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Boekbesprekingen 

E E N E I G E N D I C H T E R S B E R G 

Boukje Thijs, De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek naar 'Den Nederduytschen 
Helicon- (1610) (Verloren; Hilversum 2004) 213 p., ill., € 21,- ISBN 90-6550-795-7. 

In 1610 verscheen in Alkmaar een bundel met de pretentieuze titel Den Nederduyt
schen Helicon. Het boek was een eerbetoon aan de vier jaar eerder overleden schrijver 
en schilder Karel van Mander. DezeVlaamse vluchtehng, die in Haarlem asiel vond, 
was beroemd geworden met zijn Schilder-boeck (1604), waarin naast een verzameling 
biografieen van contemporaine schilders ook een IVtleggingh op den Metamorphosis Pub. 
Ovidij Nasonis was opgenomen. Zijn plan c m poezie van hemzelf en tijdgenoten te 
bundelen, hadVan Mander echter niet meer kunnen uitvoeren. Zijn vriend, de Haar-
lemse schoolmeester Jacob van der Schuere, nam deze taak op zich en bracht in de 
Helicon 89 gedichten, hederen en toneelstukken bijeen van een kleine twintig auteurs 
— de meesten eveneensVlaamse vluchtelingen, woonachtig in Haarlem of Leiden. H u n 
nieuwe dichtersberg lag vlakbij, zo verkondigde een van hen: het was de Blinkerd, een 
duin bij Haarlem. 

De Helicon is een intrigerend boek, niet in de laatste plaats omdat het in de jaren na 
1610 nauwehjks weerklank heeft gevonden.Tijdgenoten zinspelen er niet op en het is 
bij een druk gebleven.Terwijl andere verzamelbundels rond 1610 Ujkeri te mikken op 
een gat in de markt of een Uterair programma wiUen adverteren, zijn de doelstellingen 
van de Helicon niet zo duidehjk.Was dit slechts een project van vrienden onder elkaar, 
dat nooit de bedoeHng had de wereld te veroveren? In het kader van de hernieuwde 
aandacht voor de rederijkerscultuur en de positie van Leiden in de vroegmoderne 
Nederlandse hteratuur, werd eind jaren tachtig aan de Leidse universiteit het initiatief 
genomen om de Helicon nader te bestuderen. Dit resulteerdc in een heruitgave van de 
tekst met een aantal orienterende deelstudies {Den Nederduytschen Helicon, een monu
ment van pieteit, Leiden 1997). Een van de redacteuren was neerlandica Boukje Thijs, 
die nu aan de bundel haar dissertatie heeft gewijd. 

Precieze gegevens over het ontstaan van de Helicon ontbreken. Zo is onbekend ofVan 
Mander met een specifiek artistiek of opinierend doel bijdragen verzamelde, in relatie 
tot de actuele vernieuwingen in de rederijkerspoezie of de situatie in de tachtigjarige 
oorlog.Voor beide veronderstellingen vaUen wel bewijzen te vinden, maar ze dekken 
niet de verscheidenheid aan teksten in de bundel. Probleem is ook dat we niet weten 
wie Van Mander vroeg en welke invloed Van der Schuere nog heeft gehad. Logi-
scherwijs begint Thijs dan ook met een speurtocht naar de auteurs. O p vijf na — van 
wie het devies waarmee ze hun werk ondertekenen niet herleid kan worden — zijn 
ze te traceren. De meesten bUjken na hun vlucht uit het Zuiden onderdak gevonden 
te hebben bij de Vlaamse rederijkerskamer in Leiden (D'Oraigne Lelie) of Haarlem 
(De Witte Angieren). De bundel heeft zeHs wel wat van een samenwerkingsproject 
tussen deze kamers, wat in het rederijkersmiUeu ongewoon is: normaHter dragen hun 
pubhcaties immers een competitiecultuur uit. Samenwerking is zeker in zoverre aan 
de orde geweest dat een aantal auteurs zinspeelt op een doelbewuste bijdrage aan 
dit boek, maar er is geen sprake van een gemeenschappelijk inhoudehjk programma 
waarmee twee kamers zich doelbewust manifesteren. Daarbij komt dat ook het toeval 
een factor van belangis geweest, zoals blijkt bij Janus Dousa en Daniel Heinsius.Van de 
directe betrokkenheid van deze twee 'groten' zijn geen sporen te vinden en aangezien 
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hun teksten (een brief en een antwoordbrief) al geruime tijd in omloop waren, is het 
goed mogehjk dat zij ongedacht medeauteur werden. Zo wordt het probleem van de 
Helicon duidehjk: moet de bundel als eenheid of als toevaUige verzameling beschouwd 
worden? 
In deze kwestie hjkt Thijs wat op twee benen te hinken. Enerzijds legt ze de nadruk 
op het amalgaam van teksten in de bundel, anderzijds zoekt ze via een thematische 
aanpak naar gemene delers en formuleert ze haar conclusies vanuit de eenheidsge-
dachte.V66r die gedachte spreekt ontegenzeggelijk de macrostructuur van de bundel, 
zoals Thijs in het hoofdstuk over het narratieve kader bewijst.AUe poeziebijdragen zijn 
ingebed in een prozavertelling, van de hand van Van der Schuere. Het thema is dat 
van de pastorale arcadia's: een wandeling door landehjk gebied, waarbij het landschap 
en de gebeurtenissen onderweg de aanleiding vormen voor ingebedde, afzonderlijke 
teksten, in dit geval dus de bijdragen van de verschiUende auteurs. Tijdens de wande-
Ung wordt de dichtersberg beklommen en de landeHjke omgeving geeft o.a. aanleiding 
tot bespiegeUngen over actuele kwesties van oorlog en vrede. Thijs hecht veel bclang 
aan dit narratieve kader en ze beschouwt de bundel als een vroege variant van het 
arcadische genre in Nederland. Dat hjkt mij wat veel eer voor de gelukkige regie die 
Van der Schuere hier over het materiaal voerde: zeker brengt hij aUes in een kader 
samen, maar er is geen sprake van een morele of ethische ontwikkehng via de inge
bedde poezieteksten en het kader blijft uiteindehjk kunstmatig. Belangrijkcr dan dit 
punt vind ik echter dat Thijs de bundel feitelijk niet beschouwt als het product van 
een aantal individuen met duidehjk verschiUende aspiraties, maar van een groep, door 
haar betiteld als 'de heUconisten'. 

Via drie thematische Ujnen probeert Thijs te achterhalen welke opvattingen onder 
deze heUconisten leefden over taalgebruik in relatie tot vaderlandgevoel, over de 
mythologie als inspiratiebron en over de oorlogsomstandigheden. Deze analyses zijn 
wat oppervlakkig. Thijs geeft steeds een ruim overzicht van de traditie rondom het 
betreffende thema en onderscheidt daarmee onderzoekscriteria als dialect versus stan-
daardtaal en ontwikkeUng van nationaal gevoel of opvattingen over de mythologie en 
Van Manders aantekeningen bij Ovidius' Metamorphosen. De toepassing van die criteria 
op het He/icon-materiaal bUjft echter beperkt tot wiUekeurig aandoende observaties, 
waarbij overwegend gezocht wordt naar een algemeen beeld en de w^eging van de 
afzonderlijke teksten naar mijn smaak te weinig aandacht krijgt. Bovendien is het 
jammer dat een actueel speerpunt in het literair-historische onderzoek, de rederij-
kerspoetica, er wat bekaaid van af komt. Z o krijgen bijvoorbeeld de bijdragen van de 
factor van D'Orainge Lelie, Jacob Celosse, vrij weinig aandacht, evenals de vertaUngen 
uit het werk van Petrarca en Ronsard en het aandeel van de verschiUende poetische 
genres. Thijs verdedigt haar handelwijze met de stelUng dat ze geen teksteditie maar 
een 'Uterair-historische' benadering nastreefde (p. 167). Daardoor is echter de balans 
tussen de karakterisering van de afzonderUjke bijdragen en de gehele bundel wat 
teveel doorgeslagen naar de laatste component. 

Lia van Gemert 

TVG nr 4 BW-14130.incld 605 07-10-2004 


