat je dan de meester
beoordeeld hebt naar enkele van zijn leerlingen, en dat is wel enigszins begrijpelijk,
maar toch onbillijk. De Leerregels hebben daar trouwens - in de naam des Heren tegen gewaarschuwd. Overigens, in het geval van genoemde predikant gaf de classis
de klagers gelijk en deelde zij hun mee dat gedoopte kinderen van gelovige ouders
bij vroege dood ‘achtereenvolgens het verbont Godts ende sijn H. woordt salich sijn’.
Het tweede is dat je in 1644 in de verzameleditie van je gedichten DH niet
opgenomen hebt en dat je in je nawoord erkent ‘groene en onrijpe vaerzen’ geschreven
te hebben, die je nu niet meer wilt publiceren. Zelfs betuig je daar dat je alles verwerpt
wat door jou ooit ‘ontijdig voortgebrocht en op papier gekrabbeld...den dagh
onwaardigh en de nacht der vergetenisse toegedoemt zij’. Ik ga er dus maar van uit
dat deze uitspraak ook voor DH geldt. En dat pleit voor je, vind ik. Jammer dan, dat
je biograaf, Geeraert Brandt, naderhand een stel ‘schimpdichten’ van je opgedolven
en alsnog gepubliceerd heeft. Toch heeft híj me ook aan een gedachte geholpen - ik
besluit er deze brief mee - die mijn verontwaardiging over je Calvijnbeeld aanzienlijk
relativeert, zodat die mijn bewondering voor je kunstenaarschap niet blokkeert. Het
is zijn volgende uitspraak: ‘Ick geloof dat hij een beeter Poeet dan Theologant is.’
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Marita Mathijsen
Een zak snoepgoed voor jezelf
EIGENLIJK VIND IK HET HELEMAAL NIET ZO LEUK OM TEKSTEN MET
ANDEREN TE DELEN. HET LIEFST ZOU IK ZE VOOR MEZELF willen houden,
zoals een kind met een zak snoep zich terugtrekt in de verste uithoek van de tuin of
het huis en in zijn eentje de zak tot op de bodem geniet. Op de een of andere manier
beschouw ik de teksten die mij iets zeggen als mijn persoonlijke eigendom. Ik zou
er een huwelijk met een Arabische sjeik voor over hebben om alle drukken en
exemplaren van de gedichten van De Génestet op te kunnen kopen, en ze te
vernietigen op dat ene exemplaar voor mijzelf na, dat ik dan zeer zorgvuldig zou
vererven. Ik kan het niet hebben dat anderen hetzelfde mooi vinden als ik en een
tekst verliest voor mij altijd iets van de fleur als een ander daar gedreven over praat.
Dit lijkt in dolle tegenspraak te zijn met wat ik doorgaans doe, als docent of als
editeur.
Want wat doe ik als docent anders dan juist teksten uitdelen? Op een hondse manier
worden de kostbare boeken onder de kopieermachine gelegd om ze voor te kunnen
leggen aan studenten die nog nooit in hun leven een negentiende-eeuwse tekst gelezen
hebben en dat op een enkele uitzondering na ook nooit meer zullen doen. Waarom
probeer ik dan toch studenten te interesseren voor die teksten die ik het liefst voor
mezelf zou houden? En waarom ga ik nog verder dan de collegebanken en maak ik
toegankelijke edities van vergeten of nooit gedrukte juweeltjes? Waarom verknoei
ik mijn ogen met het turen in manuscripten, waarom onderhandel ik met onwillige
uitgevers, waarom heb ik spelregels opgesteld over het zo goed mogelijk heruitgeven
van oudere literatuur als ik die eigenlijk toch het liefst voor mezelf wil houden?
Ik ben bang dat ik deze innerlijke verscheurdheid niet uitgelegd krijg. Het zal vast
wel iets met Freud en het Ik en het Es te
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maken hebben, en er zal ook wel een seksuele connotatie te vinden zijn. Eva die eerst
zelf van de verboden vrucht snoept en als ze beseft wat ze gedaan heeft de ander mee
in het onheil trekt? Ben ik blijven steken in een of andere kinderlijke fase waarbij
de tekst beurtelings omhelsd en gestraft wordt? Of ben ik zo calvinistisch dat ik
mezelf geen genot toesta en elke keer als ik dat toch doe afstraf met het openbaar
maken daarvan? Maar echt als een straf beschouw ik het toch ook weer niet om over
mooie oude teksten te praten of te schrijven.
Dat de oudere Nederlandse literatuur stampvol mooie teksten zit, is voor mij een
vanzelfsprekendheid. Ik lees liever een roman van Jacob van Lennep dan een van
Connie Palmen, met alle respect voor de laatste. Ik lees liever een gedicht van De
Génestet dan een van Jan Kuiper. En de brieven van De Schoolmeester zijn zoveel
rijker dan die van Gerard Reve of Jeroen Brouwers dat een vergelijking niet eens op
zijn plaats is. Ik heb me een levenslange verbijstering van Kees Fens op de hals
gehaald doordat ik ooit ergens beweerd heb dat ik Tollens een minstens zo groot
dichter acht als Victor Hugo. Alles waartoe moderne literatuur in staat is, kan de
oudere literatuur voor mij ook. Literatuur kan ontroeren door haar identificeerbaarheid.
Literatuur kan ontzag wekken doordat ze in haar uitbuiting van de taalmogelijkheden
ongekende virtuositeit ten toon spreidt. Ze kan verrassen door inzichten en analogen
die eerder niet opgevallen waren. De structurering van een verhaal kan intellectueel
genot opleveren, omdat die ingewikkeld maar harmonisch in elkaar zit. Ze kan de
taal laten klinken als kamermuziek of als een symfonie, als een opera of als een lied.
Identificatie vind ik bij Bosboom-Toussaint, virtuositeit bij De Schoolmeester, voor
verrassende analogen kan ik terecht bij Multatuli, perfecte structuren bouwt Van
Lennep en Tollens' gedichten klinken als kamermuziek.
Ik besef heel goed dat ik een uitzondering ben, zelfs onder mijn collega's. Het
merendeel van de hedendaagse lezers herkent de oudere teksten niet meer. Het zou
struisvogelgedrag zijn om te ontkennen dat er een kloof is tussen de gemiddelde lezer
van moderne romans en de historische teksten. Die kloof is dieper en dieper geworden
door verschillende oorzaken. Scholen, uitgevers en universiteiten hebben elk het
hunne bijgedragen aan de uitslijting.
Het onderwijs aan de Nederlandse middelbare scholen verdient geen prijs als het
gaat om het in ere houden van de historische erfenis. Het onterend gekibbel om het
aantal oudere teksten dat op een literatuurlijst mag staan, is slechts een manifestatie
van het onbegrip. No-nonsenseleraren van de taalvaardigheid botsen tegen de
ouderwetse leraar-filoloog die literaire teksten vooral gebruikt om taalanalyse te
leren.
Uitgevers staan bepaald niet te springen als het om het uitgeven van historische
teksten gaat. Ik spreek dan nog niet eens over
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echte edities die, ook als het om leesedities gaat, enige jaren onderzoek vergen. Maar
zelfs eenvoudige herdrukken van vooraanstaande negentiende-eeuwse romans of
gedichten zijn vaak al decennia lang niet te krijgen. Het plan om een klassiekenreeks
te starten, is gepaard gegaan met grote vertragingen. Subsidies van het Nederlands
Literair Produktie- en Vertalingenfonds moeten goedmaken wat de uitgevers zelf
niet willen investeren. Bemoedigend zijn de privé-initiatieven die mogelijk geworden
zijn door de vereenvoudiging van druktechnieken. Verschillende neerlandici zijn
begonnen met reeksen om daarin de broodnodige edities uit te brengen. Maar ik heb
nog van niemand gehoord die een hype binnenhaalde met zo'n uitgave.
De universiteiten hebben veel van hun vermogen om oudere literatuur te
actualiseren, verspeeld in het befaamde legitimatiedebat dat in de jaren zeventig
begonnen is. Interpreteren, analyseren en daardoor genoegen beleven aan een tekst
werden verdachte activiteiten. Op het model van de exacte wetenschappen moesten
ook de letteren de empirie in. De vlucht naar de context van de literatuur was een
poging om via een omweg toch nog aandacht aan historische teksten te kunnen geven,
zij het niet aan de teksten zelf, maar aan hun functioneren in het literaire leven. Dat
het in de colleges toch altijd nog mogelijk is om voor de tekst zelf aandacht te vragen,
komt doordat bestaande structuren nu eenmaal langzaam veranderen. Zo kan iets
jarenlang een occulte plaats innemen en toch nog voldoende levensvatbaarheid
houden om opnieuw op te kunnen bloeien. Men zou de beoefening van de
literatuurwetenschap kunnen verdelen op de manier waarop de historici van de
Annales de geschiedenis verdelen. Er zijn onderdelen die zich snel vernieuwen en
onderhevig zijn aan haastige veranderingen. Daarnaast zijn er de langzame
ontwikkelingen, waar vele generaties over heen gaan voordat er geleidelijk aan een
kleine verschuiving plaatsvindt. In de literatuurwetenschap vormen de teksten en
hun waardering de constanten, en de wetenschappelijke benaderingen ervan wisselen.
Het amusante is dat het niet veel uitmaakt vanuit welke invalshoek men een literaire
tekst benadert: of men receptie-esthetica, gender-studies, genetisch, poëticaal of
institutioneel onderzoek bedrijft: de motivatie voor het onderzoek staat en valt met
de waardering van de teksten. Dat geldt zelfs voor die benaderingen die er om
wetenschappelijke redenen van af zien de teksten zelf als object te nemen, en alleen
kijken naar uitspraken over teksten, want het secundaire object is toch weer een
(waardevol geachte) tekst.
De kloof is er zeker, daar valt niet aan te ontkomen. Men kan de kloof de kloof
laten en denken dat de oudere literatuur een verloren zaak is. Maar een kloof kan
ook gedempt worden, er kan een brug aangelegd worden of een omweg gezocht
worden. De historische teksten zijn voor mij te waardevol om ze te laten
verkommeren. Zoveel inspanning is er niet voor nodig om ze te reactiveren.
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Eerste voorwaarde is natuurlijk dat er edities zijn. Op basis van een goede,
wetenschappelijke basiseditie kunnen er toegepaste uitgaven gemaakt worden. Ik
ben niet vies van herspellingen, zelfs hertalingen, mits er een goede broneditie
beschikbaar is. Behalve goede teksten zijn er ook goede commentaren nodig. In
boekvorm, in artikels, maar misschien nog meer in de mondelinge overdracht. Ik
herinner me de colleges van Liesje Oey-de Vita in haar sappige Amsterdamse accent
over Bredero's Spaansche Brabander nog als de dag van gisteren, omdat ze de
rumoerige historische context liet zien. Ik herinner me de Huygens-specialist
Hermkens die met ingehouden passie het sobere grafdicht van Huygens op zijn hondje
Geckje voorlas, en commentaar daarbij was overbodig:
Dit is mijn Hondjes Graf:
Ick segger niet meer af,
Als dat ick wenschten (en de Werld waer niet bedurven)
Dat mijn klein Geckje leefde en all' de groote sturven.

Zelfs nu bij het overtypen bekruipt mij een huivering: ik wil het voor me houden,
het is te mooi om te delen, ik wil een kuiltje graven en het daar zachtjes influisteren
en dan het kuiltje dichtstampen. Tegelijk weet ik dat ik er ook wel een college over
zou willen geven, om althans in een paar koppen kuiltjes te graven.
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Marijke Meijer Drees
Hollands meisje in Antwerpen: Trijntje Cornelis
IN OKTOBER 1997 ZAL HUYGENS' KLUCHT TRIJNTJE CORNELIS IN
UTRECHT OPNIEUW IN PREMIÈRE GAAN IN DE UITVOERING VAN HET
TONEEL Speelt onder de regie van Hans Croiset. In dat kader maak ik met studenten
een tekstboekje voor de bezoekers van deze voorstelling. Uiteraard steunen we hierbij
dankbaar op Hermkens' vierdelige, monumentale editie (Utrecht 1987 en 1992). Het
werken aan onze veel bescheidener en voor een breder publiek van niet-kenners
bestemde tekstuitgave is voor de professionele liefhebber die ik ben uitermate plezierig
en inspirererend, en het geeft allerlei nieuwe stof tot discussie. Bijvoorbeeld over
beeldvorming in Trijntje Cornelis. Maar zoals altijd is het dan zaak eerst te lezen
waar het stuk eigenlijk over gaat.
‘De Vrede was in 't Land, den uytslagh van Westphalen’: kort na de Vrede van
Münster vaart een Hollandse schipper vanuit zijn woonplaatsje Zaandam zuidwaarts
naar de grote stad Antwerpen om er zijn handelswaren uit te venten. Deze Klaas is
pas getrouwd en zijn jonge, levenslustige echtgenote Trijn wil met hem mee om zich
als toeriste eens goed te gaan vermaken in de Brabantse havenstad. Lokt hem de
winst, haar trekt het plezier; een dagje uit gunt Klaas haar wel, temeer omdat hij het
riskant vindt haar thuis alleen te laten. Ook zijn ‘weeld'rig[e]’ Trijn gaat dus mee het
schip in, op weg naar Antwerpen. Na daar in alle vroegte aangemeerd te hebben,
tuigen man Klaas en zijn knecht onmiddellijk hard aan het werk en maakt Trijn zich
op voor een spannend dagje sightseeing. Ze dost zich op haar allermooist en rijkst
uit, neemt flink geld mee en zo opgetuigd laat Klaas haar vertrekken. Maar niet nadat
hij haar gewaarschuwd heeft voor iets vreemds en gevaarlijks: het gebeurt hier wel
dat er iemand
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met een bel langs de straat gaat, dat er, terwijl het nota bene klaarlichte dag is,
brandende kaarsen meegedragen worden en dat de mensen die dat zien ervoor knielen
- doe jij daar maar niet aan mee, Trijn, want anders wacht ons in Zaandam een
berisping van de dominee. Aldus afgeschrikt voor het haar onbekende fenomeen van
de rooms-katholieke processie, gaat Trijn op weg. Al bij de eerste de beste straathoek
hoort ze inderdaad een bel en meteen vlucht ze een steeg in. Als er dan een mestkar
passeert, schiet ze in de lach. De schroom voor het onbekende is hiermee geweken
en onbekommerd stapt ze verder, richting centrum. Daar trekt alles waarin het
Brabantse Antwerpen verschilt van het Hollandse Zaandam haar aandacht: de grootse
architectuur, de aanzienlijke dames in hun koetsen, de pracht en praal in de kerken.
Dominee thuis zal er dan wel bezwaar tegen maken, toch wil ze nu zelf ook wel eens
het fijne weten van zo'n roomse preek en dus gaat ze luisteren. Maar niet voor lang.
De priester blijkt weliswaar veel lucht te verplaatsen, maar is volslagen
onverstaanbaar. Teleurgesteld verlaat ze de kerk. Die paap zal de boel wel staan te
bedriegen, mort ze bij zichzelf, precies zoals de dominee zo dikwijls gezegd heeft,
‘onze’ dominee, die ten minste wél goed kan preken voor vrouwen met verstand.
Buiten gekomen ziet ze een hoge toren die ze wil beklimmen om van het uitzicht te
kunnen genieten. Maar het besef van mogelijk gevaar weerhoudt haar. Ik ben maar
een jonge vrouw alleen, overweegt ze bij zichzelf, dit volkje hier is ‘licht’ (lichtzinnig)
aangelegd, de torenwachter zou me wel eens te grazen kunnen nemen...ik ben dus
zo wijs om maar liever gewoon op straat te blijven lopen. Zo gezegd, zo gedaan.
Haar liefste wens, een nonnenklooster bezoeken, vervult ze vervolgens wel. Ze krijgt
er bier en wordt uitvoerig geïnformeerd over de kloosterlijke zeden en gewoonten.
Wanneer ze al het fraais dat bij de status van het noviciaat behoort te zien krijgt,
denkt Trijn aan zieltjeswinnerij en wordt ze afwerend. Alles mooi en wel, zegt ze
tegen de nonnen, maar ik ben getrouwd en heb daar geen spijt van; en dat jullie hier
geen mannen hebben, is niet zoals het hoort. Hierop verlaat ze het klooster om te
gaan kijken naar een fort waar voorheen de Spanjaarden gelegerd waren. Ze neemt
er de kortste weg naartoe, die door de rosse buurt voert. Een van de hoeren, de
bijdehandste, krijgt Trijn in het vizier en klampt haar aan: ‘Moôr Sjaesis’, horen we
deze Brabantse Marie in onvervalst aandoend Antwerps uitroepen.
Hiermee begint Huygens' klucht Trijntje Cornelis eigenlijk pas echt. De schrijver
van het ‘Voor-bericht’ zal de vrouwen nu verder aan het woord laten en zich
terugtrekken. Naar hén moeten we nu luisteren, hijzelf heeft wel iets anders te doen.
Inmiddels zijn we erop voorbereid dat het wel verkeerd zal aflopen met deze Trijn.
Die kant gaat het stuk inderdaad uit. Listig weet Marie te suggereren dat zij ‘nichtje’
Trijn van vroeger kent, uit een ver ver-
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leden toen zij het Hollandse waterland bezocht en ook Zaandam aandeed alwaar ze
alleraardigst door Trijns familie werd ontvangen. Zo weet Marie haar in te palmen
en haar haar huisje binnen te lokken. Hollandse Trijn krijgt er nu geen bier maar haar
onbekende Spaanse wijn te drinken, en omdat zij een uitgesproken zwak blijkt te
hebben voor alcoholica is de aantrekkingskracht ervan groot en de uitwerking funest.
Alle remmen gaan los. Eenmaal stomdronken, wordt ze beroofd van haar mooie
kleren en geld, en verkracht door een van Marie's geile minnaars, die luistert naar
de Spaans aandoende naam Francesco. Nadat ze in versleten mannenkleren gehesen
is, sleept Francesco haar tegen de ochtend naar een mestvaalt. Daar ontwaakt ze dan,
volslagen gedesoriënteerd. Waar ben ik, wie ben ik, vraagt ze zich af, om zich heen
kijkend en haar vreemde uitdossing monsterend. Ik ben mezelf niet meer, ik ben een
man geworden, is haar eerste reactie. Zou het dan waar zijn dat wat ik ooit bij een
discussie tijdens drinkgelag thuis gewenst heb, namelijk dat ik er acht pinten bier
voor over zou hebben om een man te zijn...zou die wens dan nu uitgekomen zijn?
Maar nee, een baard voelt ze toch niet en ook het meest essentiële geslachtskenmerk
ontbreekt. Er is dus geen toverij in het spel, Trijn is Trijn gebleven. Beroofd is ze
helaas wel. Wat er met mij is gebeurd, zegt ze even later tegen de nachtwaker die
haar aantreft en in alle vroegte terugbrengt naar het schip, is een les: laat een mooie,
goed geklede vrouw niet alleen door ‘vreemde straete gaen’, maar houdt haar in het
oog. Ik immers ben ‘schandelick bedrogen’ door het ‘boos geslacht van Vrouw-volck’
dat ‘hier’ woont.
Terug bij het schip wordt zij met veel moeite herkend door schippersknecht Kees,
nadat zij hem wakker heeft gemaakt met geroep. Hij haalt haar ‘werckedaegsche
goet’ tevoorschijn en kalmeert haar: man Klaas, bedwelmd als hij 's nachts is geraakt
door stevig te drinken en te roken, ligt nog vast te slapen. Trijn stelt Kees als beloning
voor zijn hulpvaardigheid drank in het vooruitzicht en vertrekt dan naar het echtelijke
bed in de kajuit. Ken jij dan ‘sulcke kunsjes’ om die man van je tevreden te stellen,
vraagt Kees zich hoofdschuddend af nadat ze verdwenen is. Enfin, zo zullen ze wel
weer ‘vrinde’ worden, want Klaas is ‘goet’ en Trijn ‘loos’...ach, wat maakt het
trouwens uit, mijn zaken zijn het niet. En met die rustgevende gedachte gaat ook
Kees nog een poosje ‘legge’.
Einde Trijntje Cornelis? Oorspronkelijk is dit wel Huygens' bedoeling geweest,
want met deze scène besluit het derde bedrijf van de overgeleverde versie in
handschrift. Het stuk eindigt zo niet anders dan menig andere kluchtige tekst waarin
een sullige man door zijn net iets slimmere vrouw bedrogen wordt. Maar draait het
in deze klucht wel om deze zo traditionele gendertegenstelling? Vermoedelijk niet,
want in Trijntje Cornelis vraagt een minstens zo klassiek thema toch veel meer
aandacht: het type van de tamelijk naïeve jonge vrouw wordt misleid en bedrogen
door dat van de doortrapte hoer.
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Het meeste werk heeft Huygens evenwel gemaakt van een entourage waarin een
andere oppositie besloten ligt: Hollandse Trijn, afkomstig uit een onaanzienlijk
Noord-Hollands dorp, waar het leven veilig is en de dominee waakt, belandt in het
Zuid-Nederlandse, rooms-katholieke Antwerpen, dat verlokkelijk oogt maar haar
onbekende gevaren herbergt, bij uitstek belichaamd door uitgekookte sujetten als
Brabantse Marie en haar ‘pol’ Franceso. Hollands of noordelijk, met connotaties als
dorps, gereformeerd, naïef, eerlijk en - niet te vergeten - drankzuchtig staat dus
tegenover Brabants of zuidelijk, met als bijbetekenissen onder meer: grootsteeds,
rooms, sluw, leugenachtig en drankbestendiger (want de verraderlijke - Spaanse! wijn oefent op Brabanders als Marie en haar vriend minder aantrekkingskracht uit
dan op Hollandse Trijn). Er wordt met andere woorden gezinspeeld op en gespeeld
met de aloude reputaties van de noordelijke, boerse of botte Hollanders en de
zuidelijke Brabanders op wie, getuige de dialogen tussen Marie en Francesco waarin
deze term veelvuldig opduikt, nota bene het stempel ‘courtoisie’ gedrukt is, wat
zoveel betekende als verfijnde beschaving. Op dit spel met vooroordelen en clichés
hadden literatoren overigens al decennia eerder in vergelijkbaar relativerende zin
gevarieerd, bijvoorbeeld Roemer Visscher in zijn Sinnepoppen en in Bredero in zijn
Spaanschen Brabander. Maar dat was vóór 1648. Huygens gaf er in de context van
de pas gesloten Vrede van Münster een nieuwe wending aan. Want waren die boerse
Hollanders nu eenmaal makkelijk dronken te voeren en te bedriegen, ze stonden van
oudsher óók bekend als geduchte vechtjassen. Ook dit aspect van hun noordelijke
reputatie krijgt in Trijntje Cornelis het nodige reliëf. Niet voor niets worden Marie
en, vooral, haar als bespottelijk laf getypeerde vriend Francesco nogal zenuwachtig
als zij van Trijn horen dat zij met ene Klaas getrouwd is. Wat te doen als deze
ongetwijfeld krachtdadige Hollandse schipper zijn vrouw gaat zoeken en haar bij
hen zal aantreffen? Brabantse Francesco, een ‘kraysman’ (krijgsman) zogenaamd,
vreest bij voorbaat al voor zijn hachje: dat ‘Wôterlands [Waterlands] gespuys’ trekt
messen van wel ‘twee spanne lange’ en ze ‘snayen’ (snijen) je schandelijk in stukken.
Nu gold die noordelijke vechtersmentaliteit in de regel voor mannen, maar hoewel
vrouwen het ‘zwakke’ geslacht heetten te zijn, was in extreme situaties gebleken dat
ook zij zich ‘mannelijk’ dapper konden weren. Dergelijke vrouwen werd achteraf
zelfs een ware heldinnenstatus toegeschreven, zoals in verhalen uit de Tachtigjarige
oorlog over moedige stadsverdedigsters als de Haarlemse Kenau.
En zo blijkt ook Zaandamse Trijn, in nuchtere toestand althans, net zo goed haar
mannetje te staan. Dát laat Huygens namelijk zien in de twee bedrijven van zijn
klucht die hij in een later stadium heeft toegevoegd. Klaas is nog maar net de stad
in om er zijn waren te slijten of daar ziet Kees, bij het schip gebleven om de handel
waar te nemen, de winkelende Marie en Fran-
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cesco aankomen, die hij herkent uit Trijns beschrijving. Hij waarschuwt haar en
onmiddellijk ontwaakt haar strijdlust: ‘Kees, ik voel m'n handen, m'n nagels, m'n
tanden en m'n bloed zo jeuken,’ roept ze uit. Verborgen in de kajuit wil ze eigenlijk
meteen in de aanval, maar ze moet afwachten totdat de schippersknecht haar belagers
aan boord heeft gelokt. Dan zijn de rollen helemaal omgedraaid: geassisteerd door
Kees rost ze hen stevig af en na volkomen uitgeplunderd te zijn, worden de gebutste
bedriegers smadelijk weggejaagd. Op dat moment komt Klaas terug, rammelend met
vers verdiende munten en tevreden over de lucratieve tocht die hij ‘voor 't eerste nae
de Peys’ heeft ondernomen. Het schip kan weer vertrekken. Voor zover Trijn haar
man iets wil laten weten ‘van de saeck’, zal ze hem dat onderweg wel uitvoerig
vertellen, lezen we vervolgens in het ‘Na-bericht’. Wat dat precies zal zijn, horen
we echter niet meer: het schip is al te ver weg. Hoe dan ook, het tot dusverre
beluisterde was ter ontspanning bedoeld, en of het met onze Trijn ‘ten halven pluys,
of heel is’, doet er eigenlijk niet veel meer toe. Ze is en blijft immers Trijntje Cornelis.
En als het ten slotte toch eens allemaal uit zou komen, wat dan nog?
En, wat sou Trijn en Claes met kijven leggen malen?
De Vrede was in 't landt, den uytslagh van Westphalen.

Die vrede mocht er dan wel zijn, de bekende clichés van weleer over Hollanders en
Brabanders deden het kennelijk nog steeds goed.
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Frits van Oostrom
Het eeuwige te laat
LATEN WE VOOR DEZE ZEER BIJZONDERE GELEGENHEID INDERDAAD
EENS EERLIJK EN PERSOONLIJK ZIJN. HET WERK VAN JACOB van Maerlant
heeft mij nog nooit tot tranen toe geroerd - maar wel bij twee gelegenheden een flinke
brok in de keel bezorgd. Op zondagmiddag 6 november 1994 en donderdagavond
31 oktober 1996 om precies te zijn.
De twee genoemde keren droegen eersteklas acteurs uit werk van Maerlant voor.
In 1994 gaf Wim van Rooy, bij een aan de Middeleeuwen gewijde matinee in Theater
De Appel, een geselende versie van Van den lande van oversee ten beste. In 1996
las Rein Edzard de Vries bij de opening van de Maerlant-tentoonstelling in het
Museum van het boek bezield fragmenten uit de Spiegel historiael en, alweer,
Maerlants strofische gedicht over de oorlog overzee.
Geneigd en zelfs geprogrammeerd om iedere emotie analytisch in te dammen, wil
ik de eerste zijn om de ontroering van die twee momenten wat te relativeren. Stellig
speelde een hoofdrol dat ik hier teksten die ik goed meende te kennen, vanuit een
onverwachte hoek, zonder de dagelijkse context en met een frisse glans direct kreeg
aangeboden - zo ongeveer zoals je ook ontroering voelt wanneer je zoon van acht
de eerste keer in tennisoutfit in de kamer staat te stralen.
Maar wat dan nog? Misschien leert dit type ervaringen wel bovenal hoezeer wij
de historische letterkunde, en onze appreciatie van die teksten, tekortdoen door ze
zózeer als bureauwaar te behandelen. We doen er allemaal aan mee: want wie van
ons durft voor zichzelf, of op college, op tv of in een lezing vurig en hardop een oude
tekst te declameren? In onze stille maar ook tamelijk steriele omgang met dit
materiaal, waarvan zoveel oor-
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spronkelijk bedoeld was om te klinken als een klok, zijn wij binnen het spectrum
tussen intiem genot en dode letter vervaarlijk in de laatste richting opgeschoven. Wie
weet hoe levendig en sterk veel van die oude teksten zouden blijken als we ze in
letterlijke zin wat vaker stem zouden verlenen.
Toch kan dat niet het hele antwoord zijn. Zelfs als massaal weer oude literatuur
gedeclameerd gaat worden, zal, zo vermoed ik, het genot ervan bij zowel de kenners
als het bredere publiek niet van dezelfde orde worden als dat waarmee men poëzie
van Nijhoff of proza van Vestdijk kan ervaren. Omdat moderne literatuur heel andere
thema's bespeelt, en als zodanig meer van deze tijd is en ons dieper raakt? Dat is
misschien maar ten dele waar. (Terzijde: een leuk klusje voor een regenachtig
semester. Neem om te beginnen de drie delen bloemlezing van Gerrit Komrij, benoem
elk vers daaruit in ten hoogste drie thema's, extrapoleer deze statistisch naar datering,
lyrische vorm en gender en zie wat er in diachronie gebeurt. Methodisch nadeel is
dat we misschien vooral de pols van Gerrit Komrij meten, maar daar moet met
grootscheeps vervolgonderzoek wel uit te komen zijn.)
De nietigheid van frêle mensen in het licht der grote dingen zoals Nijhoff die zo
vaak verwoordt, is immers ook door tal van middeleeuwers en zeventiende-eeuwers
uitgedrukt, terwijl men menige hoofse tekst heel wel met Vestdijks fascinatie voor
de onaanraakbare dame kan vergelijken. Van wijlen de grote mediëvistromanist Jean
Frappier is ooit het dictum genoteerd dat hij geen enkele menselijke situatie kende
die niet ook al in Artur-romans voorkomt. En als Gerrit Komrij zegt dat het in poëzie
gaat om ‘het aardse, het hemelse en alles daartussen’, kan dat citaat met evenveel
recht als flaptekst voor de meer historische delen als het laatste deel van zijn trilogie
worden benut.
Wel is het hoogstwaarschijnlijk zo, dat ook thematisch zeer verwante literatuur
van toen en nu vaak fundamenteel uiteengaat wanneer het op het pernicieuze slot
aankomt. Natuurlijk krijgt Ferguut zijn Galiene, en even vanzelfsprekend Anton Ina
niet. En zo gering als de behoefte aan het sombere of zelfs maar open einde in de
oudere literatuur mag zijn - terwijl men toen toch zeker zo goed wist dat leven dikwijls
lijden is - zo onvoorstelbaar is het dat een moderne mens van smaak, behalve in de
bioscoopzaal onder voor dit doel speciaal vervaardigde vioolmuziek, een traan laat
bij een happy end. (Weer even persoonlijk: mede daarom lopen zowel Het woord
van eer als Maerlants wereld droevig af.) Daarbij past dat wij de zeldzame tragische
verhalen uit de Middeleeuwen heden ten dage juist bij uitstek kunnen waarderen:
lees Tristan en de Borchgravinne van Vergi.
Toch lijkt ook dit hoogstens één factor naast andere. Misschien ligt de voornaamste
barrière voor gelijkgestemde appreciatie niet zozeer op het thematische niveau, als
wel op dat van uitwerking en enscenering. Hoewel wij allemaal grif zullen verde-
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digen dat het in waarlijk grote literatuur gaat om de fundamenten van de condition
humaine - en dus om een niveau waarop het feitelijk niet uitmaakt of de protagonisten
yuppen, Italianen, monniken, kantoorklerken, man of vrouw, soldaat of schizofreen
zijn - is in de praktijk voor literair genot waarschijnlijk toch een fikse scheut
herkenning en identificatie gewenst. Zo vallen onder de lezers van dit boek
verhoudingsgewijs veel uitgesproken liefhebbers te verwachten van Het bureau van
J.J. Voskuil. Zij weten allemaal heel goed dat deze cyclus ten diepste niet speciaal
over een wetenschappelijk instituut gaat en al helemaal niet over Maartje Draak en
P.J. Meertens, maar ondertussen gaat hun liefde, zo maak ik mij sterk, toch wel
degelijk door de maag van academisch Nederland.
Wellicht valt in dit licht ook te verklaren dat voor menigeen historische romans
een hoogstaand genre vormen, maar dat men naar mijn indruk als de
allerindrukwekkendste boeken toch meestal werk zal noemen dat dichter bij de eigen
tijd speelt. Misschien is het de nevendimensie van documentaire en kostuumfilm die
het genre tegelijk aantrekkelijk maakt en grenzen stelt. (Wat dit zou kunnen impliceren
voor het onderwijs in de historische letterkunde op de middelbare school, moeten
we hier maar niet willen doordenken. Maar duidelijk is dat zo bezien Kruistocht in
spijkerbroek een wezenlijke rol kan spelen, al komt mij dat om andere redenen maar
matig uit.)
Maar zelfs die afstand qua decor is volgens mij niet de voornaamste rem op onze
overgave aan historische literatuur - de grootste barrière is en blijft de taal. Er steekt
een onontkoombare waarheid in Gerritsens stelling dat het voor een hedendaagse
Nederlander veel beter doenlijk is om modern Engels, Frans of Spaans onder de knie
te krijgen dan Middelnederlands - zelfs als we ons beperken tot een louter passieve
taalbeheersing. Ook wie professioneel op goed niveau een werkzaam leven lang met
oude Nederlandse letterkunde in de weer is, blijft zich voortdurend onzeker voelen
over de betekenis ervan. Men heeft meestal wel redelijke notie van wat er ongeveer
staat, maar van de echte literaire ervaring, zozeer verbonden met gevoeligheid voor
stijl en detaillering, staan we mijlenver af. We kijken naar de oude literatuur als
zeeverkenners naar een voc-schip.
Vooral de gevoelswaarde van woorden en wendingen, zo wezenlijk voor
tekstbegrip, ontgaat ons nagenoeg geheel. Of we nu lezen: diender, koddebeier,
wijkagent, prinsemarij, corpsbeheerder, hermandad of inspecteur - we decoderen
alles even braaf tot politieman, en als er ketterij staat, houden we het op een
tekstcorruptie. Terwijl onze waardering voor moderne literatuur berust op een
volmaakte kennis van het dagelijkse Nederlands, in dialoog waarmee het literaire
waarde krijgt, kennen we het dagelijkse Nederlands van zeven eeuwen terug totaal
niet en het literaire zeer gebrekkig. Zo is bijvoorbeeld humor uit die tijd ternau-
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wernood begrijpelijk, laat staan dat men gevoel zou hebben voor bepaalde sfeer- en
klanknuances zoals daar zijn, pakweg, het elegische, het grimmige, het geile.
Het lijkt derhalve maar ten dele waar dat goede vertalingen de remedie zijn voor
appreciatie van de oude literatuur. Natuurlijk vervullen zij een zegenrijke functie,
en kunnen ze een anders volstrekt onbegaanbaar pad naar vroeger wijzen en plaveien.
Pikante ironie wil echter dat zij in ander opzicht ons mateloze onbegrip enkel
verhullen. Ook de vertalers weten hoogstens wat die oude taal zo ongeveer betekent,
niet wat zij echt te zeggen heeft.
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Bert Paasman
Et omnia vanitas
HAD DE REDACTIE VAN DEZE EDDY-GROOTES-BUNDEL ONS GEVRAAGD
OM ONZE VIJFENTWINTIG LIEVELINGSGEDICHTEN OP TE biechten en onze
tien lievelingsromans of -verhalen en onze vijf favoriete toneelspelen, en om bij
iedere titel een korte getuigenis af te leggen, wat een markante verschillen en
overeenkomsten in de literaire persoonlijkheden zou deze top-40 te zien geven.
Welteverstaan, als iedereen zo ongeveer hetzelfde gelezen had en zo ongeveer in
dezelfde mate de waarheid sprak. Een ijdele wens.
Ik zou, nu dit niet het geval is, goede sier kunnen gaan maken met enkele Oostof West-Indische teksten waarvan ik zeker weet dat bijna niemand van mijn collega's
die gelezen heeft en aldus de suggestie wekken dat deze collega's pijnlijke lacunes
in hun leeservaringen hebben en bovendien het emotionele leesgenot missen dat mijn
leven juist zo verrijkt. Zoals men dat doet in de beste-boeken-van-het jaar in het
Oudejaarsnummer van Vrij Nederland. Wat een ijdelheid.
De eerlijkheid gebiedt mij echter om de waarheid te vertellen: de literatuur die
mij blijvend emotioneel leesgenot verschaft, wortelt in een vroegere levensfase, ver
voor mijn specialisatie in Verlichtings- en Koloniale en Postkoloniale literatuur. Uit
mijn protestants-christelijke jeugd. Nee, geen gereformeerde standaardvader die wij,
kinderen, sprinkhanen lieten eten, of die ons op eerste paasdag wekte met ‘de Heer
is waarlijk opgestaan’. Het lag gecompliceerder. In mijn jeugd leerde ik een breed
spectrum van de christelijke regenboog kennen: bezocht behalve de hervormde kerk
(orthodox en vrijzinnig), het Leger des Heils, de gereformeerde kerk, de remonstrantse
en doopsgezinde kerkjes, en dat alles aangevuld met zondagsschool, kerkkoor,
catechisatie en jongerenclubs. Het was het rijke protestantse leven van eenvoudige
en
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oprechte provinciale gelovigen, waarin bijbel en scheurkalender, psalmen en gezangen,
preken en getuigenissen, stichtelijke lectuur, bijbelplaatjes en orgelspel de brug naar
de literaire en andere muzen vormden - en iemand voor het leven tekenden.
Het enige tegenwicht vormden de fantastische en absurde verhalen (geheel niet
stichtelijk, noch stichtend) die mijn vader dagelijks voor het slapen gaan
improviseerde, waarin ook allerlei personages en motieven uit de ‘echte’ literatuur
figureerden (die hij vanwege de oude hoofdacte van de Middeleeuwen tot zijn
examenjaar kende). Toen ik later bij hem op school zat, liet hij ons schooledities van
de Reynaert, Vondel en Multatuli lezen en voordragen. Er werd veel voorgedragen.
Toen ik, dank zij de Voorzienigheid, aan de (toen nog) Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam Nederlands ging studeren en kritische literatuur en kritische dag- en
weekbladen begon te lezen, kwam er binnen een jaar een einde aan het vertoon van
vroomheid, niettegenstaande het feit dat ik aan de Overtoom bij een allerliefst
kolonelsechtpaar van het Leger des Heils op kamers woonde. Ik moest hen langdurig
over de mystiek in de Middeleeuwen vertellen: er liep ‘immers’ één rechte lijn van
Hadewych en Ruusbroec, via de moderne devotie naar de Hervorming, de nadere
Reformatie en het o zo sobere en werkzame leven van hun Leger des Heils. Bij hen
was ik nog vroom, op college sloeg de grote twijfel toe.
Al weg vroomheid? Nee, weg bewuste vroomheid, want christen blijkt men vaak
levenslang te zijn en, naar men zegt, zelfs voor de eeuwigheid. Dus volgde ik allerlei
colleges filosofie, humanisme, socialisme, en las gretig studies, essays en memoires
van twijfelaars, rationalisten, agnosten en soms (niet zonder huiver) van atheïsten.
Logisch dat in mijn hoofdvak al spoedig Menno ter Braak een zogeheten
‘belangstellingskern’ werd - uiteraard met de onvermijdelijke Du Perron aan zijn
Forum-zijde, maar die vond ik toen nog onleesbaar op zijn Parlando-poëzie na. Want
ik hield van poëzie die toegankelijk was voor, volgens mijn docenten eigenlijk
geschreven was voor, close-reading.
Poëzie geschreven voor de zwervende zenuw, met name lyriek, hoe getuigender
hoe liever, verslond ik echter nog meer; van auteurs die twijfelden en hoopten, die
zich dikwijls ‘door de nevelen des ongeloofs’ aan Gods alziend oog onttrokken
dachten en zich even vaak weer onder Zijn heilsbanieren schaarden. Vooral de
vanitasliteratuur deed het goed. Immers, wat is de nietige mens zonder God? Wat is
de zin van ons kortstondig en ellendig bestaan zonder uitzicht op een zalige
eeuwigheid? In het algemeen, een literatuur met een hoog nietigheids- en
vergankelijkheidsgehalte waarmee de zeventiende en achttiende eeuw rijkelijk
gezegend zijn:
O God, die de gedachten
Der mensen ziet en leest!
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Gij weet was sij betrachten
In 't midden van haar geest,
Waar zij haar toe begeven,
Hetzij tot goed of kwaad,
In dit ellendig leven,
Dat als een wind vergaat.

De complementaire poëzie over wanhopige liefdes en wrede scheidingen door de
dood sloten op mijn voorkeur naadloos aan:
Of droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdweenen?
Ick waeck, en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet.
O Hemelen, die my haer aengesicht verbiedt,
Spreeckt menschen-tael, en seght, waer is mijn' Sterre henen.

Poëzie met veel O, Ach, Helaas en andere exclamatio's, poëzie met veel twijfel,
wanhoop en ijdele dromen. Ik verzamelde een grote kaartenbak met vanitas-teksten
en teksten over wreed gescheiden lievelingen. Om er een ultieme bloemlezing van
samen te stellen, uiteraard onder de titel ‘Vanitas vanitatem’. Bijna al onze
zeventiende- en achttiende-eeuwers zouden daarin vertegenwoordigd zijn. Zo voelde
ik me aangetrokken tot Jan Luyken, Elisabeth Maria Post en Rhijnvis Feith. Het
kleine vanitas-gedicht ‘Air’ uit de Duytse lier intrigeerde mij bovenmate, vooral door
de slotverzen
d' Oogen waaken
Met de dood in duysterheen.

Ik kon die niet anders lezen dan dat de ogen bij het intreden van de dood zouden
opengaan en alleen duisternis, nee, nog erger, alleen duisterheden zouden waarnemen.
Zou een mens die alleen voor genot koos voor eeuwig de duisternis ingaan, zoals
Meeuwesse beweerde? En per implicatie de ogen van de deugdzame mens in het
hemels licht ontwaken? Maar Luyken maakt in ‘Air’ dit onderscheid niet, het lijkt
dat hij over ieder mens spreekt:
d' Arme mensch vergaapt sijn tijt,
Aan het schoon der ydelheyd
Maar een schaduw die hem vlijt,
Droevig! wie kan 't weeren?

Merkwaardig zou in dit licht het sensuele gedicht over Argivina, ‘Schoonheyd is
bekoorelijk’, zijn, door Meeuwesse gered als een uiting van de oude Adam in Luyken
en door Arie Gelderblom, vele jaren later, als een uiting van een eerzame aanstaande
bruidegom. En inderdaad huwde Luyken zich spoedig en inderdaad bekeerde hij zich
naderhand. In Jezus en de ziel getuigde hij in bijna erotische termen van de godheid
die van binnenuit bezit van hem nam:
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Maar toen gy u beliefden te openbaaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaaren;
Maar in den grond van myn gemoed,
Daar wierd het liefelyk en zoet.
Daar kwaamt gy uit der diepten uitwaarts dringen.
En, als een bron, myn dorstig hert bespringen,

Maar ik bleef twijfelen, wilde Luyken met ‘d'Oogen waaken / Met de dood in
duysterheen’ toch niet uitdrukken dat ieder leven ijdel en alles vanitas was?
Elisabeth Maria Post was de auteur van de hoop, ‘de ziel van 't leven’. Haar
wanhoop om de winter des doods werd gevolgd door de hoop op de lente van het
nieuwe leven. Haar Reinhart ging uit wanhoop naar West-Indië met het schip ‘De
Hoop’. Zijn bloeiend bestaan aldaar wordt door de dood van zijn geliefde wreed
afgebroken; wanhopig keert hij terug, en opnieuw, met het schip ‘De Hoop’.
Maar Rhijnvis Feith, die de zoete wellust van dood en smart verwoordde, ging
mij eigenlijk een graf te ver:
Het menselijk geslacht valt dog als blaren af
Wij komen en vergaan, de wieg grenst aan het graf.

Zijn levenscredo in Het graf kon zelfs door Piet Buijnsters niet gered worden:
O heilloos jammerdal, o beuzelachtig leven,
Ware ons geen uitzicht op d'onsterflijkheid gegeven.

In die protestantse gemeente was ik in mijn jeugd niet geweest.
Uren, dagen, maanden, jaren gleden sindsdien als een schaduw heen. Liefde en dood
intrigeren mij nog steeds in literatuur en realiteit, mensen en personages met angsten,
twijfels, moed en hoop boeien mij. Over existentiële tobbers, mits subtieler
gethematiseerd dan door Rhijnvis Feith, lees ik nog altijd graag. Zoals over de
reizigers die in wanhoop en met hoop naar de uiteinden der aarde gingen, over de
rand durfden kijken, de duisterheden in. Oog in oog met God en met zichzelf. Die
er andere continenten, naturen en culturen waarnamen, andere mensen met onbekende,
angstig makende uiterlijken, zeden en gewoonten. Die niet de voor de hand liggende
conclusies trokken. Conclusies die ik nog op zondagsschool hoorde vertellen; over
God als pottenbakker die eerst een aantal gekleurde misbaksels te voorschijn bracht
voordat hij het enig juiste blanke aardewerk produceerde. Of over God die de dronken
exhibitionist Noach inspireerde om het nageslacht van zijn zoon Cham, eigenlijk dat
van zijn kleinzoon
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Kanaän, tot eeuwige knechtschap te verdoemen: de slavernij van de donkere volkeren.
Ik lees daarom graag schrijvers die aan deze duisterheden gingen twijfelen en ze
probeerden te weerleggen - vooral de Verlichtingsauteurs, gekenmerkt door een
vruchtbare synthese van rationalisme en empirisme. Ik bewonder daarom teksten en
tekstfragmenten van Johannes Kals, Jakob Haafner, Dirk van Hogendorp, Sikko
Roorda van Eysinga en Walter van Hoëvell - kortom het voorgeslacht van Eddy du
Perron en Anton de Kom. En dus heb ik ze toch nog even genoemd, die enkele te
weinig bekende Oost- en West-Indische auteurs. Hun emotionele leeswaarde berust
echter eerder op de ethische dan op de esthetische getuigenis.
Esthetische ontroering vind ik nog steeds bij de niet-verlichte schrijvers, vooral
uit de ‘eeuw van Eddy Grootes’: Bredero, Hooft, Huygens, Vondel, Camphuysen,
Revius, Dullaert en Luyken; maar ook bij hun talrijke geestverwanten tussen 1150
en heden. Ongetwijfeld zal ook dit ijdelheid blijken, zoals alles, onverhoopt.

Air
Droom is 't leven, anders niet;
't Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
d' Arme mensch vergaapt sijn tijt,
Aan het schoon der ydelheyd,
Maar een schaduw die hem vlijt,
Droevig! wie kan 't weeren?
d' Oude grijse blijft een kint,
Altijd slaap'rig, altijd blind;
Dag en uure,
Waart, en duure,
Word verguygelt in de wind,
Daar me glijt het leven heen,
't Huys van vel, en vlees, en been,
Slaat aan 't kraaken,
d' Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen.
Jan Luyken
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Herman Pleij
Weerkaatste emoties?
Over het genieten van oudere teksten
NATUURLIJK KAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR OOK ONTROEREN
EN EMOTIONEREN. ANDERS ZOU ZIJ EENVOUDIG NIET bestaan. Overigens
is dat minder evident dan het lijkt. Een dergelijk vermogen behoort namelijk niet tot
de primaire eisen die men in alle tijden aan literatuur (of wat daarop lijkt) gesteld
heeft.
Gedurende het ancien régime laat literatuur zich eerder vangen in termen van
leren, stichten en vermaken die men graag alledrie tegelijk aanwezig ziet en ook nog
eens onontwarbaar met elkaar vervlochten. Daarbij mag best een traan vallen, zolang
maar duidelijk blijft dat emotionering een middel is dat gebruikt dient te worden om
andere doelen te bereiken. Een auteur kan daarvoor heel professioneel kiezen, en
zijn luisteraars en lezers worden verondersteld dat middel te herkennen. Maar de
doelen blijven elders liggen, met een sterke voorkeur om in meer algemene zin te
onderwijzen hoe men de weg openhoudt naar het hiernamaals, een weg die bijkans
onbegaanbaar geworden is door de talrijke struikelblokken waarmee de duivel na de
zondeval de aarde bezaaid heeft.
Het zou de tijdgenoot van toen nogal absurd voorkomen dat wij die ontroering in
zijn teksten als ultieme exponent van een esthetische kwaliteit opeisen of zelfs willen
afdwingen. En hij zou in de lach schieten bij al die onvermoeibare pogingen om de
ervaren of geambieerde emoties in het eigen, moderne leven te verbinden met de
veronderstelde emotionaliteit in een oudere tekst. Voor hem is emotie slechts een
wapen, dat welomschreven onderdeel vormt van het retoricale arsenaal.
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Desondanks wil menigeen (meestal een neerlandicus) zulke ervaringen hebben, al
behoorden ze noch tot de primaire intenties noch tot de feitelijke recepties van
literatuur destijds. Wie geraakt meent te worden door Vondels Lucifer of de Esmoreit
exploiteert teksten die voor iets anders ingericht zijn. Daar is uiteraard niets op tegen.
Alleen spreekt het allerminst vanzelf dat men ontroerd wordt of wil worden door
oudere literatuur. Het is meer een eigenaardigheid van onze tijd, een afgedwongen
projectie dan wel een opgedrongen waarde aan die enorme berg epische, lyrische en
dramatische teksten van vroeger die, aldus getrimd, van ons literatuur mogen gaan
heten: wat het emotionele bombardement niet verdraagt, moet afvallen.
Zulke exploitaties ondergaat het verleden aan de lopende band. Die roepen steeds
hun eigen problemen op. Deze komen bijvoorbeeld aan het licht wanneer zulke
privé-exercities van door de vaderlandse letteren bevlogenen opgedrongen worden
aan studenten, schoolkinderen en zelfs een argeloze krantenlezer hier en daar.
Gepoogd wordt om met enkele handgrepen een tekst consumptierijp te maken voor
moderne lezers, als ware deze nu in wezen niet anders dan het mooiste eigentijdse
gedicht, het ontroerendste verhaal of de meest aangrijpende roman. Die handgrepen
bestaan uit een enkele woordverklaring, de uitleg van afwijkende constructies en wat
beperkt achtergrondcommentaar. Daarmee zou de tekst weer toegankelijk gemaakt
zijn en bevrijd van de smetten van de tijd, die anders de tijdeloze waarden van de
tekst aan het oog onttrekken. Na zo'n schoonmaakbeurt telt alleen nog kwaliteit en
die dient zich in principe te meten met dienovereenkomstig bewerkte literatuur van
alle tijden.
Moet men de onderzoekers, beheerders en propagandisten van het literaire erfgoed
geloven - van docent voor een rumoerige klas tot onderzoeker voor inmiddels even
rumoerige groepen studenten -, dan is er heel wat ontroerends in de volkstaal
geschreven volgens de eeuwige wetten van de literatuur, zodat deze teksten ook voor
ons op dat gewenste niveau toegankelijk zouden zijn. Desgevraagd of daartoe min
of meer gedwongen, verklaren steeds meer neerlandici hoezeer hun object hen bij
tijd en wijlen direct in hart of ziel weet te raken. Men vindt troost bij Hadewijch,
ontroering bij Hooft, diepe melancholie bij Bijns, schaterende opwinding bij Bredero
en wat al niet: wie diep genoeg graaft, vindt al zijn emoties terug.
Aandoenlijk is dan de onderwijzer van kind en volk die teleurgesteld moet
vaststellen, dat de eigen geraaktheid slecht of zelfs helemaal niet overdraagbaar blijkt
op tijdgenoten die niet hun brood verdienen aan de Nederlandse literatuur van het
verleden. Terwijl hij het nog zo mooi kan uitleggen! Maar het verleden verdraagt
geen straffeloze projecties van een modern emotioneel register, hoe subtiel en
gevarieerd dat ook mag zijn. Niet alleen zijn de teksten van toen daarvoor niet
bestemd, ook de consu-
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menten van toen beschikken over andere emotionele uitrustingen die niet zomaar
teksten toestaan de snaren daarvan zonder omwegen te bespelen.
Aan die situatie maken woordverklaringen en achtergrondcommentaren zeker
geen eind. Verongelijkt, zelfs beteuterd blijft de neerlandicus zitten met zijn even
verbeelde als slecht overdraagbare emoties, vooral als het gaat om teksten die in het
verleden een enthousiast publiek gevonden hebben dat zich kennelijk sterk
aangesproken voelde. Slechts een doodenkele tekst uit het verleden verdraagt het
offensief met de primaire emoties van nu. Eigenlijk zijn dat er nog minder dan men
zou denken. Bovendien hebben ze als kenmerk dat ze allerminst ‘van alle tijden’
zijn, hoe graag men in de loop van de twintigste eeuw deze gedachte ook is gaan
huldigen.
Emotionele waarderingen van Homerus, Shakespeare, Cervantes (en wie eigenlijk
nog meer?) zijn zeker niet van alle eeuwen, zodat het aannemen van een emotionele
verankering van deze auteurs voor een complete eeuwigheid op zijn minst wat naïef
overkomt. Dante lijkt er al niet bij te horen, terwijl de bijbel eigenlijk hors catégorie
is, in de eerste plaats volgens de actieve gebruikers zelf: waag het niet om deze
zomaar literatuur te noemen. Dante behoort tot een soort die wel meer voorbeelden
telt. Maar de vele uitingen van waardering worden echter zelden onder woorden
gebracht in termen van een direct emotioneel contact.
Met Dante (Hooft, Huygens, de abele spelen, Veldeke, Maerlant voor mijn part,
en niet te vergeten Rhijnvis Feith en Anna Bijns) maakt men emotioneel contact in
het kader van onderzoeksvragen en persoonlijke filosofieën. Daarbij komt dat eerste
opmerkelijk meer voor dan het laatste, zeker als het om de Nederlandse literatuur
van voorheen gaat. Onderzoekers die geëmotioneerd en vol passie met hun auteur
of tekst bezig zijn en daarvan bevlogen verslag doen, zijn er bij de vleet. En gelukkig
maar. Zij dienen namelijk uit te leggen wat het bijzondere taalgebruik, dat later
literatuur is gaan heten, allemaal heeft aangericht in de loop der eeuwen in het kader
van de nederzettings- en beschavingsgeschiedenis, het staatsvormingsproces, de
ontwikkeling van collectieve mentaliteiten en persoonlijke appreciaties. Literatuur
speelde (en speelt) een weliswaar veranderlijke maar immer prominente rol bij de
ideologisering van individu en massa. En een zichzelf respecterende samenleving
die met het oog op de toekomst een zeker bewustzijn van zichzelf nastreeft, huurt
deskundigen in om zulke functies te duiden en te onderwijzen aan alle onderdanen.
Maar daartoe hoeven die hogepriesters van het geschreven woord niet speciaal
zelf van hun objecten ondersteboven te zijn. Liever niet zelfs, omdat deze neiging
vanaf grofweg 1900 om de literatuur aller tijden te esthetiseren met terugwerkende
kracht, tot de opvatting heeft geleid dat een leraar op school allereerst zijn leerlingen
moet aanpraten dat literatuur mooi is en lezen dus heer-
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lijk. Vooral door de boodschap van de gedwongen mooivinderij is het
literatuuronderwijs ten slotte in een crisis geraakt, die het de status heeft bezorgd
van een soort vrijetijdsbesteding op school, niet ongelijk aan de gymnastiekles: je
zult en moet eraan geloven, maar als dat niet wil lukken, is het ook niet erg - met
een onvoldoende voor gymnastiek is nog nooit iemand blijven zitten.
Basiskennis van aard en werking van de nationale literatuur in internationale
bedding dient deel uit te maken van de bagage waarmee een scholier het onderwijs
verlaat. Genot en opwinding kunnen daarbij een rol spelen onder alle betrokkenen,
zolang het streven daarnaar maar geen uitgangspunt of voorwaarde is. Genieten van
oudere literatuur is een voorrecht - een luxe wellicht - die beide nooit voorgeschreven
of aangeleerd kunnen worden. Mooi is hoogstens meegenomen.
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K. Porteman
‘Een porseleine kop vol alderhande druiven
Vind ik dat boven al aan 't oge wel behaagt.’
Of: de kleine genoegens van de oude literatuur*
1.
BIJZONDER KUN JE DE VERZEN VAN DE TITEL VAN DEZE BIJDRAGE
NIET NOEMEN. BOVENDIEN ZAL DE WETENSCHAP DAT ZIJ VAN Cats zijn
voor de zuinigheid van deze appreciatie veeleer begrip opwekken dan afkeuring.
Toch doen ze mij iets. Ze brengen met een ontwapenende simpelheid een aspect
onder woorden van iets wat vele Europeanen in de cultuur van de zeventiende-eeuwse
Republiek zo fascinerend vinden. En dat zijn de kopjes boordevol braambessen op
de doeken van Adriaan Coorte, het aangrijpende aan de muur gespijkerde dode
patrijsje van Jan Baptist Weenix, de krullende citroenschillen van Willem Kalff,
kortom: de tegelijk zo zintuiglijke en beschouwelijke, zo technisch verfijnde en
poëtische wereld van Nederlands kleine, niet-heroïsche schilderkunst. Ik beken dat
ik als literatuuronderzoeker in de achtertuinen van de zeventiende-eeuwse lyriek
voortdurend op zoek ben naar verbale pendanten van deze stillevens, landschappen,
marines, bloemstukken en binnenvertrekken. Het is een soort zachte hobby geworden.
Twee schoenendozen vol knipsels en steekkaarten met daar bovenop liggend een
stukgelezen Aula-pocket uit 1957: Gerard Broms Schilderkunst en litteratuur in de
16e en 17e eeuw, een livre de chevet par excellence. Anderzijds laat het besef dat de
grond van dit onschuldig verzamelamusement wetenschappelijk drijfzand is, mij
nooit los. Deze verzen zijn geen schilderkunst. De literatuur had haar eigen
doelstellingen en genrewetten. En de

*

Al de in deze bijdrage opgenomen citaten zijn herspeld.
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collectioneur herkent zichzelf als een potentiële vervalser die al wat voor deze
gedichten wezenlijk werd geacht - hun didactischmoraliserende pretenties, hun
geleerdheid en vaak ook hun religieuze referentialiteit - al bloemlezend buiten
beschouwing neigt te laten of, erger, gewoon wegknipt. Cats' ‘treffend’ versje wordt
ingeluid door de overdenking:
Is 't niet een lust te zien, wanneer de lange manden
Met appels zijn gevuld, ook hoger als de randen?
En dat het aardig fruit, ook zonder kunst gemengd,
Een lustig tafereel voor ons gezichte brengt?
(Alle de Wercken (1712), II, p. 305).

Het gaat dus niet over kunst, maar over de natuur die de kunst evenaart: zij heeft de
variatio van de picturale schikkunst niet nodig. Deze verzen zijn slechts als context
tot de schoenendoos toegelaten. Ze moeten verhinderen dat de hobby de wetenschap
aantast. Maar de liefhebberij van de nature morte blijft smaken én de ogen strelen:
De suikerzoete pruim gesprenkeld blauw en wit,
't Aalbezeken koralig en zwert als een git
(‘Spiegel’, in: Hert-spiegel, VII, p. 51-52).

2.
Met deze al bij al gênante bekentenis van een betrapte literairhistorische
zondagsschilder is de vraag van de redacteuren van dit boek of je als ‘onderzoeker’
echt van een zeventiende-eeuwse tekst kunt houden, eigenlijk niet beantwoord. De
vraag klinkt overigens bijna als een provocatie. Zij lijkt wel ingefluisterd door een
van Hendrik Spiegels gestrenge muzen:
Woordrijkheid en -verdraai, ja 't reênrijmkunstig lied
Is 't bijwerk onzes doens, ons werk en is het niet
(Hert-spiegel. IV, 223-24).

Zij lijkt een onderscheid te veronderstellen tussen cultuurhistorische interesse
(desnoods opwinding) en een ‘zuiver’ literair genoegen dat niet door enige
onderzoeksambitie is bevlekt. Wie nog in deze zuivere liefde zou geloven, gelieve
op te staan en haar te definiëren. Wat zou die dan voor het individu dat zich uit hoofde
van de wetenschap met historische letterkunde bezighoudt, moeten zijn? Knippen?
Ontroerd worden? Als een bedwelmde Pythia de meesters uit het hoofd citeren?
Huilen? Het voelen boven het weten? Het sluiten van de boeken? De terugkeer van
de ‘docta ignorantia’? Of, om met Bredero te spreken: de ontsnapping aan de
‘faal-grepen’ van de ‘lettervreterij’? Uiteraard is zo'n polarisatie een wat vreemde
constructie. Oude literatuur leent zich maar ui-
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terst zelden tot een succesvolle blind date! Een authentieke verknochtheid aan
historische letterkunde heeft steeds met studie en kennis te maken. Ofwel beleef je
historische belangstelling als een hartstocht die je via de wetenschap poogt te temmen
en te reguleren, ofwel verwerf je als koele onderzoeker een soort kennis en inzicht
die je naar een intieme verhouding met de teksten voeren, ook al ben je daar niet
direct op uit.
Deze ‘banale’ vaststelling wint aan gewicht als we aan de lezers denken bij wie
we als ‘deskundigen’ gaan bemiddelen ten gunste van de voorbijgegane letteren die,
op enkele evergreens na, nog amper tot de literaire traditie behoren. Levensgroot
rijst daarbij het probleem van de bagage. Evenzeer als de verouderde taal staan van
de grote klassieke zeventiende-eeuwse teksten de geleerdheid, de verhulde of op
herkenning afgestemde intertextualiteit, de vaak cerebrale beeldspraak, de retoriek,
de literaire smuk en de conventionaliteit een directe appreciatie in de weg. Anderzijds
halen herspellingen en vertalingen weinig uit als ze niet gepaard gaan met competente
en onder historische controle geformuleerde evaluaties. Zijn wetenschap en waardering
in het onderzoek niet omwisselbaar, in het proces van de cultuuroverdracht mogen
zij gerust in elkaars verlengde liggen. Monumenten moet je niet alleen restaureren,
je moet ze ook waarderen, bewonen en bespreekbaar maken. Heeft het
wetenschappelijk onderzoek over de oude Nederlandse literatuur thans zo'n niveau
bereikt dat het in aanzienlijke mate vele methodologische discussies binnen de literaire
neerlandistiek domineert, in het literaire leven heeft dat in verhouding niet geleid tot
een belangstelling voor de teksten zelf. Al deze wetenschap krijgt zelfs geen kans
meer om in het verschrompelde literatuuronderwijs na te klinken. Onderzoekers
mogen als ‘genietende lezers’ gerust wat assertiever uit de hoek komen. Blijven we
niet in gebreke als we ons ‘literair’ genoegen in onze schoenendozen bewaren en het
slechts zeer zelden via de daartoe geëigende kanalen (het essay, de kritiek) in het
bewustzijn van de literaire cultuur (la vie littéraire) sluizen? De goedbedoelde bundel
met de defaitistische titel, Tegendraads genot (Leuven 1996), laat zien hoe moeizaam
dat gaat. Zit niemand te wachten op hijgende vossenjagers of juichende Vondelianen,
aan een kritisch-evaluerend discours over oude letterkunde is er wel nood. Maar
daarmee vallen aan onze universiteiten nog maar weinig bibliometrische punten te
behalen. Eén geluk met een ongeluk: de ‘bevrijde’ emeriti worden steeds jonger.

3.
Jong was ook Jan Baptist Wellekens (1658-1726), toen hij, amper negenentwintig,
om gezondheidsredenen zijn loopbaan als ‘fijnschilder’ nagenoeg volledig moest
opgeven en na elf jaar Italië naar Amsterdam terugkeerde. Dat debacle betekende
een winst voor de literatuur. Nog recent werd ik ‘beroepshalve’ geconfron-
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teerd met zijn oudst bekende gedicht, de Herderszang op Italië en Nederland
(geschreven in Rome, 1684). Het werd de jongste van een hele reeks
zeventiende-eeuwse teksten die mij intellectueel én esthetisch hebben aangesproken.
Gemeten aan de historische normen van het genre is het 315 verzen tellend dichtstuk
een prestatie die mag tellen. Herderszang is een debat- of strijddicht waarin twee
pastoraal vermomde Hollanders - de op Italië verzotte Silvander (Wellekens) en
Thyrsis (een in de liefde ontgoochelde Haarlemmer die naar Holland terug wil keren)
- elkaar van hun voorkeur pogen te overtuigen. Historisch is het gedicht overigens
de eerste Nederlandse loot van de tweede grote pastorale golf in Italië. Het steekt
bovendien boordevol verborgen geleerdheid en verwijzingen naar andere antieke en
moderne poëten. De speelse dialoog raakt alle items aan die je in zo'n discussiestuk
mag verwachten: de topiek van de Gouden Eeuw, de erotisering van de
gesprekssituatie, de klimaattheorieën, de strijd der zintuigen, de tegenstellingen
tussen otium en labor, aarde en water, stad en land, cultuur en natuur, herkomst en
verdienste, heden en verleden, eenvoud en schijn, het geestelijke vaderland versus
de chauvinistische trots:
Hij is naar mijn begrip, in zijn besluit te roemen
Die 't land, dat hem behaagt, zijn vaderland durft noemen (280-81).

Het debat eindigt niet met het Hollandse ongelijk van Silvander, maar met een soort
capitulatie voor het leven. Het artistieke Italiaanse genot kan niet op tegen de fatale
zuigkracht van het vaderland. Als na het debat op de Aventijn de avond valt - ‘Wijl
d'avonddauw bezwaart, de kreklen ons verdoven’ (312) - geeft de vermoeide maar
volleerde arcade Sylvander Wellekens aan Thyrsis toe:
Doch trekt u 't vaderland, zo volg ik uw begeer,
Maar riekt de turflucht bang, bij Jupiter, ik keer (314-315).

Deze klimatologische geestigheid ontmaskert het debat. ‘Die zangstrijd wierd uit
boert gedaan’ luidt het jaren later. Uiteindelijk gaat het om een dubbele lofzang:
De zwarte moerbees moet de witte pruim niet vliên (162).

De moerbei staat voor de Italiaanse meisjes, de witte pruim voor die van Holland.
Geen van beide metonymieën is negatief.

4.
Wie zich vandaag bekent tot de pastorale literatuur, lijkt aan hem niet de wereld
voorbijgegaan? Is er in de letteren iets conventioneler en redundanter? Betekende
het genre voor de vreedzame en
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natuurminnende dichter Wellekens nog een waar literair engagement en een
levenshouding, thans is het volledig passé en blijft het, althans in zijn niet-antieke
gedaante, enkel voortleven in barokke opera's waarvan de teksten overigens meestal
door de strikken en de linten van de melismen van laaiende en tranende Mirtillo's en
Dorinda's onzichtbaar zijn ingepakt:
O fortunate aurette,
che al bell'idol mio
rifate l'eco
(Alessandro Scarlatti, Il giardino d'amore).

Maar de lezer die nog van een mooi ouderwets, vloeiend, klankrijk en beeldend vers
houdt en graag verwijlt in onwereldse priëlen, zal hier zijn gading vinden. Juist de
grote conventionaliteit van de pastorale heeft bij de beoefenaars ervan de focalisering
op de fraaie verwoording en de versesthetiek bevorderd.
Terug naar de Aventijn. De discussie wordt wat nerveus als Silvander het
Noordelijke vaderland traditioneel gaat reduceren tot slecht weer, schrale hei en duin,
barre oevers. Holland is Acheron, Italië de Elyzese velden. De door Thyrsis geprezen
producten - de vette melk, de lekkere boter, kazen, schapenroom - worden met een
speelse retorische vraag plagerig weggedicht:
Wat kan de slappe hui, bij 't muskadel vocht halen (72)?

Maar Thyrsis weert zich: naast de zuiderse wijn prijkt de Hollandse brandewijn,
tegenover de Italiaanse wijngaarden, de vaderlandse ‘nette’ tuinen en boomgaarden
...daar peer- en appeltakken
Bezwijken onder 't ooft en ranke haaslaars knakken,
Daar zoet morellebloet het druivesap beschaamt (75-77).

Maar tegen Silvanders zinnenprikkelende beschrijvingen van de mediterrane plantenen vruchtenweelde kan hij moeilijk op:
Riek deze veldjasmijn, en proef die roô meloen (85).

Hij gaat dan maar over tot de aloude bewijzen van Hollands superioriteit: de vruchten
en rijkdom aangevoerd door handel en zeevaart. Silvander noemt deze lachend
‘geleende (dat wil zeggen geïmporteerde) schoonheid’, ‘vals blanket (in het) spoor
van dwaze vrouwen’. De daarbij aansluitende strijdvergelijking van de Nederlandse
en Italiaanse stromen levert vanwege Thyrsis enkele bijzonder fraaie regels op over
het land van Aalst, Wellekens' Vlaamse geboortestreek:
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Gij akkers daar de Schelde en klene Dender vliên,
Hoe roemt de landheer op uw zwangre korenaren:
Daar bloeit de gele hop en 't vlas schijnt blauwe baren
Gedreven door de wind (94-97).

Volgt dan de onder meer al door Erasmus aangehaalde loftoop van Nederlands
dichtbevolktheid: ‘Het hele Nederland gelijkt al saam een stad’ (118). Maar dat is
in een arcadisch dispuut natuurlijk geen echt argument. De weelde van de Hollandse
visvangst en de voor erotische spelletjes geschikte Nederlandse duinen en stranden
weerlegt Silvander met een klankexpressieve opsommende Überbietung:
O Baja! O Miseen! O Cuma! O Puzzolen!
(...)
Het schoon Itaalje bralt, omarmd van dubble zee (143, 146).

En tegenover de arbeidslust (labor) van de Nederlanders - in hun lage land moeten
zij ‘steeds op dam, op dijk en 's vijands lagen passen’ (172) -, plaatst hij de genoegens
van het otium:
'k Lag liever, zorgloos, bij Drusilla of Likoor,
In rozeschaduwe te druilen op een oor,
Of ging voor 't groene woud een deuntje tureluren (177-79).

O heerlijke ledigheid! Voor Thyrsis is nu het moment aangebroken voor de klassieke
vaderlandse deugdencataloog. Hij haalt er zelfs het ‘Belgisch bloed’, de dappersten
van alle Galliërs bij, de vrijheidszin, de veelgeroemde eenvoud, netheid - ‘uw reine
hutten zelfs prinsessen mogen noden’ (187) - en de uitgesproken zin voor
rechtvaardigheid: ‘Goedrond is al uw doen, rechtschapen 't hart en lijf (185), een
duidelijke zinspeling op de spreekwoordelijke Italiaanse listigheid. Nederland bezit
in elk geval de arcadische deugden. Sylvander riekt nu nattigheid en replikeert met
een toen zeer gerespecteerd klimaattheoretisch argument:’
Nog wordt de Roomse trouw en deugd alom geprezen.
't Zijn geen barbaren, maar die, als hun zonneschijn,
Te kout noch overheet, ook recht gematigd zijn (204-206).

Het antimetrische ‘ook’ is even listig als galant! Als de discussie vervolgens de
intellectuele confrontatie aangaat - wetenschap en cultuur - onderbreekt Thyrsis de
onstuitbare Sylvander en roept met een gespeelde vertwijfeling uit: ‘Is 't alles
Italiaans?’ (217), waarna hij weer - in het spoor van Grotius, Roemer Visscher en
Vondel - de vernuftige Hollandse zeevaartkunde evoceert en haar technische
suprematie:
Uw reizen is maar stof als onze kindren praten (225).
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Hanno en de Argonauten tegenover Jan Bontekoe! Silvander reageert daarop met
een fraaie lof van Romes grootheid en van het arcadische land. Hij hoort ‘liever
boomgeruis als woeste baren springen’ (248) in het land, zegt hij, waar ik
De ruige geitjes drijve en lammerkudde, stil
Door groen maluwe. Dank aarde, goede moeder...(259-60).
...'t Valt zoeter, naar begeer,
Te smoren in de wijn als in een drabbig meer (270-71).

Stilaan valt dan met de zingende avondkrekels de discussie stil en volgt de in het
genre zo bekende Andiamo-formule: laat ons gaan.

5.
Een ‘kleine’ tekst vol heerlijkheden. De beminnelijke Wellekens is een dichter voor
de vakantie van wie je fietsend in de zomerse Beemster of wandelend op de groene
Janiculumheuvel zo de verzen te binnen schieten. Een wijze regel van hem helpt me
bovendien de schroom die ik bij het beschrijven van dit klein genot ondervind, te
overwinnen:
Eenieder wordt hier door zijn neigingen gedreven.

Moge de eerste lezer van dit stukje - groot geleerde maar ook groot minnaar van
Noord-Holland en Toscane - mij deze zondagsuitstap vergeven.
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Rob Resoort
Verhaalschatten in de ‘Geschienisse van Romen’
DE VRAAG OF LITERATUUR UIT HET VERLEDEN BIJ ONS NOG IETS
TEWEEG KAN BRENGEN, DREIGT BIJ VOORBAAT OMVANGRIJKE werken
buiten spel te zetten. Die laten wij veelvuldig links liggen. Dat heeft niet aan onze
negentiende-eeuwse voorvaderen gelegen. Die streefden ernaar om zoveel mogelijk
van ons nationale erfgoed te editeren, maar dat heeft er niet automatisch toe geleid
dat men al die werken ook op enige schaal is gaan lezen. De recente publicatie van
Maerlants wereld van Frits van Oostrom heeft menig recensent de bekentenis ontlokt
zélf Maerlants imposante opus nooit geheel gelezen te hebben. Een werk als de
Spieghel historiael mag uiterst boeiend zijn als je wilt weten hoe de middeleeuwse
wereld in elkaar zat, bijna niemand leest het achter elkaar voor zijn plezier.
Of het nu alleen aan de omvang ligt of ook aan de inhoud (de Spieghel historiael
is vooral geschiedkundig van aard) laat ik verder in het midden, maar zeker is wel
dat kortere werken over het algemeen beter gelezen - en dus ook bestudeerd - zijn
dan omvangrijke teksten. Toch biedt een aantal van die werken beslist leesplezier,
ook nu nog. Ik noem er een paar: exempelbundels met vaak aangrijpende verhalen
als de Legenda aurea en Der sielen troest, en avontuurlijke prozaromans als Buevijne
van Austoen, Melusine en, in tegenstelling tot de zojuist genoemde al wel bestudeerd
en uitgegeven, Margrieta van Limborch.
Ik wil graag een lans breken voor de verhalen uit de Nederlandse vertaling van de
Gesta Romanorum. Ook dit werk is behoorlijk aan de maat. De oudste Nederlandse
druk in-folio telt 29 katernen van acht en één katern van tien bladen, gedrukt in twee
kolommen. In een door mij vervaardigde transcriptie komt dit neer op ruim 1.530.000
bytes.
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Deze in oorsprong Latijnse exempla-verzameling heeft vanaf de veertiende eeuw
een grote bekendheid en verspreiding gekend. Volgens Weiske moet er al in 1284
een rudimentaire oervorm van de Gesta Romanorum hebben bestaan, waarin het
exempel werd gevolgd door een allegorische uitleg, meestal aangeduid als moralisatio
of reductio. In de loop der tijd werden andere verhalen in het corpus opgenomen,
afkomstig uit diverse bronnen. Alle worden gepresenteerd als ontleend aan de
Romeinse historie.
Het werk is in onze landen - en evenmin in het Romaanse taalgebied - merkwaardig
genoeg niet in handschriftelijke vorm verspreid geweest. Des te opvallender is het
succes dat de bundel vanaf het einde van de vijftiende eeuw ten deel valt. De eerste
druk verschijnt in 1481, op de laatste dag van april, in Gouda bij Gheraert Leeu. Op
18 september 1483 komt er in Delft al een tweede editie uit, waarschijnlijk bij J. van
der Meer jr., en nog geen jaar later bezorgt Peter van Os in Zwolle de derde editie,
op ‘O.L.H. Hemelvaertavond’ in 1484. Dan lijkt de markt voorzien, althans tijdelijk,
want op 17 maart 1512 verschijnt bij Henrick Eckert van Homberch in Antwerpen
de laatst bekende uitgave.
Over dit werk is verrassend weinig geschreven. Aan de bundel als geheel heeft
alleen Fred de Bree een degelijke bespreking gewijd, terwijl ook op het in Gouda
gehouden symposium over de drukker-uitgever Gheraert Leeu het werk en passant
is genoemd. Wel werd al in 1880 een van de in de Gesta Romanorum opgenomen
verhalen, dat over Apollonius van Tyro, uitgegeven door G. Penon, zij het naar de
in 1493 te Delft gedrukte afzonderlijke uitgave. Zijn motivatie om juist dit werk
opnieuw uit te geven, is beknopt en algemeen: vanwege ‘de zeldzaamheid van het
werkje én om de belangrijkheid (vooral uit het oogpunt der algemeene bekendheid)
der Historie van Apollonius in bijna geheel Europa’. Over de thematiek, de wijze
van verhalen of andere esthetische overwegingen rept Penon nauwelijks. Slechts aan
het einde van zijn lange inleiding zegt hij: ‘Moge de lezing van het Volksboek
duidelijk maken waarom deze historie wegens haren inhoud, in zoo verschillende
tijden voor zo velen een aangename lectuur konde zijn!’ Over de afwezige moralisatie
van het verhaal in de Gesta gaat hij evenmin in. Toch is dit verhaal, het 153e, het
enige uit de hele bundel zónder zo'n moralisatie. En dat leest een stuk prettiger, want
ik moet eerlijk zeggen, veel verhalen vind ik zeer de moeite waard, maar de
moralisaties die aan ieder verhaal worden verbonden zijn dodelijk saai. De lessen
komen toch wel heel vaak op hetzelfde neer. Maar ja, die waren dan ook bedoeld als
stukjes preek of als bouwstenen daarvoor, en dus is het ook niet vreemd dat veelvuldig
op hetzelfde wordt gehamerd. Bovendien zullen de verhalen annex moralisaties in
de praktijk niet achter elkaar aan de orde zijn gesteld.
Het oordeel van Penon over Apollonius is van toepassing op de
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meeste verhalen: het is aangename lectuur. Daarmee kom ik op het thema van deze
bundel: lees je oude teksten wel eens voor je genoegen, doen ze je nu nog wat? Van
ontroering is bij mij zelden sprake bij Middelnederlandse teksten, maar plezier beleef
ik wel degelijk aan een aantal verhalen uit deze Gesta, gewoon - een gênant eenvoudig
antwoord - omdat ik ze leuk en soms spits vind, en vaak geestig worden verwoord.
Vele weten mij beslist een glimlach te ontlokken; zo vele, dat het mij moeilijk viel
een keuze uit de 181 verhalen te maken. Een paar zekere kandidaten zijn voor deze
bundel te lang, zoals nr. 59 over de hoogmoedige Jovinianus, die, zichzelf Gods
gelijke op aarde achtend, nadat hij van zijn kleren is beroofd tijdens een bad, door
al zijn onderdanen, van hoog tot laag, de deur wordt gewezen: zij herkennen hem
niet als hun koning. Of nr. 81 over Gregorius, geboren uit een relatie tussen broer
en zuster, die na jaren, onwetend, zijn eigen moeder huwt, en daarna, uit vrijwillige
penitentie zeventien jaar op een steenrots in zee zit, om uiteindelijk tot paus te worden
uitverkoren. Ook nr. 110, over Placidus, de heiden die christen werd en als nieuwe
naam Eustachius kreeg, moest afvallen. Ook dit fraaie verhaal over beproevingen
welke die van Job overtreffen, is te lang. Alle drie waren in de Middeleeuwen
overigens eveneens te vinden in de beroemde, en nog meer verspreide Legenda aurea.
Uit een andere vermaarde bron, de aan oosterse verhalen schatplichtige Disciplina
Clericalis van de in 1106 tot het Christendom bekeerde jood Petrus Alphonsus,
komen de verhalen nr. 28, 73 en 103. Het eerste gaat over de spontane en
overweldigende liefde die een jongeman opvat voor een vrouw wier echtgenoot
gedurende lange tijd afwezig is. En dat terwijl hij haar slechts eenmaal kort zag.
Omdat zij zijn - schriftelijke - avances resoluut afwijst, valt de verliefde jongeling
aan grote droefheid ten prooi. Een oude vrouw die vraagt naar de oorzaak van zijn
verdriet, weet raad en belooft hem te helpen. Zij gaat bij de vrouw op bezoek met
haar hondje, dat zij na enige dagen uithongering met mosterd besmeerd brood te eten
heeft gegeven. Als haar gastvrouw vraagt waarom het beestje zoveel tranen plengt,
zegt de oude vrouw dat het eigenlijk haar dochter is, die als straf voor haar permanente
weigering om haar wederliefde te geven, in een hondje is veranderd. Als zij dit hoort
besluit de vrouw uiteraard haar ontoegeeflijke houding tegenover de jongeman te
laten varen. Nr. 73 handelt over een groepje mannen dat zich te goed doet aan drank
en eten in een herberg, maar daarna de rekening niet kan voldoen. Omdat de koning
een keur had uitgegeven dat alle blinden op een toelage konden rekenen, besluiten
zij dat een van hen zich de ogen zal laten uitsteken. Wanneer deze zich echter aan
het hof meldt, wordt hij herkend door iemand die de avond daarvoor óók in de herberg
had vertoefd. En omdat die man zeker weet dat de ander toen nog prima kon zien,
gaat het
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feest dus niet door. Nr. 103 ten slotte verhaalt over drie wijsheden die een koning
koopt, en die hem tot driemaal toe het leven blijken te redden.
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. De Gesta - en hetzelfde geldt dus
ook andere en oudere verzamelingen uit de Middeleeuwen - loopt over van verhalen
met een goed plot en een geestige wijze van vertellen. Daar houd ik wel van als
eenvoudige Noord-Hollander. Of dat ook geldt voor Eddy Grootes weet ik niet. Hij
is zeker veel geleerder geworden in zijn arbeidzame leven dan ik, maar ook zijn wieg
stond ooit in Noord-Holland. In tegenstelling tot vergelijkbare korte verhalen als de
Middelnederlandse boerden en de golf van op Boccaccio en de Cent nouvelles
nouvelles geïnspireerde laatmiddeleeuwse novellen, zijn de verhalen uit de Gesta
een stuk kieser. En ook dat betreur ik geenszins. Er zo af en toe een tussendoor is
wel aardig (met De visser van Parijs weet ik eerstejaars studenten altijd wel te
vermaken), maar je moet er geen vier achter elkaar lezen. Juist de afwisseling van
thematiek maakt de Gesta zo aangenaam dat je er best een tiental achtereen van kunt
consumeren. Alleen, ja, die moralisaties dus; die dan maar overslaan nadat je er al
twee hebt gelezen.
Om een beter idee te geven van deze verhalen heb ik uiteindelijk gekozen voor
het volgende, dat eveneens bekend is uit andere bronnen, waaronder de bundel van
Petrus Alphonsus. In de Gesta is het kapittel 106, met het opschrift:

¶ Van datmen waken moet theghen dat bedroch ende stricken des duvels
op dat hi ons niet en verscalke ofte bedriecht.
Het waren in voerleden tiden drye ghesellen die pellegrymaets toghen.
Soe gheboerde dat si quamen daer si gheen spyse ende niet te eten en
conden ghecrigen dan een broot. Si waren alle drye hongherich ende seiden
tot malcander: Ist dat dit broot in dryen wort ghedeylt. so en soudet gheen
van ons allen ghenoech sijn om sat te worden. Daer om laet ons ripen ende
voersienliken goeden raet hebben. hoe ende wat wi mit desen brode sullen
doen. Die een sprac ende seide sinen sin daer op aldus: Laet ons hier inden
wech legghen slapen. elc heb enen droom so wie dat meeste wonder in
sijn slaep dromen ende sien sal die sel dat broot alleen ende gheheel
hebben. Die ander twee antwoerden. ende seiden: dat is goeden raet wi
sijn daer mede te vreden ende si begonnen te slapen. Die een die den raet
ghegheven hadde stont heymelick op die wijl dat die ander twee sliepen
ende at dat broot alleen ende gheheel op. noch en liet sijn gesellen niet
daer of. Doe hi dat broot al op had ghegheten. so wrecte hi sijn ghesellen
segghende: Staet haestelic op het is tijt dat een yghelick sinen drome
vertelle. Die een vanden tween ghesellen seide: Mijn alre liefste Ic heb so
wonderliken droom ghesien dat is een gouwen ladder uten hemel neder
quam daer met dat die en-
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ghelen op ende neder clommen. ende si namen mijn ziel uten lichaem ende
brochten die inden hemel. als ic daer quam soe sach ic die heylighe
dryevoudicheyt God den vader God den sone ende God den heylighen
gheest. ick was alsoe blide ende hadde soe grote vroecht in mijn ziel dat
nye oghen des gelijc ghesien en hebben noch oec gheen oren ghehoert
noch gheen harte of gedachte en can dat begripen wat dat God sijn dienaers
sijn liefhebbers aldaer bereyt heeft. ende ick in minen droom aldaer
vernomen ghesien ende gehoert hebbe. Ic hope dar om dattet broot mi van
rechts weghen toe behoren sal. want men mach gheen meerre of beter
droom hebben. ende dat is mynen droom. Die ander ghesel seide: Ick heb
een zeer wonderliken droom ghesien. hoe dat die duvelen mit yseren
instrumenten ende gloeyende vorken mijn ziel uut mijn lichaem toghen
ende ter hellen sleepten ende aldaer my zeer ontsprekeliken qualiken
handelden ende quelden ende pynichden. ende seiden: Also lange als God
sal sijn inden hemel dat is ewich alsoe langhe suldie hier inder helscher
pinen bliven. Die derde gesel die insetter des wetspels seyde: Mijn lieve
gesellen hoert nu doch minen wonderlijcken droem. Mi droemde ende
dochte dat tot mi een enghel quam ende seyde: O mijn alre liefste wildi
sien waer u ghesellen sijn? Ick antwoerde: Iae ick heer want wi hebben
een broot met malcander te deylen. ende ic sorch dat si met dat broot wech
ghelopen sijn. Die enghel seyde: Dat en is also niet mer dat broot is hier
bi ons. ende volghet ghi my. Ic volchde. hi leyde mi an die poort des
hemels. ende geboot my dat ic alleen niet meer dan mijn hooft daer in
steken soude. Ick dede alsoe hi mi hyetede. ende ic sach u daer in. ende
mi dochte dat ghi hooch inden hemel op ghetoghen waert ende saet in
enen gouwen throen een conincx setel. ende voer u stont veel spijs ende
vele wijnen. Ende die enghel seyde tot my: Siet u ghesel is overvloedich
in allen vroechden van spijse van dranc van hartkens ghenoocht. ende hier
so sal hi ewelijcken bliven. want soe wye hier eens in coemt die en mach
nymmermeer weder van hier scheyden. Nu coemt met my sprack die enghel
ende ic sal u tonen waer u ander gheselle is. Als ic hem nae ghevolcht was
soe leyde hi mi totter helscher poerten. ende daer sach ic u. sprack hij tot
sijn anderde ghesel alsoe ghi gheseyt hebt in onsprekelijcke swaer pijnen.
ende al wast datmen u broot ende wijn overvloedich andiende ende gaf
ghi en wout niet eten noch drincken. Doe vraechde ick u. wattet bediede
dat ghi niet eten of drincken en woudet. indyen dat ick wel wist dat wy te
samen groten hongher ende dorste hadden gheleden. Ghi antwoerde my
dattet al helsch broot was van venijnde slanghen. padden. arderen ende
serpenten ghemaect ende ghebacken was met helsch vuer. ende die wijn
was van pec. swavel. ende helsche barnende olie gemenct. Ic seyde: och
mijn
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alre liefste gheselle. mi is zeer leet dat ghi in dit verdriet sijt. Ghi antwoerde
mi: Alsoe langhe als God inden hemel is soe langhe sal ick hier bliven.
want ic dat verdient heb. Daer om soe staet ghi op ende eet dat broot alleen.
want mijn ghesel noch ic en sellen niet weder bi u comen. Doe ic dat
hoerde sach ende verstont soe wert ick ontwaec ende stont op ende at dat
broot alsoe ghi my gheheten hadt.
Bi desen drie gesellen mijn alre liefste suldi verstaen drye manieren of
gheslachten van menschen. Bi den eersten ghesel den heyden sarracenen
ioden ende onghelovighen. Bi den anderden suldi verstaen den machtighen.
ende die rijcke van deser werelt. Biden derden ghesel suldi mercken ende
verstaen die perfecte mannen als religiosen ende ander menschen daer die
vrese goods in is. Bi dat ronde broot suldi verstaen dat ronde rijc der
hemelen wert ghedeylt dryerehande gheslachten der menschen elck nae
haer verdienten. den enen meer. den anderen min elc nae sijn verdienst.
Dye eerste als die sarracenen heyden ende ioden die slapen in hoor sonden.
ende gheloven of meynen den hemel te hebben. Die sarracenen overmits
die beloftenissen van Machumet. wyens wet dat si houden. die hem belovet
heeft inden hemel te regnyeren ende te comen. Die ioden gheloven dat oic
te vercrighen. overmits dat oude testament Moeyses wet die si houden.
Ende dit gheloof is als een droom. dats bedroch daer niet na en volget
datmen droomt. Die anderde ghesel die droemde dat hij inder hellen was.
dat sijn die rijcke ende die machtighe van deser werelt. die sonder enich
twyvel uten sermonen ende van haren biechtvaders weten ende horen ist
dat si storven so si leven sonder berou biecht ende voldoeninghe. sy moeten
ter hellen dalen daer si ewelijck ghepijnt sullen werden. Ende nochtan soe
houden si die sermonen goods leringhe voer een droem. want si gaen van
die een sonde tot die ander van daech tot daech. van tijt tot tijt sonder enich
ontsich. recht oft daer gheen God. hemelrijck. of helle en waer. Ende daer
om soe staet van desen machtighe ende rijcke menschen ghescreven: Waer
sijn die machtige van dese werelt die met haren honden ende voglen
iaechden ende speelden? Si sijn ghestorven ende gedaelt ter hellen. Die
derde ghesel. dat is die goede kersten mensche die in ghene ongheloof
noch in ghene sonden en slaept. mer in goeden wercken waect. dese scict
ende voecht sijn leven. bi raet sijns heyligh enghels. ende gaven des
heylighen gheests alsoe dat hi dat broot crijcht ende et. dat is dat hemelsche
rijck besit. dat God ons allen wil gheven met. den ghenen die waerlick
daer om bidt. alsoe hi selve in dat ewangelie seyt: bid den hemel is u bereyt.
Waarom vind ik dit een aardig verhaal? Om de plot, maar vooral ook om de wijze
waarop de auteur-bewerker de drie mannen hun
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verhaal laat vertellen. Dat getuigt van klasse. Je hoeft er eigenlijk niets meer aan te
veranderen, ook nu nog niet. Vooral het verhaal van de derde, de bedenker van het
voorstel, kan wat mij betreft nog zo op de planken.
Het valt literatuurhistorici moeilijk om net te doen of teksten unica zijn, of geen
historie hebben. Zeker in de Middeleeuwen zijn er altijd wel verwante versies van
verhalen te vinden. Zo ook hier dus. In zijn editie van ‘de’ Latijnse versie van de
Gesta Romanorum heeft Oesterley een indrukwekkende lijst met ‘Nachweisungen’
opgenomen, waaruit blijkt dat hij van dit verhaal liefst 26 andere bronnen kende.
Ook vroeger is het dus zeker aangeslagen. Ofschoon niet vaststaat dat de oudere
versie bij Petrus Alphonsus, de directe bron is geweest voor de compilator van de
Gesta, kon ik het niet laten deze naast de lezing in de Gesta te leggen. Ik heb daarvoor
gebruik gemaakt van een moderne Engelse vertaling naar de editie van de Latijnse
tekst van Hilka en Söderhjelm, én van een andere druk van Gheraert Leeu. In zijn
uitgave van Dye historien ende fabulen van Esopus (Antwerpen 1485) zijn aan het
einde ook enkele verhalen uit Petrus Alphonsus opgenomen. Dan blijkt ook nu weer
hoe weinig vast dergelijke verhalen lagen. Men veranderde ze voortdurend op details,
en soms nog wel rigoureuzer. In de Disciplina van Alphonsus zijn, op een korte
inleiding na, alle verhalen binnen een raamvertelling opgenomen. Zijn parabelen
maken deel uit van een samenspraak tussen een vader en een zoon (een geestelijke?).
Afwisselend vertellen zij er een, zoals later ook het stramien van de Seven vroeden
van Romen zou worden. Dit vinden we in Dye historien...van Esopus niet terug. Voor
de rest zijn de verschillen tussen de lezing van het verhaal in dit werk en in dat van
Alphonsus overigens miniem. In de Gesta ontbreekt Alphonsus' kader uiteraard
eveneens; daar wordt immers een ander kader geboden: dat van de gebeurtenissen
die in het Romeinse Rijk zouden hebben plaatsgevonden. Ook het volgende aspect
bij Petrus Alphonsus is in de Gesta afwezig: het verhaal wordt gebruikt om de
veronderstelde intellectuele tegenstelling tussen stedelingen en plattelanders aan de
kaak te stellen. De man die het brood verorbert, doorziet het plan van een van de
stedelingen, dat uitging van de domheid van de plattelander.
Ook de gang van zaken varieert. Waar de derde figuur in de Gesta, na zelf het
brood verorberd te hebben, de twee anderen wakker maakt om hen eerst hun droom
te laten vertellen, wordt in de Disciplina clericalis een van de stedelingen wakker
uit een angstige droom. Hij roept om zijn metgezel die vraagt wat er aan de hand is.
De eerste vertelt de inhoud van zijn droom, waarna de kameraad diens eigen droom
vertelt. Daarna wekken zij de plattelander, die zich slapende hield maar alles heeft
gehoord. Deze reageert daarop met de verbaasde uitroep: ‘Zijn jullie nu al terug?’
‘Hoe zo?’, vragen de twee. Dan vertelt hij zijn eigen droom, uitmondend in de door
hem zelf (in de Gesta zeiden de
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gezellen hem dit in zijn droom) getrokken conclusie. Omdat zij het brood toch niet
meer nodig hadden, had hij dit zelf maar opgegeten. Bij Alphonsus trekt de vader
hieruit een conclusie die neerkomt op boontje komt om zijn loontje, of, wie een kuil
graaft voor een ander...In de Gesta volgt de geestelijke uitleg.
Er valt te twisten over de vraag welke gang van zaken aardiger is. De variant bij
Alphonsus waar de derde, ‘ontwakend’ uit zijn slaap vraagt wie daar staan te roepen,
en vervolgens uitroept ‘Zijn jullie nu al terug!’ vind ik geslaagder. Daarentegen is
de wijze waarop na de introductie de dromen en de commentaren daarop worden
verhaald, in de Gesta een stuk aardiger dan in de Disciplina en Esopus. Die bieden
een beknopte versie, zoals gebruikelijk is in exempelbundel, terwijl dit alles in de
Gesta als het ware al een uitgebouwde voordrachtstekst is. De introductie had beter
gekund, maar als men de dromen gaat vertellen, is de Gesta-bewerker uitstekend op
dreef. Dat kan ook nu nog zo worden herhaald.
Intrigerend is het opschrift boven dit exempel. Je zou verwachten dat de derde
gezel, degene die het plan bedacht heeft, in de moralisatie verbonden wordt met de
duivel, die iedereen met bedrog probeert te verleiden. Maar de moralisatie verbindt
juist dit personage met ‘die perfecte mannen als religiosen ende ander menschen
daer die vrese goods in is’. Daaruit blijkt hoe raak De Bree (1993) dit werk ooit
typeerde toen hij opmerkte dat een deel van de exempla weliswaar een impliciete
moraal bevat, maar dat die zelden of nooit zijn terug te vinden in de moralisaties.

Verantwoording
De tekst is in de oudste Gesta-druk van Gheraert Leeu uit 1481 te vinden op fol.
q6v-q7v. Exemplaren van deze editie zijn onder andere te raadplegen in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en de UB Leiden. Ter wille van de leesbaarheid
heb ik het gebruik van u en v aangepast, en voor een kapitaal steeds een punt geplaatst.
In Dye hystorien ende fabulen van Esopus (G. Leeu, Antwerpen 1485) komt dit
verhaal voor op fol. m2-m2v (ex. Den Haag, Museum Meermanno). Apollonius van
Tyro werd door G. Penon uitgegeven in deel 1 van zijn Bijdragen tot de geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde (Groningen 1880), p. 77-188. De standaardeditie van
de Gesta Romanorum is nog steeds die van H. Oesterley (Berlijn 1872; herdruk
Hildesheim 1963). Een bruikbare vertaling - zónder de moralisaties! - biedt W.
Trillitzsch (red.), Gesta Romanorum. Geschichten von den Römern. Ein Erzählbuch
des Mittelalters, erstmals in vollständiger Übersetzung (Frankfurt a.M. 1973). Alle
recente onderzoekingen over dit werk zijn te vinden in en via de studie van B. Weiske,
Gesta Romanorum. Untersuchungen zur Konzeption und Überlieferung. 2 dl.
(Tübingen 1991). De enige studie over de Nederlandse versie is van F.J.H. de Bree,
‘“Historia docet”. De Gesta Romanorum en de Gesten of gheschienisse
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van Romen’, in: F.J.H. de Bree en R.M.Th. Zemel (red.), ‘In onse scole’.
Opstellen...voor Margaretha H. Schenkeveld (Amsterdam 1989), p. 209-245. De
lezingen van het genoemde symposium werden gepubliceerd in: K. Goudriaan e.a.
(red.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484 (Delft 1993);
hierin ook de tekst van De Bree waaraan gerefereerd wordt in de slotalinea.

Mooi meegenomen?

135

Riet Schenkeveld-Van der Dussen
Een vreemde vraag en een niet-gewenst antwoord.
Eva over Adam; Verboom over Vondel
WAT EEN RARE VRAGEN KUNNEN VAKGENOTEN TOCH STELLEN. NU
LIGT ER EEN VERZOEK OP MIJN BUREAU OF IK EEN stukje wil schrijven
over een tekst of auteur met wie ik ‘een werkelijk intiem contact’ gekregen heb in
de loop van de tijd. Wel, dat lijkt niet zo'n moeilijke opdracht: een deel van mijn
leven heb ik met veel plezier besteed aan de poëzie van Hubert Korneliszoon Poot,
een ander deel, met zo mogelijk nog meer genoegen, aan Jan Six van Chandelier, en
vrouwenliteratuur is op het ogenblik een onderzoeksobject dat vrijwel dagelijks
vreugde biedt.
‘De vraag is eigenlijk of je echt van een oudere tekst uit de Nederlandse literatuur
kunt houden’, zo wordt vervolgens gepreciseerd. En alweer denk ik: ja hoor, er zijn
er zelfs veel waar ik dat van kan zeggen. Nog steeds echter menen de vragers het
niet duidelijk genoeg te hebben uitgelegd en opnieuw komen ze met een nadere
toelichting: ‘Teksten uit het verleden zijn interessant en intrigerend, zeer de moeite
waard om te interpreteren (en cultuur) historisch te plaatsen.’ Akkoord, denk ik nog
steeds. Maar de vragenstellers zijn nog niet tevreden met hun eigen probleem: ‘Maar
wie grijpt naar Maerlant, de Elckerlijc, Hooft, Vondel, Feith of Potgieter om een
uurtje te kunnen genieten of ontroerd te raken [...]. Wij lezen allen. Maar is er (ooit)
iets in ons object dat los van de cultuurhistorische opwinding direct aanspreekt, en
wel in die mate dat we er ook zonder enige onderzoeksambitie door geboeid raken.’
De vragers blijven ons voor de voeten lopen. Stel al dat we een antwoord zouden
gegeven hebben, dan gaan zij al-
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vast uiteenzetten op welke al dan niet geëxpliciteerde standpunten dat antwoord
berust. Daaraan ga ik nu maar voorbij.
Als ik het goed begrijp, willen de vragende collega's dat ik een heel leven van omgaan
met de Nederlandse letterkunde ga verloochenen. Vanaf mijn studietijd ben ik daarmee
bezig, in diverse perioden. Dat heeft veel inspanning gekost, maar een inspanning
die eigenlijk altijd met plezier, soms ook ontroering is samengegaan. In de loop van
die studie heb ik er trouwens heel veel bijgeleerd. Zou het al zo geweest zijn dat ik
ooit gedacht had dat ‘literatuur’ volkomen opging in esthetisch genoegen, om er ‘een
uurtje van te kunnen genieten of ontroerd te raken’, dan heb ik inmiddels wel ingezien
dat dat een uiterst beperkte visie zou zijn. Voorzover men in het lange Europese
verleden het verschijnsel literatuur al apart zette - en over de vraag of en hoe dat
gebeurde, is al heel wat inkt gevloeid - dan nog zijn er altijd verschillende functies
aan toegekend. Zeker, ontroeren hoorde daarbij maar ook instrueren, kennis
doorgeven, bijdragen leveren aan het publieke debat. Waarom zou ik in vredesnaam
dat inzicht moeten opgeven om ineens weer terug te vallen op een romantisch idee
van ‘een mooi gedicht lezen bij het haardvuur’, en dan zeker wrokkend aan Vondel
te verwijten dat ik hem daar niet zo vaak voor uitkies. Als ik moe ben, kijk ik naar
de televisie. Ik denk niet dat Vondel Lucifer heeft geschreven opdat ik daar nu een
avondje van zou genieten, maar wel om hoogstbelangrijke problemen aan te snijden
die op de een of andere manier hun actualiteit niet verliezen: het ontstaan van het
kwaad, de betekenis van schuld en straf, de verhouding van God en mens. Vondel
zal vanuit de hemel op ons neerkijkend dus liever zien dat Smit en Osterkamp
nadenken en studeren om zijn werk te doorgronden en de resultaten van hun werk
aan anderen doorgeven, dan dat hij met zijn werk zou zijn gereduceerd tot een
Nachleben van ‘genieten’.
Waarom, kortom, denken de vragenstellers dat ze prof. dr. E.K. Grootes er een
plezier mee doen dat zijn collega's en vrienden ineens ontveinzen te zijn wat ook hij
zijn leven lang is geweest: iemand met ‘onderzoeksambitie’. Op dat laatste
vertrouwend, doe ik hier kort verslag van een onderzoekje - niet in de luie stoel maar
aan het bureau verricht - dat me heeft geïntrigeerd en geboeid en waarvan ik hoop
dat ook Eddy Grootes het interessant zal vinden.
In hetzelfde jaar dat Vondels Adam in ballingschap verscheen, publiceerde een
volkomen onbekende vrouw, Meynarda Verboom, een pamfletgedicht Pleyt voor
onse eerste moeder Eva Tegens Joost van de Vondels Treurspel aller Treurspelen,
Van Adam in Ballingschap (Amsterdam 1664). De voorafgaande zin is zo'n
smaak-loze, wetenschappelijke bewering met betrekking tot een feit. Wat erin
ontbreekt is de opwinding die zo'n feit teweegbrengt bij iemand die een beetje verstand
van zaken heeft. Een vrouw die zich met
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een gedrukte tekst in het publieke debat laat horen, en nota bene op een polemische
manier? Wat krijgen we nou? De opwinding wordt nog wat groter bij het lezen van
de tekst, die blijkt uit te lopen op een voor de zeventiende eeuw zeldzaam om niet
te zeggen uniek stukje close reading van Vondels tekst.
Het vers-essay telt 296 regels en is dus veel te lang om hier afgedrukt te worden.
Enkele fragmenten uit het tweede deel moeten volstaan, ter wille van de betere
verstaanbaarheid herspeld. De dichteres heeft in het voorgaande haar eigen visie op
de zondeval gegeven en vervolgt:
[...] Maar wie komt daar vertonen
Het droevig treurtoneel van Adams Ballingschap?
[...]
Hier zweeft een hoger geest als in mijn dichtsel zwiert.
Dees Fenix vliegt omhoog en drijft op gulden pennen
Hij zoekt als Faëton zijn vaders kar te mennen
Maar voert het niet wel uit, vermits hij sterflijk is.
Wie nooit onsterflijk was, die slaat wel dikwijls mis
Zo hij de mens vertoont hoe hel- en hemellieden
In 't volle harrenas om aardse mensen strijden,
Of zo hij ons afbeeldt hoe dat een hemelschaar
De feest heeft ingewijd voor 't eerst gehuwde paar,
Waar harpen, luit en fluit, kornet, schalmei en velen
Hun mengden onder 't zang der bevende orgelkelen;
Waar engel Gabriel de nieuwgehuwden kranst
En waar het eerste paar op tripelmaten danst,
En volgen met hun zwier de vaste en wufte starren
Recht naar den hemeltrant. Hier zou mijn pen verwarren,
Hoe konstig is 't verzierd: dees konst verdient een lof
Van 't onverwelkbaar groen uit Edens jeugdig hof
Door engelen hand geplukt; 'k wou mee een kransje sieren
Voor 't eerste bruiloftsbed. Maar 'k dorst niet verder zwieren
Als Mozes' pen mij dreef. Die hield mij in balans;
Welaan mijn zanggodin, vaar voort nu hebt gij kans
Te spreken voor uw recht. 't Is nu geen tijd van slapen
Gij moet u aan de konst niet al te veel vergapen
De waarheid geldt hier mee. Dees dichter wijst u aan
Hoe dat de simple duif wierd door de list gevaên.
[...] de wachtrei schijnt bevreesd
Te vluchten voor de list van duivel Asmods treken
Of is misschien in slaap wat aan een zij geweken
Uit oorzaak dat de wijn haar geest wat heeft verheugd,
Want uit de nektarschaal vloeit meest de bruiloftsvreugd.
Waar schuilt de veldheer nu met wapens en rondassen?
Laat hij hem mee zo licht van Belial verrassen?
Zo komt de schuld op hem van het verloren paar.
Laat zo volmaakten wacht de bruid in dat gevaar?
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En heeft de wachtrei zich in 't waken zo gekweten?
Waarom wordt Eva dan de meeste schuld geweten
Waarom leed zij de straf van 't wee in barensnood
En wij nog dagelijks? En moeten nog de dood
Bezuren na dien val? Wat mag de man al schrijven!
Ei hoort heer Adam hier met onze grootmoer kijven
En twisten, omdat zij geschonden heeft een vrucht,
Haar mond zo dier verboôn.
[...]
Ziet toch wat zellef-strijd dien Adam hier ontmoet,
Wat kiest hij nu van twee? hoe zal hij hem hier dragen,
Zijn vrouw te volgen en zijn Schepper te mishagen
Strijdt tegen zijn gemoed, dies maakt hij een besluit,
Zo dezen dichter schrijft, te scheiden van zijn bruid,
Eer dat hij om haar gunst Gods wet wil overtreden;
Waarom maakt deze man zo veel omstandigheden
Daar hem stof ontbreekt? ziet waar dit henen wil
Met dees verzierde stof: wat rijst er een geschil
Tussen dees eerste twee, zo men ze twee mag noemen;
Ziet hoe de dichter gaat Adams zonde verbloemen,
En schuift de schuld alleen op moeder Eva's hals;
Dit maakt geen goed muziek, dees toon luidt al te vals,
Dees dichter zingt te hoog, hij moest zoeter toneren,
Dat Eva opzien mocht, zij zou van Vondel leren
Hoe zij met haren heer leefden in Edens hof;
Ik wed zij zeggen zou: van Vondel spint te grof,
Daar hij ons dus bekladt dat wij zo hoog krakeelden,
Wij hadden nooit verschil in 't paradijs vol weelden,
[...]
Ik schaam mij dat ik moet tegen dees dichter schrijven,
Doch eer ik in dit deel hem aan de eer liet blijven,
Tot nadeel van ons recht, zo zal ik met mijn pen
Tonen dat ik een vrouw en Eva's dochter ben,
Die voor haar grootmoer pleit; doet het dan weinig voordeel,
Het doet ten minsten iet bij lieden van goed oordeel,
Is het niet zo poëets, het blijft voor 'tgeen het is,
Hier geldt geen poëzie's blanketsel noch vernis.
[...]
Hoe komt dat Vondel dan de vrouwen zo minacht;
Of meent hij met zijn pen de vrouwen te verbluffen?
Maar neen, de man wordt oud en raakt misschien aan 't suffen
Hij keert hem aan geen vrouw of hij ze tegenspreekt,
De vrouwenmacht is klein, en 't oordeel haar ontbreekt
Om tegen haar partij voor haar gelijk te schrijven,
't Is goed dan al het vuil de vrouwen aan te wrijven,
Laten die oorzaak zijn van al 't bedreven kwaad,
Zo blijft de man de heer, daar 't wel of kwalijk gaat.
Adam die heeft dan nooit te schrikken noch te schromen.
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Eva die heeft alleen de schuld op haar genomen.
Zo 't Mozes ook zo schreef, zo stond heer Adam wel,
Maar Mozes schrijft dat niet, 't is een poëets gestel:
Zo is 't ook waar de vrouw moet een slavin verstrekken
Ten dienst van haren heer en zijnen wil voltrekken,
Wat of de wil betreft, daar schrijft Mozes wel van
Maar hij gaat niet zo breed, hij schrijft ook dat de man
Een heer is van de vrouw; dat zal geen vrouw ontkennen
Maar schrijft hij dat de vrouw zal wezen een slavinne
Van Adam haren heer? Dat schrijft hij nergens niet,
[...]
Nu rust mijn zanggodin, gij hebt u wel gekweten
Voor uw grootmoeders eer. De Fenix der poëten
Neem' t u niet kwalijk af, gij waart ter nood verplicht
Voor u en 't vrouwenrecht te schrijven dit gedicht.

In haar gedicht stelt Verboom het voor alsof zij zelf aan het schrijven was over de
zondeval en toen geconfronteerd werd met Adam in ballingschap. Ze treft daarin een
vrouwvijandelijke interpretatie aan van de gebeurtenissen die haar ergernis wekt en
ze slaat pittig aan het polemiseren, quasi-respectvol maar met veel verborgen venijn.
Natuurlijk, de dichter die deze stof heeft behandeld is een hogere geest, een Feniks,
een Faëton - dat laatste doet het ergst vermoeden. Deze godenzoon vloog wel hoog
maar viel ook diep. Dat zou, zo suggereert ze, ook Vondel kunnen overkomen. Die
vloog ook hemelhoog en wist blijkbaar haarfijn hoe het in de engelenwereld toeging,
zowel in Lucifer als in Adam in ballingschap en hoe precies het paradijselijke
huwelijksfeest van Adam en Eva werd gevierd.
Dat had ik ook wel gewild, schrijft de dichteres, maar ik achtte mij nu eenmaal
gebonden aan de bijbel - een plaagstootje dat doel getroffen zal hebben bij de dichter
die blijkens de door hem onderschreven gulden regel van Vossius zuinig wilde zijn
met het beschrijven van wat ‘Gods boek niet zeit’. Maar ja, Verboom heeft het wel
door: Vondel moet wel veel ‘omstandigheden maken’ want het bijbelverhaal sec
biedt nauwelijks stof.
Maar wanneer kunst en waarheid tegen elkaar afgewogen worden, dient de waarheid
het zwaarst te wegen: daar ligt voor haar de mogelijkheid dit dichterlijk gevecht te
winnen. En dan gaat ze aan de slag: eigenlijk is het wel curieus wat Vondel zoal
vertelt. Waarom lette de wachtrei van engelen niet beter op bij de aanval van de
duivel? Waren ze soms bang, of in slaap, zo vraagt ze honend, of waren ze soms een
beetje dronken van het bruiloftsfeest? Maar als de wachtengelen dan zo gefaald
hebben, waarom krijgt Eva dan alle schuld? En hoe zit het eigenlijk met de langdurige
innerlijke tweestrijd die Vondel Adam laat voeren op het moment dat Eva hem de
appel reikt? In de bijbel is daar niets van te vinden. De reden zal toch niet zijn dat
Eva de grote
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schuldige moet wezen? Hetzelfde geldt voor de echtelijke twist in Adam in
ballingschap. Eva zelf zou Vondel hier kunnen corrigeren: wij hadden nooit
onenigheid in het paradijs. En hoe komt Vondel er in vredesnaam bij het voor te
stellen alsof Adam overwogen heeft van Eva te scheiden? Ook daar is geen enkele
bijbelse grond voor, 't zijn pure verzinsels. En hetzelfde geldt voor het feit dat Vondel
de vrouw een slavin van de man noemt. Hoe waagt hij het deze door de bijbelschrijver
Mozes nergens gebruikte aanduiding in de mond te nemen?
Behalve dit feitelijke, op de Schrift gebaseerde betoog, biedt Verboom ook
argumenten ad hominem. Waarom minacht Vondel de vrouwen toch zo? Meent hij
ze kunnen afbluffen? Maar nee, de man wordt oud - dat klopt, hij was bij de publicatie
van Adam in ballingschap 77 jaar - en raakt misschien wat dement. En ook: hij meent
voor vrouwen als tegenstanders niet bang te hoeven zijn; ze zijn immers niet in staat
zich te verdedigen. Dan is het een verstandige tactiek al het verkeerde op deze wereld
aan vrouwen toe te rekenen en zelf zo veel mogelijk buiten schot te blijven.
Ook al haalt Verboom het dichterlijk niveau van Vondel van geen kanten - hoe
zou ze ook als een amateur die een keer uit haar slof schiet -, ze weert zich goed in
het debat met de prins onzer dichters. Ja, ik houd van zo'n originele en ferme tekst.
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Mieke B. Smits-Veldt
Zeventiende-eeuwse dichters: voor in of buiten de studeerkamer?
MIJN ALLEREERSTE GESPREK MET EDDY GROOTES, TOEN WE ALLEBEI
NEGENTIEN JAAR WAREN, GING OVER GEDICHten en gevoel. Het was
september 1955: een aantal novieten droeg op een bijeenkomst van de
toneelvereniging van de Amsterdamse studentenvereniging USA een gedicht voor,
ten overstaan van een kritisch gehoor van ouderejaars, op zoek naar nieuw toneeltalent.
Eddy was eerstejaars, ik al derde. Zijn keuze, Leopolds Legende, moet mij geroerd
maar ook wat onthutst hebben. Iemand die een gedicht uitkoos over een kwetsbare,
eenzame Christus die het lijden van een stervende prostituée op zich neemt, en die
dit met zoveel inleving voor kon dragen, moest toch zelf wel erg gegrepen zijn door
de tragiek en het religieus besef dat eruit sprak - zo dacht ik toen. Na afloop
complimenteerde ik hem dus niet zozeer met zijn retorisch talent - wat voor de hand
gelegen had na een voordrachtsessie van potentiële acteurs -, maar ik schijn iets
gezegd te hebben in de trant van ‘Dit gedicht spreekt je vast wel sterk persoonlijk
aan’. Toen Eddy mij zo'n vijfentwintig jaar later aan die opmerking herinnerde,
vertelde hij me ook wat hij toen dacht: ‘Wel nee, ik kon het gewoon mooi voordragen’.
In de jaren '80 begreep ik dat best. Tijdens een intense overgave aan een spannende
vakbeoefening - en zeker in een tijd waarin we ons vol overtuiging concentreerden
op poëzie met een aanwijsbare functie in de historische samenleving - was voor mij
historisch lezen een tweede natuur geworden, en dan in mijn vakpraktijk vooral het
lezen van zeventiende-eeuwse toneelteksten, gelegenheidspoëzie en andere gedichten
waarin de dichter zich vanuit aanwijsbare literaire opvattingen met een uiteindelijk
‘docerend’ doel op een groot publiek richtte. We wisten immers: als literatuurhistorici
waren we gericht op het beschrijven en verkla-
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ren van literaire ontwikkelingen in een veranderende maatschappij, en onze keuze
voor afzonderlijk te bestuderen teksten stond in dienst daarvan. Het hield voor mij
vooral een groot intellectueel plezier in, dat reconstrueren en begrijpen van wat een
dichter van zo'n in principe vreemde tekst wilde zeggen, vanuit een al even vreemd
literair, ideologisch en feitelijk referentiekader. Van intiem contact met
zeventiende-eeuwse teksten was daarbij geen sprake, ook niet in het café, waar we
toch vrijelijk oncontroleerbare uitspraken deden. Lyriek die over de eeuwen heen
direct aan ons gevoel appelleerde, was nauwelijks onderwerp van aandacht, noch
van gesprek. Belangstelling voor de biografie van een auteur lag dan ook slecht op
onze markt: in onze teksten speelde die, dachten we, nauwelijks een rol en als iemand
daar anders over dacht, haastten we ons te benadrukken dat die grotendeels op
ahistorische interpretatie berustte.
Dat nam natuurlijk niet weg dat ik, gericht op een ontwikkeling van
toneelopvattingen, en passant toch allerlei beeldende evocaties in zeventiende-eeuws
toneel van dichters als Hooft en Vondel - toch die maar weer - ook vaak ‘mooi’ vond.
‘Delectare’ door verbeelding, ritme en zeggingskracht van die paar grote dichters te
over, maar ook de beschrijving van de rijzende dag in de Geeraerdt van Velsen (‘De
blancke uchtend met haer bloosend roode kaecken, // In 't heuchelycke kleedt van
dundoeck en scharlaecken, // Rust toe ten Hemelvaert’ enz.), hoe beeldend en met
krachtige adem verwoord, bleef voor mij toch vooral boeiend omdat hij behoorde
tot een wereld met andere conventies, geheel gescheiden van de mijne. Dat gold
zeker nog meer voor het door Vondel beoogde ‘movere’. Ik kon gefascineerd raken
door de wijze waarop deze in Gebroeders de wanhoop van Rispe onder woorden
bracht, die het publiek eertijds de adem moet hebben benomen van ‘schrik en
medelijden’, maar zelf werd ik door de mij vreemde pathetiek niet emotioneel geroerd.
Fascinatie, ja, ook door bijvoorbeeld de beschrijving van het tragische moment
waarop Lucifer in Vondels gelijknamige stuk inziet dat hij als hoofd van de rebellie
tegen God zijn eigen ondergang tegemoet gaat. Maar ook hier geen persoonlijke
emotie op basis van herkenning: niet de woorden vormden hier een barrière, maar
de grote afstand tussen Vondels religieuze wereldbeeld en het mijne.
Nu, in 1997, als ik de Lucifer of de Geeraerdt van Velsen, maar eigenlijk ook de
meeste zeventiende-eeuwse teksten van de canon, met jongerejaars neerlandici
behandel, is mijn besef van de afstand tussen onze cultuur en die van de zeventiende
eeuw alleen maar groter geworden. Hen te laten proeven van het intellectuele plezier
in het overbruggen van die afstand kost ook meer inspanning dan toen eerstejaars
nog Leopold en Nijhoff uit hun hoofd kenden, gewend waren aan het lezen van poëzie
uit het verleden, met niet direct toegankelijke literaire taal en vormgeving, en vooral
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geen probleem hadden met een wereldbeeld dat met klassieke en bijbelse kennis was
doordrenkt. En dat het historisch besef van tegelijk verbondenheid en distantie tot
het eigen verleden juist opwindend kan zijn: hoeveel behoefte heeft iemand daaraan
die zijn eigen heden nog moet ontdekken? Vaker dan vroeger lees ik nu dan ook als
tegenwicht met hen op zijn minst één van die paar prachtige liefdessonnetten van
Hooft voor Christina van Erp, over gemis en verlangen, die wel direct om hun
gekanaliseerde emotie bewonderd, herkend en meegevoeld kunnen worden. En
natuurlijk, eveneens om de intense, geserreerde emotie die eruit spreekt: Huygens'
Cupio dissolvi, op de dood van Sterre. Toch aarzel ik al bij dit laatste gedicht: bij
mij wekt het ontroering, maar hoeveel afstand schep ik niet door mijn (noodzakelijke)
uitleg van Huygens' gebruik van taal en beelden en vooral ook door het feit dat
nauwelijks één achttienjarige zijn religieuze wereldbeeld meer kan herkennen? In
dit geval is het misschien vooral het beroep op Huygens' biografie die de
betrokkenheid tot stand brengt die toch wezenlijk is voor persoonlijk leesplezier?
De biografie is inmiddels in ere hersteld; zeventiende-auteurs zijn weer
cultuurdragers geworden. Vragen naar de impulsen die hen tot schrijven brachten
en naar de rol van poëzie in hun eigen leven lijken me meer te boeien dan vroeger.
Maar daarnaast word ik, geloof ik, ook meer dan vroeger getroffen door wat nu juist
niet wezenlijk anders was, waar je mensen van bijna vierhonderd jaar geleden ineens
direct op de huid lijkt te zitten, en ze je als mens enorm bevallen. Dat gebeurt me
eigenlijk vooral bij die paar auteurs waarvan we ook niet-literaire teksten kennen.
In de brieven van Hooft hebben we natuurlijk unieke voorbeelden van egodocumenten
waarin een fijnzinnig, hoffelijk en redelijk mens spreekt, die ik graag persoonlijk
had gekend, een beeld dat altijd meespeelt als ik zijn poëzie lees. Dat we hem in één
brief, met letterlijke sporen van bloed en tranen, als smekende dinger om de hand
van zijn tweede vrouw aantreffen, maakt het directe contact zelfs bijna te intiem.
Het zijn overbekende gevallen, net als Hoofts briefwisseling met Tesselschade
Roemers, waarin we hen ook weer bijna lijfelijk ontmoeten in momenten van
verdrietverwerking om de dood van hun geliefde en in hun vriendschap tot elkaar.
Bij het lezen hiervan is er verbluffend direct contact, een verbondenheid met die
mensen uit het verleden, die een extra dimensie krijgt omdat ook zoveel generaties
voor mij deze heel persoonlijke brieven gekoesterd hebben. Echte opwinding maakte
zich ook van mij meester toen in 1991 het aan Jacob van Campen toegeschreven
dubbelportret van Constantijn Huygens en Susanna van Baerle werd ontdekt, dat
eeuwen lang ergens in een Schots kasteel was weggestopt en nu in het Mauritshuis
hangt. Toen wisten we eindelijk hoe Huygens' geliefde Sterre, aan wie hij zoveel
gedichten wijdde, eruit zag. Je ziet een helder, beetje afstandelijk kijkend, zeer
aanwezig mens, van wie wij, zoveel eeu-
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wen later, meer weten dan zij op dat moment kon vermoeden, tot haar lieve woorden
voor haar zoontje Christiaan op haar sterfbed toe, die Huygens in het dagboek over
de jeugd van zijn kinderen optekende.
Als antwoord op de vraag in hoeverre ik met enig gedicht uit mijn vakgebied
werkelijk intiem contact heb gekregen, ook buiten mijn studeerkamer, hoef ik niet
lang na te denken, want het zijn er maar een paar. Dat het gedicht dat ik hier kies,
me roert, wordt zeker bepaald door de fraaie vorm en de beheerste emotie die eruit
spreekt, maar ook voor een belangrijk deel door kennis van de bewogen biografische
situatie en de vriendschap waarop het inspeelt. Toch dat niet alleen. De schrijfster
troost haar vriend, die zijn geliefde vrouw verloren heeft, niet, maar geeft hem een
raad, die een beroep doet op zijn creativiteit: hij weet dat een dichter in staat is om
door concentratie op de herinnering aan zijn verloren geliefde zijn verdriet in poëzie
te sublimeren. Zij heeft dat gedaan, laat hij dit nu ook in praktijk brengen. Zo'n raad
getuigde toen van een moderne visie op de psyche van de mens, die ook nu direct
aanspreekt: ‘Hij stell’ zijn leed te boek, zo hoeft hij 't niet t‘onthouwen’.
In 1985 citeerde Eddy Grootes nu juist dit sonnet om aan te tonen hoe ook een
gedicht binnen de privé-sfeer een historische kenbron kan zijn, in casu over
opvattingen betreffende het verwerken van verdriet. ‘Maar’, zo voegde hij er aan
toe, ‘het stijgt daar bovenuit doordat het zelf op treffende wijze een esthetische vorm
geeft aan een emotie die eraan ten grondslag ligt. [...] Die esthetische meerwaarde
moet niet uit het oog worden verloren wanneer men de zeventiende-eeuwse
letterkunde gebruikt als bron voor historische kennis.’ Hier sprak een
literatuurhistoricus die tijdens de oprichtingsvergadering van de werkgroep De XVIIe
eeuw voorzichtig de mogelijkheden van historische literatuur als bron voor andere
historische disciplines verkende. Ik kan me voorstellen dat hij als privé-persoon door
dít gedicht op enig moment ook persoonlijk is geraakt.
In míjn persoonlijke verhouding tot dit sonnet kan ik me tevens verbonden voelen
met heel veel lezers in en buiten mijn vak. Het werd in september 1637 geschreven
door Tesselschade Roemers, die zich tot Constantijn Huygens (Vastaard) richtte via
hun gemeenschappelijke vriend Hooft, vier maanden na de dood van Susanna van
Baerle en ruim drie jaar na de dood van haar eigen man Allard en hun oudste
dochtertje:

Aan mijnheer Hooft, op het overlijden van mevrouw van Zuylichem.
Die als een baak in zee van droefheid wordt gehouwen [= beschouwd],
Geknot van stam en tak, en echter leven moet,
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Zendt u dit zwak behulp voor 't troosteloos gemoed,
Gedompeld in een meer van Baerelijke rouwe.
Zegt Vastaard dat hij mocht papieren raad vertrouwen,
Zo d'innerlijke smart zich schriftlijk uiten kon.
Hij staroog' in liefs glans als Adelaar in de zon,
En stell' zijn leed te boek, zo hoeft hij 't niet t' onthouwen.
Papier was 't wapentuig waarmee ik heb geweerd
Te willen sterven, eer't de hemel had begeerd.
Daar overwon ik mee, en deed mijn vijand wijken.
Zijn eigen lesse leer hem matigen zijn pijn,
Want kwelling op de maat en kan zo fel niet zijn.
Bezweer hem dat hij zing' op maatzang droefelijke.
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Marijke Spies
Hoewel ik niet van Vondel houd, noch van Van Hoogstraten...
S. van Hoogstraten, Schoone Roselijn. Of, De getrouwe liefde van Panthus (Jasper
Gorisz., Dordrecht 1650, Hoofdstuk 1, p. 1-3):
AAL-HOE-WEL DEN HEMEL YET WONDERLIJKS DREYGDE, EN
DE RAMP-PLANETEN MARS EN SATURNUS NIETS GOETS VOOR
hadden, de Haaghse hoven, en 't lustige bosch, vol nachtgeesten huylende,
enkel ongeluk voorspookten, Vyver en Vyverbergh trilden, ja: dat de
hof-vensters van onsen Prinçe, op en toe klapten, en de nacht-uyl met
droevigh geschreeuw de Koninklijke Prinçesse verschrikten, die de doot
van haar heer Vader wilden voorseggen; nochtans scheen het huys, van
de schoone Hageroos, van hemels vermaak omçingelt. Haar broeder sat'er,
met sijn Amarill onder de kroonen. ô Bruyne! den Hemel schijnt op u den
hoorn der ruste, en vergenoegingh, op't overvloedighst uyt te storten; en
u Bruloft met Godlijke, en geen sterflijke, verkiesingh te begunstigen.
Maar gelijk men seyt, daar 't op d'een plaats regent, druppelt'et ten minsten
op d'ander. Soo sagh men de moedige Vrederijk, sijn Starre, met op-getoge
gemoet be-oogen. En de goethartige Kore-vrient, de brave Hageroos
liefkosen. Alleen en kon sich de Edele Panthus niet verheugen, vermits
Roselijn de Rose der Jufferen niet tegenwoordigh was: noch, hoe hy
veynsde, en met arbeyt vrolijk scheen, soo was't licht te sien, dat'et hem
niet ter harte gingh; hy begaf sich, gelijk een yder al van tafel was, achter
in den hof, en begon sijn liefde te overdenken. Even gelijk de waerseggende
Lappen, en tooverende Finnen, willende van ander landen bescheyt
brengen, haar ziel, met wonderlijke gramatsen, uyt-drijven, en over Zee
jagen en dan met het lichaam ademloos ter aarde geval-
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len zijnde, na eenige tijt, weder, als van een verre reys, tot haar selve
komen. Even soo sat Panthus, soo onberoerlijk als hy kon, sijn geesten,
met hooge aandacht ingetoge, sagen, hoorden, en spraken sijn Godinne;
en dese versuysde gedachten waren hem soo soet, dat hy daar door, alleen,
waande aan geest en lichaam voedtsel te ontfangen; op't laatst ontwaakten
hy meenende dat hy volk hoorden, maar niemant siende, begon hy dese
versen te singen.
Stemme: Laura sat laatst by de beek.
Oversoete Roselijn!
Sla dijn flonkerende oogen,
Eens, medoogende, op mijn'
Roselijn, heb mededoogen,
Laat u hart eens zijn bewogen,
Laat mijn dienst, ô schoon Godin!
My u trouwste dienaar maken;
Niemant is doch uwe kaken
Waardigh, 'k swijgh u weder-min.

[etc.]
In dezelfde tijd dat, in de zeventiende eeuw, de op de classicistische poëtica
geïnspireerde literatuur van tragedies, heroïsche gedichten en gelegenheidslyriek
naar een hoogtepunt groeide, verschenen in Nederland ook de eerste oorspronkelijke
romans en novellen. De Schoone Roselijn van de jonge Dordtse kunstschilder Samuel
van Hoogstraten was er een van. Deze roman vol liefdesperikelen en avontuur werd
gepubliceerd in 1650, hetzelfde jaar als, bijvoorbeeld, Vondels Poëzy, de bundeling
van diens verzamelde gedichten, voorafgegaan door de programmatische Aenleidinge
ter Nederduitsche dichtkunste.
Een wisseling van de literaire wacht? Dat valt nog te bezien, want Van Hoogstratens
Dordtse roman was - nog afgezien van het door Eddy Grootes uitgegeven, curieuze
Wonderlicke avontuer van twee goelieven uit 1624 - voorafgegaan door de Haagse
Batavische Arcadia van Johan van Heemskerck uit 1637 en de anonieme Leeuwarder
Dool-hoff van Socia, dat in twee delen in 1643 en 1646 was uitgekomen. En deze
romans, alle geïnspireerd op de Astrée van Honoré d'Urfé, waren op hun beurt al
sinds 1625 voorafgegaan door een reeks vertalingen van verhalen uit dat werk, ook
weer vooral van de hand van Van Heemskerck. Vondels carrière en invloed
daarentegen zouden na 1650 nog eerder toe- dan afnemen.
De discrepantie tussen beide tradities is er echter niet minder om. Aan de ene kant
de ‘officiële’ dichtkunst van gewaarmerkte onderwerpen, gebeeldhouwde jamben
en klassieke vergelijkingen:
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De weerelt had, van weelde en voorspoet droncken,
Iupijn geterght, en zijne Majesteit
Na jaren langk zijn' eisch en recht ontzeit;
Dies zijne wraeck in't endt begon t'ontvoncken.
'tIs tijt, sprack hy, in't midden van de Goden,
Dat Mars ons Recht bewaere met zijn zwaert:
De menschen zijn te wijt van deught veraert:
Zy passen noch op wetten, noch geboden.
Door 's Vaders last klom Mars op zijnen wagen,
Getrocken van twee wolven, wreet van muil.
Het aertrijck schrickte, en kendeze aen't gehuil;
Een voorspoock van afgrijsselijcke plagen.
Zoo hoort in zee de zeeman t'onweêr ruisschen,
[...].

Zó begon Vondel in 1647, ‘op hope van den algemeenen Vrede’, zijn Getemde Mars,
opgedragen aan de burgemeesters van Amsterdam.
Aan de andere kant het weerbarstige proza vol zwarte romantiek in kunstig
gewrochte perioden, dat van Van Heemskerck tot Van Hoogstraten de Nederlandse
romans kenmerkt en dat blijkens de opdrachten tot deze werken zo geliefd was bij
jongedames van goeden huize:
Al-hoe-wel den hemel yet wonderlijks dreygde, en de Rampplaneten
Mars en Saturbus niet goets voor hadden, de Haaghse hoven, en 't lustige
bosch, vol nacht-geesten huyelende, enkel ongeluk voorspookten, [...].
Het is die discrepantie, en alles wat daar achter zit aan verschil in publiek, in
smaak, in intellectuele traditie en wat dies meer zij, dat ik zo weergaloos boeiend
vind, dat ik er onderhand al zo'n heel leven niet op uitgekeken raak.
Ik houd niet van Vondel en ik houd al evenmin van Van Hoogstraten. Geen haar op
m'n hoofd zou eraan denken hun werk louter om zichzelfs wille te gaan lezen. Ze
raken me niet en ze hebben me niets te zeggen. Op zichzelf beschouwd brengen ze
bij mij een verbijstering teweeg, waaraan zelfs een confronterend lezen in de zin van
Maaike Meijer - de botsing, het gevecht tussen de lezer en de hem of haar vreemde
of zelfs vijandige tekst - niets kan toevoegen en die dan ook binnen de kortste keren
overgaat in pure verveling.
Eerlijk gezegd: wat moet ik ermee tussen al die prachtige, actuele en ontroerende
werken die over mijn eigen tijd en mijn eigen wereld gaan? Ik ken de tegenwerpingen:
teksten uit het verleden verruimen je blik, je perceptie en je smaak. Maar bij mij
werkt dat niet.
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Het enige dat voor mij een tekst van vroeger interessant maakt, is het commentaar:
liever What happens in Hamlet, dan Hamlet. Pas wanneer een tekst wordt geplaatst
in zijn context gaat bij mij de verbijstering, in plaats van in verveling, over in
belangstelling en spanning. Niet over die tekst als zodanig, maar over de wereld
waarvan hij de uitdrukking vormt. En die belangstelling neemt toe naarmate ik in
die wereld meer ontwikkelingslijnen, correspondenties en tegenstellingen weet te
ontdekken.
Op vrijwel hetzelfde moment dat Vondel losraakte uit zijn doperse milieu van
Zuid-Nederlandse immigranten en in contact met de literaire avant-garde van zijn
tijd, belichaamd in de persoon van P.C. Hooft, zijn eerste humanistisch-classicistische
gedichten schreef, werkte de jonge jurist Johan van Heemskerck aan de vertaling
van het verhaal over Diana uit de Astrée. Ook Van Heemskerck stond, in elk geval
zijdelings, via zijn Leidse vrienden Johan Brosterhuysen en Jacob van der Burgh in
contact met de kring rond Hooft. Beiden, Heemskerck en Vondel, ontmoetten elkaar
in de verzamelbundel Minne-plicht ende Kuysheyts-kamp, in 1626 gepubliceerd door
de Amsterdamse uitgever Jacob Aertsz. Colom, waarin zowel Van Heemskercks
Minne-plicht. Ten toon gestelt inde Vryagie van Diana en Filandre, opgedragen
‘Aende Hollandtse Nimphjes’, als Vondels gedicht Stryd of Kamp tusschen Kuyscheyd
en Geylheyd, opgedragen aan de meisjes Baeck, opgenomen zijn. Maar terwijl Vondel
zich in toenemende mate in classicistische richting profileerde, ging Van Heemskerck
door met het vertalen van liefdesgeschiedenissen uit de Astrée en in een enkel geval
ook uit de Arcadia van Sir Philip Sidney, iets wat ten slotte uitliep op zijn eigen
roman, de Batavische Arcadia.
Terugkijkend lijken er zich zo vanuit 1650 twee, in toenemende mate contrasterende
ontwikkelingslijnen af te tekenen. Een, waarvan tegen het midden van de eeuw
Vondel, door de publicistische en propagandistische activiteiten van Geeraardt Brandt
voor goed gecanoniseerd als de grootste dichter van zijn tijd, het boegbeeld bij uitstek
wordt. En een andere, die onder invloed van de internationale galante liefdesliteratuur
door een aantal modieuze jongelui in gang wordt gezet en in de jaren 1635-45
overgenomen en gepopulariseerd lijkt te worden door de commerciële uitgeverij. De
vertalingen van Van Heemskerck dienen dan als ‘leggers’ voor de eerste twee delen
van de nieuwe, volledige Astrea, die zogenaamd door respectievelijk D.V.R. en
D.V.W. vertaald, maar in feite door dezen naar zijn vertalingen bewerkt, door de
Amsterdamse uitgevers Theunis Jacobsz. en Jacobus Benjamin respectievelijk in
1644 en in 1655 uitgegeven worden.
Eddy Grootes heeft voor onze kennis van beide tradities fundamenteel werk
verricht. Hij is het geweest die, bij mijn weten toch wel als eerste, heeft gewezen op
het belang van Geeraardt Brandt als codificator van onze literatuurgeschiedenis,
waarin
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Hooft en Vondel de grote klassieken zijn. En hij was het eveneens die in 1983 voor
het eerst sinds jaren weer aandacht vroeg voor het zeventiende-eeuwse verhalende
proza en vooral ook zijn studenten heeft gestimuleerd op dat terrein onderzoek te
doen.
Ook op mij heeft hij daarmee een inspirerende invloed gehad. Een invloed, die
nog eens extra gestalte kreeg door het feit dat hij mij genereus toestond zijn hele
kaartenbak narratief proza te kopiëren. De door hem onafhankelijk van elkaar belichte
verschijnselen hebben bij mij, juist door hun contrast, een niet te stuiten
nieuwsgierigheid losgewoeld, met talloze vragen waarop de antwoorden nog lang
niet zijn gegeven. Wat waren het voor jongelui die, niet alleen de Astrée, maar ook
allerlei andere Franse galante romans gingen vertalen en daar zo nu en dan hun eigen
creaties aan toevoegden? Wie vormden hun lezerspubliek en wie waren hun uitgevers?
Welke opvattingen hadden zij over al die deugden en vooral hartstochten, die zij zo
omstandig beschreven dat zij er zelfs de toverkunsten van Lappen en Finnen gepopulariseerde kennis in die tijd - bij te pas brachten? En: hoe verhielden de door
hen geschreven teksten zich tot de poëzie van degenen die wij hebben leren zien als
de ‘grote zeventiende-eeuwers’? Het zijn de vragen van een wetenschapper die graven
naar een verzonken wereld. Maar die verzonken wereld is vol spanning en beweging.
Dit spoorzoeken vormt, denk ik, mijn meest intieme contact met de literatuur van
het verleden. Telkens weer probeer ik uit te vinden hoe het toen in elkaar gezeten
heeft: wie, wat, hoe, waarom, en dat alles in relatie ook weer met wie, wat, hoe en
waarom. Het is het traceren van een in principe oneindig en eindeloos in beweging
zijnd polysysteen. Ook daarover heeft Eddy Grootes geschreven.
Het is een polysysteem in concreto, dat wil zeggen: in de vorm van in verband
met elkaar gebrachte verschijnselen. Theorieën, ook polysystemen, zonder feitelijke
gegevens zijn skeletten zonder vlees en bloed. Maar een verleden dat je probeert te
beschrijven in termen van zijn uitingsvormen is levend en uitdagend. Althans voor
mij. Het plaatst de wereld waarin ik leef in perspectief en maakt deze steeds groter
en rijker. Daarom ook kan ik er maar geen genoeg van krijgen en daarom ook breng
ik het telkens weer op me door die lofdichten, die tragedies en die draken van romans
die ze toen schreven heen te worstelen. Want dat het literaire teksten zijn die daarbij
de ingang vormen, is alleen in zoverre van belang, dat die vaak zo veel, en zo veel
verschillende aspecten van het toenmalige leven in zich opgenomen hebben. Ik mis
het orgaan voor het directe appèl dat ze op mij als lezer doen, maar het indirecte
appèl - de uitdaging tot begrip van de situaties en verhoudingen van waaruit ze
geschreven werden - is er niet minder groot om.

Mooi meegenomen?

151

Literatuur
J. Dover Wilson, What happens in Hamlet (Cambridge 1935).
E.K. Grootes, ‘De bestudering van populaire literatuur uit de zeventiende eeuw.’
In: Spektator 12 (1982-83), p. 3-24.
E.K. Grootes, ‘Geeraardt Brandt en de Nederlandse poëzie.’ In: E.K. Grootes
en J. den Haan, Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden
aan S.B.J. Zilverberg (Roden 1989), p.139-146.
E.K. Grootes, ‘De paradoxen van de literatuurgeschiedschrijving.’ In: Spektator
18 (1988-89), p. 241-261.
E.K. Grootes en J. Jansen, ‘De produktie van narratief proza omstreeks
1610/1640/1670: verschuivingen binnen het genresysteem.’ In: Spektator 19
(1990), p. 107-119.
Maaike Meijer, De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire
systeen (Amsterdam 1988).
J. van den Vondel, ‘De Getemde Mars.’ In: De werken van Vondel. Ed. J.F.M.
Sterck e.a. Dl. 5 (Amsterdam 1931), p. 250-257.

Mooi meegenomen?

152

René van Stipriaan
Wat mankeert er toch aan de Gysbreght?
ALS JE TWIJFEL WILT ZAAIEN OVER JE SMAAK OF OVER JE GEESTELIJKE
GEZONDHEID DAN IS HET UITEN VAN BEWONDEring voor Vondels Gysbreght
een goede methode. Dat geldt zelfs voor de kringen van neerlandici. Over de
Gysbreght spreek je bij voorkeur wat meewarig, met enig begrip voor traditie en
vervlogen dichterlijke waarden, maar ook met de zekerheid dat het stuk cerebraal en
statisch, en dus onspeelbaar is.
De zogeheten Gysbreght-traditie - de gewoonte om het stuk op nieuwjaarsdag te
vertonen - is in 1969 na ruim drie eeuwen ten prooi gevallen aan de Aktie Tomaat,
en zal wel nooit meer in ere worden hersteld. De vraag is of je dat, als liefhebber van
het stuk, moet betreuren. De traditie heeft stuk niet alleen bekend maar vooral ook
berucht gemaakt. Het oordeel van Conrad Busken Huet uit 1867 dat ‘Gysbreght van
Aemstel een treurspel is bij welks opvoering niemand treurt en de gehele wereld naar
huis verlangt’ is een bondige vertolking van de hevige gevoelens van verveling die
het stuk eeuwenlang moet hebben opgeroepen. De Gysbreght verwierf een status die
vergelijkbaar is met die van de oud-vaderlandse oliebol; niemand houdt er echt van,
maar hij wordt toch weer elk jaar geserveerd.
De verhouding van de Nederlander tot zijn literaire klassieken lijkt geen ruimte
te bieden aan spontaniteit, laat staan aan pure liefde. De belangrijke, gecanoniseerde
werken van de Nederlandse literatuur dragen bijna alle het stigma van de verplichte
literatuurlijst. Wie bijvoorbeeld hoort spreken over het Roelantslied, ruikt geen
doorploegd slagveld, voelt niet het trillen van een hartverscheurend hoornblazen,
maar denkt onwillekeurig terug aan een kalkbestoven en galmend klaslokaal.
Uitzonderingen vormen het Wilhelmus dat we periodiek woordloos zien uitdoven op
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de gezichten van de spelers van het Nederlands elftal, en de Gysbreght dat als
toonbeeld van het katterige nieuwjaarsgevoel inmiddels door Strauss' Radetzkymars
is afgelost.
De verstoorde verhouding van de Nederlander tot zijn klassieken lijkt haar
oorsprong te vinden in goede bedoelingen, die nauwelijks meer dan een hol begrip
van de Nederlandse literaire cultuur bewerkstelligen. De Gysbreght van Aemstel is
door de eeuwen heen geheel gaan samenvallen met zijn traditie, het besef van de
tekst is gereduceerd tot de regels ‘waer werd oprechter trouw...’, ‘o Kersnacht,
schooner dan de daegen...’ en ‘vaer wel, mijn Aemsterland: verwacht een' andren
heer’. De intensieve bemoeienis van neerlandici met dit spel sinds de negentiende
eeuw heeft daar niet veel in positieve zin aan kunnen veranderen. De klachten over
hoogdravendheid, karakterologische inconsistenties en dramatische gebreken worden
ook in hun kringen vaak gehoord.
Hoe schril steekt dat oordeel af bij de bewondering van Hugo de Groot, die Vondel
in verband met de Gysbreght zonder enig voorbehoud vergeleek met de grote Griekse
tragediedichters Sophocles en Euripides (zie de aanhaling uit een brief van De Groot
in Het leven van Joost van den Vondel van Geeraardt Brandt). Nu moeten we met
het aanhalen van dergelijke loftuitingen wel een beetje uitkijken. Vondel had immers
de Gysbreght aan De Groot opgedragen, en wat meer is, het trekken van parallellen
met roemrijke voorgangers was een geliefd onderdeel van menige literaire laudatio.
Maar het hanteren van literaire conventies door De Groot hoeft nog niet in te houden
dat hij het stuk niet oprecht bewonderde.
De redacteuren van deze bundel essays stelden de vraag naar het persoonlijke
aspect in de omgang met oude teksten, en hier stelt de geschiedenis de vraag als het
ware aan zichzelf. Wat is persoonlijk en wat is traditie, wat is spontaan en wat is
formulair? Voor de renaissance en de barok lijkt het pleit definitief beslecht ten
faveure van de traditie en het formalisme. Maar we moeten uitkijken dat dit
verklaringsmodel ons niet in slaap sust. Want de formeel-traditionalistische benadering
heeft het nadeel dat de vraag of Hugo de Groot oprechte bewondering voor het stuk
had, en of hij waarlijk kwalitatieve parallellen tussen Vondel met de grote Griekse
tragediedichters waarnam, vaak niet meer geëvalueerd wordt. Het aanwijzen van
traditionalistische kenmerken kan een doel op zichzelf geworden, waarbij de intenties
en ambities van de auteur onbesproken blijven. Aan dit gevaar is, naar mijn indruk,
de historische neerlandistiek gedurende de laatste decennia niet geheel ontkomen.
Een ander zwaar accent in de hedendaagse vakbeoefening bestaat uit de neiging
de zeventiende-eeuwers een sterk moralistische inslag toe te schrijven.
Zeventiende-eeuwse auteurs geven inderdaad veel aanleiding te menen dat ze met
hun werk een moreel nut beogen, want dat zeggen ze vaak ook met zoveel woorden,
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maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook voortdurend moraliseren. Het moralisme
dat onderzoekers de zeventiende-eeuwers toeschrijven, lijkt uit te nodigen tot de
reconstructie van absolute en algemene lessen. Maar dit kan bijna niet anders dan
tot eenzijdigheid en vervolgens tot verwarring leiden. Zo is men vaak al tevreden
met de vaststelling dat een auteur aan het publiek het ideaal van ‘standvastigheid in
tijden van tegenspoed’ voorhoudt, om dan in een moeite door te constateren dat veel
gegevens uit de betreffende tekst niet goed onder die noemer passen. In de praktijk
leidt een moralistische interpretatie veelal tot algemeenheden, die aan de rijkdom
van een tekst geen recht doen. De ethische dimensie van veel Gouden-Eeuwse
literatuur heeft betrekking op maatgevoel, paradoxen, dilemma's en subtiele
beoordelingskwesties. Het moralisme dat door moderne onderzoekers wordt
waargenomen, lijkt in veel gevallen meer verband te houden met het ethisch rigorisme
van Da Costa en Groen van Prinsterer dan met de relativistische en casuïstische
ethiek van de geletterde zeventiendeeeuwer. Het primaat van het moralisme, de
veronderstelde ambitie om te beleren, dreigt deze dimensie echter geheel aan het oog
te onttrekken.
De moralistische interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten heeft geleid tot het
hanteren van goed-kwaad dichotomieën als richtsnoer bij de beoordeling van
personages. In de Gysbreght van Aemstel is het duidelijk dat Gysbreghts tegenstrevers,
gekeken naar het spoor van ontreddering en vernietiging dat ze door de stad trekken,
op weinig sympathie aanspraak kunnen maken. Maar moeten we daaruit concluderen
dat Vondel Gysbreght als een held en als een moreel exempel wilde voorstellen? Dit
is inderdaad de meest gangbare visie op deze toneelfiguur en over het algemeen is
dit bovendien het uitgangspunt van een interpretatie die Gysbreght van Aemstel als
een lokale grootheid voorstelt, die ondanks zijn tragische ondergang een voorbode
is van de Amsterdamse bloei en machtsontplooiing in de zeventiende eeuw.
Deze veronderstelde heroïek en deugdzaamheid van Gysbreght heeft vele
interpreten parten gespeeld. Welke betekenis moet er gehecht worden aan een held
die onvermoeibaar strijdt, die vecht voor zijn stad en zijn geslacht, maar die
desondanks roemloos ten onder gaat en die zijn stad, inmiddels veranderd in een
rokende puinhoop, moet achterlaten om haar nooit meer terug te zien?
Ik wil hier wel bekennen dat ik tot voor kort niet erg hield van Gysbreght van
Aemstel. Inderdaad, ik vond het stuk cerebraal en statisch, een spel waarin handeling
en thematiek een geheel eigen route volgden, zonder ooit op een zinrijke manier in
elkaar over te vloeien. Achteraf besef ik dat de vertwijfeling van de verschillende
onderzoekers in mijn eigen gebrek aan appreciatie doorwerkte. Bovendien klonken
de schaarse stemmen die de Gysbreght wél tot een groots meesterwerk verklaarden,
zoals die van Gerard Knuvelder, weinig geloofwaardig.
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Het is de paradox van de onderzoeker dat hij eerst heel veel kennis moet verwerven
alvorens hij datgene wat hem is geleerd terzijde kan schuiven. Na me enige jaren
met zeventiende-eeuwse visies op hartstochten, wanen en allerlei vormen van
dubbelzinnigheid te hebben beziggehouden, begon ik nog eens aan Gysbreght van
Aemstel. Bijna alle school- en handboekenwijsheid over dit stuk viel in duigen.
Gysbreght een held? Toch eerder een melancholicus die het zicht op zijn eigen situatie
geheel is verloren. Gysbreght wijs? Niet zo wijs of hij begaat een aantal cruciale
beoordelingsfouten. Gysbreght moedig? Moedig zeker, maar ook behoorlijk roekeloos
en hóógmoedig. Vertolkt het stuk de glorie van Amsterdam? Het stipt de glorie aan,
maar lijkt verder elke zelfgenoegzaamheid bij de zeventiende-eeuwse Amsterdammers
de kop in te willen drukken.
Het spel loopt over van de begoochelende wendingen en analogieën die afbreken
en in hun tegendeel verkeren. In dat spel van begoochelingen en verstoorde analogieën
zitten niet alleen de personages gevangen, ook de toeschouwer wordt er in opgenomen.
Dat diverse interpreten met hun duiding van de handeling niet tot een bevredigende
slotsom konden komen, zou wel eens hierin een verklaring kunnen vinden.
Het strekt hier te ver mijn visie op de Gysbreght in haar finesses uiteen te zetten
(zie daarvoor eventueel mijn artikel ‘Gysbreght van Aemstel als tragische held’ in
De zeventiende eeuw 12 (1996) p.359-377). Mijn persoonlijke openbaring kwam
erop neer dat ik eindelijk inzag dat de Gysbreght een door en door barok kunstwerk
is. En het merkwaardige was dat ik dat vijftien jaar geleden waarschijnlijk ook al
vond, met dit verschil dat ik toen nog de algemeen Nederlandse afkeer van barok
deelde (als illustratie van die algemene afkeer spreken de betekenissen die in de Van
Dale aan ‘barok’ worden gehecht boekdelen). Maar in de tussentijd was ik de barok
gaan waarderen als een uitdagende, geestige, begoochelende en virtuoze literaire
stroming, waarin de interpretatieve vermogens tot het uiterste worden beproefd.
Wie greep wil krijgen op het barokke kunstwerk dwaalt met zijn geest van het
detail naar het grote geheel, en van het grotere verband terug naar het detail. En een
twintigste-eeuwer zal in zijn interpretaties bovendien de historische context moeten
betrekken, zo zeg ik mijn leermeester Eddy Grootes na. Dit proces kan alleen op
gang worden gehouden door nieuwsgierigheid én bewondering. Het eerste willen de
meeste neerlandici wel aanvaarden, het laatste zien we echter maar zelden aan de
dag treden. Terwijl er geen betere aanjager van de nieuwsgierigheid is dan oprechte
bewondering, probeert de literair-historicus er toch vrij van te blijven, bang als hij
is voor esthetiserende oordelen en subjectiviteit.
Toch zou in het geval van Gysbreght van Aemstel het bewonderende oordeel van
Hugo de Groot een goede raadgever geweest
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kunnen zijn. Want aan de Gysbreght mankeert niets. Het is een verbluffende en
uitdagende literaire tekst die regel voor regel boeiende gezichtspunten kan oproepen.
Maar is het niet juist die verfijnde barokke inslag die een goed begrip door het grote
publiek misschien in de weg moest staan? Het valt niet uit te sluiten: kennis van de
traditie en de historische context waarin dit drama is ontstaan, is in dit geval bijna
onontbeerlijk. Maar wat het stuk vooral tegen heeft gehad, is de loden last van de
traditie waarin Gysbreght eeuwenlang de rol van nationale held tegen wil en dank
moest spelen.
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Hanna Stouten
Bleek van oogen; maar diepdenckend
ALS JE TWINTIG JAAR GELEDEN IN DE VAKGROEP HISTORISCHE
LETTERKUNDE EN TEKSTINTERPRETATIE IN AMSTERDAM vroeg wie er
wel eens voor zijn plezier een oude tekst las, werd je onthaald op nauw verholen
irritatie: ongepaste vraag. Historische teksten waren er om bestudeerd te worden;
hun functie moest gepreciseerd, en emoties kwamen daar niet aan te pas. Met enige
gêne riep men zich een collega in herinnering die op college een fragment van Hooft
of Huygens had voorgelezen en zich ontroerd had getoond; iemand wist te bedenken
dat het spel moest zijn geweest...Kortom, lezen voor je plezier deed je in je vrije tijd,
en na sluitingstijd viel daarover dan wel te praten. Op feestjes vielen de namen:
Updike, Bellow, een enkeling las George Elliot. Oude teksten hoorde je nooit noemen.
Het was in Utrecht dat ik eens van een vakgenoot vernam hoe mooi Augustinus
Belijdenissen waren, en ook Castiglione werd me daar aangeraden. Met de inzet voor
de afscheidsbundel Ed Grootes heeft Amsterdam zijn strikte functionalisme losgelaten:
‘auteur of tekst van voor Multatuli met wie je echt contact hebt gekregen’. Deze
tournure van de eerste orde is waarschijnlijk aan Grootes goed besteed: hij heeft
altijd de indruk gemaakt werkelijk om sommige teksten te geven.
Mijn mooiste teksten zijn lyrische teksten: ‘Ay, al es nu die winter cout’, een sonnet
van Hooft, een regel van Poot, sommige natuurgedichten van Staring, zij raken hier
en daar de eeuwigheid, net zoals Gorter, Leopold en Bloem. Maar er is een stuk
beschrijvend proza dat dezelfde indruk op mij maakt als sommige lyrische poëzie.
Het is een fragment van het portret dat Hooft schilderde van Hendrik IV:
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Uyterlycker ghedaante is hy gheweest van matighe lenghte, welgeschapen,
vroeg grys, saluw van trony, bleeck van oogen; maar diepdenckend, ende
zeer ernstigh van ghelaat, ende daar een' rustigheidt onder: in 't spreken
kort ende kraftigh, ende wonderlyck wacker in 't wederspreken.
De tekst, mijn fragment bestaat uit zeven zinnen. Het was direct mooi, de eerste
keer dat ik het las; het moet in 1969 zijn geweest, op de MO-b-opleiding in Utrecht
waar het vak zeventiende-eeuws lezen als apart vak in ere werd gehouden, waar zelfs
een docent staande hield dat historische taalkunde de ziel van het vak - hij bedoelde
de hele neerlandistiek - was. Hoewel ik aanvankelijk natuurlijk in beslag werd
genomen door pogingen tot de tekst door te dringen, ging ik hem van lieverlee vanzelf
begrijpen. Hooft en Staring hebben dit gemeen: als je gewoon aandachtig leest, geven
zij zich prijs en blijken zij glashelder.
Op het mooie portret kom ik straks terug; aanvankelijk viel ik behalve voor het
geheel, voor de leuke woordverklaringen: ‘saluw van trony’, niet ‘sluw’ maar
vaalbleek, grauw, verwant met het Engels ‘sallow’ en het Frans ‘sale’. Ook de
pregnante formulering dat enkelen waren gestorven aan ‘'t snyden van een ghesteurt
opzicht’ beviel mij als alternatief voor ons ‘dodelijke blikken’.
Prachtig is ook dat Hooft Het leven van Hendrik de Grote schreef voordat hij aan
de Nederlandsche Historien begon, en het schrijven van deze biografie beschouwde
als een oefening. De ernst die daaruit spreekt, de bescheidenheid. Een oefening die
tegelijk meesterproef is. Het schijnt dat Hooft in Muiden een portret van Henri IV
had hangen; misschien heeft dit model gestaan bij de beschrijving.
Waarom bewonderde hij hem zo? Om zijn karakter, zoals uit het fragment blijkt,
maar ook om zijn politieke tact; Henri IV bleek te kunnen wat de nazaten van Willem
de Zwijger niet vermochten: protestanten en katholieken in vrede in één land laten
leven. Later, in Frankrijk, heb ik begrepen waarom Willem de Zwijger voor de
studenten pas gaat leven als je hem naast Henri IV zet: twee even idealistische als
sensitieve mensen, beiden uitgerust met een groot gevoel voor het algemeen welzijn,
twee irenische strategen. Niet alleen vrouwen vielen voor hen (en zij beiden voor
vrouwen); ook voor de aanhang, soldaten zowel als het volk, waren zij de
charismatisch leider. Tot in hun levenseinde, beiden werden vermoord, behouden
zij verwantschap.
Nogmaals, de hele Hendrik de Grote is intern en cultuurhistorisch een prachttekst,
en als ik niet al in de achttiende eeuw had gezeten toen ik dat in zijn geheel doorkreeg,
had ik er werk van gemaakt.
Want de belangrijkste reden voor mijn sympathie heeft zich pas gevormd toen ik
al lang in de Verlichting werkte maar vaak uit nostalgie zeventiende eeuws las. Hooft
beschrijft het uiterlijk
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omdat dat het innerlijk blootlegt. ‘Zyne kledingh was doorgaands onkostelyck,
zonderling geduurende het inlandsch oorlogh: om de zuinigheidt te doen achten onder
den adel, ende zich te lyden nevens de geenen die zich leden om zynen dienst.’ In
één adem zowel de uiterlijke presentatie als de beweegredenen daarvan. Waarom
vond ik dat zo mooi?
De meeste beoefenaren van de achttiende-eeuwse Nederlandse literatuur menen
dat pas in de achttiende eeuw de fysiognomie - de oude (Aristoteliaanse) leer van de
correspondentie tussen innerlijk en uiterlijk - in Europa, en ook in Nederland - herleeft.
Het verhaal wil dat Europa heeft moeten wachten tot Johann Kaspar Lavater in 1775
met het eerste deel van zijn Physiognomische Fragmente de leer nieuw leven inblies.
Talrijke beschouwingen over de bevordering van de mensenkennis volgden; de
fysiognomie van de Nederlander, de Brit, de Fransman werd gekoppeld aan de vraag
naar het nationaal karakter. Allemaal interessante ontwikkelingen; ik heb er lang
vurig in geloofd en aan meegedaan. En dat was in zekere zin natuurlijk en nodig; de
studie van de achttiende eeuw heeft binnen de neerlandistiek lange tijd op achterstand
gestaan en een goed deel van de pogingen het vakterrein af te bakenen, bestond uit
duidelijk maken aan de renaissancisten dat de achttiende eeuw werkelijk niet de
automatische voortzetting van de zeventiende was. Grootes cum suis moesten echt
niet blijven denken dat Van Effen uit Huygens begrepen kon worden. Bij de
dix-huitièmistes uit de jaren zeventig heerste verbazing over de generositeit waarmee
de renaissancisten over de achttiende eeuw oordeelden, en die verbazing kreeg, onder
de druk van formatieplaatsen-bevechten en onderzoeksgelden-bemachtigen, vaak de
vorm van met te weinig materiaal te scherpe stellingen betrekken. De
achttiende-eeuwer uit die jaren had al of niet uitgesproken de zinspreuk van Henri
IV in zich: ‘provocatus pugno’, in Hoofts woorden: ‘geterght vecht ick’; in
hedendaagse bewoordingen: het was de machteloosheid van de nieuweling tegenover
de gevestigde orde die in de Gouden Eeuw scheen te zetelen.
Als ik in die jaren van strijd Hoofts portret van Hendrik de Grote las, kreeg ik het
vermoeden dat de tegenstellingen niet zo groot waren als wij vaak dachten, soms
kwam zelfs de gedachte terug dat het vak toch als één geheel gezien zou kunnen of
mogen worden. Want wat doet Hooft met deze Hendrik De Grote, ‘bleek van oogen;
maar diepdenckend’? Hij schetst, niet alleen in dit ene zinnetje maar met verschillende
tegenstellingen, het portret van een man die er uitziet als een flegmaticus maar dat
allerminst is. Sterker, ook zijn ‘effen’ gedrag heeft een dieper grond. Hooft schetst
een fysiognomisch beeld, volkomen traditioneel, maar laat tegelijk zien dat het beeld
bedriegt. Een aantrekkelijke uitgangspositie voor een biograaf, zou men denken,
maar het portret bevindt zich aan het einde van de levensbeschrijving en dient vooral
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om de gecompliceerde levensloop begripsvol af te ronden. Waar het voor mij om
gaat, is dat Hooft het systeem zo soepel hanteert en blijkbaar aanneemt dat zijn lezers
weg weten met zijn observaties. Alles geschiedt heel terloops, en juist dat verraadt
de diepe vertrouwdheid bij auteur en lezer.
Het lezen van dit portret troostte mij: de eenheid van het vak was groter dan de
achttiende-eeuwers vermoedden, en althans hier hadden de renaissancisten gelijk
met hun continuïteitsdenken, al was het jammer dat zij ons bij mijn weten toen niet
op deze plaats wezen. Huygens' Zedeprinten hadden wel alle eer van een plaats in
de traditie der typenbeschrijving gekregen, al werd Huygens' bekendheid met de
traditie verklaard door de toevallige kennismaking met het genre, op reis in Engeland.
Hoofts plaats is sterker, want nonchalanter, organischer.
In een poging enkele Fransen te tonen waartoe Hooft in staat was, vertaalde ik de
twintig regels; toen alle fouten eruit waren, bleef een tekst over die ook door kenners
van de Grand Siècle nog werd bestempeld als ‘diablement difficile’.
Voor mij overheerst altijd de strenge, bijna diagnostische blik, de strakke
schoonheid van de zinnen (las Hooft ze zichzelf voor?) en bovenal de waarschuwing.
Voor een achttiende-eeuwer moet er immers wat te leren zijn.

Bijlage
Fragment Hooft: ‘Beschrijving van Hendrik de Grote’; uit: C. Van de Ketterij,
Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten (Groningen 1976, tweede
druk).
1. Uyterlycker ghedaante, is hy gheweest van matighe lenghte, welgheschapen,
vroegh grys, saluw van trony, bleeck van ogen; maar diepdenckend, ende zeer
ernstigh van ghelaat, ende daar een' rustigheidt onder: in 't spreken kort ende
kraftigh, ende wonderlyck wacker in 't wederspreken.
2. In 't bestraffen gingen hem de woorden af met zulck een' scharpheidt, ende den
misdoenden zo na, dat men meent eenighe daar over gestorven te zyn: als oock
aan 't snyden van een ghesteurt opzicht.
3. Zyne kledingh was doorgaands onkostelyck, zonderling, geduurende het
inlandsch oorlogh: om de zuinigheidt te doen achten onder den adel, ende zich
te lyden nevens de geenen die zich leden om zynen dienst.
4. Gelycken regel hieldt hy in zyne tafel, meer met redeneering van begaafde
vernuften, dan met overdaadt van leckernije gestoffeert. Zyn zin was renlyck
ghedient te zyn, ende van welgegheslaghe spyze: op zyn Italiaansch.
5. De overdaadt der praalstaatsien ende triomphen plaght hy af te slaan, op rede,
datze den behoeftighen van achtbaar-
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heidt nodigh waren; niet den geenen die door deughd hunner daden zich in
aanzien gestelt hadden.
6. Van ghezight was hy uytnemende wacker; maar van ghehoor gauw, boven alle
geloof: zulx dat hy van verre vatte, 't geen een gemeen oor van op 't naaste by
inluistering niet verstaan kon.
7. 't Geen op zyn' lof te zeggen valt, is, dat hy eens door dwang, andermaals willens
der Gereformeerden belydenis verzaackt heeft: daar hy Gode alleene rekening
van schuldigh was; ende geene menschen zich qualyck by bevonden hebben.

Mooi meegenomen?

162

Toos Streng
De mantel der liefde
WANNEER EEN KRITIEK VAN E.J. POTGIETER EINDIGT MET ‘VERVOLG
EN SLOT IN HET VOLGENDE NUMMER’, MOET DE lezer niet verbaasd zijn
wanneer er nog vijf lijvige afleveringen in evenzovele Gids-nummers volgen. Ook
bij J.A. Alberdingk Thijm loopt het nog al eens uit de hand. In 1842, bijvoorbeeld,
begint de dan 22-jarige in de Kunstkronijk manmoedig aan een studie naar de
‘Kompositie in de kunst’; de negende en laatste aflevering zou pas in 1858
verschijnen. Zo bont maakt Thijm het niet vaak, maar zijn artikelen en
boekbesprekingen dijen vaak tot ongekende proporties uit.
Potgieter en Thijm ontwikkelen hun gedachten tijdens het schrijven en laten zich
ondertussen inspireren en uitdagen door alles wat ze lezen. Hun voortdurend groeiende
boekenkast, toevallige ontmoetingen en, niet te vergeten, reacties in de pers op eerdere
afleveringen van hun kritieken en verhandelingen, zijn steeds aanleiding in een
volgende aflevering een volwaardig essay te wijden aan een aanvankelijk
ondergeschikt motief of terloops geuite gedachte.
Die gretigheid maakt hun werk voor een literatuurhistoricus tot een nachtmerrie.
Ver afdwalend van het werk dat ze recenseren en schijnbaar uit het niets worden
enorme verhandelingen opgezet over de meest uiteenlopende thema's. En niet alleen
over literatuur. Veel wordt er, soms met de haren, bijgesleept. Politiek, theologie,
filosofie, geschiedschrijving en natuurwetenschap en - zeker in het geval van Thijm
- ook de beeldende kunsten, alles komt aan bod. Daarbij moet je er tevens op bedacht
zijn dat ze bij toeval een achttiende-eeuws geschrift - soms een klassieker, soms een
obscure verhandeling - onder ogen hebben gekregen. Zij presenteren iets als nieuw,
niet omdat het nieuw is, maar om-
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dat ze het net zelf gelezen hebben. Thijm en Potgieter nemen als een spons op wat
hun ter ore of onder ogen komt en pikken er zonder scrupules dat uit wat hun eigen
gelijk bevestigt of wat hun, juist omdat ze het oneens zijn, op nieuwe gedachten
brengt.
Wat moet je met dergelijke scribenten, wier werk lijkt te worden gekarakteriseerd
door stuurloosheid en willekeur en die eerder naar aanleiding van, dan over een werk
schrijven? Die er geen been in zien binnen korte tijd van mening te veranderen en
ondertussen met groot aplomb de meest boude beweringen doen. Wat zijn ze er
bovendien op gebrand iedereen van hun gelijk te overtuigen! Maar wie willen ze
eigenlijk overtuigen? Zichzelf, volgens mij. Potgieter en Thijm zijn typische
autodidacten, die voortdurend op zoek zijn. Hun kennis hebben ze zich door zelfstudie
eigen gemaakt. De zelfgenoegzame houding van vele universitair geschoolden is
hun vreemd. Zij hebben nooit het idee dat ze volledig op de hoogte zijn.
Juist hun gretigheid vind ik zo aantrekkelijk. Naast de keurig afgemeten maar
hoogst voorspelbare enerzijds/anderzijds-verhandelingen van J.H. van der Palm en
Abraham des Amorie van der Hoeven (alias Bram Bluf) vind ik het werk van Potgieter
en Thijm een verademing. Zij weten niet; zij zoeken, met alle gevolgen van dien. En
met de willekeur van hun werk valt het bij nader inzien mee. Zij weten immers wat
ze niét willen. Beiden zijn ontevreden met de literatuur en de kunst van hun tijd.
Beiden zijn ervan overtuigd dat het beter moet en dat het beter kan. Beiden zoeken
naar de vorm die die nieuwe kunst moet krijgen: Potgieter vanuit zijn nationalistisch
geïnspireerde, protestantse kunstovertuiging; Thijm uitgaande van een katholieke
opvatting. Hoe dat protestantisme, dat nationalisme en dat katholicisme in de kunst
en literatuur van de toekomst tot uitdrukking moet komen en wat de daartoe geëigende
vormen en idealen moeten zijn, is hen echter, zeker aanvankelijk, niet duidelijk.
De uitgangspunten van Thijm en Potgieter lopen uiteen maar zij hebben meer
gemeen. Hun houding is hetzelfde. Beiden zoeken de confrontatie. ‘Ik ben het
polemiesch leven een weinig gewoon’, schreef Thijm in 1853, ‘en, ik verbloem het
niet: ik bemin het; ik geloof aan zijn vruchtbaarheid.’ Potgieter had hetzelfde kunnen
zeggen. Potgieter en Thijm willen niets liever dan dat een ander gaten schiet in hun
net opgemetselde bouwwerk; dat een ander hun wijst op de inconsequenties of
onvolkomenheden van hun betoog. Geen wonder dat Thijm en Potgieter elkaar
regelmatig van weerwoord dienen en met kennelijk plezier op elkaars werk reageren.
Dit wordt gecombineerd met een groot respect voor elkaars principiële houding. Zij
willen elkaar niet bekeren, maar dagen elkaar uit: ‘Laat me nu maar eens zien waar
het niet klopt’. Wanneer niemand op hun uitdagende opvattingen reageert, laten ze
hun gedachten een zachte dood sterven of formuleren ze in volgende stukken hun
stellingen nog uitdagender.
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Beiden hebben hun tragiek. Na 1848 schrijft Potgieter jarenlang nauwelijks kritieken
meer. Hij is ingehaald door de tijd. De omwenteling in het esthetische denken die
hij zelf heeft helpen voorbereiden, wordt hem noodlottig. Het lukt de criticus Potgieter
niet zich de nieuwe literaire uitgangspunten zo eigen te maken dat hij ermee kan
spelen, en dergelijke gedachte-experimenten vormen nu eenmaal de basis van zijn
kritieken. Thijm worden de consequenties van zijn geloofsovertuiging voor zijn
kunstopvatting steeds duidelijker, mede doordat tijdgenoten van andere gezindten
ze hem hardhandig inwrijven. Het pad wordt nauwer, lijkt het wel, al houdt Thijm
manmoedig vast aan zijn streven niet alleen voor eigen kring te schrijven en blijft
hij in tijdschriften van allerlei kleur en overtuiging publiceren. Zijn hele leven
oordelen niet-katholieken hem echter te katholiek en vinden katholieken hem niet
katholiek genoeg.
Of ik een persoonlijke verhouding heb met negentiende-eeuwers? Nou en of. Ik
heb duidelijke sympathieën maar ook uitgesproken afkeuren. Jacob van Lennep vind
ik een corpsbal. Ik zou nog liever plees schrobben dan me uitvoerig met deze
negentiende-eeuwse Hans Wiegel bezig te houden. Carel Vosmaer is cultuurhistorisch
interessant, maar ik vind hem een koude kikker, een nare, zelfingenomen man. Ik
heb grote bewondering voor de denkkracht van Bakhuizen van den Brink, het
doorzettingsvermogen van Bosboom-Toussaint en het stilistisch vernuft van Busken
Huet. Maar de mantel der liefde reserveer ik voor Thijm en Potgieter. De emeritus
moet het me vergeven. Mijn bijdrage is een lofzang op de autodidact.
Bijlage
‘Wandalisme’, uit: De Spektator. Kritisch en historisch kunstblad (1848), deel 8,
p. 280-281.

Wandalisme
XI.
Ja, afbreken - dat kunnen ze! Gij moet het zien, met wat een ‘wijzigheid’, wat
snuffelende of smadend opgetrokken neuzen, wat lachrimpelend kaakvel, wat
betweterig oog, de domme metselbende van thands weêr heel complaisamment een
trapjensgeveltop van 1600, in de nabijheid van 't stadhuis, heeft weggebroken, en
nu weêr een van die aardige geveltjens met rood en wit geschakeerde steenen, naïeve
bâreliëfs van weidende schaapjens of grimmende monsters, en konsooles of modilions
van den zelfden aard, benevens versierde quartstaven, ter ondersteuning van de
vliegende tweede en derde verdieping, wegbreekt, aan het hoekhuis van het Singel
en de Gasthuismolensteeg, Met het niais gezicht van den
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Pierrot der funambules staat de ondernemer van het werk er naar te kijken, als zijn
werklui weêr een mandtjen afbraak naar beneden laten en voor goed een end aan de
‘vullisnesten’ maken, zoo als ze over-een-gekomen zijn alle beeldhouwwerk te
noemen (!).
Is het niet om te sterven van verontwaardiging - zoo veel cynisme, zoo veel
vrijwillig idiotisme in de verdelging, bij zoo veel inertie, zoo veel volstrekt
onvermogen in de daarstelling?
Zalig dan de beeldstormers van 1566! Ik ga het bewonderen, dat woedend gepeupel,
dat onder den drang van EEN BEGINSEL voor 't minst!), van een beginsel de schendige
hand slaat aan de voorwerpen van de heilige vereering der eeuwen! Ik zou ze kussen
die handen, die in een woedend, maar voor 't minst krachtig délire de heerlijkste
kunstwerken vernield hebben en bedolven in den stroom der revolutie. Ik zou mij
verbroederen met wat mij ijzing en afschuw heeft ingeboezemd, zoo mijne diepe
verachting, mijn smaad, mijn vloek voor de domme en geesteloze, de ellendige
Wandalen van tegenwoordig, met hun van den jenever bevende handen, hun lichamen
en zielen zonder pit, er te sterker door zou kunnen spreken. Stel u voor! De kunst,
een schoone, edele, bloeiend jeugdige koningsdochter, opgesloten met een hoop
crétins, die, als laatste term hunner bejegeningen, de maagd onder stil (niet eens
hartstochtelijk) gelach vastbinden, en lid voor lid met geschaarde pennemessen
afzagen.
Daar hebt gij het tooneel der hedendaagsche Wandalen, der bouwers, die onze
schoone Bouwkunst van de 16e en 17e eeuw vernielen - om er ons voor in de plaats
te geven hun wel vervloekte Grieksche lijst - dat is: niets; dat is minder dan niets.
En ons Instituut, en onze Akademie, en ons Goevernement kijken zoo iets aan - met
de handen in den zak!
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P.J. Verkruijsse
Liefde in de lagune
WIE ZIJN LEVEN LANG, TWEE HUWELIJKEN LANG, EEN LIEFDESBRIEFJE
BEWAART DAT HIJ OP ZIJN ACHTTIENDE heeft gekregen van een kortstondige
jeugdliefde, kan op mijn sympathie rekenen. Een gedicht dat de liefdestranen die uit
deze affaire vloeiden, tracht te kanaliseren, verdient alleen al daarom speciale
aandacht, zeker als het een van de vroegste gedichten van Pieter Corneliszoon Hooft
betreft.
Het desbetreffende gedicht, Chanson a Madame, is in alle edities van Hoofts
gedichten, vanaf Leendertz tot en met Tuynman/Van der Stroom, te lezen. ‘Lezen’
in dit soort leesedities betekent dan: de gepresenteerde tekst tot je nemen en als je
méér zou willen, zijn er óf woordverklaringen aan de voet van de pagina óf
variantenoverzichten elders in de editie óf verwijzingen naar secundaire literatuur.
Al dan niet geholpen door leeslinten moet de consument zijn weg vinden in de
schoonheid van onze literatuur uit het verleden.
Het is de taak van de historisch-letterkundige om teksten uit het nabije en verre
verleden toegankelijk te maken, in eerste instantie voor zichzelf, in tweede instantie
voor ieder ander die om welke reden of vanuit welke motieven ook interesse toont
voor dat verleden. Dat zogenaamde editeren van teksten is een vak apart geworden
met uitgebreide theorievorming en elkaar verketterende scholen. Er worden
verschillende editiesoorten onderscheiden, bestemd voor divers publiek respectievelijk
diverse marktsectoren. Er is tegenwoordig een handboek nodig - Marita Mathijsens
Naar de letter. Handboek editiewetenschap - om nog enigszins de weg te vinden in
de editiejungle.
Wie men echter ook wil bedienen met zijn editie - zo luidt het inmiddels algemeen
aanvaarde uitgangspunt -, altijd dient de-
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zelfde hoeveelheid voorwerk verzet te worden, omdat de editeur hoe dan ook inzicht
dient te hebben in de tekst- en drukgeschiedenis. Pas daarna is het mogelijk een
diplomatische editie te maken voor de vakgenoot of een hertaalde editie voor de
nauwelijks voorbereide propedeusestudent of een iets moeilijker leeseditie voor de
NRC-abonnee.

Zoete zotternij
Al die editoriale activiteiten staan - wanneer al het materiaal eenmaal verzameld is
- stijf van het maken van keuzes, want niet alles wat men overhoop gehaald heeft,
kan zomaar aan het beoogde publiek aangeboden worden. Men kan immers de
beschikking hebben over manuscripten (net en/of klad), drukken (wel of niet
geautoriseerd), archivalia (akten, brieven) en beeldmateriaal en men heeft te maken
met beeldvorming (oudere edities, secundaire literatuur) en de gehele cultuur- en
ideeëngeschiedenis waarin aanvankelijk auteur en tekst en later editeurs en vakgenoten
functioneerden.
Wat biedt men wie aan en hoe doet men dat het beste? In het geval van het Chanson
a Madame constateert de editeur in die verschrikkelijke beginfase waarin hij
systematisch bibliograaf, paleograaf, manuscriptograaf en analytisch bibliograaf
moet spelen, dat het gedicht is overgeleverd in één manuscript met varianten en in
drie contemporaine drukken, eveneens met varianten. Geconstateerd wordt verder
dat het gedicht sinds Leendertz herhaaldelijk is geëditeerd, zeer recent nog door
Tuynman/Van der Stroom, en in de secundaire Hooft-literatuur meer of minder
uitgebreid onderwerp van reflectie is geweest. Iemand die zich opnieuw op het
Hooft-editiepad zou willen begeven, kan óf denken ‘dat pad is platgetreden; ik hoef
dus niet meer’, óf ‘is er toch niet een andere weg om Hooft te presenteren aan een
hedendaags publiek?’
Want wat ziet de lezer van het leesgedeelte (deel 1) van de nieuwe standaardeditie
door Tuynman/Van der Stroom van Hoofts gedichten op p. 40-41? Als het een goede
lezer is, ziet hij een gedicht met als opschrift ‘Jn Venetia. 160j’, als titel Chanson a
Madame, een gedicht van negen strofen over een ongelukkige minnaar in een
Venetiaans decor en een toegevoegde slotstrofe waarin de minnaar, die ineens Diego
blijkt te heten, blijkbaar vliegensvlug per Alitalia zich verplaatst heeft naar de
Pyreneeën om aldaar zijn laatste klacht te uiten. Wellicht denkt de NRC-lezer: laat ik
maar eens even in deel 2 kijken om te zien wat hier aan de hand is, maar de gehaaste
propedeusestudent zal veeleer denken: wellicht hoort bilocatie als stijlfiguur thuis
in het petrarkisme, waarna hij doorbladert naar p. 42 om daar geconfronteerd te
worden met ‘Wech soete sotterny’.

Survivaltochten
Editeurs die van mening zijn dat ze keuzes moeten maken uit het
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vaak verwarrende aanbod van de bronnen om hun publiek niet te laten verzuipen in
de lagune van Venetië, noch te laten verdwalen in de ‘hooge Pijreneên’, houden er
geen rekening mee dat juist die survivaltochten, die nu weggemoffeld worden in een
brij van voetnoten, variantenoverzichten en versnipperde commentaren, vaak veel
aantrekkelijker zijn dan de gebaande paden. Wat nu verstrooid is over contemporaine
bronnen (het Rijmkladboek, de Bloem-hof, de Emblemata amatoria), tekstedities
(Leendertz, Stoett, Zaalberg, Overvloed van vonken, Tuynman/Van der Stroom),
biografie (Van Tricht), brieven (Van Tricht) en secundaire literatuur (met name de
artikelen van Keersmaekers en Tuynman), zou dat niet op de een of andere manier
bijeengebracht kunnen worden?
Tekstediteurs zijn daar huiverig voor. Liever werken ze - zeker in een klein
taalgebied als het onze - volgens het aanbouwprincipe: een kale leestekst in een apart
boekdeel dat in principe tot in het oneindige meekan en daaromheen de met de
ontwikkelingen in het onderzoek steeds veranderende commentaar in de vorm van
een boek of tijdschriftartikelen. Toch is het een illusie te menen dat de eenmaal
‘definitief’ vastgestelde basistekst ook werkelijk definitief is. Wat betreft het Chanson
a Madame is Tuynman/Van der Stroom een stap achteruit in vergelijking met
Leendertz en Stoett, ondanks het feit dat er in paleografisch opzicht (het vaststellen
van de tekst) vooruitgang is geboekt. De leesteksten bij Leendertz respectievelijk
Stoett zijn in ieder geval consistent in het editieprincipe: ‘erster’ tegenover ‘letzter
Hand’; Tuynman/Van der Stroom is een mixtekst geworden zoals Hooft die nooit
bedoeld heeft.

Roots
Als ik me nu eens op een aantal standpunten tegelijk stel, me vereenzelvig met een
publiek dat zowel de vakgenoot als de propedeusestudent als de NRC-lezer omvat
(met alle drie heb ik regelmatig te maken), waarom zou die trilocataire ‘ik’ niet
geïnteresseerd zijn in de speurtocht naar de roots van het op het eerste gezicht niet
zo bijster interessante Chanson a Madame, naar de auteur daarvan, naar die Madame
en die deus-ex-machinale Diego? We gaan immers op reis, op 11 juni 1598, met de
zeventienjarige Pieter Hooft, naar Frankrijk en Italië. Hoe ging dat toen en wat moest
hij daar? Was dit een normale grand tour ter voltooiing van de opleiding van een
jongeman uit dat milieu of lag de klemtoon meer op ‘utile’ dan op ‘dulci’? Had hij
onderweg nog ruimschoots tijd en gelegenheid voor culturele activiteiten of moest
hij van zijn vader vooral handelscontacten warm houden; liep hij in Frankrijk nog
wel eens een bibliotheek of boekhandel binnen?
En wat gebeurt er met een jongeman in Venetië wanneer hij daar enige tijd verblijft?
Dan wordt hij verliefd op ene Isabelle, ergens tussen 21 augustus en 3 december
1599, en zij op hem (‘Si quelquefois je fu du traict d'Amour atteinte’, aldus de
wijsaandui-
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ding bij het gedicht). Maar de plicht roept hem naar Rome, waar hij evenals te Venetië
bij een koopman logeert. Daar bereikt hem kort na 20 december het levenslang
bewaarde briefje van Isabelle waarin ze meldt dat het haar niet gelukt is hem achterna
te reizen; hij moet maar naar Venetië komen om samen ‘het besluit te nemen dat u
behaagt’ (‘nous prendrons quel resolusion qui vous plaira’). Waarom doet Hooft dat
niet meteen? Hij gaat eerst nog naar een aantal andere plaatsen voordat hij uiteindelijk
pas op 19 oktober 1600 weer in Venetië arriveert om er - wellicht geheel tegen het
bedoelde reisschema in - tot 27 maart 1601 te blijven. Was er tijdens de Italië-reis
nog schriftelijk contact geweest? Van Isabelle aan de nogal ambulante Pieter is
minder waarschijnlijk dan omgekeerd. In ieder geval lijkt het Hooft de moeite waard
terug te gaan naar Venetië.
Er rolt uiteindelijk echter een besluit uit dat Hooft blijkbaar niet behaagt: ‘Soo 'ck
heb gemint, en min, en ongetroost moet blijven.’ Het liefdesverdriet wordt
vormgegeven in een gedicht met een Franse titel (heeft Hooft in Frankrijk een
dergelijk gedicht ergens gezien?) en tal van petrarkistische motieven, waarvan hij
waarschijnlijk het klad meeneemt naar Amsterdam. Daar komt het in het net terecht
in het zogenaamde Rijmkladboek. En daar pas begint de tastbare tekstgeschiedenis.
Isabelle spookt nog rond in Hoofts hoofd, maar hij brengt varianten aan voordat hij
dit in zijn biografie delicate gedicht uit handen geeft aan zijn broeders in de
rederijkerskamer. In strofe 1 werkt hij puristisch twee romanismen (overgenomen
uit een Franse bron?) weg; in de strofen 8 en 9 wordt met minieme wijzigingen de
Venetiaanse entourage weggewerkt om het geheel te laten aansluiten bij een
toegevoegde strofe waarin Diego op de Pyreneeën zit te klagen. Via een of meer
afschriften komt het gedicht aldus - ongeauthoriseerd en met de nodige zetfouten terecht in de 2e druk van de Bloem-hof van 1610. Waarom Hooft een jaar later kiest
voor opname van het gedicht in zijn Emblemata amatoria zónder de Diego-strofe,
dus min of meer herkenbaar Venetiaans, is niet duidelijk. Kon dat nu omdat hij
inmiddels fatsoenlijk gehuwd was en volgens de geldende moraal zijn vroegere
liefdes niet meer angstvallig hoefde te verbergen?

Nieuw medium
Dit op zich niet zo bijzondere vroegrenaissancistische gedicht gaat pas leven als het
binnen de context geplaatst wordt van Hoofts biografie en tijd: zijn grand tour, zijn
plichten en pleziertjes in Frankrijk en Italië, de situatie in de rederijkerskamer, de
wijze waarop uitgevers in Amsterdam aan hun kopij komen voor de nieuwe
liedboeken, de geldende huwelijksmoraal. Een speurtocht naar de ware identiteit van
Isabelle (zij zou een dochter kunnen zijn van de in Venetië wonende Antwerpse
koopman Cornelius Hoens, een goede collega van Hoofts gastheer in Venetië, de
Nederlander Francesco Vrient) in archieven in Venetië en Ant-
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werpen, zoals ondernomen in het kader van de brieveneditie door Van Tricht, is
allerminst zinloos. Meer informatie over de (sociale) positie van Hoens zou een
verklaring kunnen leveren voor Hoofts blauwe scheen.
Hoe kan men ‘alle’ informatie met betrekking tot het Chanson a Madame bijeen
brengen op een voor ieder publiek aantrekkelijke manier, want ik zou graag duidelijke
facsimile's willen van alle manuscripten, oude drukken en archivalia, voorzien van
vlekkeloze transcripties met een duidelijk stemma betreffende de tekstgeschiedenis,
woord- en zakencommentaar en een parallelvertaling in modern Nederlands.
Bovendien wil ik aan de hand van oude en nieuwe kaarten Hoofts grand tour kunnen
volgen, contemporaine afbeeldingen zien van de steden die hij bezocht heeft en de
muziek willen horen die geklonken moet hebben over het Canal Grande. Een
dergelijke ‘editie’, niet alleen van dit ene gedicht maar van het gehele oeuvre van
Hooft, moet een ‘verbijsterend spel’ opleveren. De historische letterkunde kan slechts
overleven via multimediale editietechniek!
[Tekst volgens Eerste Rijmkladboek (UB Amsterdam, hs. II C 14), p. 249-250:]

Jn Venetia. 160j.
Chanson a Madame.
L'air:Si quelquefois je fu du traict d'Amour atteinte. etc.
Esprits qui souspirez. etc.
<Dus verandert en wtgegeven tot Amsterdam>
Soo 'ck heb gemint, en min, en ongetroost moet blijven,
K'en blasphemeer daerom, v O <laster v daerom jonge> Cupido niet;
K'en sal de delicate <tedersachte> Venus niet bekijven,
Noch oock niet de Godin oorsaeck van mijn verdriet.
Medogent Venus is, haer soon can niet bedroeven,
En mijn godin versmaet t'onwaerdich met bescheijt;
Soo die het blinde kint sijn schicht niet mochte proeven,
Dat wijt ick de Fortuin, en mijn onwaerdicheit.
De vlam, die sonder eindt mijn harte brant van binnen,
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De sachte wont des pijls mij niet te lijden geeft;
De Min doet mij geen smert; maer haer gebreck van minnen,
Die d'overschone borst te seer bevrosen heeft.
Voor v altaer Godin ick dickwils heb gaen knielen,
V biddend' om vergif soo ick rechtvaerdich lee;
Maer mijn versmaen gebêên, soo s'wt de mont mij vielen,
Voerd'se de lichte wint al naer de dulle see.
Wist ick dat in mijn smert v Godtheidt schiep behagen,
Gelijck als die in mij geen hulp te tónen doet,
En dat v was een lust de wreetheit mijner plagen,
Jck werd' licht altemilt van eigen sijel, en bloet.
Oft meend' ick door de dóót van Liefde vrij te raeken,
Die, sonder wederliefd, veel beter waer verjaecht,
Een Spaensche lemmer, in mijn borst, de wech soud maken,
Voor d'ongemeten brant, die r in besloten knaecht.
Maer is mijn droeve clacht onwaerdich vwer óóren?
Jck kent, helas! en neem in tegenspoet gedult;
Niemant sal v voor wreet van mij beclagen hooren,
Jck geef mijn avontuir, en cleen verdienst de schult.
Ver wt de straten eng, en woelige canalen, <drang, op berch, in woeste dalen>
Als snachts slaeprige wint de zee <het bosch> sacht overweijt,
Jck op de stille vloedt <Aen echo ick alleen> mijn clachten sal verhalen,
Die niet en antwoort, dan t'geen datmen selve seijt.
Een visscher <jager> die t verstaet, dewijl hij leijt sijn lagen,
Sal seggen, nae mijn doot, al waer sijn hart versteent:
Alhier ist daer den armen minnaer plach te clagen,
Die nu in Plutoos hóf sijn avontuir beweent.

Verandren cant.
[Eerste Rijmkladboek (UB Amsterdam, hs. II C 14), p. 301:]
[- Onder] laetste vaers vant liet: Soo 'ck heb gemint en min, etcr
Diego die van huis mistroostich was gaen vluchten
Verhaelden dus sijn clacht in d'hóóghe Pijreneen,
De steijle rootsen, groen medogent met hem suchten,
Maer t'harte van syn vrouw was harder dan de steen.
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[Eerste Rijmkladboek (UB Amsterdam, hs. 11 C 14), p. 250:]
Diego die van huis mistroostich was gaen vluchten,
Deed dus syn droeve clacht in d'hooge Pyrenêên:
De steile rootsen groen medoogend met hem suchten,
Dan t harte van sijn Vrouw was harder als de steen.
Dese veers is t Amsterdam oock bij gedaen
en t samen wtgegeven onder naem van
Don Diegoos clacht.
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George Vis
Jan Kinker over het onzegbare
Veel woorden zijn er, die slechts onzin in zich sluiten;
Nog meer gedachten, die geen woordenklank kan uiten,
En die geen zinn'lijk beeld, geen teeken achterhaalt Door dichters flaauw gevoeld, door denkers nooit bepaald.

DIT KWATRIJN VAN JAN KINKER VERSCHEEN IN DE NEDERLANDSCHE
MUZENALMANAK VAN 1831. DE AUTEUR WAS NAUWELIJKS BEKO-men
van de schrik van 1830, het jaar van de Belgische afscheiding, waarin hij was
weggejaagd uit zijn woon- en werkplaats Luik, terug naar zijn oude en vertrouwde
Amsterdam. Ik stel me zo voor dat hij op dit cruciale punt in de geschiedenis van de
Benelux - die hij in zijn dromen had gezien als een symbolisch begin van een
wereldstaat - eens kort en bondig op een rijtje wilde zetten waar het uiteindelijk
allemaal om draait.
Je kunt je afvragen of zo'n kwatrijn als het bovenstaande ook nu nog kan
functioneren zonder dat men het uitsluitend koppelt aan kennis van persoon en tijd
van de auteur. Ik kom er zo op terug.
Als kind was ik vaak aan het piekeren. Ik weet niet of het ooit tot iets geleid heeft.
In ieder geval kan ik mij niet herinneren er ooit iets van opgeschreven te hebben. Ik
weet evenmin of ik er veel met anderen over heb gepraat. Zeker weet ik wel hoe dat
was in puberteit en adolescentie: avonden zat ik tot in de kleine uurtjes met vrienden
te bomen over ‘het enige dat echt van belang is in dit leven en daarna’. Jaloers kon
ik zijn op mensen die het in woord en geschrift allemaal zo duidelijk en voor eens
en voor altijd konden zeggen, vastleggen, zo dat je het kon inlijsten.
Van een ‘idealistisch’ schrijver als Kinker zou je een kwatrijn als het bovenstaande
misschien niet verwachten. Het biedt, zo kan de eerste indruk zijn, weinig hoop. Het
past misschien ook
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niet zo goed in het rijtje van de door mij destijds zo begeerde ‘definitieve uitspraken
over het leven en zijn randgebieden’. Maar iets daarvan heeft het toch wel, als
samengebalde levenswijsheid over cultureel gedrag. Het roept, vers voor vers, van
alles op:
- Enerzijds zijn we medeplichtig aan het laten klinken van holle vaten: de inhoud
is zonder betekenis.
- Aan de andere kant zijn er veel zinnige gedachten die niemand van ons ooit in
een vat vermag te gieten.
- Kunstenaars en schrijvers zullen voor deze gedachten niet de goede vorm vinden.
- Dichters en denkers kunnen ze niet tot bevredigende creaties omzetten.
De tekst lijkt actueel. Aan holle vaten geen gebrek, maar dat is tot daaraan toe.
Pijnlijker is het dat belangrijke dingen dikwijls niet gezegd (kunnen) worden. Herman
Gorters uitspraak ‘ik kan het toch niet zeggen’, gedaan in een van zijn bekendste
‘sensitieve’ verzen, kan met heel wat andere romantische klachten uit de literaire
geschiedenis worden aangevuld. De dichters delen hetzelfde lot als de filosofen:
niemand kan de pretentie hebben het juiste woord te spreken.
Pessimisme...of ‘romantisch idealisme’, dat blijven klagen tegen beter weten in?
‘Could I embody and unbosom now that which is most within me’, riep Byron, en
in één adem voegde hij er Kinkers poëticale probleem aan toe: ‘could I wreak my
thoughts upon expression’. Onder de filosofen is Sören Kierkegaard wellicht de
meest radicale als het gaat om het antwoord op de vraag naar de mogelijkheden van
de verbale expressie: ‘Alleen wie zwijgt, zegt iets’, is zijn conclusie.
Kinkers verwoording van het verwoordingsprobleem mag dan pessimistisch
klinken, het bevat tegelijkertijd ook een sprankje hoop. Hij is zijn leven lang blijven
geloven - vanuit een filosofische houding die wel eens ‘naïef’ genoemd is - in een
betere toekomst, waarin wijsgeer en kunstenaar uiteindelijk het ware woord ten volle
zouden spreken.
De mening dat denker en dichter in gebreke blijven, komt men ook in de twintigste
eeuw nog dikwijls tegen - wellicht meer dan ooit tevoren. Paul van Ostaijen zegt dat
het goede gedicht in zijn totaliteit uitsluitend in de geest van de kunstenaar bestaat
en dat de schriftelijke neerslag ervan slechts een deel daarvan laat zien. Van latere
schrijvers denk ik aan Rutger Kopland (‘wie wat vindt, heeft slecht gezocht’). Ook
hij zet, evenals Kinker, de denker (bij Kopland speciaal de wetenschappelijk
onderzoeker) en de dichter op één lijn: ze delen elkaars inzicht dat ze niet het laatste
woord hebben. Ook daarvan zou je kunnen zeggen dat het geen optimistisch geluid
is. Maar anders dan Kinker heeft Kopland de blik niet op oneindig. Positief is zijn
opvatting dat de ervaring bij het maken van een geslaagd gedicht
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dezelfde is als die van het vinden van een waterdichte formulering in een
wetenschappelijk geschrift: het ‘ik’ maakt dan plaats voor het ‘het’. Dichter en denker:
geen van beiden heeft ooit het laatste woord; wel kan iedere ‘vondst’ uitgangspunt
zijn voor nieuwe vragen en ‘vondsten’.
Kinkers gedicht vormt een sluitend geheel. De woorden en de gedachten komen
in twee fasen voorbij. Eerst in de volgorde van woord en inhoud (vs. 1). Dan in
omgekeerde volgorde (vs. 2) met een uitweiding over de twee groepen
woordgebruikers die in het spel zijn (vs. 3). In de slotregel staan ze broederlijk
verbonden naast elkaar in een gevarieerde herhaling en in een strategisch geplaatst
acconsonerend binnenrijm, op basis van een vormvaste alexandrijn. Vreemd is die
broederlijkheid niet, want voor Kinker zijn dichter en wijsgeer in de grond van de
zaak met hetzelfde werk bezig.
Waarom boeit mij deze tekst? Ik denk omdat de boodschap niet verouderd is. Maar
ook om de bondigheid waarmee het probleem is verwoord, en om de functionele
vorm. Mij treft de chiastische structuur, met ingebouwde progressie, van de eerste
helft, versterkt door het antithetische rijmpaar ‘sluiten’/‘uiten’ - het duo van ‘binnen
en buiten’ - met een climax naar de laatste, de expressie. Ook de tweede helft van
het gedicht is helder gebouwd, nu niet chiastisch maar parallel. Ook hier gaat het er
weer om dat de mens greep wil krijgen op de werkelijkheid, dynamisch zoekend
(pogend te ‘achterhalen’) of meer statisch analyserend (door te willen ‘bepalen’). En
ook hier zijn het de werkwoorden die het rijmpaar vormen. Stonden de twee
werkwoorden van de eerste helft in oppositie tot elkaar, hier liggen ze, gedubbeld,
in elkaars verlengde.
Na de eerste helft, achter vs. 2, zou het gedicht kunnen eindigen: twee regels, elk
begonnen met een hoofdzin en eindigend met een betrekkelijke bijzin, en een punt
erachter. De voortzetting van de tweede bijzin in een enumeratief vervolg (vs. 3)
wordt afgesloten in dezelfde geest: bepalingen bij ‘gedachten’ (vs. 4). Dit verschil
in opbouw tussen de eerste helft van het gedicht en de tweede helft, gecombineerd
met een inhoudelijk verschil, wordt ondersteund door de gepaarde rijmen en de
‘gepaarde’ plaatsing van de rusten in de regels. Zou de derde regel ook beginnen met
een hoofdzin, en samen met vs. 4 inhoudelijk teruggrijpen op de verzen 1-2, dan zou
men in de buurt komen van twee disticha. Nu leest men een kwatrijn.
In zijn opbouw is het gedicht klassiek, maar het boeit mij toch het meest door de
actualiteit van de inhoud. De schreeuwende reclame van de media tegenover de
onmacht van het publiek om er iets zinnigs over te zeggen, en er iets zinnigs tegenover
te stellen - het is in het neoliberale tijdperk van nu een probleem van de eerste orde.
De ontideologisering van de jaren tachtig, de gefragmenteerde losse eindjes van de
maatschappij, het postmo-
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dernisme in filosofie en kunst - het wekt allemaal niet de indruk dat er een antwoord
te geven valt op de grote vragen. Postmodernisten zeggen de taal niet meer te kunnen
hanteren als middel om de werkelijkheid te bespreken. Door zijn chaotisch
wereldbeeld is de schrijver niet in staat een coherent taalbouwsel te creëren, en
aanspraak maken op originaliteit kan hij al evenmin.
Wie nu leeft, heeft misschien één voordeel boven iemand als Kinker: hij heeft
geen last meer van een romantisch-idealistische obsessie. Maar wat is realistischer:
de fundamentele twijfel van sommige twintigste-eeuwers of de romantische klacht
van een Kinker? Kinker is weliswaar somber gestemd, maar hij gaat niet zover dat
hij de schrijver ieder gevoel voor zinvolle uitspraken ontzegt. Integendeel, hij gunt
hem een (kleine) kans op mogelijkheden daartoe.
De visie van Kinker - een vergelijking met Kierkegaard laat dat snel zien - is niet
pikzwart. Er is nog hoop. Kinker is wel eens bestempeld als iemand zonder
realiteitszin. Maar realisme heb je in soorten en maten. Dat van hem heeft het in zich
om tijdgenoot en nageslacht een steuntje in de rug te geven.
Idealist? Realist? Kinker, met zijn woordfilosofie, is minder tijdgebonden dan op
het eerste gezicht lijkt. Hij zegt duidelijk dat een schrijver zelden duidelijk is: zijn
fraaie sententia staat aldus een beetje haaks op de inhoud ervan. Die paradox is
bemoedigend. Wie dit kan zeggen, staat niet helemaal met lege handen, en nodigt
bovendien anderen uit tot schrijven.
Ik wil het kwatrijn niet inlijsten, maar ik houd het nog wel even bij de hand...voor
een komende golf van postpostmodernisme.
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Paul Wackers
Leven met een vos
WETENSCHAPPELIJKE CARRIÈRES KUNNEN STERK VAN HET TOEVAL
AFHANGEN. ZO BEN IK EIGENLIJK PER ONGE-luk Reynaertspecialist geworden.
Toen ik namelijk een scriptieonderwerp zocht, wilde mijn begeleider net iets te weten
komen over Reynaerts historie, de tweede grote Reynaerttekst uit de
Middelnederlandse letterkunde. Hij stelde dus die tekst als onderwerp voor. Ik heb
zijn suggestie gevolgd en toen ik enkele jaren later naar een dissertatie-onderwerp
zocht, lag het dus tamelijk voor de hand om opnieuw Reynaerts historie te nemen.
Op zoek naar gesprekspartners voor dat dissertatieonderzoek kwam ik in de kringen
van de International Reynard Society terecht. Dat contact leidde uiteindelijk tot het
redacteurschap van Reinardus, het jaarboek van die vereniging, en ten gevolge
daarvan vormen de figuur Reynaert en de tekst Reynaerts historie nu al ruim
vijfentwintig jaar rode draden in mijn leven...en ik heb er nog geen dag spijt van
gehad. Als ik hier probeer om mijn fascinatie voor die tekst te verduidelijken, is dat
dus niet alleen een oratio pro vulpecula maar ook een apologia pro vita sua.
Reynaerts historie heeft deze eeuw vrijwel steeds in de schaduw gestaan van Van
den vos Reynaerde. De populariteit van dat laatste verhaal is heel begrijpelijk. Het
doet namelijk buitengewoon modern aan, met name door zijn plot. Alle gebeurtenissen
vloeien logisch uit elkaar voort. Je wilt als lezer dus weten wat er gaat komen, hoe
het afloopt. En als dat wordt aangekondigd, dan wil je weten op welke manier het
zal gebeuren. Zo'n soort verhaal is in de Middeleeuwen ongebruikelijk, maar in deze
tijd zeer gewoon. Je voelt je als lezer dus meteen ‘thuis’. Dat geldt ook voor het
eerste deel van Reynaerts historie, want dat volgt de tekst van Van den vos Reynaerde
meestal op de voet. Reynaerts historie is echter
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langer. Reynaert vertrekt namelijk niet uit het rijk van Nobel, maar keert terug naar
het hof en verwerft tijdens zijn tweede confrontatie met de hofdieren de positie van
plaatsvervanger van Nobel.
In dat tweede deel zijn het niet langer de gebeurtenissen die spanning wekken. (Er
gebeurt een tijd lang ook maar heel weinig.) De spanning ontstaat nu doordat
voortdurend allerlei elementen uit het eerste deel opnieuw worden opgeroepen, maar
in een variante vorm. Het gaat dus veel minder om de gebeurtenissen zelf als wel
om de relaties die je als lezer moet leggen tussen het verleden en het heden van het
verhaal. Twee voorbeelden.
De aanklacht over de moord op de hen Coppe uit het eerste deel correspondeert
met een aanklacht over de moord op de ravin Scerpenebbe uit het tweede deel. Coppes
lijk wordt op een draagbaar het hof binnen gedragen. Van Scerpenebbe arriveren
slechts enkele veren. De rest heeft Reynaert opgevreten. De misdaad is dus beter
gelukt. Er is minder waar men Reynaert op kan ‘pakken’. Dat blijkt ook. In het eerste
deel zet de dood van Coppe het eigenlijke proces in gang. Haar lijk is dus ook een
centraal element in Reynaerts veroordeling. In het tweede deel echter heeft Reynaert,
als hij opnieuw aan het hof gekomen is, geen enkele moeite om die veren ‘weg te
verklaren’. Hij krijgt pas problemen als Nobel hem verwijt, dat Reynaert hem de kop
van Kuwaert in de pelgrimstas heeft gestuurd. Daarvoor zal hij hem hangen.
In Reynaerts antwoord op dat verwijt komt het schatmotief terug. In het eerste
deel is Reynaert begenadigd in ruil voor een schat die hij zou bezitten. Nu zegt hij,
dat hijzelf drie sieraden uit die schat in de pelgrimstas heeft gestopt en ze aan Kuwaert
en Bellijn heeft meegegeven als cadeaus voor het koningspaar. Kuwaert is vast
vermoord door onverlaten die ze in bezit wilden krijgen. Ze zijn namelijk van
onschatbare waarde. Vervolgens werkt Reynaert dat omstandig uit en door zijn
beschrijving krijgen de sieraden behalve een materiële ook een geestelijke waarde.
Ze zijn niet alleen uniek, ze bieden de bezitter ook onkwetsbaarheid,
onoverwinnelijkheid, wijsheid, inzicht, etc. Geen wonder dat de koning ze wil hebben.
Maar hoe welsprekend Reynaert de sieraden ook gestalte en ‘realiteit’ geeft, ze zijn
natuurlijk evenzeer gelogen als de eerste schat. Zowel bij Coppe/Scerpenebbe als
bij de schat/sieraden is dus sprake van parallellie én van overstijging. Het is aan de
lezer om dat te ontdekken.
Het eind van het verhaal is dan een verrassing, omdat een heel nieuw element
optreedt. De wolf, die het met woorden niet van de vos kan winnen, daagt hem uit
tot een duel. Het verbale vechten wordt gecompleteerd door lichamelijke strijd, maar
ook daarin toont de vos zich de slimmere en daardoor de overwinnaar.
Een eerste niveau waarop de tekst plezier geeft, is dus intellectueel. Het is leuk
om te zien hoe geraffineerd hij in elkaar zit,
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spannend om te raden wat er zal gebeuren en daarbij meestal gelijk te krijgen, maar
vaak op onverwachte wijze.
Een tweede aspect dat ik in de tekst bewonder, zijn de karakteriseringen van
personages of gebeurtenissen. Soms levert dat vertedering op, bijvoorbeeld als
Reynaert het verdriet beschrijft dat zijn kinderen hebben, omdat hij een spiegel (een
van de sieraden uit het tweede schatverhaal) aan de koningin wil sturen. Zijn kinderen
willen die liever niet missen:
Want sier hem dic mit groten spele
In plagen te spiegelen ende voor te springen
Ende zagen hoe hair stertgens hingen
Ende hoe hem hair muulken stont. (5895-98)1.

Welke ouder herkent hier zijn eigen kinderen niet?
Ook negatieve zaken worden uiterst beeldend voorgesteld. Neem bijvoorbeeld het
duel tussen Reynaert en Ysegrim. Voor dat duel wordt Reynaert geschoren en met
olie ingesmeerd, zodat hij moeilijk grijpbaar is. Tijdens het duel laat hij zijn urine
in zijn staart lopen en slaat daarmee in de ogen van de wolf, zodat die gaan branden
en tranen. Hij schopt er ook zand en stof in en uiteindelijk krabt hij Ysegrim zelfs
één oog uit. Als hij dreigt te verliezen, grijpt hij de wolf bij diens genitaliën en knijpt
zo hard dat die van pijn het bewustzijn verliest. Reynaert triomfeert daardoor op het
nippertje. Dit alles wordt buitengewoon beeldend, spannend en meeslepend
beschreven. Tot je gaat nadenken. Dan word je misselijk.
Een volgend aspect dat de tekst voor mij blijvend interessant maakt, is het aplomb
waarmee Reynaert leugens verzint of verklaringen voor zijn handelingen geeft. Heel
mooi is bijvoorbeeld zijn weerlegging van Ysegrims tweede aanklacht wegens
verkrachting. Ysegrim zegt daarbij, dat Reynaert zijn vrouw eens, tijdens een winter,
vertelde dat ze vis kon vangen door haar staart in een wak te steken. Ze vroor echter
vast. Toen Reynaert zag dat ze niet meer weg kon komen, verkrachtte hij haar. Pas
bij aankomst van Ysegrim liet hij haar met rust. Ysegrim kon haar - zij het met verlies
van een deel van haar staart - bevrijden, maar door het gegil van pijn dat zij daarbij
uitstootte, kwamen er dorpelingen op hen af die hen najoegen en afranselden
(6264-6335). Reynaert antwoordt dat hier natuurlijk helemaal niks van klopt. Als
Ysegrims vrouw met een redelijke vangst tevreden was geweest, zou ze nooit
vastgevroren zijn. Te grote hebzucht levert altijd problemen op. En die verkrachting?
Doe ic se zach so zeer beladen,
Doe waende ic hair te helpen uutter noot.
Ic hief ende ic ludse ende ic croot,
Om dat ic waende uut te boren.
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Mer dat was arbeit verloren,
Want sy was my alte swaer.
Doe quam Ysegrim aldair
Ende sach hoe dat ic croot ende stack.
Dat hi doe in dorperheiden track,
Als die quade te doen plegen.
Aldus so was die zaeck gelegen
Ende, heer, ten was anders niet dan logen.
Mer ic meen, hem schemerde sijn ogen
Also hi ons sach van boven int dal. (6355-68)

Reynaert wou dus alleen maar helpen. Het is de dirty mind van Ysegrim die dat als
verkrachting interpreteerde. Maar misschien kon Ysegrim er ook wel niets aan doen,
want van een afstand kon hij vast niet goed zien wat er precies aan de hand was. Wat
een invoelende Reynaert toch. En o ja, die dorpelingen (waar Reynaert eigenlijk niks
mee te maken had), dat was toch prima geregeld, want Ysegrim en zijn vrouw waren
versteend van kou en door de acties van de dorpelingen kregen ze het weer warm.
Prima toch?
Bij de laatste opmerkingen lijkt Reynaert bereid complimenten te accepteren voor
iets negatiefs dat hij positief interpreteert en bovendien ten onrechte aan zichzelf
toeschrijft. Dat soort intellectuele acrobatentrucjes vertoont hij wel vaker, bijvoorbeeld
wanneer hij tegen Ysegrim, die zich als ‘clercke’ (als intellectueel dus) heeft
voorgedaan maar daar een stevige verwonding aan heeft overgehouden, zegt:
Nu hoor ic wel, dat men my heeft
Wel eer geseit ende oec gelesen
In boeken dat wel wair mach wesen,
Dats dat die beste clercke fijn
Dicwijl die wijste lude niet en sijn. (4100-4104)

Hij gebruikt dus de klerikale traditie als argument om de vertegenwoordigers ervan
onderuit te halen.
Dit soort intellectuele toeren en de daarbij horende verbale kunstjes beleef ik
meestal positief: ik vind het leuk wat Reynaert doet. Die beleving is echter niet
constant. Soms slaat mijn waardering om. Het is natuurlijk wel aardig, dat Reynaert
zulke prachtige excuses kan verzinnen, maar dat maakt zijn gedrag er feitelijk niet
beter op. Dat soort reflectie slaat soms zelfs om in woede, bijvoorbeeld bij dat
fragment over de jonge vosjes die voor de spiegel springen. Dat is vertederend,
maar...het is ook van a-z gelogen. Die spiegel bestaat niet, de vosjes hebben er nooit
voor staan springen en ze hebben ook nooit verdriet gehad over het verlies ervan.
Wat Reynaert hier feitelijk doet, is misbruik maken van mijn ouderlijke gevoelens
om zichzelf positiever
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voor te stellen dan hij is en om zijn verhaal geloofwaardig te maken. Dat is abject,
verwerpelijk; even abject en verwerpelijk als zijn strijdwijze in het duel met de wolf.
Hoe durft hij?
Rare gevoelens zijn dat eigenlijk. Reynaert bestaat immers evenmin als de spiegel.
Hij heeft dus ook niks kwaads gedaan. Moet ik dan boos zijn op de auteur van
Reynaerts historie? Nee natuurlijk. Het tegendeel is het geval. Een auteur die een
verhaal kan schrijven dat zoveel soorten intellectuele en emotionele reacties oproept,
dat zo meeslepend is dat je bij tijden vergeet dat het verzonnen is, dat een zo scherp
beeld geeft van misstappen, fouten en dwaasheden van medemensen (en om heel
eerlijk te zijn, ook van mezelf), zo'n auteur verdient respect en bewondering. En die
heb ik hem dus ook altijd gegeven.
En ik ben de enige niet. Sinds zijn ontstaan is het verhaal afgeschreven, ge- en
herdrukt, naverteld, bewerkt, vertaald. Geen enkel ander middeleeuws verhaal kent
een vergelijkbaar continue en brede traditie, ook Van den vos Reynaerde niet. De
visies op Reynaert in deze traditie verschillen enorm, omdat van de tegenstrijdige
reacties die ik hierboven heb proberen te beschrijven, nu eens de ene en dan weer
de andere domineert. Die variatie in interpretatie van een in de kern gelijkblijvende
verhaalfiguur is een even fascinerend fenomeen als de figuur Reynaert zelf. Maar
dat is een ander verhaal.

Eindnoten:
1. Geciteerd wordt naar W.Gs. Hellinga, Van den vos reynaerde. I Teksten. Diplomatisch uitgegeven
naar de bronnen vóór het jaar 1500 (Zwolle 1952). Reynaerts historie is handschrift B in deze
editie. Afkortingen zijn echter niet gemarkeerd, u/v/w- en i/j spelling is aan het moderne gebruik
aangepast en interpunctie is toegevoegd.
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Werner Waterschoot
Van der Noot bouwt een feestje
Ode
Yo mijn hert is my vol vreughden
En vol nepenthe nu ter tijdt,
Om dat ic mijn school Lief vol deughden
Ghesien heb', dies my t'hert verblijdt:
Heur zedighe maniren,
Heur wesen goedertiren,
Al heur bedrijven goedt,
Heur deught en eerbaer wesen,
En heur verstandt, by desen,
Verheughen mijn ghemoedt.
Ick wil (ghedenkende der Schoone)
Noch desen avont vrolijck zijn
En dooden mijnen druc ghewoone
Flucx Frans! veult de Flesschen medt wijn!
Wilt overvloedigh schinken
Wy willen vrolijck drinken
Met herten onbeswaerdt,
Ick wil my gaen verheughen
En drinken mijn vermeughen
By mijn vrienden ghepaerdt.
Haest u, datmen mijn hooft nu croone
Medt leyloof, veel, en wijngaert groen,
Mijn ermen ooc, fris van persoone,
Soo men d'eel' Gheesten plagh te doen
Dat men den vloer besade
Teghen den avond spade
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Medt bloemen, cruydt en gras,
Medt roosen, violiren
Tot een lustigh verciren,
Haest u beschickt dat ras.
Datmen my Harduyn hier hale,
En Vander Haghen, beyd' begaefdt
Van de Musen, als principale,
En wt Castalide ghelaefdt
Ick wilt heur neghen reysen
Soo dickmaels sonder veysen,
Brenghen als inden naem
Letteren wel ghelesen
Zijn van mijn lief ghepresen
De Schoonste sonder blaem.
Ick wil heur tavondt d'bancket gheven
En soo dicmael alst hun ghelieft,
Wy willen wel en vrolijc leven,
Ic ben met heurlier wel gherieft:
Comt schenckt my in dees' schale
Op dat ick alle quale
En druc veriaghen magh:
Ick brenght u, en mijn reyne
Olympia ick meyne
Veel schoonder dan den dagh.

De titel ‘ode’ kondigt een zang van vreugde aan. De dichter heeft zijn geliefde
Olympia gezien en wil dat feit vieren door een feestje te geven voor een paar vrienden.
Wat bij een eerste lectuur opvalt is de toon van ongedwongenheid - zeldzaam bij
Van der Noot, die zich normaal steeds ervan bewust blijft de eerste dichter van
Brabant te zijn - van huiselijkheid ook, met het beeld van de inschenkende knecht,
van kameraadschappelijkheid ten slotte door het bij name oproepen van de intimi.
Tegelijk is het gedicht gelardeerd met antiquiserende details, die het feestje in de
buurt brengen van een romeinse coena.
In de eerste strofe is de dichter nog vol vreugde, ‘Nepenthe’, door de ontmoeting.
Hij bezingt zijn geliefde, maar niet in haar fysiek uitzicht. Alle geroemde kwaliteiten
zijn onstoffelijk.
In de tweede strofe wordt de gelegenheid tot feestvieren nog eens vermeld: het
treffen met de Schone (met hoofdletter). Daardoor zou de dichter tevens zijn ‘druc
ghewoone’, de dagelijkse druk, even van zich afzetten. Is dat de ontgoocheling om
poëtische miskenning door humanisten? Om bruuskering door de ambtenarij die niet
happig was op een poeta laureatus? Om de achteloosheid bij het doorsneepubliek?
De keuze blijft open. Dan wordt knecht Frans op het toneel geroepen - hij moet
inschenken voor het ge-
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zelschap. De dichter heeft blijkbaar besloten een aantal vrienden uit te nodigen, doch
voorlopig zonder enige specificering.
De derde strofe betreft concrete voorbereidselen tot het feest: zowel de persoon
van de gastheer als zijn woning moeten opgesmukt worden.
In de vierde strofe hoort men eindelijk de namen van de gelukkigen die Van der
Noot wenst uit te nodigen: het zijn François de Harduwijn uit Gent en jonker Michaël
van der Haeghen uit Antwerpen. De reden voor de invitatie wordt er onmiddellijk
bijgegeven: zij zijn de grootste poëtische talenten in Van der Noots vriendenkring.
Om aan de reden voor de feestviering, de ontmoeting met de geliefde, te herinneren,
wil hij zijn vrienden toedrinken. Hij zal niet minder dan negen keer een heildronk
uitbrengen, één voor elke letter van haar naam. Dat is curieus. De naam ‘Olympia’
telt zeven letters. Vanwaar deze discrepantie? Dat iemand niet weet hoeveel letters
de naam van zijn vriendin telt, is weinig waarschijnlijk. Verstrooidheid? Van der
Noot is zelden verstrooid in zijn poëzie. Denkt hij aan een reële vrouwennaam? Of
is er nog een andere instantie (mede) in het spel?
De vijfde strofe zet het voornemen van de vierde voort: nu wil Van der Noot zijn
vrienden aansluitend op een avondlijk banket vergasten. Een ongenoemd iemand,
denkelijk de knecht Frans, moet hem inschenken opdat hij de reeds vermelde druk,
thans versterkt tot ‘alle quale en druc’, van zich af zou kunnen zetten. De dichter
richt zich bij deze heildronk tot zijn vrienden maar tevens wordt de beker geledigd
ter ere van de persoon om wie hij hen uitnodigt: Olympia. Pas hier, in het voorlaatste
vers, valt voor het eerst haar naam. Het laatste vers wordt dan nog een compliment
aan haar adres.
De ode bekoort door een zorgvuldig samenspel van strofenbouw, metriek en
poëtische formulering. De vijf strofen bestaan uit twee delen: vier octosyllaben en
zes zeslettergrepige verzen. Alle zijn mesurés au lyre, bezitten de regelmatige
alternantie van vrouwlijk en manlijk rijm. Het rijmschema aBaBccDeeD is zeer
gelukkig: het vrouwlijk a-rijm aan het begin van elke strofe waarborgt in de vier
octosyllaben een breed uitdijend, eerder traag ritme, zeer geschikt voor het verhalend
onderdeel van het gedicht. Daartegenover versnelt de cadans in het tweede deel van
de strofe: het vrouwlijk c- en d-rijm verleent meer vaart aan de kortere verzen, terwijl
het manlijk d-rijm enerzijds in de zevende regel het vers even doet pauzeren, terwijl
anderzijds datzelfde rijm in de slotregel de strofe duidelijk afsluit.
Het vers leest zeer vloeiend, hoewel het strikt isosyllabisch, zelfs jambisch
geformuleerd is. In de eerste strofe bestaan de vier octosyllaben uit drie zinnen die
telkens korter worden. Daarop vormen de zes resterende verzen één zin met het
werkwoord als eerste woord van het laatste vers. In het eerste vers is in de vierde
voet ‘vol vreughden’ ook de eerste syllabe beklemtoond. In het
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derde vers is de derde voet ‘schoon Lief’ als een spondee te lezen, met twee
klemtonen. Geraffineerd is de formulering in het vijfde en zesde vers: anaforisch
begin ‘Heur’ en chiasme. Het zevende vers zet in met een antimetrie. Dat Olympia
de hele eerste strofe vult, wordt ook aangeduid door naar haar te verwijzen via het
bezittelijk voornaamwoord ‘heur’: liefst vijf keer geminatio. Het centrale vierde vers
in de tweede strofe ‘Flucx Frans!...’ met het bevel aan de knecht om in te schenken
wordt fraai ingezet met drie geaccentueerde monosyllaben en drie ten dele daarmee
samenvallende alliteraties (in de oorspronkelijke druk met hoofdletters aangegeven).
Ook wordt anaforische derivatio toegepast (‘Wilt’ - ‘Wy willen’). In het tiende vers
krijgen de ‘vrienden’ extra nadruk door antimetrie. De derde strofe is, toegegeven,
de zwakste van de vijf met de stoplap ‘fris van persoone’. Daarnaast betekent de
antimetrische parisosis, het identieke begin van begin- en eindvers, in deze strofe
toch wel een vondst. Aan de vierde strofe, de belangrijkste met de benoeming van
de genodigden, is duidelijk gevijld. Men merke de allitererende h's in het eerste vers
en de antimetrie ‘Van de Musen’ in het derde, in samenspel met het enjambement
tussen het tweede en derde vers. In het zeslettergrepige deel van deze strofe wordt
het centrale werkwoord ‘Brenghen’ ook geaccentueerd via antimetrie en enjambement.
Hetzelfde procédé wordt toegepast in het volgende verzenpaar: ‘Letteren’ is weer
een antimetrie, waarna op het einde van dat vers enjambement volgt. De aandacht
van de lezer of luisteraar wordt extra opgeëist doordat, nog steeds in ditzelfde tweede
deel van de vierde strofe, twee keer een vrij duister hyperbaton voorkomt: ‘Ick wilt
heur neghen reysen...Brenghen’ en ‘als...Letteren...zijn inden naem...van mijn lief’.
De vijfde strofe zet nogmaals in met anaforische derivatio (‘Ick wil’ - ‘Wy willen’)
en antimetrie (‘d'bancket’, ‘dicmael’). Te vergelijken met het bevel in de tweede
strofe is hier de formulering in het vijfde vers met liefst alle zes woorden beklemtoond,
waaronder vijf monosyllaben naast elkaar. In het laatste vers voltooit ‘schoonder’
een polyptoton, ingezet met ‘schoon’ (eerste strofe) en voortgevoerd met ‘der
Schoone’ (tweede strofe) en ‘De Schoonste’ (vierde strofe). Het laatste woord van
het gedicht suggereert een paradox: Olympia is mooier dan de dag - en dat wordt
gezegd ter gelegenheid van een banket dat in de avond plaats heeft.
De ode is als zodanig opgenomen in de bekende bloemlezing van Albert Verwey,
Gedichten van Jonker Jan van der Noot (1895). Dit gedicht maakt deel uit van de
Poeticsche Werken 1592-93. Slaat men de tekst aldaar na, dan stelt men vast dat de
Nederlandse ode, opgedragen aan een koopman uit Cremona, vergezeld gaat van een
tweetalige, Frans-Italiaanse commentaar. Die bevat een korte parafrase van de inhoud
en verwijst naar dichters die hetzelfde thema behandeld hebben: Ronsard, Anacreon,
Tibullus. Ter staving worden, van elk van hen, verzen in de oorspronkelijke taal geci-
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teerd, evenals uit een anonieme Griekse commentaar op Theocritus. Bij nader toezien
blijken al die citaten ontleend te zijn aan de commentaar van Rémy Belleau bij Le
second livre des amours de P. de Ronsard (1560). Niet alleen de citaten trouwens:
een deel van Van der Noots eigen Franse commentaar gaat daarop terug. Het sonnet
van Ronsard heeft een aantal elementen aan Van der Noots ode verschaft: het
voornemen te drinken op een avond na een ontmoeting met de geliefde; het uitnodigen
van een derde persoon (bij Ronsard één vriend: Belleau zelf); het bekransen van
hoofd en armen en het versieren van de kamer; de aanspraak tot de dienaar ‘Corydon’
(een typische naam uit de pastorale poëzie) om in te schenken.
Echter, Van der Noot zou als ‘inventief arrangeur’ zichzelf niet zijn, indien hij
geen verrassing in petto zou houden. En inderdaad: bij verdere lectuur in Ronsard
stoot men op een ander dichtstuk dat Van der Noot niet minder geïnspireerd heeft,
Les Bacchanales ou le...voyage d'Hercueil, opgenomen op het einde van Ronsards
vijfde boek Odes sinds 1552. Het verhaalt een uitstapje, ondernomen door Ronsard
en zijn medeleerlingen van het Collège Coqueret om hun leermeester Jean Dorat te
vieren. Die uitvoerige ode (642 verzen) heeft meer nog dan het aangewezen sonnet
de vorm van zijn Nederlandse tegenhanger beïnvloed: het rijmschema ervan (aaBccB)
stemt precies overeen met het zeslettergrepig deel van Van der Noots strofen. De
vreugdevolle uitroep ‘Yo’ waarmee Van der Noots ode inzet, komt bij Ronsard, ook
steeds aan het begin van een strofe, veertien keer voor. Aan Ronsard dankt onrechtstreeks - knecht Frans zijn optreden: de Franse dichter richt zich drie keer tot
‘Abel’, de - bestaande - portier van het Collège Coqueret, wiens taak het is de wijn
in te schenken. Ten slotte wordt in Les Bacchanales duidelijk gemaakt waarom negen
heildronken ter ere van de geliefde nodig zijn: Ronsard wenste negen keer te drinken
omdat de naam van zijn geliefde Cassandre evenveel letters telde. De vraag blijft
natuurlijk: heeft Van der Noot dit gegeven kritiekloos overgenomen of paste het bij
zijn persoonlijke situatie? Bij een dochter die het voorhanden poëtisch materiaal zo
handig doseert, zou de eerste mogelijkheid verbazen.
Van der Noots ode boet niet aan kwaliteit in vóór deze Franse achtergrond. Maar
nuttig is de informatie alleszins en bij een dichter die niet zelden een literair spel met
zijn lezers speelt van uit een hoger gelegen literaire positie, is zulke kennis toch
wenselijk, indien niet onontbeerlijk.
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Ari Wesseling
Een filoloog over filosofie: Angelo Poliziano's ‘Lamia’
WAT IS FILOSOFIE? WAT IS EEN FILOSOOF VOOR IEMAND? DEZE
VRAGEN STELDE POLIZIANO IN 1492 AAN DE ORDE IN EEN betoog,
gehouden aan de Universiteit van Florence. Angelo Poliziano, dichter en filoloog,
was een gevierd maar omstreden hoogleraar in de retorica. Zijn leeropdracht was
voor hem geen beletsel om buiten de vaststaande kaders te treden en onderwerpen
te behandelen die traditioneel tot andere wetenschapsterreinen behoorden. Vooral
teksten op het gebied van de filosofie hielden hem bezig, met name Aristoteles'
traktaten over de logica. De beroepsfilosofen, de vertegenwoordigers van de
Scholastiek voorop, zagen deze grensoverschrijding als een inbreuk op hun rechten
en kwamen in het geweer. Als rechtgeaard humanist liet Poliziano zich niet onbetuigd.
Hij publiceerde een pleidooi, sprankelend van ironie, waarin hij zijn criticasters aan
de kaak stelt als ingebeelde schijnfilosofen en als slinkse lieden die leven van
achterklap en bemoeizucht, in een woord: treiteraars, ‘Lamia's’.
Het zou fraai zijn als de Lamia zelf hier kon worden afgedrukt, want het behoort
tot het mooiste en helderste proza van de Latijnse literatuur. Voor dat oordeel verkeer
ik in goed gezelschap, want Erasmus getuigt van zijn bewondering voor de stijl van
zijn Italiaanse voorganger. Ik volsta nu maar met een korte impressie van het betoog
in de vorm van een opsomming van hoofdpunten en maak gebruik van de gelegenheid
om enkele aspecten te belichten.
Wat is filosofie? Poliziano betoogt dat filosoferen de beste levenshouding is. Wie
naar inzicht streeft, legt zich immers toe op het beste dat de mens is toebedeeld, de
ratio, de vonk die hem verbindt met de goddelijke adem in de kosmos. Alleen zo is
hij
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bij machte om zijn hartstochten en instincten te bedwingen en werkelijk gelukkig te
worden in zijn leven op aarde. Filosoferen mag moeilijk lijken, maar dat is maar
schijn. Bovendien kun je je er altijd en overal aan overgeven, want gereedschap is
er niet bij nodig. Het bevordert inzicht in het wezen der dingen en daarmee het besef
dat angst voor de dood niets anders is dan angst voor het onbekende. Het leven, zo
vergankelijk, is slechts een overgang. We verkijken ons op ons lichaam, dat eigenlijk
niet meer is dan een druppel: homo bulla. Wie naar een mooi lichaam verlangt, staart
zich blind op een omhulsel vol met afzichtelijke darmen en ingewanden. Bevrediging,
aldus Poliziano, gaat doorgaans gepaard met berouw, ‘paenitentia’.
Hij gaat ook in op bezwaren die altijd opnieuw tegen de filosofie worden
ingebracht. Het mag waar wezen dat filosoferen geen geld oplevert, maar het profijt
ligt nu juist in de bevrediging die inzicht schenkt. Dat deze levenswijze tot
wereldvreemdheid leidt, is onweerlegbaar. Een filosoof is een onhandige sukkel, hij
mist kennis van de wereld, van politiek, van reglementen en procedures. Daardoor
is hij een mikpunt van spot, een weerloos slachtoffer van beschimpingen. Dat is
onvermijdelijk. Hij is immers boven het aards gewemel verheven, het heden hier en
nu is hem te nietig. Vanuit zijn perspectief is een ommuurde stad een varkensstal en
een vorst gelijk aan een veehouder. Hij lacht om titels en stambomen, want er is geen
koning of ooit was een van zijn voorouders een armoedzaaier.
Om de aanbevolen levenshouding te verduidelijken, vergelijkt hij het leven met
een kermis. Daar vind je mensen bijeen van uiteenlopende aard. Kooplieden brengen
hun waren aan de man om geld te verdienen. Kermisgasten, acrobaten, goochelaars
en waarzeggers vertonen er hun kunsten. Daaromheen stromen toeschouwers samen,
die slechts uit zijn op kijken. Filosofen, aldus de schrijver, zijn toeschouwers. Het
is hen erom te doen zicht te krijgen op het wezen van de concrete verschijnselen en,
uiteindelijk, op het wezen van de kosmos zelf. Het bereiken van dat hoogste doel is
slechts voor een enkeling weggelegd. Mensen als Pythagoras en Plato waren dan
ook uitzonderlijk begaafd. Men moet bovendien uit het goede hout gesneden zijn:
het is voorbehouden aan begaafde kinderen van rechtschapen ouders met de juiste
instelling.
Goed onderwijs, betoogt Poliziano voorts, is een elementaire vereiste. De
aspirant-filosoof doorloopt een welomschreven curriculum dat de volgende vakken
omvat: de leer van getal en verhouding; kosmologie, gericht op de oorsprong van
goden en hemellichamen, alsmede van de mens; ruimtelijke verhoudingen; klankleer,
gericht op harmonische relaties en, tenslotte, logica, teneinde waarheid van leugen
te onderscheiden.
De auteur richt vervolgens de aandacht op zichzelf. Het moge duidelijk zijn, zegt
hij, dat hijzelf op geen stukken na aan het geschetste profiel voldoet. Hij is dan ook
geen filosoof. De enige
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kwalificatie waarop hij aanspraak maakt, is die van filoloog, ‘grammaticus’. Het is
krachtens die bevoegdheid dat hij onderwerpen en problemen op het gebied van de
filosofie behandelt, zoals het ook het goed recht van elke grammaticus is om
verhandelingen op het terrein van andere wetenschappen zoals het recht en de
geneeskunde aan te pakken en te interpreteren. Tevens laat hij doorschemeren dat
zijn criticasters, de beroepsfilosofen, evenmin voldoen aan het klassieke profiel.
Waanwijs zijn zij, omdat zij menen de wijsheid in pacht te hebben.
Het bijzondere van het slotstuk is de taakomschrijving van de filologie. Het is een
manifest. Voor het eerst sinds de Oudheid omschrijft Poliziano, teruggrijpend op
uitspraken van Quintilianus, het werkterrein en de competentie van de
wetenschappelijke bestudering van teksten en hun overlevering. De methode,
gebaseerd op bronnenonderzoek en vergelijking van handschriften, demonstreerde
hij in de Miscellanea aan de hand van in de loop der eeuwen gecorrumpeerde passages
van diverse klassieke auteurs. De door hem en zijn voorganger Lorenzo Valla
toegepaste inzichten zijn gemeengoed geworden. Zij vormen het fundament van de
hedendaagse filologie.
Intrigerend is de ironische lading van Poliziano's apologie. Formeel is het een
inaugurele rede. Een hoogleraar leidde elk academisch jaar zijn colleges in met een
praelectio. Het was daarbij een vaste gewoonte om het nut en het belang van de eigen
discipline te demonstreren, teneinde studenten extra te motiveren en allicht ook om
meer toehoorders te trekken. Het was naast publicaties een van de middelen om naam
te maken. Poliziano, hoogleraar retorica, houdt een pleidooi voor de filosofie en
omschrijft haar hoge roeping. Hij werpt zich zodoende impliciet op als vakfilosoof
en houdt de betrokken collega's tevens een spiegel voor, suggererend dat zij de titel
filosoof onwaardig zijn. Vervolgens verklaart hij zelf geen aanspraak te maken op
die verheven benaming, want hij is ‘slechts’ filoloog. Daarmee pareert hij hun kritiek
dat hij niet competent is op hun terrein. Deze staaltjes van Socratische ironie zullen
hun wel de nodige ergernis hebben bezorgd. (Het betoog werd vrijwel meteen
gepubliceerd, bij de Florentijnse drukker Miscomini.) Door vervolgens in een
programmatische verklaring te insisteren op de reikwijdte en competentie van de
filologie, stelt hij de humanistische methode van tekstverklaring tegenover de
traditionele scholastieke aanpak, zonder die overigens expliciet te veroordelen.
Zijn aansporing tot filosoferen verdient ook onze aandacht op andere gronden. De
aangevoerde argumenten ontleende hij aan verhandelingen uit de platoonse traditie
- de aan Plato toegeschreven Epinomis en, vooral, de compilaties van diens navolger
uit de derde eeuw, Lamblichos. Opmerkelijk is de vormgeving. Poliziano filosofeert
en parafraseert op een speelse en lichtvoetige manier. De literatuur van de Oudheid
in al haar verscheidenheid
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is voor hem een onuitputtelijk reservoir. Denkbeelden en motieven daaruit brengt
hij in steeds nieuwe en verrassende combinaties naar voren. Vaak geeft hij een
gedachte in een Griekse verhandeling weer door een wending of uitdrukking uit de
satiren van Horatius of Juvenalis te gebruiken. Betoog wisselt hij af met anekdotes
en flitsende vragen aan zijn publiek. De beste stijl was, naar hij het elders formuleert,
de vrucht van ‘recondita eruditio, multiplex lectio, longissimus usus’, van intensieve
en niet aflatende omgang met de antieke letteren. De Lamia is een virtuoze en
sprankelende demonstratie van zijn stijlideaal. Castiglione zou dertig jaar later die
houding karakteriseren als sprezzatura.
Om Poliziano's werkwijze, zijn literaire techniek, te achterhalen is een soms
tijdrovende speurtocht noodzakelijk. De Lamia is geen vaktechnisch tractaat zoals
de Miscellanea, en daarom noemt hij zijn bronnen niet of alleen als het zo uitkomt.
Brononderzoek is natuurlijk ook van belang voor de tekstinterpretatie. Het vinden
van een bronpassage levert een hulpmiddel op om beter te begrijpen wat de auteur
bedoelt. Het kan ook volstrekt onvermoede verbanden aan het licht brengen. Een
voorbeeld daarvan is een op het oog onschuldige passage waarin Poliziano de logica
aanprijst als het belangrijkste vak, het voornaamste instrument van de filosoof: met
behulp daarvan kan hij waarheid van leugen onderscheiden. Hij ontleende het
denkbeeld aantoonbaar aan de Epinomis. Betrekken we hierbij het commentaar van
Marsilio Ficino, de protagonist van de neoplatoonse beweging, dan valt meteen een
frappant verschil in interpretatie op. Ficino duidt de passage in mystieke zin. Volgens
hem wijst Plato op de metafysische dialectica, de weg die de menselijke geest moet
volgen om op te stijgen naar de wereld van de Ideeën en, idealiter, uiteindelijk God
zelf te schouwen. Is het verschil in opvatting toeval? Terzelfder tijd speelde een
polemiek in neoplatoonse kringen tussen Ficino enerzijds en Pico della Mirandola
anderzijds. Inzet was de Parmenides. Ficino las deze dialoog als een exposé van
Plato's theologie. Pico attaqueerde deze visie en betoogde dat het slechts een oefening
in formele logica betrof, een demonstratie van een technische vaardigheid. We kunnen
nu vaststellen dat Poliziano in de betreffende passage van de Lamia indirect
polemiseert met Ficino en zijn mystiek geïnspireerde benadering van Plato's filosofie.
Het is een concrete indicatie, een van de weinige, van Poliziano's ambivalente houding
tegenover de heersende stroming van zijn tijd. Hij maakte zich weliswaar platoonse
opvattingen en denkbeelden eigen, maar nooit waagde hij zich aan speculaties met
betrekking tot het bovenaardse. Mystiek en metafysica waren hem te abstract, te
hoog gegrepen, ‘remota nimis nimisque ardua’, zegt hij eens.
In het volgende voorbeeld is de bronpassage meer zijdelings van belang. Poliziano
werpt zijn gehoor voor de voeten dat het absurd is om tijd te investeren in materieel
gewin:
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Nos autem ita ridiculi sumus ut vilissimae aeruginis gratia etiam trans
Herculis columnas, etiam ad Indos navigemus...
(Wij zijn idioot genoeg om voor iets verachtelijks als geld zeereizen te
ondernemen verder dan de Straat van Gibraltar, nog wel zo ver als Indië...)
De ‘Zuilen van Hercules’, de Straat van Gibraltar, was in de Oudheid een staande
uitdrukking voor het einde van de bewoonde wereld. Daarachter lag het onbekende
waar geen zinnig mens zich waagde. De sectie waar het geciteerde fragment deel
van uitmaakt blijkt geheel ontleend te zijn aan Iamblichos. Op dit punt wijkt Poliziano
af van zijn bron. Waar het Grieks heeft ‘tot aan de Zuilen van Hercules’ (
Ηρα λέους στήλας) een voorzetsel met een andere betekenis, ‘voorbij’, en voegt
toe ‘etiam ad Indos’. De toevoeging lijkt niks bijzonders, het is eigen aan zijn literair
procédé om Griekse passages te parafraseren met een klassiek-Latijns citaat. Hier
drong zich kennelijk een fragment van Horatius bij hem op, waarin de dichter de
koopman die verre reizen onderneemt, zover als Indië, oproept tot bezinning: ‘Impiger
extremos curris mercator ad Indos, per mare pauperiem fugiens, per saxa, per ignis...’
Blijft Poliziano's gedachtegang hier geheel binnen de kaders van de Oudheid? Het
vermoeden is sterk dat hij vooral verwijst naar de zeevaarten en ontdekkingsreizen
in zijn eigen tijd, en een detail, zijn vervanging van ‘tot aan (de Straat van Gibraltar)’
voor ‘trans’, bevestigt dat. Uit zijn brieven weten we trouwens dat hij zeer
geïnteresseerd was in de ontdekkingsreizen van de Portugezen. Hij bood de koning
van Portugal aan de verrichtingen van zijn zeevaarders te vereeuwigen in een epos.
Daarin, beloofde hij, zou hij verhalen hoe zij de grenzen van de wereld overschreden
en de Zuilen van Hercules trotseerden (‘despectas Herculis metas’). Het valt te
betreuren dat de koning kennelijk niet op het aanbod is ingegaan, maar dit terzijde.
Het is aannemelijk dat Poliziano in de Lamia ook dacht aan Columbus. Op het moment
dat hij zijn betoog uitsprak, begin november 1492, was Columbus op de Oceaan,
met Indië als reisdoel. (Dat hij bij een onbekend continent uit zou komen doet er
even niet toe.) Op 6 september was hij van de Canarische eilanden vertrokken. Dat
men in Florence van de expeditie op de hoogte was ligt voor de hand. De Florentijnse
astronoom Paolo dal Pozzo Toscanelli had een wereldkaart getekend en die Columbus
toegestuurd. We kunnen vaststellen dat Poliziano onder anderen Columbus op het
oog had en hebben daarmee een vroege, zo niet de vroegste, verwijzing in de literatuur
naar diens ontdekkingsreis aangewezen.
Het kan verhelderend zijn als we zien hoe traditionele gegevens aangepast worden
aan nieuwe situaties, of wanneer het blijkt dat ze op een bepaald moment niet meer
gebruikt kunnen
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worden. Ontsluiting en vergelijking van bronnen en het gebruik maken van de
filologische methode is nog steeds een doelmatig instrument om het verleden
toegankelijk te maken. Dat geldt zeker voor een nog maar ten dele ontgonnen en
alleen al daardoor fascinerend terrein als de Neolatijnse literatuur.
Deze bijdrage zou onvolledig zijn zonder tenminste een proeve van Poliziano's
proza. Ik kies een passage waarin hij de melancholie om de vergankelijkheid van het
leven verwoordt. Het is ook inhoudelijk belangwekkend: in dezelfde tijd (1486)
schreef zijn vriend Pico della Mirandola zijn betoog over de superieure mogelijkheden
van de mens en zijn hoge bestemming, De hominis dignitate. Poliziano zal Pico's
inzichten vast hebben beaamd. Maar in de Lamia schrijft hij het volgende:
Subiciamus, quaeso, oculis hominum vitam. Quid ea est omnis praeter
inanem umbram vel, ut significantius ait Pindarus, umbrae somnium?
Homo bulla est, antiquum inquit proverbium. Nam quantum viribus ab
elephanto, quantum celeritate vincimur a lepusculo? Gloria haec autem
fastosa, quae nos plerunque agit praecipites, ut nihil aliud est quam merae
nugae! ut nihil aliud quam nebula! Procul enim si spectes, magnum
quiddam esse putes, ubi propinques, evanescit.
(Laten we eens het menselijk leven bezien. Is het niet enkel en alleen een lege
schaduw, of slechts de glimp van een schaduw, zoals Pindarus het uitdrukt? De mens
is een luchtbel, zegt een oud spreekwoord. In kracht wordt hij verre overtroffen door
de olifant, in snelheid door de haas. En dan het verlangen naar prestige en roem dat
ons zo vaak voortjaagt, is het niet louter futiel, gebaseerd op een schim? Want op
afstand lijkt het misschien belangrijk, maar bij nader toezien vervaagt het.)
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