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BOEKBEOORDELINGEN

‘Ik verlang ernaar van mijzelf los te komen’  
Jürgen Pieters’ worsteling met Constantijn Huygens

Jürgen Pieters, Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotities. Gent: Poëziecentrum/
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2014. 210 p. 
ISBN 978-90-5655-135-3. Prijs: € 19,50.

In de zomer van 2013 vertrok Jürgen Pieters naar Italië 
om zijn boek over Constantijn Huygens af te maken in 
‘ledige uren’, zoals de zeventiende-eeuwse dichter ze 
typeerde. Huygens beschouwde zijn dichtactiviteit als 
een vrijetijdsbesteding, waarmee hij de momenten 
opvulde tussen zijn (nuttiger) werkzaamheden als onder 
meer secretaris van twee prinsen van Oranje. Die zeld-
zame momenten van otium, waarin de geest zich enkel 
hoeft te richten op datgene waarin en waarmee hij zich 
waarlijk kan verdiepen en niet op dagelijkse beslom-
meringen, zijn bij uitstek geschikt om inzichten op te 
doen. Zo schreef Italo Calvino, met wiens beschouwin-
gen over de ‘Goede Lezer’ Pieters zijn Op zoek naar 
 Huygens. Italiaanse leesnotities begint. Door in de voet-
sporen van  Huygens te treden – die in 1620 als vieren-

twintigjarige naar Venetië reisde – hoopt Pieters dichter bij hem te komen en dan met 
name bij drie van zijn teksten die Pieters het voorbije decennium elk op hun eigen 
manier hebben gefascineerd: het bekende sonnet Cupio dissolvi (1638), en de twee 
langere gedichten Ooghen-troost (1647) en Hofwijck (1651). In zijn vakantie zal Pieters 
‘de nodige strijd’ met deze teksten aangaan en hij gebruikt dat ‘martiale beeld’ niet 
voor niets: hij heeft al een klein decennium het gevoel met Huygens’ werk ‘aan het 
worstelen te zijn’. 

De strijd in kwestie is er een om betekenis en begrip, en dus ook om relevantie. 
Een belangwekkende strijd, omdat de historische letterkunde binnen en buiten de 
universiteit onder druk staat en historisch letterkundigen (meer dan de moderne) moe-
ten verantwoorden waarom zij de teksten lezen die zij lezen. Sommigen geven toe geen 
enkel esthetisch genoegen te beleven aan de door hen onderzochte literatuur. ‘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’, zo schreef renaissanciste Marijke Spies eens.1 

1 M. Spies, ‘Hoewel ik niet van Vondel houd, noch van Van Hoogstraten…’, in: W. van 
den Berg & H. Pleij (red.), Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit 
de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, 1997, 146-151 (citaat: 148).
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Pieters zelf kan zich voorstellen dat (ook) de gemiddelde  neerlandicus Constantijn 
Huygens niet meer (voor zijn plezier) leest: ‘Geen dichter uit de Gouden Eeuw 
drukt zich naar mijn gevoel zo nodeloos ingewikkeld uit’, en verderop in zijn 
leesnotities: ‘Ik vind zijn werk niet het beste wat er in de Gouden Eeuw aan litera-
tuur is geschreven. Ook vind ik Huygens met al zijn tekortkomingen als dichter 
geen echt innemende persoonlijkheid.’ Niet de beste dichter, niet de meest inne-
mende persoonlijkheid en een afstand van vierhonderd jaar tussen onderzoeker en 
dichter. Waarom blijft Huygens Pieters dan toch aanspreken? Misschien, zoals hij 
zelf schrijft, omdat hij hem niet goed begrijpt, ‘zoals je ook goede vrienden kunt 
hebben die in veel opzichten je vreemde tegendeel zijn en je met al hun tekorten 
ook je eigen tekorten makkelijker doen aanvaarden’. In het boek dat volgde uit 
Pieters’ ‘gestolen uren’ in Italië, wil hij antwoord geven op die vraag: wat hebben 
de gedichten van een kleine vierhonderd jaar geleden nog te zeggen aan de lezer 
van nu? Daaruit voort vloeit een tweede vraag: door middel van welke leesme-
thode kan – en misschien wel móet – de historisch letterkundige de gedichten 
(opnieuw) laten spreken? 

Pieters neemt nadrukkelijk afstand van het traditionele filologische paradigma, 
omdat we de achtergrond en omstandigheden waartegen de tekst is gegroeid nooit 
volledig kunnen reconstrueren zoals traditionele filologen hopen. Teksten bieden 
geen feiten, slechts een blik daarop, en wie literatuur leest, moet waakzaam blijven 
voor de afstand die de gelezen tekst houdt van de ‘feiten’ die hij voorstelt. Bovendien 
is ook de lezer historisch bepaald: hij neemt altijd zijn eigen verwachtingshorizon 
mee, om in termen van Gadamer te spreken. Evenmin als op de volledige historische 
context van een tekst, kunnen we zicht krijgen op alles wat onze eigen lezing van 
het gedicht stuurt. ‘Het beste wat we kunnen doen, is proberen het zo goed moge-
lijk te doen’, aldus Pieters. Pieters besteedt daarom in zijn leesnotities niet alleen 
aandacht aan de interpretaties van de drie genoemde gedichten, maar denkt ook 
hardop na over hoe hij te werk is gegaan bij het lezen en demonstreert zijn dialogi-
sche leesmethode, de methode van de omweg.

Hoewel Pieters Huygens’ gedichten nadrukkelijk leest met bijzondere aandacht 
voor de manier waarop ze bepaald zijn door hun tijd en cultuur, schrijft hij zich-
zelf niet weg uit zijn lectuur en vraagt consistent aandacht voor de afstand die 
hem als lezer scheidt van de zeventiende eeuw; reconstructie en deconstructie dus. 
Wat Pieters overtuigend laat zien is dat historische teksten ons herinneren aan hun 
oorspronkelijke context, maar het ook in zich hebben om in toekomstige gebruiks-
contexten te functioneren en zich aan die contexten aan te passen. Door bij het 
lezen van Huygens niet alleen Huygens’ voorgangers en tijdgenoten te betrekken, 
maar ook zichzelf, moderne literaire teksten en moderne theoretische bespiegelin-
gen, brengt Pieters twee tijdsgewrichten zinvol met elkaar in contact. Pieters heeft 
daarbij oog voor de overeenkomsten, maar vooral voor de verschillen: ‘Mijn over-
tuiging is dat verschillen tussen teksten uiteindelijk ook tot een beter begrip van 
het historisch kader ervan leiden. Meer nog, het is juist in een dialoog met latere 
teksten […] dat voor mij de historische betekenis van deze tekst beter aan het licht 
komt.’ 

In de drie langere analyses probeert Pieters Huygens’ teksten te vangen in ver-
schillende hypertekstuele netwerken. Zo laat hij Cupio dissolvi niet alleen dialogeren 
met een Latijns grafschrift van John Donne, een sonnet van Petrarca en een troost-
brief van Huygens’ goede vriend René Descartes, maar ook met Nijhoffs Awater en 

001_98943_SDL_2016-1.indb   128 20/06/16   09:33



 BOEKBEOORDELINGEN 129

een tekst van de Britse auteur John Berger. Waarom Berger? Omdat Pieters denkt 
aan Berger tijdens het lezen van Huygens’ sonnet en vice versa. Het is het verschil 
tussen beiden dat voor Pieters wederzijds verhelderend werkt. Pieters wil (en kan) 
niet bewijzen dat Huygens bepaalde beelden in Ooghentroost aan Boethius ont-
leende, maar laat zien dat sommige passages ons beter doen inzien wat de talrijke 
fragmenten in de marge van Huygens’ tekst met elkaar gemeen hebben. De door 
hem intuïtief aangevoelde tegenstelling tussen troost en satire in Ooghentroost kadert 
Pieters historisch, zonder daarmee de tegenstelling te willen ‘oplossen’ of wegwer-
ken. Integendeel, juist door ervan uit te gaan dat zoiets als troost ook een historische 
ontwikkeling doormaakt, kunnen we beter inzien wat het begrip in onze eigen tijd 
betekent. Een lezing die gericht is op verschil kortom, heeft oog voor plaatsen in 
een tekst waar de auteur zichzelf tegenspreekt of waar de tekst een andere, tegenge-
stelde betekenis kan oproepen dan degene die door de auteur geïntendeerd is. ‘Wie 
Huygens’ sonnet naast het grafschrift van Donne en Boethius leest, ziet ook in 
Cupio Dissolvi en Ooghentroost betekenissen ontstaan die er op het eerste gezicht niet 
leken te zijn.’ 

De dialogische keten van teksten die Pieters in zijn notities opzet is in wezen 
oneindig, het is een blijvend gesprek en andere (dialogische) lezers zullen andere 
verbanden leggen, andere gesprekken voeren. Dialogische lezers lezen teksten naast 
elkaar, door elkaar en tegen elkaar, in de hoop en de verwachting dat een dergelijke 
werkwijze hen ook meer plezier oplevert. En met dat plezier gaat evenzeer inzicht 
gepaard, niet alleen in de tekst en in de cultuur waarvan hij deel uitmaakt, maar 
ook in de eigen tijd en in de teksten waarmee de bestudeerde tekst wordt gecon-
fronteerd. Het leesplezier spat in deze Italiaanse leesnotities van de pagina’s en de 
dialogen tussen Huygens’ teksten en de door Pieters gekozen gesprekspartners zijn 
daadwerkelijk wederzijds verhelderend. 

Men kan de crisis van de historische letterkunde volgens Pieters te baat nemen 
om het bijzondere appel dat van historische teksten uitgaat en dat de lezer dwingt 
zich voortdurend te bezinnen over zijn verhouding tot wat hij leest, opnieuw cen-
traal te plaatsen in het letterkundig onderzoek. We gaan historische teksten niet 
lezen ondanks maar vanwege de grote afstand die ze tot ons innemen. ‘Juist in het 
besef van verschil zit de grond van het kritische vermogen en van de verwondering 
waarvan dat vermogen uitgaat.’ Om een historische tekst te kunnen begrijpen moe-
ten we proberen los te komen van onze ideeën en vooroordelen. ‘Wie dialogisch 
leest, zegt dus in zekere zin samen met Huygens “Cupio dissolvi”, ik verlang ernaar 
van mijzelf los te komen.’ Wie echt wil begrijpen moet zijn tijd nemen voor verschil-
len, iets wat in onze maatschappij steeds lastiger lijkt te worden. Het is een les die 
we van hedendaagse auteurs gemakkelijk aannemen, maar die ook Huygens ons kan 
leren, aldus Pieters. Pieters’ dialogische manier van lezen herinnert ons aan de blij-
vende vitaliteit en actualiteit van teksten die door velen als te bestoft worden 
beschouwd en aan het plezier dat we er als lezers nog aan kunnen beleven. Om met 
Pieters te besluiten: ‘Willen we het belang van de historische letterkunde vandaag 
bepleiten – voor lezers van allerlei pluimage, maar vooral in het onderwijs dan doen 
we er verstandig aan haar actualiteit in deze bijzondere zin van het woord centraal 
te stellen.’ 
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