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Van de redactie

Met deze eerste aflevering van de honderdtweeëntwintigste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde zijn er door de redactie een aantal inhoudelijke en organisatorische mededelingen te doen. Begin 2005 heeft Olf
Praamstra, die sinds 1994 de drijvende kracht was achter de rubriek Letterkunde
van de achttiende en negentiende eeuw, de redactie verlaten. Hij is opgevolgd
door Jan Oosterholt. Begin 2006 is de redactie uitgebreid met Fred Weerman en
T on van Kalmthout. De laatste neemt het redactiesecretariaat over van Karina van
Dalen-Oskam, die bij TNTL betrokken blijft als redacteur en webmaster. Dick
Wortel, die in 199° samen met J. Mateboer het indexdeel over de jaargangen 76 tot
en met

100

heeft samengesteld en sinds

1992

de redactie heeft geassisteerd, neemt

met ingang van deze jaargang afscheid. De redactie wil hem hierbij hartelijk danken voor zijn grote inzet.
In 2000 werd TNTL verrijkt met de rubriek Letterkunde van de twintigste eeuw,
vanaf dat moment beschouwd als behorend tot de historische letterkunde. Met ingang van 2006 zal de rubriek Taalkunde verbreed en verdiept worden. De al eerder ingezette uitbreiding naar taalvariatie en taalverandering krijgt met het toetreden van Fred Weerman een nieuwe impuls. De redactie roept taalkundige vakgenoten bij dezen graag op om kopij voor deze vernieuwde rubriek in te dienen.
Ook wil zij nog benadrukken dat nieuwe abonnees hartelijk welkom zijn. Daarvoor kan men contact opnemen met Uitgeverij Verloren via www.verloren.nl of
info@verloren.nl.
Kopij en boeken ter bespreking kunnen vanaf heden worden verzonden naar
het onderstaand adres.
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
t.a.v. dr. A.B.G.M. van Kalmthout
Huygens Instituut
Postbus 90754
NL-2509 LT Den Haag
ton.van.kalmthout@huygensinstituut.knaw.nl
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GERT DE JAGER

Een ongewone beweging
Thematiek en structuur in Max Havelaar
Abstract - In the final pages of the nineteenth-century novel Max Havelaar of de
koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, the author Multatuli directly addresses his readers. His eloquent plea for justice in the Dutch East Indies
has, understandably, strongly influenced the interpretation of the novel as a who Ie.
The noveI, however, shows an abundance of antitheses that are better explained by
reference to another basic conflict: the desire of the individual to live without constraints. In the noveI, Multatuli creates an autobiographical character who clashes
with the institutions of colonialism because of this. The same factor explains Multatuli's persistent dissatisfaction with his readers, despite the success of his book.

I

Het biografisch appèl

Er zullen in de wereldliteratuur niet veel boeken zijn geweest die zo snel wisten te
bewerken wat de auteur redelijkerwijs kon willen als Multatuli's Max Havelaar of
de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy uit 1860. De auteur zelf
dacht er, zoals bekend, anders over. Al snel na verschijnen van het boek dat, zoals
het Kamerlid Van Hoëvell zei, 'eene zekere rilling door het land' liet gaan, maakte de veroorzaker van die rilling het onbegrip van de natie tot een van de bouwstenen van zijn verdere schrijverschap. Dat de miskenning een mythe is, werd pas
goed duidelijk in een artikel uit 1992 van Nop Maas. Op basis van een groot aantal documenten liet hij zien dat de discussie zich wel degelijk meteen toespitste op
de gerechtvaardigdheid van het optreden van de ambtenaar Douwes Dekker en op
de gevolgen voor de bevolking van de bestuurlijke organisatie van een wingewest
(Maas 1992: 13-60). Douwes Dekker verloor zijn baan, maar Nederland zijn koloniale onschuld. Hoezeer de vertelstrategieën en andere retorische middelen van
de auteur de lezer in een bepaalde richting duwen, blijkt uit bijna anderhalve eeuw
Max Have/aar-receptie. Max Havelaar moest onder meer een adelbrief van de
auteur zijn. Of zich in het boek inderdaad een edel karakter manifesteerde is een
vraag die toonaangevende literatoren als Vosmaer, Van Vloten, Du Perron, Stuiveling, Hermans steeds weer opnieuw probeerden te beantwoorden. Meer dan
welke andere literaire tekst ook lijkt Max Have/aar overwegingen omtrent een levensloop op te roepen. De biografie van Van der Meulen vormt het voorlopige
sluitstuk van een lange traditie.
Hoewel ideologische en biografische bespiegelingen van begin af aan de meeste
kolommen en bladzijden vulden, is er ook altijd aandacht geweest voor de manier
I

1
De woorden van het Kamerlid worden in praktisch elke beschouwing over Max Havelaar aangehaald. Van Hoëvell deed zijn uitspraak in een debat naar aanleiding van de troonrede (Van der Meulen 2002: 417-418). Overigens lag in het verschijnen van Max Havelaarvoor de auteur al een nederlaag besloten: hij had boek immers liever onuitgegeven gelaten om Raad van Indië te worden (Van
der Meulen 2002: 390-392).
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waarop Multatuli zijn boodschap verkondigde. De minachting die Multatuli reserveerde voor lezers die alleen de 'mooyigheid' van zijn geschrijf bewonderden,
stond die bewondering niet in de weg. In de twintigste eeuw hielden lezers als
Oversteegen en Sötemann de bijzondere compositie van het boek verantwoordelijk voor de kracht waarmee Multatuli zijn visie wist over te brengen. Sötemann
inventariseerde en analyseerde Multatuli's vertelprocédés uitvoerig in De structuur van Max Have/aar uit 1966. Het tweedelige proefschrift werd, in de woorden van Van der Meulen, 'bijna even klassiek [... ] als de Havelaar zelf' (Van der
Meulen 2002: 413).
In de visie van Sötemann is het effect van Max Have/aar vooral te danken aan
zich onontkoombaar voltrekkende processen van identificatie en authentificatie.
Steeds meer krijgt de lezer in de gaten dat de personages Sjaalman en Havelaar met
elkaar vereenzelvigd kunnen worden en steeds sterker wordt hij gedwongen zich
te solidariseren met Havelaar en zijn optreden. Dat de gebeurtenissen in wat een
roman lijkt geen verzinsels zijn, maar zich in de werkelijkheid voltrokken hebben,
is een conclusie die zich van bladzij tot bladzij steeds verder opdringt. Wanneer
Multatuli in zijn peroratie een programma ontvouwt om in de werkelijkheid in te
grijpen, rest de lezer weinig anders dan met hem in te stemmen. De complexe opbouw van het boek, het hele spel met personages en perspectieven, blijkt, als de lezer aan het slot van zijn lectuur is gekomen, uiterst 'enkelvoudig [ ... ] wat de uiteindelijke gerichtheid en uitwerking betreft' (Sötemann 1966: 94).
Het curieuze is nu dat Sötemann, van wie het laatste citaat afkomstig is, een opvatting heeft over de uiteindelijke gerichtheid en uitwerking die verder niet zo
vaak is aan te treffen. Hij ziet Havelaar als een heroïsche martelaar voor de zaak
van de gerechtigheid - een strijd die niet valt te winnen. Een tragische held gaat ten
onder. 'Het besef dat op de lezer wordt overgedragen', schrijft Sötemann, 'is dat
de uitslag van deze strijd ten hemel schreit' (Sötemann 1966: 167). Terecht wees
Francken erop dat de uitslag van die strijd voor de schrijver van Max Havelaar bepaald niet vaststaat. Als Multatuli neemt hij zich voor om, wanneer hij geen gehoor vindt bij de koning, klewangwettende krijgszangen in de gemoederen van
onderdrukten te slingeren. Dat laatste zal niet nodig zijn omdat de koning ongetwijfeld zal ingrijpen. Het is geen tragiek wat de Multatuli van het handschrift uit
1859 en de eerste druk uit 1860 wil overdragen, maar een agressief optimisme. Dat
optimisme was aanstekelijk: 'Max Havelaar is ook een triomfantelijk boek, door
wereldverbeteraars met recht als inspiratiebron beschouwd' (Francken 1990: 94).
De gedesillusioneerde Multatuli komt pas aan het woord in de 'Aantekeningen en
ophelderingen' bij de vierde druk uit 1875 en de vijfde uit 1881 en ook daarin is het
moeilijk om iets als een tragisch levensbesef te ontdekken. De auteur is eerder
woedend en gefrustreerd omdat Nederland zijn onomstotelijke waarheid niet
heeft willen erkennen.
Bij alle enkelvoudigheid neemt Sötemann dus afstand van de respons waartoe
hij als lezer wordt gedwongen. Dat hij dit doet is niet zo vreemd. Een enkelvoudige waarheid of een ondubbelzinnige boodschap is geen eigenschap die een lezer
van literatuur snel aan de teksten van zijn voorkeur zal verbinden. Literatuur
moet het hebben van polyinterpretabiliteit en 'Unbestimmtheitsstellen'. Een beroemde Amerikaanse studie van herhalingspatronen in negentiende-eeuwse romans is Fiction and Repetition van]. Hillis Miller uit 1982. In romans als Wuthering
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Heights en Tess of the D'Urbervilles blijkt door hele of halve spiegelingen van gebeurtenissen en de uiteenlopende interpretaties daarvan door personages het gebrek aan eenduidigheid steeds toe te nemen. De lezer krijgt veel, vaak tegenstrijdige informatie en wordt zo gedwongen om verschillende interpretaties naast elkaar te laten bestaan. Van verschillende interpretaties van de gebeurtenissen wil de
schrijver van de negentiende-eeuwse roman Max Havelaar, als het er op aankomt,
niets weten. De overvloed aan herhalingspatronen staat bij hem juist ten dienste
van het tegenovergestelde effect.
Het neemt niet weg dat Max Havelaar doorgaans als hét meesterwerk van de
Nederlandse literatuur wordt beschouwd. Dat leidt tot een wat paradoxale situatie. Multatuli's literaire overtuigingskracht heeft tot gevolg dat lezers die door het
boek gegrepen worden onvermijdelijk zaken uit de historische werkelijkheid aan
de orde stellen: een kastekort in Natal, ambtelijke hiërarchieën, de adat, de persoonlijkheid van de auteur, de Nederlandse koloniale politiek. Wie over deze zaken schrijft, doet dat om op basis van historische rationaliteit een opvatting naar
voren te brengen die van die van Multatuli kan verschillen, maar in principe even
eenduidig is. Structuuranalyses als in het Merlyn-artikel van Oversteegen (19621963) en het proefschrift van Sötemann laten zien hoe onvermijdelijk het is dat lezers zich op deze kwesties richten. Tegelijkertijd gaat het om standpuntbepalingen die op zichzelf weinig met de esthetische kwaliteit van Max Havelaar te maken hebben en staat het overbrengen van een eenduidige boodschap haaks op wat
men een literaire wijze van lezen zou kunnen noemen. Wanneer Sötemann Havelaars ondergang beschrijft als een manifestatie van 'de wezenlijke tragiek van de
eeuwig vergeefse strijd om recht' (Sötemann 1966: 143), vult hij een Unbestimmtheitsstelle op die de tekst zelf niet aanbiedt.
Buitenlandse neerlandici en germanisten hebben zich wel eens verwonderd over
de beperktheid van het debat over Max Havelaar. Volgens Multatuli's Poolse vertaler Jerzy Koch is het alsof 'de Multatuli-literatuur verwikkeld blijft in een soort
intern discours' (Koch 1998: 57). Het discours betreft zeer specifieke kwesties, en
dat is gezien het voorafgaande weinig verbazingwekkend. Toch schuilt er mijns inziens een kern van waarheid in Kochs verwijt. Van het feit dat Max Havelaar een
literair meesterwerk is, getuigt bijna anderhalve eeuw adequate lezersrespons; die
respons vond wellicht zijn bekroning in de genuanceerde biografie van Van der
Meulen. Maar andere probleemstellingen dan die waartoe Multatuli zelf uitnodigt
in zijn peroratie, zijn misschien ook denkbaar. Als Max Havelaar inderdaad het
meesterwerk is waarvoor we het houden, zou het boek ook in thematisch opzicht
meer te bieden moeten hebben dan de ondubbelzinnigheid van zijn tendens.

2

Ontstolde werkelijkheid in de tafelgesprekken

Tot de gedeeltes die me vanaf de eerste keer dat ik het boek las, geïntrigeerd hebben, behoren de tafelgesprekken - met name het eerste van de vier hoofdstukken
die aan de gesprekken zijn gewijd en waarin Havelaar zijn esthetische denkbeelden ontvouwt. 2 Vergeleken met Havelaars lotgevallen hebben die denkbeelden
2

De tafelgesprekken bestrijken de hoofdstukken XI t/m XIII en hoofdstuk XIV tot en met regel 337
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weinig aandacht getrokken en de tafelgesprekken hebben bovendien niet altijd
een goede pers gehad. Zo vindt Oversteegen, een groot Multatuli-bewonderaar,
'een conversatie die een vijfde van een aan gebeurtenissen zo rijk boek in beslag
neemt, wel erg lang, en bovendien weinig waarschijnlijk' (Oversteegen 1962- I 963:
37). Sötemann rekent anders, maar ook bij hem vormen de 35 pagina's van de gesprekken nog altijd 'een zevende van het totaal' (Sötemann 1966: 59). In de enkele pagina's die hij voor de gesprekken inruimt, stelt Sötemann vast dat het hoofdpersonage zich hier voor het eerst zonder commentaar van vertellers presenteert;
het gevolg is dat' de visie van Havelaar [ ... ] helderder en onvermengder tot haar
recht komt' (Sötemann 1966: 59). Als belangrijkste gespreksonderwerp ziet Sötemann het conflict in Natal dat een voorafschaduwing is van het conflict in Lebak.
Maar ook het gedeelte over esthetiek heeft een belangrijke functie. Het bonte karakter van Max Havelaar is geen toeval: beweging is volgens het autobiografisch
hoofdpersonage een eigenschap van al het schone en Sötemann komt tot de conclusie dat niemand zal ontkennen 'dat niet slechts dit gesprek, maar in even sterke
mate het hele werk, volmaakt in overeenstemming met dit beginsel, een maximum
aan gespannen bewegelijkheid vertoont' (Sötemann 1966: 145). Het streven naar
gespannen bewegelijkheid blijkt in M ax Havelaar het compositorisch principe bij
uitstek te zijn. Bij Havelaars denkbeelden over de bewegingloosheid van de schilderkunst plaatst Sötemann overigens de kanttekening dat 'Havelaar daarbij blijk
geeft van even weinig inzicht in het wezen van een schilderij als Droogstoppel in
dat van een gedicht' (Sötemann 1966: 26r, n. 8). Voor Sötemann is dat zo evident
dat hij ons verder geen bijzonderheden verschaft over de herkomst van zijn kennis omtrent dat wezen.
Tot twee keer toe introduceert de auctoriale Stern-verteller de tafelgesprekken.
In beide gevallen noemt hij ze 'essentieel' voor de lectuur van zijn boek - ook al
kan hij zich voorstellen dat een lezer geneigd is ze over te slaan en is in een goed
boek elk hoofdstuk essentieel) Ze vormen bovendien het hart van het boek: in de
editie Kets-Vree uit de Monumenta Literaria Neerlandica waarnaar ik verder zal
verwijzen, bestrijken ze de bladzijden 106 tot 146; er volgen dan nog 91 bladzijden. Het gedeelte over esthetiek vormt de eerste helft van het elfde hoofdstuk dat
op bladzijde 106 begint. In de tweede helft beschrijft Havelaar zijn slechte humeur
tijdens een lange boottocht, declameert hij zes strofen van een gedicht waarin zowel de peil- als de grenzeloosheid van de oceaan angst aanjaagt en citeert hij het
vertellen aan Si Oepi Keteh van de parabel van de Japanse steenhouwer.
De schoonheid uit het eerste gedeelte manifesteert zich, zoals iedere lezer zich
zal herinneren, het meest subliem in de schoonheid van vrouwen - vrouwen uit
in de editie Kets-Vree. De hoofdstukindeling van Van Lennep is misschien nergens zo problematisch
als in het veertiende hoofdstuk waar de Stern-verteller zelf in regel HO spreekt van de 'laatste hoofdstukken' die aan de gesprekken zijn gewijd en daarmee doelt op wat direct aan die opmerking vooraf gaat. Hoofdstuk XIV is het langste hoofdstuk in Max HaveZaar en beslaat 912 regels.
3 Omdat van Max HaveZaar zoveel edities in omloop zijn, verwijs ik niet met paginanummers naar
de editie Kets-Vree, maar met hoofdstuknummers gevolgd door regelnummers. Dat levert alleen een
probleem op bij de uitgave naar het authentieke handschrift van Stuiveling. Kets-Vree baseert zich op
de vijfde druk uit 188!. Aan het begin van het negende hoofdstuk bespreekt Stern het al dan niet
overslaan van een hoofdstuk dat 'alleen "ter afwisseling" waarde hebben zou' (IX: 14-15). De term
'essentieel' valt in IX: 28 en later, na een interventie van Droogstoppel, nog eens in XI: 2.
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Arles en Nîmes met name. Omdat uit hun trekken een geschiedenis van eeuwen
spreekt, komen zij het dichtst in de buurt van 'het ideaal van 't goddelijke' (XI:
1°4-1°5). Geschiedenis is essentieel omdat geschiedenis beweging betekent. 'Natuur is beweging. Groei, honger, denken, gevoelen, is beweging ... stilstand is de
dood! Zonder beweging, geen smart, geen genot, geen aandoening!' (XI: 92-94).
Die exclamaties volgen op Havelaars wat schampere beschrijving van meer conventionele idealen van sublieme schoonheid als watervallen en kathedralen die op
zijn hoogst 'een zeer kort oogenblik' aan ons verlangen naar het schone tegemoet
komen. Een waterval beweegt wel, maar altijd op dezelfde manier. Ook een tableau vivant verveelt snel en dat geldt zelfs voor beeldhouwwerk en schilderstukken. Na de tegenwerping van Duclari dat een schilderstuk toch veel kan uitdrukken, verduidelijkt Havelaar zijn visie door een gedachte-experiment. Als Duclari
in 1587 onverhoeds geconfronteerd zou zijn met de onthoofding van Maria Stuart,
zou hij de arm van de beul tegen hebben willen houden. Wanneer hij de onthoofding ziet afgebeeld op een schilderij zou hij medelijden krijgen met Maria Stuart
omdat zij zo lang in een ongemakkelijke houding moet liggen en medelijden met
de beul omdat hij zo lang in een ongemakkelijke houding moet staan. De eindeloze stagnatie die de beschouwer waarneemt, zou tot gevolg hebben dat hij nog
maar één ding wenst: dat het vonnis zo spoedig mogelijk wordt voltrokken.
Los van dit gedachte-experiment zou een lezer uit de twintigste of de eenentwintigste eeuw kunnen constateren dat een koloniaal ambtenaar uit het middenkader hier een perceptueel probleem benoemt waarvoor kubisten en een kunstenaar als Duchamp decennia later een oplossing zochten. Tegelijkertijd is het gedachte-experiment tekenend voor de roman die Max Havelaar is: het spiegelt tot
op grote hoogte de roman als geheel. In feite wordt Multatuli's lezer in dezelfde
positie geplaatst als Duclari: hij wordt gedwongen menselijk lijden waar te nemen
en wanneer hij zich realiseert dat het niet om fictie gaat, zal hij zijn instinct volgen
en ingrijpen. Op het eerste gezicht lijkt er een belangrijk verschil te bestaan in de
functie die fictie krijgt toebedeeld: in tegenstelling tot het personage Max Havelaar lijkt de auteur van Max Havelaar heilig in de effectiviteit ervan te geloven. Hij
roept onder meer het personage Stern in het leven en laat hem een verzinsel over
Saïdjah en Adinda vertellen om de lezer de waarheid over het koloniale bewind in
te peperen. Een absoluut verschil is het echter niet: de uiterst concrete manier
waarop Havelaar Duclari een onthoofding in 15 87 laat waarnemen, door een opening in een cel waarin hij zich bevindt in het slot Fotheringhay en staande op een
wankele stoel die zelf weer op een tafel staat, getuigt van een nadrukkelijk fictieve
inkleding. Een gedachte-experiment is bovendien per definitie een cognitief hulpmiddel waarbij gebruik gemaakt wordt van fictie: in het midden van de negentiende eeuw kan men nu eenmaal geen gebeurtenis in 1587 waarnemen. Wanneer Havelaar de werking van een bepaald soort fictie wil ontkennen, gebruikt hij een ander soort fictie om Duclari met de werkelijkheid te confronteren. 4 Dat is, na de
klaagzangen van Droogstoppel over de leugenachtigheid van de poëzie, precies de
strategie die Multatuli in zijn hele boek hanteert ten opzichte van de lezer.
4 Koch 1998 maakt aannemelijk dat Multatuli bij de enscenering van de wankele stoel op de tafel
een feitelijk geschrift door het hoofd speelde - de autobiografie van de tien jaar lang opgesloten Silvio Pellico die ook elders in Max Havelaar genoemd wordt (VI: 476).
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Dat fictie en werkelijkheid in Max Havelaar nauw met elkaar verweven zijn en
dat het eerste in dienst staat van het laatste, is wat Oversteegen en Sötemann hebben benadrukt en uitvoerig hebben beschreven. Ik wil Havelaars uitroep 'Stilstand is de dood!', die later nog een keer herhaald wordt (XI: I21), als uitgangspunt
nemen om een ander tekstueel spoor te volgen en baseer me daarbij in eerste instantie op een kort, maar in mijn ogen belangrijk artikel van de Amerikaanse germanist Gary Lee Baker (Baker 1989).
In 'Max Havelaar: een roman als ontstollingsmiddel' plaatst Baker Max Havelaar in de traditie van de Duitse Romantiek. De manier van lezen waarom Max Havelaar vraagt, Havelaars ideologie zoals die blijkt uit zijn uitroep en de uiteindelijke tendens blijken nauw met elkaar verbonden te zijn. De bontheid van het boek is
niet alleen een typisch romantisch fenomeen, maar nodigt volgens Baker ook uit
tot een romantische leeswijze. Door de vele genres die er in Max Havelaar te vinden zijn, wekt het boek vaak een fragmentarische indruk. Omdat de lezer zelf van
de fragmenten een geheel moet maken, raakt hij intens en in al zijn subjectiviteit betrokken bij de tekst en moet hij zich bezinnen op zijn waardensysteem. Alleen
daardoor al komt dat waardensysteem in beweging, wordt de lezer gedwongen tot
romantische progressiviteit in de zin van Schelling. Haaks op de beweeglijkheid
van de lezer staat in de visie van Baker de houding van een man als Droogstoppel
wiens gevoelsleven volstrekt is versteend; die verstening is kenmerkend voor een
hele, op winstbejag gerichte maatschappij. Droogstoppel is zelfs een huwelijk aangegaan uit eigenbelang. De ware sentimentaliteit kennen Havelaar en Tine, Saïdjah
en Adinda, de generatie van Stern, Frits en Louise. Op een lezer die evenals zij toegang heeft tot een 'onvervreemdbaar en natuurlijk gevoel van liefde' (Baker 1989:
33) zal Multatuli's wijze van vertellen vat hebben - die lezer zal ongetwijfeld zijn
hart laten spreken en ervoor zorgen dat de 'stolsels' (Baker 1989: 34) van een maatschappij worden opgelost. Multatuli is een romanticus in een Duitse traditie omdat
hij de lezer een boek voorzet dat herhaaldelijk een onaffe indruk maakt en omdat
hij gelooft in de ontstollende werking van gevoelvolle vertellingen.
Het probleem met de interpretatie die Baker geeft is dat vanaf het moment dat
'ik, Multatuli' de pen opneemt Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy juist zo weinig onaf meer is. Alles wat eventueel nog
aangevuld zou kunnen worden - en dat moet nog veel zijn, immers: 'Het boek is
bont .... er is geen geleidelykheid in [... ] ... geen methode' (xx: 451-453) - wordt
ondergeschikt gemaakt aan de boodschap. Multatuli's eenkennigheid maakt hem
misschien minder een auteur die gebruik maakt van romantische vertelstrategieën
dan Baker zich zou wensen. Toch heeft hij mijn inziens een belangrijke aanvulling
gegeven op de wat op zichzelf staande structuralistische analyses van Oversteegen
en Sötemann. Max Havelaarwordt er minder een volslagen uniek fenomeen door
en Multatuli en zijn boek krijgen een andere historische context dan in de biografische traditie.!
5 In de traditie van het 'ander' of 'modern' proza werd Max Havelaar geplaatst door Sybren Polet.
In Polet 2003 herneemt Polet zijn Ander Proza uit 1979 en karakteriseert hij Max Havelaar als 'autonome tendensliteratuur' (83) - een wat moeizame paradox die teruggaat op hetzelfde probleem als
waarop Baker stuitte: de onorthodoxe, een totaliteit suggererende vormgeving wordt ondergeschikt
gemaakt aan een eenduidige boodschap. Vanuit zijn antimimetische perspectief slaagt Polet er mijns
inziens minder dan Baker in om de vormgeving van Max Havelaar te koppelen aan de tendens.
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Ook het feit dat de karakterisering van de roman als geheel wordt gekoppeld
aan een uitspraak van het hoofdpersonage lijkt me in dit geval een gelukkige greep.
In het begin van het elfde hoofdstuk wordt Havelaar gepresenteerd als 'nu toch
eenmaal de held van de historie' (XI: 3-4); een lezer die tot hier is gevorderd zal op
zijn minst vermoedens hebben van een autobiografische inslag. De lezer die het
boek uit heeft, weet dat Sjaalman, Havelaar en Multatuli met elkaar geïdentificeerd kunnen worden en hij weet zelfs dat er achter het opzichtige pseudoniem
een ambtenaar moet schuilgaan wie dit allemaal echt is overkomen en die zijn belevenissen op schrift heeft gesteld. Dat Max Havelaar een autobiografie is, vormt
de portee van het boek en het betekent dat, tenzij anders wordt aangegeven, in
principe aan alle uitspraken van het hoofdpersonage een werkelijkheidsgehalte
kan worden toegekend. Dat moet zeker gelden voor filosofische uitspraken die
worden gedaan op het moment dat het hoofdpersonage zich voor het eerst uitdrukkelijk en zonder commentaar van een verteller presenteert.
'Natuur is beweging. [ ... ] Stilstand is de dood!' Toen Eduard Douwes Dekker
zich aan het schrijven zette van een roman, moet dat een overtuiging geweest zijn
waaruit hij leefde en werkte. 6 In zijn boek komt de tegenstelling overal terug: in de
vormgeving en de thematiek, in de portrettering van personages en op het niveau
van motieven en gebeurtenissen. Voordat in het vijfde hoofdstuk het verslag van de
feitelijke gebeurtenissen een aanvang neemt, zal de lezer ervan doordrongen moeten raken dat wat hij te lezen krijgt, niet zomaar een verhaal is, maar een verhaal van
belang. Daarbij blijkt een belangrijke rol weggelegd te zijn voor de verschillende
invullingen die de tegenstelling tussen dynamiek en stilstand kan krijgen.

3

Moederliefde en doodsverlangen

Meteen al in het voorwerk is de inzet hoog. Na de onheilszwangere auteursnaam
komt de titel, met het in dit geval raadselachtige voegwoordje 'of' dat een individu en een institutie aan elkaar gelijk stelt. De opdracht getuigt vervolgens van discrepantie tussen aan de ene kant de dalen van het proza waar het leven woont en
een dichter zich zonder steun niet kan handhaven en aan de andere kant de hoogten en diepten die juist het voorrecht zijn van de visionaire dichter. Het thema van
de rechtvaardigheid wordt geïntroduceerd in het onuitgegeven toneelspel: door
de starheid van de rechter zal de edele Lothario moeten hangen. Zoals overal in
Max Havelaar houdt rechtvaardigheid in dat de deugd wordt beloond. In een wereld waarin dat min of meer vanzelf spreekt, leven Barbertje en Lothario niet: hun
6 Oversteegen 1987 noemt de uitspraak niet. Hoewel Oversteegen weinig poëticale ontwikkeling
ziet bij Multatuli, richt hij zich in zijn studie toch vooral op de invulling van het begrip 'Natuur' en
de daarmee gepaard gaande literaire strategie vanaf Minnebrieven. Ook artikelen als Oversteegen
1989 en Oversteegen 1991 behandelen latere teksten. In een recent artikel plaatst Wilhelm 2003 Multatuli in een achttiende-eeuwse vitalistische traditie; voor een directe beïnvloeding door Wilhelm
Heinse draagt zij echter weinig argumenten aan. Volgens Mathijsen 2000 was het denken in de negentiende eeuw doordrenkt van de van oorsprong medische miasmaleer, die in stilstand niet alleen de
oorzaak van ziektes maar ook van maatschappelijke misstanden zag (Mathijsen 2000: 22-23). Wanneer de miasmaleer zo invloedrijk en wijdverbreid was als Mathijsen stelt, is het vreemd dat bij alle
kwesties die in het pak van Sjaalman worden aangeroerd, geen enkele verwijzing naar de miasmaleer
is te vinden.
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wereld is een extreem onrechtvaardige waarin maatschappelijke bewegingloosheid kan leiden tot de dood.
Wanneer Droogstoppel het woord neemt, lijkt de atmosfeer wat meer ontspannen te worden. Zijn hypocrisie is zo in het oog lopend dat ze voor elke lezer hilarische proporties zal aannemen. Interessant is wat Baker opmerkt over Droogstoppels repetitiezucht:
Hij vertoont een bijna psychotische neiging om telkens zijn identiteit tegenover de lezer
te bevestigen. Het is net alsof hij bang is elk moment in het niets te verdwijnen [... ]. Dit
'ik ben' en 'ik blijf' suggereert verstening; het vormt Droogstoppels houvast tegen de gehate 'dweepzucht en 'Schwärmerei'. Tijdens de eerste ontmoeting tussen Droogstoppel
en Sjaalman [... ] wordt Droogstoppels argwaan gewekt als blijkt dat Sjaalman geen horloge heeft: 'hij wist niet hoe laat het was'[. .. ]. Droogstoppel heeft een precieze plaats, een
specifieke tijd en systematische naamgeving nodig om zich niet te verliezen in psychologische, sociale en politieke onzekerheid. Omdat Sjaalman 'niet weet hoe laat het is', een
sjaal en geen jas draagt en geen geld heeft, verdient hij geen identiteit (Baker 1989: 3 I).
Daaraan kan nog worden toegevoegd dat Sjaalman tijdens die eerste ontmoeting
ook voor het eerst het woord krijgt in de roman en dat hij Droogstoppel dan juist
in een identificatielitanie onderbreekt. Opeens komt de laatste niet verder dan
'Lauriergr. . .' (n: 91). Dat Sjaalman snel reageert, wordt even later bevestigd in de
episode met de Griek. 'Hy was niet groot of sterk [ ... ] maar hy was een vlug en
dapper mannetje. Nog zie 'k zyn oogen flikkeren' (n: 184-185). Meer dan twintig
jaar na dato ziet Droogstoppel het levendig voor zich. In het derde hoofdstuk
blijkt de werkelijke identiteit van Sjaalman in de brief waarin hij Droogstoppel
verzoekt om bemiddeling bij een uitgever.
Ik ben dichter [... ] en schryver. Sedert myn kindsheid drukte ik myn aandoeningen in
verzen uit, en ook later schreef ik dagelyks neder wat er omging in myn ziel (nI: 38-41).
De gemoedsbewegingen die Droogstoppel moet missen, bezit Sjaalman blijkbaar
in overvloed.
Met enkele daarvan worden we geconfronteerd in het lange, zestien strofes tellende gedicht over de moederliefde waarmee het derde hoofdstuk afsluit. Merkwaardig genoeg hebben weinig Max Have/aar-onderzoekers zich over de inhoud
van dat gedicht uitgelaten. Met de overige gedichten en het verhaal van Saïdjah en
Adinda is het een van de vroegste bestanddelen van de Max Have/aar en volgens
Stuiveling behoort het 'tot de zwakste gedeelten ervan, al heeft hun romantischretorische taal als tegenstelling tot het karakteristieke proza een onmiskenbaar effect' (1962: J2).7 Ook Sötemann ziet uitsluitend een vers 'binnen het kader van de
romantische conventies' (Sötemann 1966: 99). We komen er een lyrisch subject in
tegen dat toen het nog in het land van zijn moeder verbleef 'het heden stout verachtte' en zich 'paradyzen schiep' (m: 164 en 165), maar in de twee jaar die sindsdien zijn verstreken veel heeft beleefd: liefdesverdriet met name. Opvallend is hoe
in het gedicht van de jonge Sjaalman - het stamt uit 'omstreeks 1843', meldt
7 Een ander volledig gedicht is het gedicht in het Duits aan het eind van het veertiende hoofdstuk;
het gedicht over de oceaan in hoofdstuk elf wordt na zes strofen afgebroken, hoofdstuk acht bevat
een strofe van een gedicht over de uitwerking van onweer in de bergen.
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Droogstoppel (lIl: 140) - de liefde voor en het verdriet om 'een meisje' afgezet
worden tegenover de moederliefde. In het eerste geval begint de liefde op een zeker moment in het leven, de tweede soort begint met het leven zelf. Met de cursiveringen al in de oorspronkelijke tekst:
Wat is min die eens begon,
Bij de liefde mèt het leven
't Kind door God in 't hart gedreven
Toen het nog niet staam'len kon? (lIl: 227-230)
De indruk dat moederliefde en leven met elkaar geïdentificeerd worden, wordt
nog versterkt in de op een na laatste strofe waarin de hemelse vader wordt aangeroepen met een verzoek om rust te schenken - de rust van de dood:
'Vader! schenk me by de dooden,
'Wat het leven my niet schonk! (lIl: 271 -272)
Alleen de gedachte aan een mogelijke hereniging met de moeder kan het doodsverlangen een halt toeroepen.
Op dit punt aangeland heeft de lezer na het voorwerk ruim 600 regels van de roman onder ogen gehad. Het gedicht neemt er daarvan 140 in beslag - bijna een
kwart en dat is, romantische clichés of niet, rijkelijk veel voor een contrapuntisch
stilistisch effect. In mijn ogen heeft het gedicht dan ook meer een belangrijke thematische functie: het wordt nogmaals duidelijk dat het in deze roman gaat om
kwesties van leven en dood. Vanaf het pseudoniem en de titel wordt de identiteit
van het individu bedreigd - tot tweemaal toe, in het onuitgegeven toneelspel en
het gedicht, strekt die bedreiging zich zelfs uit tot de fysieke dood. Dat er sprake
is van een hevige bedreiging was eigenlijk al duidelijk in de merkwaardige oppositie in het tafelgesprek. Als natuur beweging is, is stilstand niet meer dan onnatuur
- in het gesprek wordt stilstand tot tweemaal toe gelijkgesteld aan 'de dood'. Wanneer 'de dood' een metafoor is, is het een sterke metafoor. Havelaar verkondigt op
dat moment dan ook geen logische waarheid, maar een psychologische.
Het tegengestelde van 'beweging' spelt onheil voor het individu, het kan zelfs
zijn fysieke bestaan aantasten. Zo ver is het voorlopig nog niet. Voordat de eigenlijke fabel begint, getuigt Sjaalmans pak van geestelijke beweeglijkheid en maakt
Droogstoppel tijdens zijn bezoek aan Sjaalmans vrouwen zoontje kennis met een
onconventionele levensstijl. Hij slaat op de vlucht en geeft het woord over aan
Stern. Met Stern hebben we intussen via Droogstoppel kennis gemaakt. Op het
verbod op onzedelijkheid na krijgt hij alle vrijheid. Tot zijn eigen verbijstering
kan Droogstoppel niet anders:
Hij zei dat: 'als de borst hem gloeide van gevoel voor het ware en schoone, geen macht ter
wereld hem beletten kon de tonen aanteslaan, die met zulk een gevoel overeenstemmen,
en dat hy veel liever zweeg, dan zyn woorden omklemd te zien door de onteerende kluisters der alledaagsheid' (IV: 431-434).
Met die woorden van Stern zijn wij als lezer terug bij de opdracht aan E.H. v. W.
'Ces vallées de prose ou demeure la vie' (25-26) hebben inmiddels de contouren
gekregen van een kerker.
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II

Gewone bewegingloosheid

Wie Max Havelaar leest met de tegenstelling tussen beweging en bewegingloosheid als uitgangspunt, komt niet alleen in de eerste hoofdstukken het nodige tegen.
Allereerst zijn daar, naast de psychotische tics van Droogstoppel, de verstarde
vormen van taalgebruik: de pauzes van Slymering, de kanseltaal van Wawelaar,
ambtelijk jargon waartegen zowel Havelaar als de Stern-verteller zich verzetten,
het 'leelijk ryglyf' of 'keurslyf' (resp. Havelaar en de Stern-verteller, VIII: 224 en
XVII: 261) van verzen. Sjaalman/Havelaar valt behalve Droogstoppel ook Slymering meteen bij hun eerste ontmoeting in de roman in de rede; ondanks de oudtestamentische toonzetting toont hij zich 'werkelyk dichter' in de toespraak tot de
hoofden (VIII: 186); 'vervelende, zinstorende' dan wel 'dwaze' titulatuur maakt
plaats voor 'eenvoudige voornaamwoorden' (xv: 272, XVIII: 136-137); het keurslijf blijft in Saïdjahs zang zonder verder commentaar behalve dat het zo 'beter' is,
achterwege (XVII: 26 I). Het juiste taalregister is belangrijk volgens de Stern-verteller: zelfs 'buffels zyn zeer gevoelig voor goede toespraak' (XVII: 44).
Door het taalgebruik wordt de mate waarin personages verstard zijn, gekarakteriseerd, maar dat gebeurt ook op talloze andere manieren. Bekend is de portrettering van Slymering, met zijn neus die zich' op dat gelaat verveelde, omdat er zoo
weinig op voorviel' (VI: 279-280). Even eerder is hem al de status van fossiel toegekend. Niet alleen wanneer hij in een reiswagen zit opgesloten, is hij als een van
'de arme Sauriers uit de voorwereld, die door lang wachten ten-laatste een integreerend deel uitmaken van de klei, waarin ze aanvankelyk niet gekomen waren
met het plan om er te blyven' (cursivering in de tekst, VI: 230-233) - hij is nog
steeds een Sauriër wanneer hij is uitgestapt. Hij legt dan 'een kalmte, een langzaamheid en een voorzichtigheid aan den dag [... ], die menigen Saurier jaloersch
maken zou, en die in de oogen van velen de kenmerken zyn van deftigheid, bezadigdheid en wysheid' (VI: 269-272). Dat Havelaar zijn volstrekte antithese is, behoeft geen betoog, maar ook Tine is van een ander soort: zij bezit een 'gemakkelijke ongedwongenheid' en in ieder geval niet 'dat styve en onbehagelyke van 't
burgerlyk fatsoen' (VI: 346, 349). Uiterlijk schoon lijkt geen opvallend kenmerk,
maar de beweeglijkheid van haar gezicht laat veel van haar ziel zien en dan wordt
ook haar gelaat schoon. In wat moeizame bewoordingen wordt zelfs gepreludeerd
op de passage in het tafelgesprek over de schilderkunst:
Te dikwyls reeds is er gezegd dat het gelaat de spiegel der ziel is, om nog prys te stellen op
de portretwaarde van een onbewegelyk gezicht, dat niets heeft aftespiegelen omdat er geen
ziel in weerschynt. Welnu, zy had een schoone ziel, en wel moest men blind zyn, om niet
ook haar gelaat voor schoon te houden als die ziel daarop te lezen stond (VI: 365-370).
Hoezeer een statische portrettering de Stern-verteller/Havelaar/Multatuli tegenstaat, blijkt tenslotte uit de beroemde zin waarmee het verslag van Havelaars lotgevallen begint in het vijfde hoofdstuk: 'Er was des morgens te tien ure een ongewone beweging op den groot en weg die de afdeeling Pandeglang verbindt met Lebak'.
Het hoofdstuk is volledig gericht op het schetsen van het decor - het exotische decor waarin het drama zich gaat voltrekken en dat de lezer onbekend zal zijn. In de
eerste zin van het portret vormt het woord 'beweging' de kern van het grammaticale subject. De beweging blijkt even later betrekking te hebben op 'honderden
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gezadelde paarden' en 'duizend menschen voor 't minst'; zij 'liepen in bedryvig
wachten heen en weer' (v: 113 - 115). Degene op wie wordt gewacht is vanzelfsprekend de nieuwe 'adsistent-resident'. Aan het gesubstantiveerde werkwoord
'wachten' dat een toestand van roerloosheid aanduidt, wordt het adjectief 'bedryvig' gekoppeld dat precies het tegenovergestelde impliceert.
Ook de dood, die ultieme antithese van 'beweging', doet met de komst van de
nieuwe assistent-resident zijn intrede in de fabel. Rangkas-Betoeng bereikt men
immers niet zomaar: men moet op Java in een reiswagen langs afgronden die voor
een Europese reiziger ongekend zijn.
Er behoort koelbloedigheid toe, de oogen niet te sluiten, en wie voor 't eerst op Java reist,
schryft aan zyn familie in Europa, dat hy in levensgevaar verkeerd heeft. Maar wie er tehuis behoort, lacht om dien angst (v: 58-61).

Met reizen in Europa zijn we al eerder in aanraking geweest. In het eerste hoofdstuk heeft Droogstoppel melding gemaakt van een toertje naar Den Haag bij wijze van huwelijksreis: 'verder heeft ons de liefde nooit de wereld ingejaagd' (I: 6061). Het doodsgevaar dat op Java weggelachen wordt, is Droogstoppel volkomen
vreemd gebleven. 8 Nog ander doodsgevaar blijkt Java te kennen: de hongerdood.
Ja, lezer. Voor weinige jaren zyn geheeIe distrikten uitgestorven van honger. Moeders boden
hun kinderen te-koop voor spyze. Moeders hebben hun kinderen gegeten ... (v: 413-416).

Al heel snel, aan het eind van het vijfde hoofdstuk, blijkt de koloniale uitbuiting
tot een pervertering van alle natuurlijke waarden te leiden. In de loop van het boek
zal blijken dat die uitbuiting kan blijven bestaan omdat koloniale ambtenaren bij
voorkeur rapporten produceren waarin de 'rust rustig' blijft (XIV: 612). Aan het
eind van een loopbaan in de tropen wacht immers de beloning: de rust in oorden
als Driebergen.
Intussen blijft op het niveau van de fabel de dood een belangrijke rol spelen. In
jeugdige overmoed heeft Havelaar de dood getrotseerd toen hij een hondje redde
van de haaien (VI: 164-165). In zijn toespraak tot de hoofden stelt Havelaar zijn
publiek het eigen sterfbed voor ogen en probeert hij overtuigingskracht te ontlenen aan de mogelijke reacties van onderdanen: 'Hoofden van Lebak, eens sterven
wy allen!' (VIII: 335). Angst voor de dood blijkt een van de verklaringen voor de
corruptie die hij aantreft: 'De Regent, die in jaren klimmende den dood vreest,
wordt beheerscht door de zucht zich verdienstelyk te maken door giften aan geestelijken' (VIII: 468-470). In het volgende hoofdstuk komt de Westerse geestelijke
Wawelaar aan het woord die in schrille bewoordingen de hel schetst waarin een
Javaan terechtkomt als hij niet volgens Westerse principes bidt en werkt.
Ook in de tafelgesprekken is de dood zelden afwezig. Havelaars esthetische beginselverklaring wordt gevolgd door een gedicht dat uitloopt op de verdrinkingsdood; na de parabel van de Japanse steenhouwer wenst Si Oepi Keteh 'naar den
hemel' te gaan (XI: 572-573). Wanneer Havelaar het verhaal van zijn leven gaat
vertellen, blijkt er kort voor zijn komst naar Natal een complot ontdekt te zijn om
zijn voorganger te vermoorden, dreigt de gesuspendeerde Havelaar de hongerdood te sterven, is het kastekort ontstaan door dringender bezigheden als het
8

Zie voor de eerste scène van de fabel als mise en abyme van het hele boek Hoogteijling 1996: 48-49.
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neerslaan van opstanden - 'in levensgevaar dikwyls!' (XIII: 6 I). Halverwege de tafelgesprekken stelt de Stern-verteller in een uitweiding over uitweidingen compositieproblemen in de roman aan de orde; de manier waarop aan de ene kant een
meester als Walter Scott - 'Meent ge dat Amy Robsart's dood u zoo treffen zou,
als ge vreemdeling waart geweest in de hallen van Kenilworth?' (XIII: 238-239)-,
aan de andere kant Franse romantici als het ware de dood organiseren, vormt het
belangrijkste illustratiemateriaal. Na de tafelgesprekken, die dienden om de lezer
met het karakter van Havelaar te laten kennismaken, gaan de fysieke dood en
mentale verstarring nogmaals een verbintenis aan:
Ik roep u op, u, de velen die Havelaar gekend hebt - wanneer ge niet verstyfd zyt door
winterkou en dood ... als de geredde vliegen, of verdroogd door de hitte daarginds onder
de linie! - ik roep u op om getuigenis te geven van zyn hart, gy allen die hem hebt gekend!
(XIV:

786-789).

In de resterende hoofdstukken mag de kleine Max niet buiten spelen vanwege de
slangen in het ravijn, drijven lijken de rivier af, bezingt Saïdjah tot tweemaal toe
zijn eigen dood en vermoedt Havelaar dat zijn voorganger is vergiftigd. Het laatste is de belangrijkste factor die hem tot handelen brengt.9 Zijn handelen loopt uit
op een drama voor Havelaar zelf door die andere vorm van bewegingloosheid: de
rustige rust in het vaderland die de paradijsdroom is van alle koloniale ambtenaren. Ook de gouverneur-generaal op wie hij al zijn hoop heeft gevestigd, kan zich
niet aan de algehele apathie, 'deze neiging tot slaap' (XVI: 235), onttrekken. De
rust in het vaderland is nabij en Havelaar zal geen gehoor vinden.

5 Het probleem van het publiek
De formulering 'Stilstand is de dood' lijkt een soort brandpunt te vormen van alles wat bedreigend is in deze roman. Het laatste element, de fysieke dood zelf, is
vanaf het voorwerk aanwezig en maakt duidelijk dat kwesties van existentieel belang aan de orde zullen komen. Voor zowel Havelaar en zijn gezin als de Javaan is
gerechtigheid een zaak van leven en dood. Een vrijblijvende lectuur is voor een lezer uit den boze.
Opvallend daarbij is dat de dood steeds door de personages wordt voorgesteld
- hij is aanwezig als mentale constructie, als fictie, soms zelfs als gedachte-experiment. Het geldt voor Havelaars gedicht uit het derde hoofdstuk, voor Havelaars
tactiek ten opzichte van de hoofden, voor de bigotte regent en de bigotte Wawelaar,
voor de dichtende Havelaar als hij de onmetelijkheid van de oceaan aanschouwt,
voor Havelaar als hij geschorst gaat worden en geschorst is, voor de Stern-verteller
die een roman schrijft, voor Saïdjah die zich zijn gevoelens voor Adinda realiseert.
Saïdjah vindt inderdaad de dood, maar dat gebeurt in een verhaal dat nadrukkelijk
als fictief wordt gepresenteerd omdat 'wat verdichtsel is in 't byzonder, waarheid
wordt in 't algemeen' (XVII: 724-725) en het is die waarheid die de lezer onder ogen
moet worden gebracht. Havelaar draagt kennis van de aanwezigheid van lijken in de
rivier, maar hij ziet ze zelf niet. Hij vermoedt tenslotte dat Slotering vermoord is.
9

Uitvoerig over het motief 'gif en moord' Hoogteijling 1996: 245-252.
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Het vermogen om zich de eigen of andermans dood voor te stellen lijkt in Max Havelaar een vitaal principe bij uitstek, het is een faculteit die personages doet handelen - en tot die personages behoren idealiter ook de lezer en de koning.
Afgezien van de angst om vrouwen kind aan het slot lijkt die andere vorm van
dood, de doodsheid, veel bedreigender voor het Havelaar-personage. Daarmee is
geen vergelijk mogelijk. Doodsheid kan niet, zoals de dood zelf, geassimileerd
worden in het bewustzijn: de afstand tot Droogstoppel en Slijmering, tot ambtelijke vormen en versvormen, tot burgerlijk fatsoen en rustige rust blijft in de hele
roman bestaan. Het is om die reden dat ik een iets andere kijk heb op het basisprobleem in Max Havelaar dan waar Multatuli zelf op aanstuurt in zijn peroratie.
Niet het onvermogen om onrecht te bestrijden is in de eerste plaats wat het personage Havelaar ontslag doet nemen in Lebak, maar zijn onvermogen om te leven
met de beperkingen van zijn sociale omgeving.
Veelzeggend is de reactie van Tine als het ontslag wordt verleend: 'Goddank,
riep Tine, dat je eindelyk jezelf kunt zyn!' (xx: 226). Het is niet bepaald een uitroep die logisch uit de gronden voor het ontslag voortvloeit en ook geen uitroep
die in de situatie op dat moment erg voor de hand liggend is. "Wat moet er nu
worden van ons?", had Tine kunnen roepen, of: "Wat moet er nu worden van de
Javaan?"IOZe had boos kunnen zijn, verdrietig of strijdbaar. In plaats daarvan is ze
opgelucht - haar echtgenoot is bevrijd uit het soort 'onteerende kluisters der alledaagsheid' waarover de Stern-verteller eerder in de roman zijn afschuw had uitgesproken. Tine had - om de open plek verder op te vullen - de spanning zien oplopen en kende haar Max. Dat Tine reageert zoals ze reageert, hoeft de lezer bovendien niet te verbazen. Al eerder in de roman, bij de uitvoerige portrettering van
Havelaar, is haar reactie voorbereid wanneer de financiële gevolgen voor het gezin
van Max' edelmoedigheid geschetst worden:
Was hij niet háár Max? Was het niet te klein, te nietig, was 't niet ongerymd, hem die zoo
vorstelyk dacht, te willen binden aan de regels van spaarzaamheid en huishoudelykheid
die voor anderen gelden? (vu: 509-51 I).

Daarnaast wordt onrecht in de hele roman, zoals Baker al liet zien en vanaf het onuitgegeven toneelspel, exclusief gekoppeld aan maatschappelijke verstarring. Het
is zeker geen variant van dynamisch wildwestkapitalisme waaronder de Javanen
gebukt gaan. Al decennia heerst de 'geest der Oost-Indische ambtenaren' die de
bron van alle kwaad is (XIX: 72), inlandse vorsten vergen sinds onheuglijke tijden
herendiensten (v: 427 e.v.), Droogstoppel profiteert al meer dan twintig jaar van
het privilege van de Nederlandse Handelmaatschappij (1: 19-20). In de 230 bladzijden die aan Tines uitroep voorafgaan, is duidelijk geworden dat de verstarring
de maatschappij op vele gebieden in haar greep houdt - tot aan de kleding toe ontbreekt 'natuur' en 'beweging'. Wanneer zijn dochter Marie onder invloed van de
denkbeelden van Stern zonder korset aan het ontbijt verschijnt, is Droogstoppel
hevig ontsteld. Mede als gevolg daarvan krijgt Marie drie dagen kamerarrest 'op
koffi en brood' (XVI: 346).
10 Over dergelijke mogelijke reacties van Tine meen ik me te herinneren ooit ergens het een en ander gelezen te hebben. Ondanks intensieve naspeuringen heb ik de passage niet kunnen terugvinden.
Misschien is hier sprake van een fictieve herinnering.

EEN ONGEWONE BEWEGING

15

Natuur en beweging, oftewel: vrijheid, is wat Havelaar nodig heeft om aan het
onrecht een einde te maken. Van de zeven bladzijden die op Tines uitroep volgen,
worden er drie in beslag genomen door de peroratie. Wat Multatuli daarin doet, is
een instantie ontwerpen die volledige vrijheid en almacht kent - geen romanpersonage, maar een subject dat in de buurt komt van het lyrisch subject: het autobiografisch subject 'ik, Multatuli'. Dat subject schrijft een boek dat iedereen in Nederland leest en dat de schrijver een zetel in het parlement zal bezorgen, dat door
hemzelf in alle Europese talen wordt vertaald waarna in alle hoofdsteden hetzelfde refrein zal worden gezongen, dat door hemzelf in alle talen van Insulinde
wordt vertaald zodat de onderdrukten klewangwettende krijgszangen zullen aanheffen. Dat laatste wil 'ik, Multatuli' liever voorkomen en om dat te bereiken
plaatst hij zich op gelijke hoogte met Willem III - 'meer dan Prins, Groothertog
en Koning ... KEIZER van 't prachtig ryk van INSULINDE.' De verwachtingen van
degene die zich als de auteur van het boek presenteert, in combinatie met alles wat
voorafging, maken wat mij betreft niet een eeuwig vergeefse strijd om recht tot het
centrale thema in Max Havelaar, maar het verlangen naar absolute zelfbeschikking en absolute autoriteit: een existentie zonder beperkingen.
Dat ook dat verlangen zijn vergeefsheid in zich draagt, is geen waarheid die Max
Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy met grote
kracht aan de lezer opdringt. Wie filosofisch gestemd is, kan zich laten leiden door
de deconstructivistische gedachte dat een tekst met een onmiskenbare teneur tussen de regels door even onmiskenbaar breuken vertoont en daarin zijn eigen tegenspraak laat zien." Hij zou dan kunnen opmerken dat ook de autonome 'ik,
Multatuli' een lezer nodig heeft, en zelfs een koning. De lezer van het slot zou zich
bovendien kunnen herinneren dat het boek begint met een opdracht waarin sprake is van noodzakelijke ondersteuning tijdens de levensreis. Dat het verlangen onmogelijk is, blijkt echter pas werkelijk na verschijnen van de roman als geen koning reageert en er geen lezer, maar wel een schuldeiser op komt dagen wanneer
Multatuli zijn bewijsstukken ter inzage geeft (Van der Meulen 2002: 310). Ook de
geschiedenis van de vertalingen van Max Havelaar is tijdens Multatuli's leven een
moeizame gebleven (Oversteegen 1962). De tragiek van Multatuli en Max Havelaar is dat de absolute vrijheid en autoriteit, die het autobiografisch subject voor
zich opeist, afhankelijk worden gemaakt van de erkenning door anderen. Die anderen zijn in de eerste plaats de lezers - en zo vrij en autonoom als het autobiografisch subject is, zo onvrij en volstrekt niet autonoom zijn zij. De lezer moet niet
alleen lezen, maar ook een visie accepteren, zijn stem uitbrengen, refreinen zingen,
met zijn krijgszangen klewangs wetten. Specifieke handelingen van zijn lezerspubliek zijn voor de auteur van Max Havelaar een voorwaarde voor zijn succes.
Eduard Douwes Dekker creëerde, op het moment dat hij zijn pseudoniem aannam, een wanverhouding tussen het schrijverspersonage Multatuli en de lezers die
een boek lazen met de naam van dat personage als auteursnaam op de titelpagina.
I I
Van der Sijde 1998 maakt duidelijk dat er bij Derrida een wezenlijk verschil bestaat tussen de deconstructie van filosofische teksten, die een sluitend systeem pretenderen te bieden, en literaire teksten - die laatste deconstrueert hij niet, maar probeert hij juist in hun meerduidigheid recht te doen.
De literaire tekst Max Have/aar wordt door de peroratie in meer dan één opzicht een afgesloten
tekst. Hij krijgt een universele waarheidspretentie en leent zich daardoor voor Derrida's ondermijningsstrategie.
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Die verhouding tussen de auteur en zijn publiek heeft zich, zeker als het om Max
Havelaar en de kwestie Lebak ging, nooit fundamenteel gewijzigd. Het eeuwig
ongenoegen dat de meest besproken man in Holland aan zijn lezers zou beleven,
lag dan ook van begin af aan in zijn schrijverschap besloten. Max Havelaar was,
toen Multatuli zich naar een existentie zonder beperkingen toeschreef, inderdaad
geen tragisch boek, maar op het moment dat de eerste lezer het manuscript onder
ogen kreeg, werd het dat wel.
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Appels, geen peren
Over tekstversies en tekstinterpretatie
Abstract - In TNTL 120 René Veenman suggests an intriguing new interpretation
of Jacques Perk's sonnet-cycle 'Eene helle- en hemelvaart'. He also claims that
other schol ars like Stuiveling and Stolk in his edition of Perks Gedichten have
neglected the mottos of these poems. However, Veenman fails to see that Gedichten is a different text from 'Eene helle- en hemelvaart'.

Het is goed voor de Nederlandse letterkunde als een interpreet reageert en voort-

bouwt op, of zich juist afzet tegen, de bevindingen van een vakgenoot. Gebeurt dit
niet, dan wordt het schrikbeeld reëel dat J os Joosten en Thomas Vaessens schetsten
in het themanummer van TNTL over de toekomst van de Nederlandse letterkunde:
'Er is weinig discussie. [... ] Het overgrote deel van de bijdragen verschijnt in een vacuum [... ] Er is te weinig uitwisseling van gedachten, uitdaging, kruisbestuiving'
(Joosten en Vaessens 2004: 34 5). Maar onlangs werd de door mij bezorgde editie van
Jacques Perks Gedichten (Perk 1999) wat al te lichtzinnig gelezen en bekritiseerd.
In TNTL 120 (2004) is een artikel opgenomen van René Veenman over verwijzingen naar de klassieke letteren in Jacques Perks 'Eene helle- en hemelvaart'. Met
kennis van zaken weet Veenman de bronnen of mogelijke bronnen aan te wijzen
van Perks citaten uit en mogelijke referenties aan de klassieke literatuur. Veenman
baseert op zijn bevindingen vervolgens een interpretatie van Perks cyclus die nog
niet eerder geopperd is. Hij betoogt namelijk dat de achterliggende gedachte zou
zijn dat de Griekse cultuur superieur is ten opzichte van de Romeinse. Die gedachte is misschien niet nieuw (Perks mentor Carel Vosmaer had hem die bij wijze van spreken in kunnen fluisteren), maar wel de opvatting dat Perk daar via zijn
cyclus uiting aan zou hebben gegeven.
Veenman vindt dat de klassieke elementen in Perks werk veronachtzaamd zijn. I
Die onderwaardering kan veroorzaakt zijn door Willem Kloos' bewerkingen van
Perks poëzie bij de voorbereiding van de uitgave van diens Gedichten (1882).
Kloos, in die tijd student klassieke talen, heeft onder andere de Griekse en Latijnse motto's weggelaten die Perk genoteerd had boven de gedichten in 'Eene helle-

I
Die veronachtzaming zou Veenman bijvoorbeeld N.A. Donkersloot hebben kunnen verwijten,
maar deze noemt hij niet. Donkersloot nam in zijn bloemlezing Beeld van Tachtig (1952) de gehele
cyclus 'Eene helle- en hemelvaart' uit De N ederlandsche spectator op, inclusief de inleiding van Perk,
en tekende erbij aan, zonder een spoor van argumentatie: 'De daar voorkomende Griekse en Latijnse motto's zijn hier weggelaten' (Donkersloot 1952: 7).
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en hemelvaart'.2 Veenman stelt daarom: 'Wie Perks eigen bedoelingen met [ ... ]

Eene helle- en hemelvaart wil doorgronden, kan [ ... ] beter de door hemzelf bezorgde uitgave raadplegen dan de na zijn dood uitgegeven Mathilde.' (Veenman
200 4: 57)
Niet alleen Kloos treft blaam waar het gaat om de vertroebelde visie op Perk en
de klassieken. De veronachtzaming van de motto's blijkt volgens Veenman ook
uit de fouten die Garmt Stuiveling in zijn editie van Brieven en dokumenten (Perk
1959) maakt in de afschriften ervan) In diens kielzog blijft ook Stolk, de jongste
Perk-editeur (Perk 1999), niet vrij van smetten:
Deze slordigheid laat zien dat de motto's geen serieuze aandacht hebben gekregen zelfs
niet van een zo gewetensvol uitgever als Stuiveling. Pas echt kwalijk wordt het als aanvechtbare interpretaties van de sonnetten ontstaan, terwijl gebruikmaking van de motto's
die Perk ze zelf in Eene helle- en hemelvaart heeft meegegeven, dergelijke fouten had
kunnen voorkomen. Dat blijkt in de uitgave van Perks gedichten door Fabian R.W. Stolk
uit 1999 [ ... ]. In zijn toelichting op het belangrijke gedicht Sanctissima virgo, bijvoorbeeld, verklaart Stolk de titel als volgt: "Allerheiligste Jonkvrouw of Maagd. Referentie
aan de bezongen geliefde én aan de heilige moedermaagd Maria". Het is de vraag of Perk
refereerde aan zijn geliefde, maar hij verwees zeker niet naar Maria, zoals bestudering van
de motto's in Eene helle- en hemelvaart had kunnen uitwijzen. (Veenman 2004: 58)

Dit liegt er niet om: 'slordigheid', 'geen serieuze aandacht', 'kwalijk', 'aanvechtbare interpretaties' en 'fouten' zijn geen mis te verstane (dis)kwalificaties. Even stellig schenkt Veenman het gedicht 'Sanctissima virgo' het epitheton 'belangrijke',
zonder enige argumentatie. Iets voorzichtiger formuleert hij de suggestie dat het
'de vraag [is] of Perk refereerde aan zijn geliefde' (Veenman 2004: 58). In mijn annotatie geef ik niet aan wie er refereert. Het leek me voor de hand te liggen dat het
lyrisch subject dit doet, of anders de vertellende instantie; Jacques Fabrice Herman Perk had ik hier zeker niet op het oog, hoe autobiografisch de voedingsbodem van de gedichten ook mag zijn. Daarom staat er ook 'de bezongen geliefde':
de ik-figuur is de zanger in dit gedicht en in andere gedichten; een ander personage is de bezongen geliefde.
Veenman vervolgt: 'maar hij [Perk] verwees zeker niet naar Maria, zoals bestudering van de motto's in Eene helle- en hemelvaart had kunnen uitwijzen' (Veenman 2004: 58). Hij maakt hier in mijn optiek een logische fout, want wat de bestudering van die motto' s ook uit moge wijzen, niet dat Perk ergens niet aan refereert.
Veenmans betoog kan in het beste geval tot de conclusie leiden dat behalve aan de
geliefde van de ik-figuur en aan de heilige moedermaagd Maria, óók nog aan figuren uit de klassieke literatuur gerefereerd kan worden.
Nog ernstiger is dat Veenman volstrekt voorbijgaat aan het feit dat 'Eene helleen hemelvaart' een andere tekst is dan Gedichten of de daarin opgenomen Mathilde-krans. De tien sonnetten van 'Eene helle- en hemelvaart' komen ook wel voor

2
Een andere mogelijkheid is dat Klaas bij het samenstellen van Gedichten gebruik heeft gemaakt
van andere versies van de gedichten in kwestie, namelijk versies zonder motto's. Tekstgenetisch onderzoek moet dit nog uitwijzen.
3 Was Stuiveling slordig, of de zetter van zijn werk? Is Veenman slordig, of maakte de zetter van
TNTL drie fouten in de weergave van Perks motto's (sonnet 3,8 en Ia; Veenman 2004: 59-60)?
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in de Mathilde-krans, maar in een geheel andere versie en in een volledig afwijkende context. De bezongen geliefde bijvoorbeeld, heet Mathilde in de ene, en Joanna in de andere tekst.
Ik kan, voor ik nader inga op Veenmans speurtocht naar klassieken, niet nalaten retorisch te vragen hoe het in naam van de literaire tekstinterpretatie mogelijk
is dat een gedicht met de titel 'Sanctissima virgo' niet naar Maria zou verwijzen,
zeker als de directe context (in casu de Mathilde-krans, want daar had ik het over
in de editie) gevormd wordt door van bijbel en christendom en katholicisme
doordrenkte teksten. Enkele voorbeelden. Uit het (eerste) gedicht 'Aan Mathilde'
(geciteerd naar Perk 1999; mijn cursiveringen; ps):
Zoo zij uw naam voor eeuwiglijk geloofd!'t Is of me een engel heeft verwellekoomd
Die met een paradijs op aard kwam dalen.

En, onder de titel 'Madonna', komt deze passage voor:
Gij wijst mij naar de moedermaagd, ik waan
Mij in aanbidding voor haar weggezonken ...
Daar voel ik me eindeloozen vreê geschonken:

Ik zie naar haar - Mathilde, u bid ik aan:
Gij, die de moeder mijner liefde zijt,
Zijt moeder Gods, want God is mij de liefde:
U zij mijn hart, mijn vlammend hart gewijd!
Een kerk rijst allerwegen aan uw zij 0, deernisvolle ziel, die niemand griefde,

0, mijn Madonna! bid 0 bid voor mij!
Er is in mijn optiek weinig exegese nodig om in te zien dat hier de menselijke geliefde als een goddelijke gestalte wordt weergegeven. Vooral de antithese in de
vierde regel van het citaat is opmerkelijk: terwijl de ik-figuur braaf op aanwijzingen van zijn vrome geliefde opziet naar de moedermaagd, aanbidt hij feitelijk Mathilde, in plaats van de ook in de titel genoemde Madonna.
Voorts is er het roemruchte gedicht met de omineuze titel 'Hemelvaart' met passages als: 'Mijn ziel wiekt als een leeuwrikslied naar boven, / [ ... ] / En hoort met
hosiannaas 't leven loven', en: 'De Godheid troont... diep in mijn trotsch gemoed; /
De hemel is mijn hart'. En ook behoort tot deze context (de slotterzine van) 'Deinè
Theós', waarin zowel het 'Onze Vader' als de tien geboden worden aangehaald in
een poging om de Schoonheid, die in al de voorgaande gedichten (mede) werd gepersonifieerd door Mathilde, in al haar goddelijke majesteit te schilderen:

Schoonheid, 0 gij, wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kóme uw heerschappij;
Naast u aanbidde de aard geen andren god!
Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg:
Zoo hem de dood in dezen stond versloeg ...
Wat nood? Hij heeft genoten 't hoogst genot!
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Het menselijke meisje Mathilde wordt zo de bezongen geliefde en de aanbeden
muze; de muze is goddelijk, en welke goddelijkheid is er in het laat-negentiendeeeuwse West-Europa beter bekend dan God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest
en de Moedermaagd Maria? Hoe kan dan de woordgroep 'Sanctissima virgo' niet
naar Maria verwijzen?4
Dat Veenman niet inziet dat ik deze context niet kan verwaarlozen bij de interpretatie en annotatie van 'Sanctissma virgo' acht ik laakbaar. Erger is, als gezegd,
het onderliggende probleem dat Veenman in zijn betoog de verschillende versies
van Perks gedichten niet onderscheidt en niet van elkaar gescheiden houdt. Het is
slechts op basis van zijn onzuivere tekstbenadering dat hij mij - als editeur en annotator van Perks Gedichten - verwijt foutieve interpretaties te leveren. Boven
'Sanctissima virgo', zoals het in de door mij bezorgde editie van Gedichten is opgenomen (Perk 1999: 46) staat géén motto. Het motto waar Veenman op doelt,
staat boven de door Perk in De Nederlandsche spectator gepubliceerde bewerking
van een sonnet, dat 'aanvankelijk [behoorde] tot de reeks gedichten die Perk in de
zomer van 1880 voor Kloos schreef', zoals in de annotatie staat ,aangegeven (Perk
1999: 170). In die oudste versie stond bijvoorbeeld 'Mijn Vriendschap', waar in De
Nederlandsche spectator en in Gedichten 'de Jonkvrouw' staat. Perk bewerkte het
gedicht om het op te kunnen nemen in 'Eene helle- en hemelvaart'. Boven dát bewerkte gedicht plaatste Perk het bedoelde motto. Maar dát gedicht is in die versie
niet opgenomen in Gedichten. Zoals er in Gedichten boven geen enkel gedicht een
motto staat (met één uitzondering: 'Deinè Theós'). Zoals ook geen gedicht in Gedichten expliciet over Joanna gaat, terwijl 'Eene helle- en hemelvaart' er drie van
bevat. Of we het mooi vinden en goed en verantwoord, of niet: Kloos is eigenzinnig omgesprongen met Perks gedichten.
Veenman is soms nogal apodictisch, bijvoorbeeld in zijn beschouwing over de
Latijnse titel van het eerste gedicht van 'Eene helle- en hemelvaart': 'De woorden
sanctissima virgo zijn ontleend aan het zesde boek van Vergilius' Aeneis.' (Veenman 2004: 59) De onderbouwing van deze bewering laat echter te wensen over,
zelfs als we de rijke klassieke context van 'Eene helle- en hemelvaart' in aanmerking nemen: 'De Sibylle van Cumae, die daar Aeneas de weg naar de onderwereld
wijst, wordt door Aeneas aangesproken als sancissima vates ('zeer heilige zieneres', Aen. VI, 65) en virgo ('maagd', Aen. VI, 45, 104, enz.). De combinatie is van
Perk zelf' (Veenman 2004: 59). Neen, de combinatie is van Veenman zelf. Opnieuw voegt hij teksten samen die in werkelijkheid gescheiden zijn. Er komt in
Aeneis geen allerheiligste maagd voor.
De combinatie van (de motto's uit) 'Eene helle- en hemelvaart' en (mijn annotaties bij) Gedichten is ook van Veenman zelf, en evenmin terecht. Door zijn beschouwing niet te beperken tot één tekst of versie, maakt Veenman zijn betoog
onzuiver. Dat is te betreuren, want voor zover het handelt over 'Eene helle- en he4 Dit wordt nog moeilijker voorstelbaar wanneer men zich realiseert dat de Maria-verering voor
Perk - zelf niet katholiek - anno 1882 betrekkelijk actueel is geweest: paus Pius IX kondigde in 1854
het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria af; dat zette onder rooms-katholieken een
nieuwe golf van Mariaverering in gang; in 1858 heeft Maria dit dogma in Lourdes aan Bernadette bevestigd: op de vraag van Bernadette 'Wie zijt gij?', antwoordde Maria: 'Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.' Mede door zijn omgang met].A. Alberdingk Thijm was Perk niet onbekend met het katholicisme.
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melvaart' is het zeker waardevol. Die waarde wordt nu door onterechte verwijten
enigszins aan het zicht onttrokken.
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LARS BERNAERTS

'Ik spreek heftig ik antwoord nooit'
Conversaties in Stefan Hertmans' Kapnaad
Kapnaad (1992) presents a very peculiar relation between literature
and madness in the form of a dramatic interaction between four 'voices'. Using
speech act criticism as a basis, this paper argues that a set of alternative conversational conventions regulates the interaction between the four voices and between
the text and the reader. The course of these conversations is affected by the intertextual conversation that intersects them and by features of madness.

Abstract -

1

Vooraf

Hoewel we het niet altijd onder controle hebben, is het niet ongewoon dat onze
wenkbrauwen zich fronsen als een gesprekspartner een vreemde wending geeft
aan het gesprek. Al even gebruikelijk is het dat die non-verbale vraag om verduidelijking, de frons, door de gesprekspartner als dusdanig begrepen wordt en dat
hij er inderdaad met een verduidelijking op reageert. Zelfs zonder taalhandeling
hebben we een verzoek gedaan. Bij de lectuur van een doorsnee detectiveroman
stellen we meer dan eens een dergelijke vraag, met frons en al. En nog zonder de
vraag uitgesproken te hebben, krijgen we in de ontknoping van de roman het verlossende antwoord op ons gefrons. Niet elke literaire tekst is echter onderdeel van
zo'n verhelderende 'conversatie'. Wellicht is het juist kenmerkend voor veelliteraire experimenten dat ze de lezer met onbeantwoorde vragen achterlaten. Zo
porren ze de lezer net genoeg om het gesprek aan te gaan en in stand te houden.
De vragen markeren momenten van verwondering. Een aanzet tot fronsen:
De invloed van Mars maakt dat de wolf zich onderscheidt van de gevreesde leeuw; nochtans is het de stilte niet die in de kelen gorgelt, die ik wil knijpen tot nog slechts een ijl en
fijn geluid uit een sissende strot opklinkt; het zijn de vissen niet die ik haat; ik haat het lekker geurend eten, ginds onder een afdak bereid door vier schimmen en een stem; niet het
krampachtige hijgen van een rode kieuw, maar het gerammel met pannen, ginder, dieper
in de schaduw, in de wurgende gezelligheid van een keuken vol damp, vol verstikkende
gezelligheid, knusheid, warmte, luchttekort; het is voortdurend tijdgebrek wat ik verafschuw, die veilige kamers van de uren, en de onuitstaanbare ergernis die troostende woorden mij bezorgen, want ik verfoei optimisme en berusting evenzeer. (Hertmans 1989a: 65)
In dit artikel vormen vragen omtrent de communicatie in 5tefan Hertmans'
theatertekst Kopnaad (1992) de rode draad. Kopnaad herbergt een aantal merkwaardige conversaties tussen 'stemmen' van waanzinnige dichters. Geeft de taal
van dichter de gesprekken hun vreemde uitzicht, of is het veeleer afkomstig van
het delirium van de waanzinnige? In hoeverre bepalen intertekstuele verbanden
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dit uitzicht? Volgens welke conventies verlopen de gesprekken al dan niet? En
wat zijn de gevolgen voor de communicatie met de lezer?

2

Stefan Hertmans' Kopnaad

In de verhalenbundel De grenzen van woestijnen (1989) geeft Hertmans in 'De
romantische dichter Lenz spreekt' een paar bladzijden lang het woord aan Lenz,
zijn versie van de gek geworden Duitse dichter Jakob Michael Reinhold Lenz
(1751-1792). Deze Lenz lijkt vooral in gesprek met zichzelf, hij praat maar wat
voor zich uit. In 1992, enkele jaren na de publicatie van De grenzen van woestijnen, duikt Lenz opnieuw op in het oeuvre van Hertmans, wanneer diens theatertekst Kopnaad verschijnt. Twee jaar eerder schreef Hertmans die tekst in opdracht
van het Nieuwpoort-theater, maar pas in 1995 gaat het stuk in het Kaaitheater in
première onder de artistieke leiding van Jan Ritsema. In de beginmonoloog klinkt
de Lenz-monoloog van 1989 mee:
LENZ

Er is niets meer aan die kant.
Er is ook niets meer daar.
Kun je dit lezen?
Wie kan het lezen?
Kun je dit begrijpen?
Heb je inkt opgedronken?
Heb je viooltjes in je haar?
Wie kan het verdragen?
Er is niemand bij de oever.
Er is niemand bij de zee.
Open ruimte, overal.
En de plaats van wat gezegd wordt
is beweeglijk.
Iemand heeft de graffiti in open schelpen gezien.
De invloed van Mars maakt
dat de wolf zich onderscheidt van de leeuw.
En het lam ging liggen
in de windingen van de kokkel
het hoorde wind en wrange zoetigheden
stilte die in kelen gorgelt
op de einder
tussen de lippen
in een strot die sist. (Hertmans 199 2 : 7)

In Kopnaad mag Lenz dus opnieuw optreden, maar nu worden zijn monologen
afgewisseld met de gespreksbijdragen van 'Priedl' en twee naamloze vrouwen. Samen zijn ze de vier stemmen van Kopnaad. De nieuwe Lenz vertoont heel wat
overeenkomsten met de romantische dichter die het woord krijgt in De grenzen
van woestijnen, maar zijn aanvankelijke monoloog is nu over een hele reeks gespreksbijdragen uitgestrooid. In het toneelstuk wordt de tekst uit 1989 verknipt,
gekopieerd en geplakt. Lenz spreekt nu niet meer zomaar wat voor zich uit, hij is
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ook op een moeilijk te doorgronden manier verwikkeld in een gesprek met andere stemmen dan zijn innerlijke. Friedl, Lenz en de twee vrouwen onderhouden
zich met elkaar.
De nieuwe Lenz is niet alleen een directe nazaat van Hertmans' alleenspreker,
maar ook een reminiscentie aan de Lenz uit de gelijknamige novelle van Georg
Büchner uit 1839. Büchner schreef een erg beklijvend verhaal over de historische
figuur Lenz. In zijn theatertekst ontleent Hertmans rechtstreeks aan dit prachtige
verhaal over Lenz' verblijf in Steintal. Op 20 januari 1778 trekt de Duitse dichter
door de bergen naar Steintal om er dominee Oberlin op te zoeken. De dominee
zou Lenz twintig dagen lang met raad en daad bijstaan in diens krankzinnigheid.
De aanvangswoorden van de novelle klinken door in de theatertekst: 'Den 20.
ging Lenz durch's Gebirg' (Büchner 1997: 9) wordt nu 'De twintigste januari ging
ik door de bergen' (Hertmans 1992: 14). Maar de nieuwe Lenz varieert met 'Ik liep
door de bergen / Er los doorheen' (29). Wat in Büchners novelle nog een onmogelijke wens was, I wordt in Kapnaad zelfs mogelijk: 'De twintigste januari ging ik
op mijn kop / door de sneeuw / door de bergen' (15). In de wereld van Kapnaad
krijgen Dichtung en waanzin in die zin vrij spel. Hier is dominee Oberlin niet
meer in de buurt om de dichter van zijn krankzinnigheid weg te houden, al roept
Lenz nog zijn naam (18-20). De romantische dichter is integendeel in het gezelschap van de al even gekke stemmen van Friedl, 'eerste vrouw' en 'tweede vrouw'.
Nu eens lijkt de conversatie van het viertal op een opeenvolging van poëtische
monologen, dan weer op een raadselachtig onderonsje van een stel gekken. Hun
uitspraken ontlenen de vier aan een hele rits geluiden van waanzin uit de Duitse literatuur: Kaspar Hauser, Friedrich Hölderlin, Georg Trakl, Woyzeck, Friedrich
Nietzsche,Jakob Lenz, Rainer Maria Rilke en Ernst Herbeck. De Kaspar Hauser
die in Kapnaad doorschemert, gaat terug op zowel de historische persoon als de
fictionele figuur die een moeizame verhouding tot taal en maatschappij ontwikkelt. In het bijzonder refereert Hertmans aan de Kaspar van Peter Handkes gelijknamige toneelstuk. Al die referenties brengen mee dat er zich niet alleen een eigenaardig gesprek tussen vier stemmen ontrolt, maar ook een ingenieuze en ontregelde communicatie tussen verschillende teksten. Hun gemeenschappelijke trekken,
waanzin en dichterschap, staan de helderheid die conventionele communicatie
kenmerkt onmiskenbaar in de weg.
Ook al wordt in Hertmans' tekst wat obscuur en eigenaardig met taal en communicatie omgegaan, we hoeven niet in een analyse te vervallen die de tekst als een
extreme deviatie bestempelt. In Kapnaad wordt de conversatie nog altijd levend
gehouden, de vraag is alleen hae. Drie gespreksruimtes zal ik hieronder behandelen: (I) het fictionele gesprek tussen de stemmen, de personages van de tekst, (2)
de intertekstuele communicatie, (3) de niet-fictionele bemiddeling tussen auteur
en lezer. Met behulp van inzichten ontleend aan speech act criticism kunnen deze
vormen van literaire communicatie en het gespreksgehalte van de tekst nauwkeuriger bepaald worden. Daarbij doe ik een beroep op de inzichten van John Searle
(1979) en Mary Louise Pratt (1977). Searle beschouwt fictionaliteit als een manier
om taalhandelingen te pretenderen. Pratt vat het literaire discours op als een vorm
1
'Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dag er nicht auf dem Kopf
gehn konnte' (Büchner 1997: 9)
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van gewoon taalgebruik en ze verzet zich daarmee nadrukkelijk tegen het idee van
literariteit. Een auteur krijgt van zijn lezer als het ware een uitgerekte gespreksbeurt toebedeeld, en hetzelfde kan gezegd worden voor de fictionele verteller.

3

Literatuur en taalhandeling

Voordat Kopnaad volledig in beeld komt, is het zaak dat de benaderingswijze, de
theorie van taalhandelingen, toegelicht wordt. Het is geen geheim dat de grondlegger van de speech act theory, J.L. Austin, literatuur uit het rijk van de illocutionaire handeling bant. In H ow to do things with words (1990 [1962]) ontkent hij het
illocutionaire aspect van de literaire tekst, d.w.z. hij gelooft niet dat zulke teksten
dingen doen met woorden. Het literaire gebruik van performatieve taal noemt hij
parasitair, of nog: 'a performative utterance will, for example, be in a peculiar way
hollow if said by an actor on the stage, or if introduced in a poem, or spoken in soli1oquy' (Austin 1990: 22). Ondanks Austins terughoudendheid heeft in zijn
spoor de theorie van taalhandelingen nog talloze keren tot vruchtbare inzichten in
literaire teksten geleid. Literatuur benaderen in termen van taalhandelingen en gesprek veronderstelt een dynamische visie waarin er een voortdurende rolwisseling
is van zender en ontvanger. In de communicatie tussen auteur en lezer nemen we
bijvoorbeeld aan dat niet alleen de auteur spreekt, maar ook de lezer. Hetzelfde
geldt voor de andere niveaus van communicatie: tussen verteller en al dan niet expliciet aangesproken lezer, tussen fictionele personages onderling.
In 'The logical status of fictional discourse' (1979) beschouwt John R. Searle fictioneel taalgebruik in navolging vanJ.L. Austin als niet-serieuze taal, omdat de gestelde taalhandelingen niet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een fictionele bewering voldoet volgens Searle niet aan de essentiële voorwaarde dat de spreker
borg staat voor de waarheid van de propositie. De taalfilosoof legt uit dat de
auteur echter niet de intentie heeft om met deze bewering te misleiden: de schrijver pretendeert slechts de taalhandeling. Pretenderen is meteen de taalhandeling
die eigen is aan fictioneel taalgebruik. In Searles definitie van 'pretenderen' onderlijn ik twee verraderlijke concepten: 'to en gage in a performance which is as ifone
were doing or being the thing and is without any intent to deceive' (1979: 65). De
opvoering wordt al te makkelijk toegeschreven aan de auteur alsof hij de acteur is,
terwijl hij veeleer een ruimte schept waarin taalhandelingen uitgevoerd worden.
Als gevolg van zijn standpunt vindt Searle het noodzakelijk om te vermelden dat
de auteur van een roman niet instaat voor de waarheid van een fictionele bewering.
Als de auteur schrijft 'de lucht is guur en het is vier uur', hoeft dat met andere
woorden niet de weerspiegeling te zijn van de actuele weerstoestand. Uit het belang dat Searle aan dit argument hecht, blijkt dat hij niet bereid is om de waarheid
van een propositie te laten afhangen van het niveau van bemiddeling. Voor hem
lijkt het evident dat de taalhandelingen van de auteur rechtstreeks verbonden zijn
met die van verteller en personages. Als de verteller van een roman een beschuldiging uitspreekt, dan zou de auteur tegelijk pretenderen dat hij iemand beschuldigt.
Het onderscheid tussen niet-fictionele en fictionele communicatie biedt hier echter een minder artificiële uitweg: door de verteller iemand te laten beschuldigen
kan de auteur vooral de verteller karakteriseren of spanning creëren. In de retoriek
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van de auteur heeft de beschuldiging dus niet noodzakelijk de illocutionaire
kracht van een beschuldiging. Intentionaliteit is een ander problematisch gegeven. 2 De nadruk die de taalfilosoof in zijn artikel op de intentie van de auteur legt,
laat weinig ruimte voor de mogelijkheden van de tekst of voor de intenties van de
lezer: 'the identifying criterion for whether or not a text is a work of fiction must
of necessity lie in the illocutionary intentions of the author' (1979: 65). Searle gaat
voorbij aan de wisselwerking tussen auteur en lezer bij het kaderen en interpreteren van literatuur. Het kan best zijn dat een schrijver een fictioneel werk wil produceren, maar het moet dan ook als dusdanig erkend en gelezen worden. Ook de
intenties van fictionele gestalten worden in deze visie veronachtzaamd. Wat dan
met de intenties van de waanzinnige figuren uit Kapnaad? Gezien het vermoeden
van waanzin, kunnen de intenties weliswaar overeind blijven, maar er is veel kans
dat de delirerende sprekers zich niet aan de strikte waarheid kunnen houden. De
intentie om zich over ware dingen uit te spreken kan intact blijven, maar de uitspraken vallen niet met elkaar te rijmen, tenzij we ons als lezer mee laten voeren in
de waanzinnige logica. Met Searles opvatting van fictioneel taalgebruik blijkt het
echter moeilijk om aan de gelaagde interactie die met de literaire tekst gepaard
gaat, recht te doen.
Op dit vlak is de aanpak van Mary Louise Pratt (1977) in T oward a speech act
theory of literary discourse veel geschikter en flexibeler, omdat ze werkt met een
theorie van conversaties, die sociale interactie veronderstelt. Ze stelt zich kritisch
op tegen Richard Ohmanns 3 visie dat de illocutionaire kracht van literatuur mimetisch is in plaats van reëe1. 4 Door zich te concentreren op de relatie met conventioneel taalgebruik en natural narratives 5 legt Pratt zich veeleer toe op de narratieve taalhandeling en de pragmatische inbedding van de literaire tekst, terwijl Searle
zich een beeld wilde vormen van de fictionele taalhandeling. 6 Pratt toont aan dat
er in het normale taalgebruik taalhandelingen onderscheiden kunnen worden
voor een zin, maar ook voor grotere tekst gehelen, en dus ook voor een literair
werk. Haar uitgangspunt is de conventionele conversatie. Daarin beschikt elke
deelnemer over de mogelijkheid om de beurt te nemen, om aan het woord te komen. Gewiekste sprekers maken handig gebruik van strategieën om hun beurt te
verlengen, en een hoorder staat dat welwillend toe, als hij overtuigd is van de
meerwaarde van de verlenging. Als een pittige anekdote of een spannend verhaal
in het verschiet ligt, gunt de hoorder doorgaans graag voor langere tijd de beurt
aan de spreker. Dit is ook het uitgangspunt bij de lectuur van een literaire tekst:
'we knowingly and willingly enter a speech situation in which another speaker has
unique access to the floor' (1977: 114). De auteur krijgt van zijn publiek de gelegenheid om een zeer lange beurt te vullen.! Dat teksten als Kapnaad, die van een
2 Door de inmenging van Jacques Derrida (1972) en andere deconstructionisten is performativiteit
inmiddels bevrijd van het juk van de intentionaliteit. Derrida beklemtoont dat een teken moet kunnen functioneren in afwezigheid van de spreker, en dus los van de intenties van de bron.
3 Zie Ohmann 197I.
4 Dit idee van imitatie leidt tot dezelfde moeilijkheden als Searles idee van pretenderen.
5 Zie bijv. ook Fludernik 1996.
6 Het onderscheid wordt niet altijd geëxpliciteerd, maar is bijv. door Teun van Dijk (1976: 36) onder woorden gebracht.
7 Aan deze algemene vaststelling voegt Pratt nog allerlei nuances en argumenten toe, maar de uitwerking ervan zou hier te ver leiden. Ik beperk me tot de krachtlijnen van haar betoog.
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lezer heel wat leeswil vergen, gelezen worden, is op het eerste gezicht maar moeilijk in dit kader te begrijpen, maar ze illustreren precies het punt van Pratt. Een lezer die de tekst ter hand neemt, gaat er terecht van uit dat het werk een heel proces van voorbereiding en selectie heeft doorlopen waardoor het de moeite loont
om er een uitgebreide gespreksbeurt aan te verlenen. Meteen blijkt ook het gevaar
van deze visie uit Pratts redenering: in dit model zijn de intentie van de auteur en
de gerichtheid op publiek en lezer dwingend aanwezig. De 'spreker' is immers gebonden aan de gunst van zijn 'hoorder' en aan de conventies van het 'gesprek'.
Het is twijfelachtig of een tekst als Kopnaad onder dat juk was kunnen ontstaan.
Dat de lezer bij voorbaat overtuigd is van de meerwaarde, biedt geen afdoende
verklaring voor het feit dat de tekst gelezen wordt. Verder wordt het literaire werk
ten onrechte als een massieve gespreksbeurt behandeld, terwijl het net zoals natuurlijke vertellingen in interactie met de lezer gereconstrueerd wordt. Er ontplooit zich een conversatie tussen de bewerende tekst en de fronsende lezer.
Om straks de overstap te maken naar Hertmans' tekst, is het zaak om Pratt nog
even te volgen in haar definitie van de narratieve taalhandeling. Pratt schakelt de
conversationele stelregels van H.P. Grice in om het literaire discours verder te
specificeren. Als beginsel schuift Grice in het bekende artikel 'Logica en gesprek'
(198 I) het principe van samenwerking naar voren:
stem uw bijdrage aan het gesprek af op hetgeen in dat stadium van het gesprek vereist is
voor het doel of de richting van het gesprek waaraan u deelneemt. (Grice 1981: 240)

Met een verwijzing naar Kant somt hij vervolgens vier maximes op die een conversatie reguleren: kwaliteit, kwantiteit, relatie en stijl. Op de invulling van die
maximes kom ik later nog terug; voor de redenering van Pratt is de maxime van relatie alvast van bijzonder belang. In die categorie formuleert Grice slechts één
richtlijn: 'Wees relevant' (Grice 1981: 241). Voor Pratts opzet is de uitwerking van
deze maxime niet alleen onontbeerlijk, maar ook strategisch: het ligt niet voor de
hand om het literaire discours als een relevante inbreng te beschouwen, zoals je
dat voor een gewone gespreksbeurt kan. Hier blijkt Pratt echter vastberaden om
te bewijzen dat de literaire taal in normaal taalgebruik ingebed is. In het alledaagse taalgebruik kunnen nieuwe beweringen zonder aanknopingspunt met het huidige gespreksonderwerp geïntroduceerd worden op voorwaarde dat ze een hoge
vertelwaarde vertonen, dat ze uitstijgen boven de anekdotes van alledag. Een literaire tekst is door zo'n hoge vertelwaarde gekenmerkt. Als de relevantie van een
discours tellability is, een aanzienlijke vertel waarde, dan gaat het om een display
text: 'In making an assertion whose relevance is tellability, a speaker is not only reporting but also verbally displaying a state of affairs, inviting his addressee(s) to
join him in contemplating it, evaluating it, and responding to it' (Pratt 1977: 136).
Deze opvatting veronderstelt opnieuw een erg publieksgericht auteurschap,
waarin zowel de intentie van de auteur als de respons van de lezer een plaats krijgen. De auteur is erop uit om interpretatie uit te lokken; Pratt noemt het 'an assignment of meaning and value supported by the consensus of himself and his hearers' (Pratt 1977: 136). Daarom hoeft een literair discours volgens Pratt niet direct aan te sluiten op een ander discours. Het is echter een gemiste kans om literatuur op deze manier te onttrekken aan de gangbare relevantie. Tenslotte heeft een
literaire tekst altijd ook een relevantie te verdedigen in de dialoog met literaire en
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andere teksten, en met het literaire discours in het algemeen. Pratts blik is daarentegen gefixeerd op het alledaagse taalgebruik.
De overdonderende dialoog die Kopnaad met zijn interteksten aanknoopt, is
een bijzondere invulling van een idee van relevantie. In de schepping van een nieuwe tekst wordt de auteur met de uitdaging geconfronteerd om zinvol bij te dragen
in het gesprek met zijn inspiratiebronnen. Aangezien Hertmans zich door de
waanzinnige dichters laat inspireren, keren dichtkunst en waanzin ook terug in
zijn eigen antwoord. Het gaat dus niet op dat literatuur ontkoppelbaar is van de
context zoals Pratt dat voor display-teksten beweert. Wat Pratt verder nog toeschrijft aan zulke teksten, is wel belangwekkend: hun vertelwaarde heeft te maken
met de aantrekkingskracht van het ongewone (Pratt 1977: 145). Literatuur verbeeldt evenzeer het alledaagse, maar slaagt er in om het gewone ongewoon te maken. In zijn lectuur kan de lezer vervreemd raken van het doodgewone. Er is dus
een traceerbaar verband tussen de vertelwaarde van de tekst en de aantrekkingskracht van het ongewone. In de vier stemmen laat Kopnaad vooral het ongewone
aan het woord komen, het vervreemde gewone en het vervreemdende ongewone.
De uitgesproken problematische omgang met taal in Kapnaad kan in het afwijkende gebruik van taalhandelingen zichtbaar gemaakt worden. In de haperende
taalhandelingen ontdekken we een aanwijzing voor de tekenende zoektocht naar
een verhouding tot de taal. De taal constitueert dan wel de handelingen van de vier
figuren, maar in hun interactie is talig zijn prominenter dan handelen.

4 Friedl en Lenz, in gesprek

Kapnaad is in grote mate de verbeelding van literaire waanzin. Een van de symptomen van die waanzin is de op z'n zachtst gezegd eigenaardige communicatie
tussen de vier stemmen. Dat brengt een willekeurige passage al meteen aan het
licht. Een fragment uit het tweede van de vijf delen laat ik voorafgaan door het samenwerkingsbeginsel van Grice:
stem uw bijdrage aan het gesprek af op hetgeen in dat stadium van het gesprek vereist is
voor het doel of de richting van het gesprek waaraan u deelneemt.

FRIEDL TOT LENZ
En wou het verjongend lentelicht
nog langer in de spleten?

LENZ TOT FRIEDL
En wie wil mosterd na de maaltijd?

FRIEDL TOT LENZ
De verzoeking van de heilige Antonius
leert ons dat we beter de dagbladen kunnen
lezen.

LENZ TOT FRIEDL
Muisje, muisje
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Huizentruit!
Zing en blaas
uw pijpje uit!
FRIEDL TOT LENZ
Maar enfin.
Ondanks het tot in de regie-aanwijzingen krijgt de lezer de verwarrende indruk dat
Friedl en Lenz niet werkelijk met elkaar communiceren. De woorden van Grice
boven het citaat helpen die indruk te verklaren. Een gesprek tussen twee personen
verloopt normaliter volgens een aantal principes. Van die principes blijft weinig
overeind in het onderonsje van Friedl en Lenz. Hoezeer men ook open staat voor
afwijkende interpretaties, in Lenz' vraag is geen antwoord op Friedls aanvankelijke vraag te bespeuren en de informatie die beiden geven doet niet redelijk ter zake.
In enkele replieken zondigen ze daarmee tegen zowat alle maximes die Grice aan
het samenwerkingsbeginsel ophangt. Van een gesprek verwacht de lezer traditioneel dat de maximes van kwantiteit, kwaliteit, relatie en stijl gewaarborgd zijn.8
Lenz en Friedl geven echter minder informatie dan nodig om een samenhangende
duiding te geven aan hun gespreksbijdrage. Aan de kwaliteit schort ook wat, want
niets wijst erop dat ze de waarheid spreken of dat Friedl voldoende bewijskracht
heeft om de verzoeking van de heilige Antonius te interpreteren. Waarheid is eenvoudigweg geen criterium in deze conversatie. Hetzelfde geldt voor de relatiefactor 'relevantie'. In dit gesprek zou een relevant antwoord zelfs volkomen uit de
toon vallen, en ook Pratts factor 'tellability' komt op dit niveau niet van pas. Ten
slotte worden ook de stilistische criteria van Grice met voeten getreden: de twee
spreken noch ondubbelzinnig en helder, noch ordelijk. Integendeel, ambiguïteit
wordt in deze conversatie klaarblijkelijk tot stelregel gepromoveerd. Hier voeren
de ambigue taal van de dichter en de obscure wendingen van de krankzinnige de
plak. De afwijking tegenover het gewone taalgebruik is frappant.
De vraag is nu hoe we de ervaring van die kloof kunnen verklaren. Drie factoren
zijn daarin bepalend: de afwijking tegenover gewoon taalgebruik, de eigenheid van
literatuur en de inmenging van waanzin. Ten eerste zetten de beginselen van Grice,
die aan de basis van alledaagse conversaties liggen, ons op weg. Voor geslaagde
communicatie gelden in de pragmatiek redelijk en intentioneel taalgedrag als absolute voorwaarden, terwijl Kapnaad daar in beginsel al niet aan kan of wil voldoen.
Voor Grice is het' één van mijn openlijk uitgesproken voornemens [... ] om spreken
op te vatten als een bijzonder geval van doelgericht, ja, rationeel gedrag' (Grice
r98r: 242). Elke deelnemer aan een gesprek veronderstelt dat de anderen een welbepaalde logica respecteren. Chronologie en causaliteit zijn de exponenten van die
ratio. In de opeenvolging van twee proposities zoekt de hoorder in eerste instantie
naar een chronologisch of causaal verband tussen de beide. Als A zegt: 'Ik hoorde
een onrustwekkend geluid, en ik rende naar buiten', dan neemt de hoorder zonder
meer aan dat A naar buiten rende omdat of tenminste nadat A een onrustwekkend
geluid hoorde. Consequent werkt Hertmans deze intuïties in zijn theatertekst tegen. Anachronismen en herhalingen verstoren de chronologie, ruimtelijke tegenpolen worden verenigd, en causale verbanden worden ontmanteld:
8 De hier volgende uitwerking van deze maximes is ontleend aan Grices tekst (r98r: 240-24r).
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ik heb een hals
voor een touw
en een gezicht
voor een litteken
men heeft alles voorzien
Daarom jaag ik 's nachts de reigers op (ro)
Herakles was getuige van de grote
elektriciteitspanne in New York
Marilyn zag de Hongaarse opstand
en het uiteenspringen van het
Ovale Rijk het Rijk van het Midden
werd door Warhola nog net
in een multiple gevangen (23-24)
een Koreaan verkocht ons loempia
in het een gemaakte Duitsland
ik bedoel op het dorpsplein (38)
Het verwachtingspatroon van de lezer wordt verder nog tegengewerkt door stijlen registerbreuken, zoals in de combinatie van het platte (het 'boeren' en 'schijten') en het verhevene.
Het verzet tegen de logica van het alledaagse taalgebruik verklaart dus al de
kloof tussen de theatertekst en een gewone conversatie. Die neiging tot afwijking
is niet uitzonderlijk in literatuur, maar hier neemt het subversieve potentieel nog
toe door de koppeling met waanzinnig taalgebruik. Vanwege hun potentieel om
het gewone taalgebruik uit te buiten en te ondermijnen zijn literatuur en waanzin
de twee andere verklarende factoren voor de afwijkendheid. De vreemde communicatie is in Kopnaad dus ten tweede aan de taal van de dichter ontleend. Het kost
ons niet veel moeite om Lenz' vraag 'En wie wil mosterd na de maaltijd' op zich
nog als een figuurlijke retorische vraag te begrijpen die zegt dat er iets te laat komt.
Maar Friedls vraag staat in het teken van de dichterlijke taal. 'En wou het verjongend lentelicht / nog langer in de spleten?' ziet eruit als een ja-nee-vraag, maar is
niet als dusdanig te begrijpen. Nochtans is het geen retorische vraag in de bekende betekenis. Door de versificatie en de omfloerste, gestileerde formulering halen
de woorden en klanken de aandacht naar zich toe. In de interactie tussen Friedl en
Lenz zien we een staaltje van literaire communicatie, met een heel eigen verhouding tot de context, de code en bij uitstek tot het bericht zelf. Het heeft er alle
schijn van dat hier een poëtische taal gepromoot wordt. Volgens Pratt9 is het een
hardnekkige misvatting dat er zoiets als een poëtische taal bestaat. Literatuur zou
geen andere vorm van taal zijn, maar eenvoudigweg een ander gebruik waarvoor
dezelfde wetmatigheden gelden als voor het dagelijkse taalgebruik. In zijn theatertekst slaagt Hertmans er in om deze poëtische taal toch te tonen door haar op te
voeren in de stemmen van waanzinnige dichters. Zo krijgt Lenz' vraag over de
mosterd weer meer betekenis door de verwijzing naar andere momenten in de
tekst. De 'mosterd' krijgt zin door haar plaats in een keten. De lezer proeft er al
9 Vgl. het hoofdstuk 'The "Poetie Language" Fallaey' (r977:3-37).
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eerder van: 'toen Friedl nog een kind was / maakten de goden nog mosterd / uit
het zaad van castraten' (23). Wat vanuit het perspectief van de speech act theary
mislukt, volgt een eigen logica. In deze theatertekst is de uitwisseling van woorden relevant en waar op een niveau van 'literair' begrijpen, waarop Grices orde en
ondubbelzinnigheid niet tot de streefdoelen horen. Een hoge vertelwaarde kan
deze relevantie onvoldoende verklaren.
T en derde is het zoals gezegd de waanzin die de gangbare conversationele orde
van antwoord dient. Als tegenpool van de rede botst de taal van de waanzin uiteraard met conversationele maximes die op redelijkheid berusten. In de confrontatie met Grice wordt het spreken van de waanzin naar de marge verdrongen. Ook
Pratt brengt krankzinnigheid ter sprake bij de schendingen van gespreksvoorwaarden. Haar inpassing van de fictionele waanzin is opmerkelijk, omdat ze hem
in verband brengt met het literaire effect van vervreemding:
Unintentional failure on the part of a fietional speaker ean result from earelessness or ignoranee or from some temporary or permanent pereeptuallimitation sueh as psyehologieal trauma, obsession, insanity, or delirium. Unintentional failure is often used in narrative to produee what the Russian Formalists ealled 'estrangement' or 'deautomisation of
pereeption.' (Pratt 1977:182)

De vervreemding die eigen is aan het fictionele waanzinnige subject wordt dus
overgedragen op de lezer. Aan de basis van dit effect ligt de onopzettelijke schending van maximes. Anders gesteld: de 'spreker' is door zijn geestelijke gesteldheid
niet in staat om zich aan de maximes te houden. Enige toelichting uit de psychopathologie doet inzien hoe waanzin hier op literatuur inhaakt. Het soort waanzin
waar we in Kapnaad mee te maken hebben, is een vorm van psychose. Io Niet zelden gaat psychose gepaard met een incoherentie van spreken, omdat de persoon
zich gedwongen voelt om ook te reageren op 'stemmen' (akoestische hallucinaties) die hem vanuit een algemeen waanidee allerlei boodschappen toefluisteren.
Het beeld van de auteur die overlegt met de interne stemmen van zijn inspiratiebronnen ligt nu metaforisch binnen handbereik. Hertmans' tekst lijkt dan de
neerslag van dit intieme overleg. Door de intrusie van stemmen maakt de manier
van communiceren van de psychoticus een enorm chaotische indruk. In Kapnaad
wordt deze interferentie expliciet gemaakt:
de plaats van wat gezegd wordt / is beweeglijk (7)
ik hoor een stem op de einder (12)
Maar het was een ander die in me sprak (29)
ja, het was een ander / die in me zong (32)

Toch zijn in het idiolect van delirerende subjecten bepaalde principes van kracht,
vooral door de gerichtheid op een omvattend waanidee. Mensen die aan een vorm
van psychose lijden, kunnen in alledaagse mededelingen geheime tekens zien en reageren al naar gelang. Voor wat zich zo aan de waanzinnige opdringt, is een analogie te vinden in de creatie van een fictionele wereld door de auteur, een wereld
met eigen wetten en een eigen samenhang. Daar komt nog de curieuze verhouding
van de waanzinnige tot de taal bij, die zich uit in de obsessie met bepaalde beelden
10

Inzichten in psychose en schizofrenie ontleen ik hier aan Van Reedijk (1996: 217-226).
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en betekenaars of de opvoering van zinloze uitdrukkingen. Het netwerk van beelden dat het uitzicht van Kopnaad bepaalt, kan in termen van psychotische ontregeling geduid worden. Zoals Wouter Kusters in het essay Pure waanzin (2004) over
de psychotische ervaring uitlegt, maakt de psychoticus om te beginnen al een andere selectie uit de tekens die hij waarneemt. Tekens worden voorts afgebroken doordat de materiële betekenaar losgekoppeld wordt van de conventionele betekenis
(desymbolisatie), en ze krijgen een nieuwe plaats toegewezen in een gesloten systeem van betekenissen (resymbolisatie). In Kopnaad hebben 'engel', 'wit', 'schijten' en 'naad' bijvoorbeeld een heel eigen plaats. Ze maken deel uit van de beeldenlogica van de tekst. Engelen schijten vruchtbare 'witte, lichtgevende vlekken' (42),
terwijl de Goden 'witte adem' blazen. In hetzelfde wit schijten 'twee sprakelozen'
op 'de Teutoonse akker / tot hij vruchtbaar was' (39). En ook de 'witte schedelnaad' is het gevolg van engelengeschijt (47). Maar 'de witte Engel' (53) verwijst ook
naar de apotheek 'Zum weissen Engel' waar Georg Trakl met verdovende middelen in contact kwam (77). Op zijn cocaïneverslaving wordt gealludeerd met 'schijt
ons nog zo'n klein wit lijntje' (54). Dit is maar één voorbeeld van hoe de tekst door
een ketting van associaties tussen betekenaars geproduceerd wordt.
Met een verwijzing naar Hölderlins jaren van krankzinnigheid laat Hertmans in
Kopnaad geregeld Pallaksch weerklinken. Voor Hölderlin was het een betekenisvolle, vooral pragmatische formule om zijn omgeving op een afstand te houden.
Voor de gemiddelde lezer is dit Pallaksch onzin. Pallaksch is een klaar voorbeeld
van een gespreksbijdrage die blijkbaar niet beantwoordt aan de vereisten van een
redelijk en doelgericht gesprek. De waanzinnige zegt en hoort dingen die voor
hem diep betekenisvol zijn, terwijl ze voor de geestelijk gezonde toehoorder niets
bijzonders betekenen. Pallaksch is echter ondertussen geen onzin meer, precies
omdat het aan Hölderlin herinnert. In de verwijzing naar andere teksten ligt de
sleutel tot de merkwaardige gesprekken. In de drie factoren die de bevreemdende
leeservaring verklaren (de afwijking van alledaagse taal, de inmenging van literatuur en van waanzin), gaan dus meteen ook de kiemen schuil van een positieve benadering van de gesprekssituatie. Een volwaardig alternatief voor de positieve benadering die ik hieronder naar voren wil schuiven, biedt Vervaecks studie van het
postmodernisme in de romanliteratuur (Vervaeck 1999). Hij wijst op de postmoderne afwijzing van doelgerichtheid, causaliteit en chronologie, maar stelt onder
andere een beeldenlogica in de plaats. Het netwerk van beelden dat volgens Vervaeck een belangrijke rol speelt in de postmoderne tekst, is onmiskenbaar in Kopnaad terug te vinden. In de postmoderne roman zorgt de intertekstuele laag voor
een vorm van samenhang tussen vorm en inhoud, en voor verweving van verschillende niveaus, zoals dat ook in Kopnaad duidelijk het geval is.

5 Een ander gesprek
Na het overzicht van de gesprekken in Kopnaad is het nodig dat ook de alternatieve conventionaliteit van die conversaties voor het voetlicht gebracht wordt. Dat
Lenz en zijn gezelschap evenzeer gevoelig zijn voor conventies, blijkt uit een uitspraak als:
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Ik weet dat een heuvel
geen vallei genoemd mag worden.
Ik hou me aan afspraken
ik snij in mijn vinger
elke eerste donderdag van de maand
om halfeen als de sirenes gaan. (8)
Uit de eerste twee verzen blijkt dat de de taal een belangrijke factor is in het streven naar conventionaliteit. Lenz beweert dat hij zich aan de afspraken houdt,
maar in het vervolg komt hij enkel tot een erg merkwaardige, particuliere afspraak. Deze afspraak kan geïnterpreteerd worden als een door zichzelf opgelegde dwangmaatregel die een dubieus houvast biedt. Hoe dan ook krijgen we de indruk dat Lenz de intentie vertoont om zich aan te passen en dat hij wel degelijk
bepaalde conventies respecteert. De vier stemmen van Kapnaad zondigen nooit
wezenlijk tegen de code die de tekst zelf afbakent. Direct waarneembaar is het gegeven dat de vier dezelfde geladen taal spreken. Ze spreken allen in poëtische verzen en citaten. Bovendien gaan ze op elkaars woorden in, zoals hier:
FRIEDL
Ik kan zéér luid kauwen.
LENZ
Ik kan tussen de rotsen lopen als was ik een ander.
FRIEDL
Ik kan de armoede aan. Schaafkrullen op de vloer.
LENZ
Ik kan Kaufmann pesten. En Neckermann.
FRIEDL
Ik kan met niemand telefoneren.
LENZ
I can do anything better than you. (17-18)

Dit fragment ontleent het gespreksgehalte aan de manier waarop Friedl en Lenz
op elkaar reageren, hoewel de inhoud weinig tot de voortgang van het gesprek
lijkt bij te dragen. Maar de anafoor en parallelle grammaticale structuur wijzen
erop dat hier een conventionele uitwisseling aan de gang is. Nog tekenend voor
deze communicatie is het citeren van elkaar: al dan niet met variaties halen ze elkaars woorden aan. Ze hebben elkaar gehoord, en reageren zoals dat volgens de
tekstinterne afspraken gewenst is, dat wil zeggen op een geschifte, associatieve
manier, door herhaling en citaat.
Aan de conventionaliteit van taalhandelingen liggen een aantal geschiktheidsvoorwaarden ten grondslag die in Kapnaad nog moeilijk te herkennen zijn. Daarnaast impliceert conventionaliteit een institutionele context, zoals Wunderlich
(198 I) uitlegt:
Taalhandelingen zijn conventioneel in zoverre ze behoren tot de reguliere procedures binnen bepaalde institutionele handelwijzen. 'Institutie' wordt hier opgevat als een bepaalde
vorm van samenleven die in het algemeen in codes is vastgelegd. (Wunderlich (1981: 117)
Het talige handelen in Kapnaad is conventioneel doordat de tekst als zo'n institutie werkt. De verstoring van de gespreksorde verloopt volgens een nieuw geheel
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van conventies. Grammaticaliteit en samenwerking hoeven niet voorop te staan,
want in deze wereld structureren andere afspraken de communicatie. Veralgemenend kan vastgesteld worden dat niet de boodschap maar de betekenisvolle vorm
(de betekenaar) en het gebrek aan taal (zwijgen en stilte) de communicatie regelen.
Om die reden wordt er zo vaak herhaald, aangehaald en gevarieerd op hetzelfde.
Kopnaad mag dan voornamelijk uit aaneengeschakelde monologen bestaan, het
valt op dat in die alleenspraak veel gestolen is van andere sprekers in de tekst.
De fixatie op bepaalde betekenaars en de gerichtheid op de taal zijn indicaties
voor de autonomie van de fictionele, talige wereld van Lenz en Friedl. Hun woorden zijn performatief geladen: de stemmen voeren een wereld op door hem uit te
spreken. Gerefereerd wordt er uitsluitend aan de eigen wereld van de tekst en aan
de wereld van teksten die de voorgeschiedenis van de vier stemmen uitmaken. Andere referenties worden door ongerijmdheden zoals anachronismen ondermijnd.
Op dit punt toont Pratt een mogelijkheid om de schijnbare loskoppeling van de
context aan de hand van de taalhandelingsleer te situeren. Voor Pratt is het onhoudbaar om de wereldscheppende kracht van literatuur als een abnormaliteit te
beschouwen. Als uitweg werpt ze op dat literatuur ook een context is en niet de
afwezigheid ervan (Pratt 1977: 99). Deze autoreferentialiteit van literatuur staat in
direct verband met haar performatieve karakter, want net als de performatieve uitspraak heeft de literaire tekst als taalconstructie geen referent in de buitentalige
werkelijkheid. Binnen deze context kan zich opnieuw conventionele interactie afspelen. Het is immers buiten kijf dat fictionele werelden maar overeind kunnen
blijven als ze net zoals taalhandelingen conventionele effecten van conventionele
procedures zijn (cf. Petrey 1990: II). Hetzelfde gaat op voor de wereld die Friedl
en Lenz met woorden opbouwen. Met de tekst zelf als institutionele context gaat
de conversatie in Kapnaad zijn eigen beregelde gang.
Aan het einde van het stuk komt Lenz met de verstrekkende suggestie van nog
een andere institutionele context voor conventionaliteit voor de dag:
de patiënt mag wandelen
de patiënt mag tafeltennis
de patiënt mag zich ontspannen (75)

De laatste monoloog werpt op die manier een ander licht op de hele voorgaande
tekst. Hoewel er al genoeg signalen van krankzinnigheid waren, werd niet eerder
gesuggereerd dat de stemmen in een psychiatrische voorziening gesitueerd konden worden. De waanzin en de referentie aan de psychiatrie doen twijfels rijzen
over de echtheid van de conversatie. Misschien zijn de vier stemmen toe te schrijven aan één enkele schizofreen die zich Lenz, Hölderlin, Nietzsche en Kaspar
Hauser waant. Hoe dan ook maakt de verwijzing naar de psychiatrie het mogelijk
om haar als institutionele context voor de taalhandelingen in de tekst op te vatten.
Van waanzinnigen wordt binnen de muren van de instellingen aanvaard dat ze zogenaamde wartaal uitkramen. Hun boodschappen zijn niet altijd afgestemd op de
context of op de ontvanger, terwijl de woorden voor de spreker zelf wel iets wezenlijks kunnen uitdrukken. Neem nu de volgende woorden van Friedl: 'Tien om
te horen / tien om te zien / toen ik een jongen was / redde ik mezelf soms / als een
god' (12). Als een voorbijganger op straat met deze woorden aangeklampt wordt,
reageert hij waarschijnlijk enigszins onthutst. Maar als dezelfde spreker dezelfde

'IK SPREEK HEFTIG IK ANTWOORD NOOIT'

35

woorden in een psychiatrische voorziening uit, kijkt mogelijk niemand vreemd
op. De institutionele context van de instelling heeft een krachtig effect op de conventionaliteit van taalhandelingen, waardoor we zelfs kunnen gewagen van een alternatieve conventionaliteit (in plaats van de vermeende onconventionaliteit). In
Kopnaad heeft de auteur eveneens een tekstuele wereld gecreëerd waarin niemand
vreemd opkijkt van zulke uitspraken, een wereld van dichtkunst en waanzin.
Deze alternatieve conventionaliteit is voor een schrijver als Stefan Hertmans
waardevol, omdat ze grensoverschrijdend en bevrijdend werkt. Hertmans geeft
gestalte aan een wereld waarin logos en het coherente subject dat Descartes introduceerde niet meer dominant zijn. In de leefwereld van Friedl en Lenz neemt de
haas de vos in de bek (9), zit de verte in een klein hoekje (75), is het gillen van de
stilte te horen (I I) en is Herakles getuige van een grote elektriciteitspanne in N ew
York (24). Chronologie en causaliteit zijn er exponenten van een rationaliteit
waaraan de stemmen van de tekst zich niet onderwerpen. Voor Hertmans is dit afwijkende taalgedrag een weg naar belangrijke inzichten. In zijn wartaal weet de
waanzinnige de dingen soms veel treffender te verwoorden, zegt de schrijver in
'Een vette kluif volstaat':
ze kunnen je met hun antwoord wel volkomen blokkeren, je met de mond vol tanden laten staan, je met het gevoel opzadelen dat je belachelijk bent, dat je te gauw hebt aangenomen dat jij wel wist waar je plaats [in de wereld] is. Ze hebben uiteraard groot gelijk. Het
is een gelijk dat zwijgt en dat doet zwijgen. (Hertmans 2002: 267)

Doordat de waanzinnige zo nadrukkelijk met zijn plaats in de wereld worstelt, bezorgt hij de lezer een ongemakkelijk gevoel. In Kopnaad krijgt die zoektocht naar
een plaats talig gestalte, en 'de plaats van wat gezegd wordt / is beweeglijk' (7).

6 Een gesprek tussen teksten
EERSTE VROUW
Vandaag is het op, mijn lieve vleier!
TWEEDE VROUW
Het ijskoude landschap is schitterend vannacht.
Er liggen witte nevelbanken op de vijvers.
Ik moet schreeuwen om boven het geluid
uit te komen. (26)

Redelijke implicaturen op basis van alledaagse conversaties bieden geen soelaas
om dit gesprek te verstaan. Het ligt meer voor de hand om veronderstellingen als
'de sprekers dichten', 'ze citeren', 'ze zijn gek' te lanceren dan deze uitwisseling als
conversatie te begrijpen. Precies in deze hypothesen ligt de mogelijkheid om het
gespreksgehalte in te zien. De wetenschap dat de woorden van de eerste vrouw
een vertaling zijn uit Hölderlins Hyperion maakt al een opening. In de intertekstuele ruimte van de tekst wordt duchtig overlegd. De eerste vrouw haalt de woorden van Diotima l l aan en eigent zich al citerende de identiteit van laatstgenoemde
I I

'für heute sind wir zu Ende, lieber Schmeichler!' (Hölderlin 1969: 341).
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toe. Door Diotima's woorden in de mond te nemen, neemt ze als sprekend ik haar
plaats in. Het antwoord van de tweede vrouw herinnert aan het 'gillen van de stilte' (12), het beeld dat geregeld opduikt en dat illustratief is voor de structurerende
werking van de stilte in Kopnaad. Zowel in Büchners Lenz, als in Peter Handkes
Kaspar speelt deze sprekende stilte een voorname rol. Handkes Kaspar klaagt dat
de woorden die hij opdreunt hem pijn doen (Handke 1968: 23), en hij verlangt
naar stilte: 'lch weiB jetzt, was ich will: / ich will / still / sein' (Handke 1968: 6970). En als hij uiteindelijk 'zum Sprechen gebracht' is, brengt hij de paradoxale
verhouding tussen spreken en stilte nogmaals voor het voetlicht: 'Hört ihr's? Stille. Hört ihr? Stille. Pst. Stille.' (Handke 1968: 99). Voor Büchners Lenz lag de
kwelling in de 'entsetzliche Stimme, die urn den ganzen Horizont schreit, und die
man gewöhnlich die Stille heiBt' (Büchner 1997: 56-57)' In de stemmen van Kopnaad klinken voortdurend de stemmen van hun voorgangers mee. De auteur geeft
zo het gesprek met en tussen zijn inspiratiebronnen letterlijk weer. Door de herhaling van Hölderlins woorden leidt Hertmans de Duitse schrijver merkbaar in
zijn tekst binnen. Maar door de nieuwe context is de herhaling nooit volkomen.
Met Derrida kunnen we stellen dat de herhaalbaarheid onvermijdelijk met alteriteit ('andersheid') gepaard gaat, dat iterabiliteit kortom kenmerkend is voor elke
talige uiting.
In 'Signature Événement Contexte' (1972) neemt Derrida de theorie van Austin
onder handen. Hij legt uit dat elke vorm van taalgebruik op het concept van iterabiliteit steunt. Opdat een teken leesbaar zou zijn, moet het herhaald kunnen worden. Voor performatief taalgebruik is dit citeren cruciaal: doordat boodschappen
als 'ik verklaar de vergadering voor geopend' en 'ik doop dit schip' telkens weer
herhaald worden in welomschreven contexten, krijgen ze hun performatieve en
institutionele waarde. Toch gaat de herhaalbaarheid altijd hand in hand met andersheid. In Kapnaad wordt het literaire equivalent van dit proces van citeren
haast onversneden gepresenteerd. De tekst wordt leesbaar door haar citerende
hoedanigheid, en zijn andersheid komt voort uit de nieuwe context. Austins uitsluiting van literatuur als niet-serieus taalgebruik keert zich tegen hem in Derrida's redenering, want de opvoering van performatieve uitspraken in literatuur is
het rechtstreekse gevolg van de citeerbaarheid die aan de basis ligt van elk taalgebruik. Sterker nog, het niet-serieuze, ondeugdelijke gebruik I2 representeert die
iterabiliteit. In Hertmans' theatertekst druipt het onserieuze er van af, maar om
met Derrida te spreken, toont dat spel van afwijking net de grond van de zaak. Stefan Hertmans speelt met de mogelijkheid om teksten opnieuw op te voeren en met
elkaar te laten communiceren, zodat de relativiteit van het unieke en originele karakter van de literaire tekst in het oog springt. Friedl en Lenz nemen niet de moeite om origineel te zijn. De zinnen van Kopnaad missen in hun gebrek aan illocutionaire ernst vaak het vermeende doel, en zijn nadrukkelijk taal en citaat. Daardoor
loopt enerzijds het intertekstuele en niet-unieke karakter van de tekst in de kijker.
Anderzijds construeert Hertmans in het gesprek met de teksten van onder anderen Hölderlin, Handke en Herbeck dus een nieuwe 'uniciteit' - tussen vette aan12 Austin rekent literatuur tot het ondeugdelijke gebruik van illocutionaire handelingen, d.w.z. dat
de taalhandelingen in literatuur mislukken omdat ze enkel parasiteren op het eigenlijke gebruik ervan (Austin 1990: 22).
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halingstekens nu. Het verschil met de bronteksten, de alteriteit, levert betekenismogelijkheden aan voor de tekst, maar ook voor de inspiratiebronnen zelf. Op dat
niveau bereikt de tekst alweer een communicatief doel: hij maakt de dialoog met
en tussen teksten zichtbaar en is tevens het medium voor de interactie tussen lezer
en literaire traditie. Door Hertmans leren we Kaspar Hauser en Nietzsche als verwante geesten kennen: 'ik wil geen ruiter zijn / ik wil geen paarden in Turijn'I3
(75). Hun stemmen zijn hier geconcentreerd in de stem van Lenz, elders dan weer
uitgezaaid over de stemmen van Friedl en Lenz.
De verwantschap die Hertmans bij de waanzinnige dichters traceert, is er paradoxaal genoeg een van zwijgen en stilte. In het artikel 'Een wak in het spreken'
noemt hij enkele van zijn inspiratiebronnen 'dichters die zich in een pijnlijk zwijgen hebben gehuld'. Voor de vier gedaantes van Kapnaad gaat deze karakterisering kennelijk ook op. Het zijn
dichters die zich in een pijnlijk zwijgen hebben gehuld, woordeloosheid die als een mantel van duisternis over hun bestaan is gevallen, een plotseling ontstane kloof waarin al het
nog te schrijven en gedroomde werk terugweek naar een bestaan dat zich niet langer liet
benoemen. (Hertmans 2004: 3 I)

De geestelijke onmacht van deze dichters vertaalt zich in onmacht tegenover taal
en wereld. Waanzin rukt de dichter steeds verder weg van het spreken, maar daardoor brengt hij hem net dichter bij het onzegbare dat de dichter wil verwoorden.
De aaneengeschakelde monologen van de theatertekst zijn aldus in hoge mate gestructuurd door de stilte. Illustratief is de herhaling van Pallaksch. Friedrich Hölderlin gebruikte het zoals gezegd in zijn jaren van krankzinnigheid, tijdens zijn
verblijf in Tübingen van 1806 tot aan zijn dood in 1843, graag en vaak om pogingen tot contact af te wimpelen. Het mag dan een zinloze uitdrukking zijn, ze is
met een indrukwekkende illocutionaire kracht toegerust. Met deze on-zin wordt
een einde gesteld aan een contact, waardoor een parafrase in een performatieve
uiting als 'ik verzoek u hierbij te zwijgen' op zijn plaats is. In die hoedanigheid
doet het ook in Kapnaad mee: het derde deel eindigt met Pallaksch en het zijn de
laatste woorden van zowel Friedl als de twee vrouwen.
De poëtische pijn die Hertmans bij de Duitse dichters ontwaart, situeert zich
precies op de naad tussen tomeloos spreken en buitensporig zwijgen, tussen betekenisvol en betekenisloos. Die polen worden al in het motto, afkomstig van
Alexander Ernst Herbeck, aangekondigd: 'Sprachlosigkeit kommt vom vielen /
studieren in der Schule'. Het woordeloze niets komt voort uit een exces - het vele
studeren. Door een teveel aan kennis en woorden wordt ons het zwijgen opgelegd. In Kapnaad is de paradoxale, dichterlijke stilte zo vanaf het begin sterk voelbaar. Lenz spreekt al snel van de 'stilte die in kelen gorgelt' (7) en hij zegt: 'Laat de
hiaten in je ademhaling spreken' (7). Deze stilte structureert het spreken, zoals het
geschrevene door de stilte van het witte blad leesbaar wordt. Zo kunnen we ook
de beginwoorden van de tekst lezen:
13 De eerste regel is een verbastering van het enige zinnetje dat Kaspar Hauser kon zeggen toen hij
in 1828 als zestienjarige op het marktplein van Nürnberg verscheen: 'Ein Reiter wi11 ich werden, wie
mein Vater einer war'. De tweede regel verwijst naar Nietzsches mentale instorting in r889. In Turijn
viel hij toen huilend een geslagen paard om de hals.
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Er is niets meer aan die kant.
Er is ook niets meer daar.
Kun je dit lezen?
Wie kan het lezen?
Kun je dit begrijpen? (7)
De metafictionele boodschap wordt door het directe vragen zonder onmiddellijke tekstinterne gesprekspartner gemarkeerd. De lezer voelt zich meteen aangesproken. Het 'niets' van het blad maakt het lezen mogelijk, zoals stilte het spreken
mogelijk maakt. Om het in de termen van de taalhandelingstheorie te stellen: zwijgen en stilte zijn in Kopnaad de geschiktheidsvoorwaarden voor een geslaagd gesprek. Een deugdelijke bijdrage aan het gesprek is er een met hiaten en met de inherente mogelijkheid om te zwijgen.
Niet toevallig is de rode draad in de geschiedenis van de waanzin ook de stilte.
Zoals het spreken door het zwijgen begrensd wordt, zo de rede door de waanzin.
De Histoire de la folie (I96I) van Michel Foucault waaraan ik hier refereer, wordt
door haar auteur als een 'archeologie van de stilte' getypeerd. En hoewel Foucaults onderneming van een heel andere aard is dan die van Hertmans, gaat hierin
een pertinente overeenkomst schuil. Net als Foucault wil Hertmans de waanzin
laten spreken, wetende dat dit paradoxaal genoeg leidt tot het in kaart brengen van
een stilte. Om dat te begrijpen, hoeven we Foucaults studie er maar op na te lezen:
Ie silence est absolu; il n'y a plus entre la folie et la raison de langue commune; au langage
du délire ne peut répondre qu'une absence de langage, car Ie délire n'est pas fragment de
dialogue avec la raison, il n'est pas langage du tout (Foucault 1972 : 517)
De woordeloosheid die in Kopnaad zo frequent uittorent boven de spraakzaamheid van de stemmen, is intertekstueel ontleend aan de taal van de waanzin. In de
psychopathologie wordt dit aspect eveneens erkend als symptoom van bepaalde
ziektebeelden. Bij sommige schizofrene patiënten houdt de moeilijke relatie met
de taal een volgehouden zwijgen in, dat in de psychiatrie mutisme of spraakarmoede genoemd wordt. 14 Dat gedrag namen we al bij Hölderlin waar, en ook
Herbeck was zo'n bedreven zwijger.
Om de impact van de interteksten in de opgevoerde gesprekken te vatten, wend
ik me tot Peter Handkes toneelstuk Kaspar. Handkes Kaspar is een karikatuur van
de mens die zich in de normaliteit inschrijft. Normaliteit is een veelal talige aanhaling en herhaling van normen. Het individu eigent zich voortdurend normen toe
door het herhalen en citeren ervan om zijn plaats in de normale wereld te veroveren. De Kaspar van het gelijknamige stuk probeert zijn plaats in de wereld te verkrijgen door almaar dezelfde woorden te herhalen, al komt de toekenning van betekenis pas later. Hij getuigt: 'Wenn ich ein Wort nicht verstand, verdoppelte ich
es und verdoppelte es noch einmal, damit es mir nicht mehr lästig fiel' (Handke
I968: 96). In Kaspar en Kopnaad drijven Handke en Hertmans de spot met bestaande spreekconventies en installeren ze een alternatieve conventionaliteit. De
herhaling van woorden fungeert als een pijnbestrijdend middel tegen de kwelling
die bepaalde betekenaars veroorzaken. Doordat hij de verworven woorden herhaalt, eigent Kaspar zich de woorden en tegelijk de dingen toe. In Kaspar is de ta14

Van Reedijk 1996: 225. Zie ook: DSM-IV-TR 2001,193.
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lige toe-eigening van culturele normen en sociale conventies in zuivere vorm te
vinden:
Keiner darf mit den Zähnen
auf die Gabel beigen
keiner darf die Namen von
Mördern bei Tisch erwähnen
keiner darf in Dienstwagen Privatpersonen befördern
jeder mug sich für jedermann lohnen
keiner darf den andern einen
andern heigen (Handke 1968: 88)

Een doorslag van die ellenlange opsomming van 'jeder mug' - en 'keiner darf' -zinnen zijn de opgedreunde 'ik moet' - en 'ik mag niet' -frasen in Kapnaad:
ik moet hijgen
ik moet moeizaam gaan verzitten
ik moet de benen optrekken

ik moet pijn voelen in mijn nieren
stekende pijn
het moet voor even draaglijk zijn
dat mijn mond droog is
[...]
ik mag mijn tong niet uitsteken
ik mag mijn ogen niet laten rollen (13)

Ze tonen hoe de taal en het handelen zich aan het sprekende subject opdringen. De
uitingen en handelingen dienen zich als noodzakelijk en onvermijdelijk aan. Door
de herhaling van 'ik moet' en 'ik mag' krijgen we de indruk dat de spreker de handelingen en regels verwerft door hen op te zeggen. De klaarblijkelijke abnormaliteit is gewoonweg de installatie van andere conventies, die op performatieve wijze, d.w.z. doordat ze uitgesproken worden, tot stand komen. De conventionaliteit
van Kapnaad is verscheiden, grensoverschrijdend en persoonsgebonden, zoals het
een dichter of waanzinnige betaamt.

7 Subject-effect
Zowel de eigen conventionaliteit en normaliteit van Kapnaad, als de identiteit van
de stemmen zijn geheel en al effect van taal. De vier sprekers van de tekst putten hun
identiteit uit de interteksten. Door te citeren nemen ze tijdelijk de positie van andere figuren in. Judith Butler brengt dit proces klaar en duidelijk onder woorden:
Indeed, is iterability or citationality not precisely this: the operation of that metalepsis by

which the subject who "cites" the performative is temporarily produced as the belated and
fictive origin of the performative itself? [... T]he subject achieves a temporary status in the
citing of that utterance, in performing itself as the origin of that utterance. That subjecteffect, however, is the consequence of that very citation. (Butler 1997: 49-50)
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Butler verwijst naar Derrida's iterabiliteit om uit te leggen hoe een subject zichzelf
definieert door de herhaling van taal en handelingen die al een betekenis hebben.
Met andere woorden, het subject citeert voortdurend, en in de hoedanigheid van
spreker voert het zichzelf tijdelijk als oorsprong op. Op dat moment ontleent het
zijn identiteit eraan, maar die identiteit is evenzeer schijn als de originaliteit van de
uitspraak. Door te citeren schept een subject zichzelf als subject, het eigent zich de
bedrieglijke status van een origineel toe. In Kapnaad ligt het er dik bovenop dat de
stemmen zulke manoeuvres uitvoeren. Zij halen hun subjectiviteit uit het citeren
en herhalen, zowel intertekstueel als intra tekstueel.
Derrida verklaart dat leesbaarheid inhoudt dat het teken moet kunnen functioneren bij afwezigheid van zowel zender en ontvanger als referent (1972: 372). In
de intertekstuele verhoudingen in Kapnaad is deze absolute afwezigheid zuiver
terug te vinden: de bronteksten zijn afwezig, maar worden door het teken, het citaat, gerepresenteerd. De oorspronkelijke zender (de Duitse dichters in kwestie)
en ontvanger (het primaire publiek) zijn dood en worden vervangen. Het proces
van citeren waarin de stemmen zich tijdelijk in de plaats van een ander subject stellen, is verder niet te reduceren tot één-op-één-verhoudingen. Er is geen precieze
identificatie mogelijk tussen de stemmen van Kapnaad en bijvoorbeeld de personages van Hölderlins Hyperian. Hertmans' Lenz presenteert zich als Büchners
Lenz, als Nietzsche, als Kaspar, als Rilke, enz. Maar diezelfde Lenz herhaalt ook
zijn eigen woorden (niet alleen binnen Kapnaad, maar ook uit de Lenz-monoloog
van 1989) en die van zijn medestemmen. Dit intratekstuele procédé is een afschrift
van de intertekstuele dialoog: hier geldt ook dat de nieuwe context nieuwe lezingen toelaat en dat de herhaling gebeurt bij afwezigheid van en als representatie van
de bron. Dat is de manier waarop de tekst een relevante bijdrage levert in de conversatie met zijn interteksten. De meerstemmigheid van Kapnaad is absoluut, zoals nog blijkt uit onderstaand fragment:
'Ik geef je de inhoud,
de geest ervan,' zei ik.
Maar het was een ander die in me sprak. (29)
Lenz beweert hier dat hij die poëtische zin al eens uitsprak en citeert dus zichzelf,
en neemt meteen daarna de verantwoordelijkheid terug. Vroeger in de tekst werd
het citaat door Friedl uitgesproken, Hertmans haalde het dan weer uit Hölderlins
Hyperian.'5 Zowel het expliciete citaat als het intra- en intertekstuele herhalen
kunnen in deze woorden opgespoord worden. De laatste regel is beslist een programmatische uitspraak, die de complexe vorm en werking van het citeren markeert. Hij verwijst naar de meerstemmige constructie van de tekst en wakkert het
vermoeden van schizofrenie aan. Het feit dat een 'ik' de stem van 'een ander' in
zichzelf onderscheidt, wijst op psychische afsplitsing. Tussen die suggestie en het
frequente citeren bestaat onmiskenbaar een verband. Bij nader inzien kan het citeren immers beschouwd worden als een verbeelding van de stemmen die een psy15 'So sprachen wir. Ich gebe dir den Inhalt, den Geist davon. Aber was ist er ohne das Leben?'
(Hölderlin 1969: 341). In Kapnaad klinkt het in de woorden van Friedl: 'zo spraken we / ik geef je de
inhoud, de geest ervan / de rest doet er niet toe / de geest ervan / maar wat is die zonder het leven'.
(16- 1 7)
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choticus hoort of de 'stemmen' die een auteur oproept. Het is nodig om rekening
te houden met de gesprekken die een auteur in zijn hoofd voert met zijn personages en zijn interteksten. Het onderonsje in die schizofrene geest komt in Kapnaad
in de schijnwerpers. Naast de theatermonologen en het intertekstuele gesprek is
dit interne gesprek een tastbare medespeler in de tekst. Niet toevallig is er in de
aanvangsmonoloog van Lenz sprake van 'vier schimmen en een stem' (10). Tenslotte spreken alle schimmen door de ene stem van de auteur.

8

Het gesprek met de lezer

De intertekstuele conversatie en de schizofrene monoloog van de auteur zijn alvast twee toegangswegen tot de tekst. Een derde is een suggestie van Pratt: in de
communicatie tussen auteur en lezer worden schijnbare schendingen door verteller of personages vergeven of zelfs opgeheven. In het gesprek tussen auteur en lezer kunnen de maximes immers anders ingevuld worden:
Authors, in other words, ean mimetieally represent all kinds of nonfulfillment, for what
counts as a lie, a clash, an opting out, or an unintentional failure '6 on the part of the fictional speaker (or writer) counts as a flouting on the part of the real-world author and involves an implicature that the nonfulfillment is in accord with the purpose of the exchange
in which the reader and author are engaged. (Pratt 1977: 174)

Aangezien Pratt het gesprek als doelgerichte en conventionele sociale praktijk opvat, komt ze vaak terug op de conventionaliteit van de literaire tekst in de communicatie met de lezer. Fictionele personages kunnen de maximes van Grice moedwillig of onbedoeld schenden, maar de lezer voelt zich op geen enkel ogenblik beledigd, omdat hij gelooft in de goede bedoelingen van de auteur. Opnieuw springt
daarin de intentionaliteit van de auteur in het oog. Een bescheiden gedachten experiment volstaat om aan te geven in hoeverre die intenties werkelijk tellen: als de
theatertekst nu eens niet in een theaterzaal werd opgevoerd, maar zonder aankondiging in een psychiatrische voorziening door een paar patiënten werd gespeeld,
zouden de toevallige omstanders waarschijnlijk snel afhaken. De toeschouwer die
naar het theater gaat en de lezer die de tekst ter hand neemt, houden met andere
woorden rekening met de intenties van de auteur omdat ze aannemen dat die zijn
best gedaan heeft om een waardevolle literaire tekst te schrijven. Anderzijds ontleent de tekst zijn bestaansmogelijkheid aan het feit dat hij los van zijn maker en
dus van diens bedoelingen kan functioneren. Bij de lectuur wordt de tekst opnieuw geconstrueerd.
Vanaf het begin van de lectuur van Kapnaad worden de pogingen van de lezer om
de tekst te reconstrueren geproblematiseerd. Het gefrons van de lezer in het gesprek
met de tekst wordt door de eerste spreker meteen onder woorden gebracht: 'Kun je
dit lezen? / Wie kan het lezen?' Veel explicieter nog geeft Lenz in het tweede deel de
vragen van de lezer weer, in een reeks herhalingen met variaties die beginnen met
'Wat betekent dit? / Wat betekent dat?' (26). Vermoedelijk heeft de lezer echter
16 Pratt somt hier de mogelijkheden op die Grice onderscheidt om het samenwerkingsbeginsel niet
na te leven (Grice 1981: 244-245).
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nooit de indruk dat zijn vragen met relevante, kwalitatieve of kwantitatief verantwoorde bijdragen beantwoord worden. Door de herhaling van zijn onbegrip wordt
zijn reactie in de tekst geparodieerd. Ook de lezer wordt dus geciteerd. Het verzoek
om verduidelijking, een duidelijke taalhandeling, wordt herhaald totdat het niets
meer betekent en de taalhandeling haar illocutionaire kracht verliest. Kopnaad wil
de lezer van die betekenisvraag verlossen, door de zinloosheid ervan sterk uit de verf
te laten komen. Als taalconstructie draagt de tekst een zekere illocutionaire kracht
in zich, maar de taalhandelingen van de lezer worden onderuit gehaald.
De relevantie van Kopnaad is dus niet zomaar de vertelwaarde die Pratt postuleert. Gek genoeg wordt de bereidwillige lezer niet op zijn wenken bediend. De
conventies van het gesprek met de tekst worden immers onder vuur genomen.
Niet de vertelwaarde staat voorop, maar het uitdagen van de lezer. Deze verhoudingen kunnen nog het best gevat worden in het concept van vervreemding. De lezer wordt door de confrontatie met zijn leesconventies gedwongen om er afstand
van te nemen. In de notie van de vervreemding komen de belangrijkste bevindingen met betrekking tot Kopnaad mooi samen. Dichter en waanzinnige zijn vervreemd van de dagelijkse realiteit, en precies deze vervreemding verklaart de alternatieve conventionaliteit van de tekst. Op zijn beurt komt de lezer met deze
ongewone gesprekssituatie in aanraking. De lezer raakt vervreemd door de ondermijning van maximes en geschiktheidsvoorwaarden, de mislukking van taalhandelingen en de confrontatie met de arbitrariteit van conventies. In de vervreemding zijn Dichtung en waanzin, schrijver en lezer verenigd.

9

Uitleiding

Het drukke geconverseer van Kopnaad vindt in een alternatieve conventionaliteit
plaats. De nieuwe conventies zijn gebonden aan de institutionele context die de
tekst op performatieve wijze zelf creëert en komen voort uit het 'gesprek' met de
interteksten. Voordeel van de toegepaste pragmatische aanpak is dat aan de hand
van een uitgewerkt model, de theorie van taalhandelingen, de verschillen en gelijkenissen tussen fictionele en niet-fictionele uitwisseling geregistreerd kunnen
worden. Hij maakt de afstand tot het dagelijkse taalgebruik beschrijfbaar, en doet
tegelijk recht aan de onloochenbare band met dat normale taalgebruik. Bovendien
is deze theorie geschikt voor de benadering van de theatertekst Kopnaad, aangezien in Kopnaad het talige handelen primeert. De prominente rol van de taal komt
boven alles uit, en bij uitbreiding ontlenen de vier stemmen niet alleen hun handelen maar ook hun identiteit aan de taal.
Doordat waanzin en dichtkunst de interteksten kenmerken, zijn de afspraken in
de tekst niet gebaseerd op causaliteit en chronologie, maar op een netwerk van
beelden. In de lectuur hebben deze gespreksvoorwaarden een vervreemdende uitwerking. Op die manier wordt de lezer de vervreemding gewaar die aan de waanzinnige, de 'gealiëneerde', toegeschreven wordt. Door de doorbreking van de gevestigde (causale, stilistische, semiotische, conversationele) orde ontneemt de
tekst de lezer een aantal zekerheden. Zijn plaats in de tekst wordt ondermijnd zoals de krankzinnige zijn plaats in de wereld kwijt is, want de traditionele zoektocht naar betekenis wordt afgewezen. Terwijl de vier stemmen enkel bestaan als
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effect van de taal, worden de zekerheden in het bestaan van de lezer aangetast. De
tekst geeft de lezer zo een flinke duw in de richting van de waanzin door geen
houvast, geen antwoorden of zekerheden te bieden. Lenz en Friedl spreken heftig,
maar antwoorden nooit.
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The Portal to M iddle Dutch Literature: pleidooi
voor een Engelstalig Verfasserlexikon over de
Middelnederlandse literatuur
Abstract - This article discusses the internationalization of medieval Dutch scholarship. Netherlandists readily incorporate international insights into their own
research and contribute to the visibility of Middle Dutch literature among nonNetherlandists. However, they are reluctant to participate in international methodological discussions. Moreover, they fail to make Middle Dutch literature systematically, thoroughly and fully accessible to the international community. In order to
rectify the last of these omissions, the author propos es to create an electronic English Portal to Middle Dutch Literature. He argues that the Verfasserlexikon can
serve as a model for the layout of the new resource centre.

I

Inleiding'

Sinds enige tijd staat de toekomst van de letterkundige neerlandistiek sterk in de
belangstelling van een aantal beoefenaars van deze tak van wetenschap. Op uitnodiging van Ernst van Alphen en Frans-Willem Korsten analyseerden vijf auteurs
de stand van zaken in hun vakgebied en schetsten zij een scala aan toekomstmogelijkheden. Hun artikelen, verzameld in de vierde aflevering van jaargang 120 van
dit tijdschrift, vormden de aanleiding voor een discussiemiddag, die op 2 juni 2005
in Amsterdam plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomst werd, in aansluiting op de
bijdragen in TNTL, als één van de kritiekpunten geformuleerd dat de huidige neerlandistiek de broodnodige internationale oriëntatie ontbeert. 'Men publiceert
grosso modo binnen de nationale kring over Nederlandse literatuur. Zodoende
worden bevindingen niet voorgelegd aan een internationaal forum. '2 Deze karakterisering heeft in het bijzonder betrekking op de studie van de moderne Nederlandse letterkunde. De historisch-letterkundigen hebben immers allang geleden
aansluiting gezocht en gevonden bij het onderzoek van hun buitenlandse collega's. In dit opzicht geldt de medioneerlandistiek als lichtend voorbeeld, zo blijkt
bijvoorbeeld uit het artikel vanjos Joosten en Thomas Vaessens)
In deze bijdrage wordt de internationale oriëntatie van de medio neerlandici bevestigd. Niettemin schieten wij tekort in het toegankelijk maken van ons vakgebied voor de internationale mediëvistiek, zo zal ik betogen. Wij schrijven weliswaar over Middelnederlandse literatuur voor onze buitenlandse vakgenoten,
I
Dit artikel is een bewerking van een voordracht die ik onder de titel 'Waar blijft het Nederlandse
Verfasserlexikon (in English)?' gehouden heb tijdens de Tiende Mediëvistendag op zaterdag 6 november 2004 in Leiden. De bijeenkomst, georganiseerd door de Onderzoekschool Mediëvistiek in
samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, was gewijd aan 'De (inter)nationale kaders
van de Nederlandse en Vlaamse Mediëvistiek'. Ik ben Frank Brandsma, Wybren Scheepsma en Geert
Warnar dankbaar voor hun kanttekeningen bij een eerdere versie van deze bijdrage.
2 Van Alphen en Korsten 2004: 294.
3 ]oosten en Vaessens 2004: 348.
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maar dat doen wij vooralsnog incidenteel en afhankelijk van het toeval. Wat ontbreekt, en zich bij het uitblijven ervan op den duur tegen ons zal keren, is een systematische, grondige en volledige openlegging van het terrein. Dit verzuim kan
naar mijn overtuiging goedgemaakt worden door een Portal to Middle Dutch Literature tot stand te brengen. 4

2

De internationalisering van de medioneerlandistiek

Internationalisering impliceert naar mijn idee twee voor de hand liggende, tamelijk algemene en complementaire aspecten. Ten eerste dienen we de inzichten van
onze buitenlandse collega's te verwerken in ons eigen onderzoek. Ten tweede
moeten we door diezelfde collega's gehoord en gelezen worden. Aan het eerste
punt schort het zeker niet bij de medioneerlandici. Wie de literatuurlijst van een
willekeurige publicatie op het gebied van de Middelnederlandse letterkunde doorneemt, zal zien dat de auteur zich op de hoogte heeft gesteld van hetgeen in de romanistiek, de germanistiek, de anglistiek, etc. te berde wordt gebracht. Zoals Frits
van Oostrom het in 1989 al formuleerde: 'In het kader van deze internationalisering van ons vak zijn wij [...] zeer gretige lezers geworden van de mediëvistiek in
onze nabuurlanden, vanuit het besef dat middeleeuwse ontwikkelingen op de tegenwoordige Franse en Duitse bodem, en niet minder in de culturele onderbouw
van de latinitas, hun parallellen en hun uitstraling zullen hebben gehad in de literatuur van onze streken.'5
Over het tweede aspect van internationalisering heeft W.P. Gerritsen zijn zorg
uitgesproken in de rede waarmee hij enkele jaren geleden afscheid nam als hoogleraar Middelnederlandse literatuur aan de Universiteit Utrecht. Hij zei: 'Maar als
ik de litteratuurlijsten van buitenlandse studies op dit gebied [nI. van de Engelse,
Duitse of Franse letterkunde, B.B.] doorneem, kom ik maar hoogst zelden een
verwijzing naar mediëvistische publicaties van Nederlandse huize tegen. Bestaan
wij medio neerlandici eigenlijk wel, in de ogen van onze buitenlandse collega's?,6
Deze vraag brengt ons, in de woorden van Gerritsen, aan de rand van een 'existentiële afgrond' (p. 10). Die karakterisering is niet alleen wat zwaar op de hand, er
valt ook het nodige tegenin te brengen.
Een almaar uitdijende horde medioneerlandici reist heden ten dage de wereld
rond om hun waar te slijten. Praten zij voor dovemansoren? Blijven zij werkelijk
ongelezen? Als ik mijn eigen specialisme, de Middelnederlandse Arturliteratuur,
in de beschouwing betrek, stel ik vast dat medio neerlandici wel degelijk bestaan in
de ogen van de internationale mediëvistiek. Ter illustratie geef ik, tamelijk willekeurig, twee voorbeelden. In 2003 verscheen een interessante studie van de germaniste Nicola von Merveldt onder de titel Translatio und Memoria. Zur Poetik der
Memoria des 'Pro sa Lancelot'. Als zij op een zeker moment een bijdrage van
Frank Brandsma citeert, tekent zij in de bijbehorende noot aan: 'Seine Aufsätze
4 Een Portal to Dutch Literature kan ik mij ook goed voorstellen, maar blijft hier verder onbesproken vanwege de afwijkende stand van zaken met betrekking tot internationalisering op het terrein
van de vroeg-moderne en de moderne Nederlandse letterkunde.
5 Van Oostrom 19 89: 253·
6 Gerritsen 2000: 10.
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gehören zu den prägnantesten Einführungen zum entrelacement.'7 Eveneens in
2003 redigeerde Carol Dover een bundel met inleidende studies over de prozaLancelot, onder de titel A Companion to the 'Lancelot-Grail Cycle'. Achterin dit
boek vindt men een 'Select Bibliography' ten behoeve van verdere studie. Te midden van mijlpalen als Emmanuèle Baumgartners L'Arbre et le Pain, Jane Burns'
Arthurian Fictions en Jean Frappiers Etude sur la Mort le roi Artu staan twee publicaties van Nederlandse huize: de bundel Cyclification, die het resultaat is van
een KNAw-colloquium dat in I992 georganiseerd werd, en mijn studie over de
Lancelotcompilatie, The Book of Lancelot. 8
Ook buiten de Arturistiek worden medioneerlandici gelezen. Me gemakshalve
beperkend tot één ander gebied wijs ik graag en vanzelfsprekend op de geestelijke
letterkunde. Hier hebben we immers te maken met 'een onderzoeksterrein waar
de zo vaak en vurig bepleitte internationalisering van het vak al een feit is.'9 Een
indrukwekkend voorbeeld biedt het werk van de invloedrijke, enige jaren geleden
overleden germanist Kurt Ruh, die grondige kennis bezat van de primaire en secundaire Middelnederlandse literatuur. Op onnavolgbare wijze heeft hij in de delen 2 ('Frauenmystik und franziskanische Mystik der Frühzeit') en 4 ('Die niederländische Mystik des I4. bis I6. Jahrhunderts') van zijn Geschichte der
abendländischen Mystik de Middelnederlandse mystiek in de Europese mystiektraditie geplaatst. Io
Dat medioneerlandici wel degelijk bestaan in buitenlandse ogen, kan ik ook illustreren aan de hand van een ander gegeven dan publicaties. Sommige van hen
vervullen spilfuncties in het internationale onderzoek. Daar bedoel ik mee dat zij
verantwoordelijk zijn voor het internationale platform dat nodig is om wereldwijd onderzoeksresultaten te tonen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Reinardus, het
jaarboek van de International Reynard Society, dat sinds I988 verschijnt en waarin de lezingen van de tweejaarlijkse internationale colloquia gepubliceerd worden.
De delen worden geredigeerd door Paul Wackers, tot voor kort in nauwe samenwerking met de onlangs overleden romanist Brian Levy. Het tweede belangrijke
platform dat ik zou willen vermelden, is het Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society. Deze jaarlijks verschijnende bibliografie, die sinds
I948 het onderzoek naar de Arturromans wereldwijd documenteert, wordt op het
moment geredigeerd door Frank Brandsma. Het derde platform is een uitputtend
bibliografisch overzicht van de studies op het terrein van de internationale Brandaantraditie. De samenstellers van The Legend of St Brendan: A Critical Bibliography, onmisbaar voor onderzoekers van de Brandaanstof, zijn de romanist
Glyn Burgess en Clara Strijbosch."
Medioneerlandici gaan op stap, worden gelezen en vervullen spilfuncties. Dat is
het logische gevolg van de almaar toenemende stroom internationale publicaties
waar zij voor tekenen, met als een van de mijlpalen de bundel artikelen die in I994
onder redactie van de anglist Erik Kooper verscheen in de bekende serie Cambridge Studies in Medieval Literature: Medieval Dutch Literature in its European
7
Von Merveldt 2003: I I I, n. 3 IS.
S Dover 2003: 255-257.
9 Warnar 2002: 361.
10 Vgl. Warnar 2002 en HogeneIst en Scheepsma 2003.
I I Burgess en Strijbosch 2000.
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Context. I2 Het zou mij niet verbazen als een aanzienlijk deel van mijn collega's inmiddels vaker in een buitenlandse taal publiceert dan in het Nederlands. De Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) legt er getuigenis van af.

De existentiële afgrond van Gerritsen lijkt bij nader toezien veeleer een greppel te
zijn. Maar daarmee wil ik zeker niet gezegd hebben dat medioneerlandici tevreden
achterover kunnen leunen. In een aantal opzichten laten zij het internationaal nog
altijd afweten.
In zijn afscheidsrede concentreerde Gerritsen zich op de theoretische discussies
over de grondslagen en de methoden van de internationale mediëvistiek, aan de
hand van alom bekende, spraakmakende publicaties als Zumthors Essai de poétique médiévale (1970), JauW Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1967), Bumkes Mäzene im Mitte/alter (1979), Cerquiglini's Éloge de la
variante (1989) en de speciale aflevering van Speculum die de wereld inging onder
de overmoedige titel The New Philology (1990). Ten aanzien van de beoefenaars
van de Middelnederlandse letterkunde stelde Gerritsen vast dat zij zich, net als hun
Engelse collega's, niet graag met de principiële debatten rond deze mijlpalen inlieten en inlaten. Daar zou hij graag verandering in zien komen. 'Internationalisering
van de medioneerlandistiek moet ook betekenen dat wij, meer dan tot nu toe het
geval is geweest, gaan deelnemen, receptief, maar ook actief, aan de internationale
discussies over de grondslagen, de probleemstellingen en de methoden van ons wetenschappelijk bedrijf.''3 Me dunkt dat op deze visie weinig af te dingen valt. 14
Een ander verzuim van de medio neerlandici betreft het grondig openleggen van
het eigen onderzoeksterrein voor buitenlandse vakgenoten. Er wordt weliswaar
volop gesproken en geschreven over de Middelnederlandse letterkunde, maar de
toegankelijkheid ervan voor de internationale mediëvistiek laat nog altijd sterk te
wensen over. In dat kader heeft Gerritsen terecht gepleit voor een Middelnederlands-Engels woordenboek en voor een anderstalige inleiding in het Middelnederlands. 15 Zijn tweede wens werd overigens in 1993 reeds vervuld door Colette M. van
Kerckvoorde. In dat jaar verscheen haar An Introduction to Middle Dutch, een boek
dat echter weinig bekendheid lijkt te genieten onder buitenlandse onderzoekers. 16
Tweetalige edities zijn een belangrijk hulpmiddel bij het toegankelijk maken
van de Middelnederlandse literatuur voor mediëvisten die het Middelnederlands
niet of onvoldoende beheersen. Ook in dit opzicht valt er nog veel werk te verzetten, al is de medioneerlandistiek zich reeds enige tijd duidelijk bewust van deze
verplichting ten opzichte van de buitenlandse vakgenoten. I7 Zo is het werk van
Ruusbroec sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw raadpleegbaar in een nieu12
Kooper 1994. Deze prachtige internationale introductie op de Middelnederlandse letterkunde,
met artikelen over hof- en stadsliteratuur, de ridderromans, de Reynaert, lyriek, religieuze literatuur,
artesliteratuur en toneelteksten, bevat een aantal opvallende lacunes. Zo ontbreekt een afzonderlijke
bijdrage over Ruusbroec (vgl. Warnar 2003: 24). Ook een artikel over Jacob van Maerlant, waarnaar
abusievelijk wel verwezen wordt (Kooper 1994: 32), mist men node.
13 Gerritsen 2000: 20.
14 Vgl. bijvoorbeeld ook Winkelman 1991.
15 Gerritsen 2000: 20.
16 Van Kerckvoorde 1993.
17 Vgl. ook de bibliografie van vertalingen die opgenomen is in Kooper 1994: 297-304.
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we uitgave in de reeks Corpus Christianorum, Contiriuatio Mediaevalis, waarbij
de kritische editie van de Middelnederlandse teksten vergezeld gaat van een Engelse vertaling (en de zestiende-eeuwse Latijnse vertaling door Laurentius SuriUS).IS De Middelnederlandse Arturromans, om een ander voorbeeld te geven,
worden uitgegeven en vertaald in de serie Arthurian Archives. Tot op heden zijn
de Walewein, de Ferguut en vijf romans uit de Lancelotcompilatie beschikbaar gekomen. 19 Van recente datum is de reeks Bibliothek mittelniederländischer Literatur (BIMILI). Met financiële steun van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren werken zo'n twintig neerlandici en germanisten uit Nederland, België en Duitsland in twee- en drietallen aan
een reeks uitgaven van Middelnederlandse teksten, die vergezeld gaan van vertalingen in modern Duits. Van de twaalf delen die de serie zal tellen, zijn er inmiddels twee verschenen: Karel ende Elegast en Reynaerts historie. 20
In samenhang met een Middelnederlands woordenboek en een inleiding in het
Middelnederlands voor anderstaligen zullen de tweetalige edities bevorderen dat
vreemdelingen het literaire erf van de Middelnederlandse letterkunde betreden. 2I
Maar ik betwijfel of dat genoeg is. Als wij mondjesmaat, althans gemeten naar internationale maatstaven, en vooral geleid door onze eigen belangstelling de Middelnederlandse literatuur openleggen voor het buitenland, worden onze isolationistische
neigingen, om een karakterisering van Johan Winkelman aan te halen, slechts ten dele
bestreden." Dan bevrijden we ons nog altijd niet uit wat Veerle Fraeters onverbloemd ons provincialisme genoemd heeft. 2 } Als wij willen dat ons vakgebied internationaal in alle opzichten serieus genomen wordt, dan moeten wij zorgen voor optimale internationale toegankelijkheid, waarbij gestreefd wordt naar systematische,
grondige en volledige ontsluiting. Dat zou naar mijn mening bereikt kunnen worden
door het creëren van een internationaal portaal, één anderstalige hoofdingang tot alle
hoeken en gaten van de Middelnederlandse letterkunde. Voor zo'n Portal to Middle
Dutch Literature staat een lichtend voorbeeld ter beschikking: het Verfasserlexikon.

3

Het Verfasserlexikon

Voor lezers van dit tij dschrift die het lexicon niet kennen, geef ik nu eerst een korte beschrijving. Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon (VL) is
een naslagwerk waarvan het eerste deel in 1933 verscheen, onder redactie van
Wolfgang Stamrnier. De eerste editie omvatte vijf delen en werd in 1955 voltooid.
18 De Baere 1989-2°°3; dl. 1°5-106, Van den geesteliken tabernakel, nadert zijn voltooiing.
19 Johnson en Claassens 2000-2003. De Walewein-uitgave is een verbeterde herdruk van de editie
die Johnson in 1992 in de reeks Garland Library of Medieval Literature bezorgde (dl. 81, serie A).
Deze uitgave heeft geleid tot een reeks anderstalige artikelen in dit tijdschrift (jaargangen 1995 - I 996)

en tot een bundel artikelen van romanisten, anglisten en germanisten over de Walewein (Besamusca
en Kooper 1999).
20 Bastert, Besamusca en Dauven-van Knippenberg 2005, Schlusemann en Wackers 2005. Het derde deel zal vermoedelijk in de tweede helft van 2006 verschijnen: De reis van Sint Brandaan, uitgegeven en vertaald door Elisabeth Schmid en Clara Strijbosch.
21 Vgl. voor de formulering Fraeters 2004: 306.
22 Winkelman 1991: 64-65.
23 Fraeters 2004: 306.
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De tweede, volledig herziene uitgave telt tien delen, die tussen 1978 en 1999 verschenen zijn. De hoofdredactie van deze tweede editie bestaat uit twee geleerden
van formaat: de reeds genoemde Kurt Ruh (t2002) tekende voor de delen 1-8,
Burghart Wachinger voor de delen 9 en 10. De informatie is bijeen geschreven
door een grote groep wetenschappers, op de titelpagina aangeduid als 'zahlreicher
Fachgelehrter'. Dit project van zeer lange adem is vanaf de publicatie van deel 8
onder de hoede gekomen van de Bayerische Akademie der Wissenschaften. Deel
I I, met aanvullingen, verschijnt momenteel in afleveringen. Er is voorzien in een
afrondend twaalfde deel.
Wat kan men in het Verfasserlexikon vinden? Het betreft 'über 5000 alphabetisch angeordnete Artikel über namentlich bekannte Autoren sowie über anonym
überlieferte Werke der deutschen Literatur des Mittelalters. Dabei wird nicht nur
die Dichtung berücksichtigt, sondern auch das Schriftturn aus den Bereichen der
Philosophie, der Theologie, der Historiographie, des Rechts, der Medizin, der
Technik und der Naturwissenschaft.' Het einddoel is 'ein repräsentatives Nachschlagewerk [... ], das einen umfassenden Überblick und Einblick in die deutsche
und lateinische Literatur des deutschen Mittelalters nach dem gegenwärtigen
Stand der Forschung gibt.'24
In aanvulling op deze beschrijving dient te worden vermeld dat met name door
de inspanningen van Kurt Ruh ook veel van de Middelnederlandse geestelijke letterkunde in het lexicon opgenomen is. Men is zelfs van plan geweest de hele Middelnederlandse letterkunde te incorporeren. Ik citeer Ruh:
Mittelniederländische Autoren sind berücksichtigt, sofern sie in den ni eder- und hochdeutschen Sprachraum hineingewirkt haben. Das trifft besonders für das geistliche Prosaschriftturn zu. Der ursprüngliche Plan, die ganze mittelniederländische Literatur mit einzubeziehen - schon Stamrnier dachte daran -, mugte fallengelassen werden: Fragen der
zeitlichen Abgrenzung - die niederländische Literaturgeschichte periodisiert anders als
die deutsche -, der Mitarbeiter, der Beschaffung der notwendigen Hilfsmittel erwiesen
sich als zu schwierig oder zu problematisch, urn dieses Vorhaben zu verwirklichen. 25
Het zal duidelijk zijn: als het plan van Ruh en de zijnen verwezenlijkt was, had de
Middelnederlandse letterkunde internationaal een fundamenteel andere positie
ingenomen dan thans het geval is. Ik ben er echter van overtuigd dat het vóór de
explosie van het vakgebied (in wetenschappelijke productie en in personele zin)
nauwelijks mogelijk was aan de verlangens van Ruh tegemoet te komen.
De Duitstalige, alfabetisch geordende artikelen zijn ongelijk van lengte. T amelijk korte lemma's worden afgewisseld met zeer uitvoerige besprekingen. Bij wijze van illustratie beschrijf ik het lemma Jacob van Maerlant, dat opgenomen is in
aflevering 3 van deel 11 (kolom 747-755), geschreven door Ingrid Biesheuvel en
Nigel Palmer. De bijdrage over Maerlant, die in het Verfasserlexikon opgenomen
is vanwege de Duitstalige receptie van zijn werk, begint met een korte biografische schets (kol. 747), gevolgd door een opsomming van de tekstuitgaven (kol.
748), een overzicht van zijn werken (kol. 748-750), een typering ervan (kol. 750)
24 De citaten zijn afkomstig uit het colofon van de derde aflevering van deel
200 3).
25 VL I (I978),P. v (Vorwort).
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en een schets van de handschriftelijke overlevering (kol. 751). Vervolgens wordt
de Duitse receptie van Maerlants werk besproken (kol. 751-754), waarna het lemma wordt afgesloten met een uitvoerige literatuuropgave (kol. 754-755).
In het woord vooraf van zijn Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit
(1280/90-1380/90), deel 111/1 van de Geschichte der deutschen Literatur von den
Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit, schrijft Johannes Janota: 'Der Versuch,
erstmals einen zusammenhängenden und halbwegs differenzierten Überblick
über die deutsche Literatur des 14. Jahrhunderts zu geb en, hätte ohne die zahllosen Beiträger zum "Verfasserlexikon" unweigerlich scheitern müssen.'26 Zijn
woorden typeren de germanistiek: het Verfasserlexikon is voor Duitse literatuurwetenschappers een naslagwerk van onschatbare waarde. 27 Maar niet alleen voor
hen. Voor buitenlandse onderzoekers is het lexicon even belangrijk. Als zij zich
willen oriënteren op een onderwerp dat behoort tot de Duitse literatuur van de
Middeleeuwen, zullen zij, zo leert de ervaring, als eerste naar het Verfasserlexikon
grijpen. Die praktijk heeft me op een idee gebracht. Als wij medioneerlandici ons
vakgebied voor onze collega's in het buitenland optimaal willen ontsluiten, zouden wij ons daarbij kunnen laten inspireren door de opzet van het Verfasserlexikon. Bovendien snijdt bij zo'n naslagwerk ook voor ons het zwaard aan twee kanten. Een Verfasserlexikon over de Middelnederlandse literatuur zou immers voor
de Nederlandstalige onderzoekers eveneens een geweldige aanwinst zijn. Het apparaat zou met name de studie van de geestelijke letterkunde en de artesliteratuur,
die in vergelijking met de verhalende literatuur veel minder ontsloten en onderzocht zijn, grote diensten kunnen bewijzen.

4 Het Verfasserlexikon over de Middelnederlandse literatuur
Hieronder presenteer ik geen uitgewerkt plan. Dat is in dit stadium niet nodig, en het
vereist bovendien nog heel veel denkwerk voor het zover is. Over een aantal randvoorwaarden heb ik echter wel mijn gedachten laten gaan. Ik zet ze hieronder op een rij.

Opzet
De eerste voorwaarde kan uit de titel van mijn pleidooi afgeleid worden. Ik zou
willen voorstellen de alfabetische ordening en de artikelopbouw van het Verfasserlexikon te volgen, maar het Engels als de voertaal te hanteren (dan wel de gebruikers de mogelijkheid te bieden een keuze te maken tussen deze taal en het Nederlands). Het Engels is thans nu eenmaal de lingua franca van de internationale
wetenschap.

Vorm
De tweede randvoorwaarde heeft betrekking op de vorm waarin zo'n lexicon aangeboden wordt. Een uitgave op papier is uitgesloten. Tot de evidente nadelen van
26 Janota 2004: v.
27 Vgl. ook Stackmann 2000.
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deze productiewijze behoren de geringe verspreiding (het Verfasserlexikon vindt
men vrijwel uitsluitend in openbare bibliotheken, het is veel te duur voor particulieren) en het statische karakter van de inhoud. Het Engelstalige Verfasserlexikon
over de Middelnederlandse literatuur moet digitaal aangeboden worden.
Voor een elektronisch naslagwerk is de infrastructuur feitelijk reeds aanwezig.
Er is immers een hooggeschat expertisecentrum, de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM), dat informatie verzamelt 'over middeleeuwse handschriften uit
de Nederlanden, over de Middelnederlandse teksten in deze handschriften en hun
auteurs, over de personen die bij de productie van de handschriften betrokken waren en over de bezitters vanaf de Middeleeuwen tot op heden', en die gegevens digitaal presenteert. 28
Een elektronisch naslagwerk kent nog meer zegeningen. Wat te denken van de
mogelijkheid om handschriftelijke en gedrukte bronnen te tonen? Dit is een toepassing die naar mijn overtuiging in de nabije toekomst een hoge vlucht zal nemen, omdat de digitalisering van middeleeuwse bronnen steeds grotere vormen
begint aan te nemen. Een digitale omgeving maakt het bovendien mogelijk om
volledige artikelen beschikbaar te stellen, muziek te laten horen en verbindingen
te leggen met bibliografische naslagwerken als de BNTL.
Gefaseerde opbouw

Als aan de tweede randvoorwaarde voldaan wordt, kan men zich ook zonder
moeite aan de derde houden. Het is volgens mij gewenst dat een dergelijk lexicon
in fasen tot stand komt. Ik onderscheid drie stappen.
r. Opbouw
De introductie van het lexicon moet niet te veel tijd in beslag nemen. De internationale mediëvistiek zou binnen enkele jaren moeten kunnen beschikken over een
naslagwerk dat toegang biedt tot de Middelnederlandse literatuur. Dat betekent
dat het lexicon in de opbouwfase selectief van aard is. Dat zo'n selectie een bruikbare publicatie op kan leveren, is bewezen door Burghart Wachinger. Hij heeft in
2001 onder de titel Deutschsprachige Literatur des Mittelalters een hoogst nuttige
'Studienauswahl aus dem Verfasserlexikon' bezorgd. 29
Deze opbouwfase heeft bovendien de wind in de zeilen. Immers, de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta beschikt reeds over een schat aan gegevens, in het bijzonder over de handschriften met Middelnederlandse teksten. Dat maakt een vliegende start van het lexicon heel wel denkbaar.
Ir. Uitbouw
De tweede stap zal vermoedelijk meer tijd in beslag nemen. In deze uitbouwfase
zou het naslagwerk compleet gemaakt moeten worden. Het is buitengewoon aantrekkelijk dat de elektronische vorm een geleidelijke uitbouw mogelijk maakt.
Het schrikbeeld van nieuwe lemma's die jaren op de plank blijven liggen omdat
het deel waarin zij thuishoren nog niet volledig is, behoort tot het verleden.
28
29

Het citaat is te vinden op de thuispagina van de BNM: www.leidenuniv.nl/ub/bnm.
Wachinger 2001.

52

BART BESAMUSCA

lIl. Onderhoud
Wil het naslagwerk zijn waarde voor de (inter)nationale wetenschap behouden,
dan moet het lexicon up-to-date zijn. Dat betekent dat verouderde lemma's herschreven dienen te worden. Deze derde fase, die ik de benaming 'Onderhoud' zou
willen geven, zou slechts mogen eindigen als het vak niet langer bedreven zou
worden.
Bemensing

De vierde randvoorwaarde heeft betrekking op de bemensing. Om een veelheid
aan redenen is het niet verstandig de totstandkoming van het lexicon toe te vertrouwen aan leden van de vaste staf op het terrein van de Middelnederlandse literatuur aan de universiteiten, tenzij zij van hun reguliere taken ontheven worden.
Het naslagwerk zou onder de verantwoordelijkheid moeten vallen van een kernredactie die zich uitsluitend of overwegend bezig houdt met het lexicon. Ook hier
geeft het Verfasserlexicon het goede voorbeeld: als rots in de branding fungeert de
'Zentralredaktion' in de persoon van Christine Stöllinger-Löser.
Inbedding

Mijn vijfde en laatste randvoorwaarde betreft de institutionele inbedding. Om de
continuïteit van het project te garanderen moet het lexicon ondergebracht worden
bij een organisatie die minder aan continue veranderingen onderhevig is dan de
universiteiten. Het is niet voor niets dat het Verfasserlexikon onder de hoede staat
van de Bayerische Akademie der Wissenschaften. Ik zie goede mogelijkheden om
ook voor het beoogde lexicon een dergelijke beheerder te vinden.
Is mijn pleidooi voor The Portal to Middle Dutch Literature zinvol en enigermate realistisch, of betreft het een hersenspinsel van een onverbeterlijke dagdromer?
Het woord is aan mijn vakgenoten.
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Het vrouwelijke perspectief: pastorale liefdesklachten van Jan van Broekhuizen (1649- I 7°7)
en Charlotte Lochon (tI689)1
Abstract - This article discusses two Dutch pastoral poems, dating from the second half of the seventeenth century: 'Veldman' by Jan van Broekhuizen (I649I707), and "t Klagende Zwaantje' by Charlotte Lochon (tI689). During the I670S
Van Broekhuizen and Lochon had a brief love affair. The two poems mentioned
above were both published for the first time in Jan van Broekhuizen's Gedichten
(I677), edited by Joan Pluimer. Lochon's "t Klagende Zwaantje' must be regarded as an imitation (imitatio) of Van Broekhuizen's 'Veldman'. Both poems offer a
love complaint from a female point of view and are therefore relatively unusual and
remarkable in the light of early-modern literary conventions. The article shows
that Van Broekhuizen and Lochon were influenced by two important literary
texts from classical antiquity, in both of which a shepherdess similarly complains
about the unfaithfulness of her male lover: Theocritus' second Idyll (Pharmaceutria) and Vergil' s eighth eclogue (Damon and Alphesiboeus).

1

Inleiding

De bundel Gedichten van]. van Broekhuizen en]. Pluimer, die in 1677 te Amsterdam uitgegeven werd door de dichter die in de titel van de anthologie als tweede genoemd wordt, geeft een goed beeld van de Nederlandstalige poëzie die Jan
van Broekhuizen (1649-17°7) tot dat jaar geschreven had. In de Nederlandse letterkunde is de beroepsmilitair Van Broekhuizen een opmerkelijke verschijning
(Worp 1891; Van Es 1952). Nadat hij zich min of meer als autodidact de literatuur
uit de Klassieke Oudheid eigen had gemaakt, ontwikkelde hij zich tot een internationaal vermaard Neolatijns dichter. Bovendien verwierf hij enige roem als filoloog en bezorger van werken van Propertius (1702) en Tibullus (1708). In de navolgende beschouwing zal Van Broekhuizens gedicht 'Veldman' in het middelpunt van de belangstelling staan en tegen de achtergrond van de klassieke traditie
belicht worden (Van Broekhuizen 1712: IJ-I 5). Daarnaast zal de aandacht uitgaan
naar een liefdesklacht van Charlotte Lochon (tI689), die onder de titel "t Klagende Zwaantje' eveneens staat afgedrukt in de genoemde dichtbundel uit 1677 (Van
Broekhuizen 1712: 16-18). Van deze schrijfster is geen ander werk bekend dan dit
ene gedicht, dat direct in het verlengde van Van Broekhuizens 'Veldman' ontstaan
moet zijn. (Schenkeveld-van der Dussen 1997: 373) Over het leven van Lochon
zijn we slecht geïnformeerd. Wel staat vast dat zij in de jaren 1676-1677 als weduwe van een zwager van Joan Pluimer - de editeur dus die getekend heeft voor de
Nederlandse gedichten van Van Broekhuizen - de gevoelens van laatstgenoemde
1 De twee teksten die in dit artikel worden besproken zijn als digitale bijlage te vinden op
www.tntl.nl via de inhoudsopgave van deze aflevering van het tijdschrift.
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gewekt heeft. Haar korte liaison met de dichter-soldaat is evenwel op niets uitgelopen en in 1678 huwt Lochon een andere man (Van Es 1952: II 8- I 19) Het zal
blijken dat Van Broekhuizens 'Veldman' en Lochons "t Klagende Zwaantje', gedichten dus die niet los van elkaar bezien kunnen worden, teruggrijpen op twee literaire teksten uit de Klassieke Oudheid die op hun beurt eveneens een nauwe onderlinge samenhang vertonen. Op die manier is een intertekstueel vlechtwerk ontstaan dat interessant licht werpt op de ontstaanshorizon van de liefdeslyriek van
Van Broekhuizen en Lochon. Zij schrijven beiden poëzie die in haar toegankelijkheid en schijnbare eenvoud bedriegelijk is, want de goede verstaander zal moeten
vaststellen, dat het niet de geringste klassieke dichters zijn die op de achtergrond
een woordje meespreken.

2

'Veldman'

In de onderzoeksliteratuur is er keer op keer op gewezen hoezeer zich Van Broekhuizen in zijn Nederlandstalige poëzie door het werk van Pieter Cornelisz Hooft
heeft laten inspireren. Dat maakt zich ook in het gedicht cVeldman' duidelijk merkbaar. Achter het zelfstandige naamwoord geplaatste adjectieven ('godinnen groenbemost', 'lokken blond'), de vele diminutieven ('een wijltje', 'mijn woordjes'), ongewone bepalingen ('luistergrage riet', 'in digtgestuwden drom'), als ook vooropgestelde genitief- en datiefconstructies ('zijner oogen vuur', 'ter glaze kamer uit') doen
in het derde kwart van de zeventiende eeuw archaïsch aan en herinneren onmiskenbaar aan de gekunstelde stijl van de belangrijkste Nederlandse dichter uit de eerste
decennia na het jaar 1600 (Van Es 1952: 116; Te Winkel 1922-1927, dl. IV: 472). Van
Broekhuizens 'Veldman' opent met de volgende verzen (v. 1-6):
Godinnen groenbemost des Amstels (want gy weet
Van Veldmans oude min, en Zwaantjes harteleet,
Toen zy haar lieven troost een wijltje moest ontbeeren)
'k Zal Zwaantje aan uwen boort dit deuntje gaan vereeren,
Dit deuntje laag van toon: zy zong 't aan uwen boord,
En 't luistergrage riet zei 't aan de boomen voort.

Deze woorden worden uitgesproken door het personage Veld man en vormen de
opmaat tot een lange liefdesklacht die in de mond gelegd wordt van Zwaantje,
naar al snel blijkt de geliefde van Veldman. Diens afwezigheid was er in het verleden de aanleiding voor, zo althans is de voorstelling in de zojuist aangehaalde verzen, haar geprangde gemoed in eenzaamheid aan de oevers van de Amstel in de
vorm van een lied te luchten. Veld man blijkt dit lied te kennen en geeft het in zijn
geheel weer. Zo wordt dus Zwaantje sprekend ingevoerd en is zij het, die na Veldmans inleiding van zes verzen maar liefst 64 verzen lang aan het woord blijft. Nadat zij er het zwijgen toe gedaan heeft, onthoudt Veldman zich van verder commentaar, zodat de totale lengte van het gedicht van Van Broekhuizen tot zeventig
verzen beperkt blijft.
De bescheiden, rustiek aandoende naam van Veldman is, net als die van Zwaantje, een programmatische. Niet voor niets namelijk heeft Van Broekhuizen zijn
gedicht het predikaat herderszang meegegeven. Daarmee maakt hij zijn lezers dui-
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delijk dat het gerekend moet worden tot de pastorale of bucolische literatuur, die
zijn wortels in de Klassieke Oudheid heeft en het geïdealiseerde leven van herders
en herderinnen beschrijft (Garber I976; Smits-Veldt & Luijten I993). Veldman en
Zwaantje ontpoppen zich op die manier tot de Nederlandse evenknieën van literaire voorgangers als Korydon en Tityr, of Amaryllis en Galathea. Pastorale dichters evoceren een verloren gewaande, landelijke wereld waarin het goed toeven is
en de bewoners in harmonie met de hun omringende natuur leven. In de zo-even
geciteerde inleiding van Van Broekhuizen komt dat laatste aspect bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de voorstelling van het riet, dat Zwaantjes lied beluisterd zou hebben om het aan de bomen door te geven. In de wereld van de bucolica laat de natuur zich nooit van haar grimmige kant zien, maar heeft louter zonneschijn en lentegroen te bieden. Zo ook zingt Zwaantje haar klaaglied dus in de buitenlucht, en
dat nog wel aan de Amstel, waar het ondanks het vaak zo gure Nederlandse klimaat nu eens niet regent of stormt. De protagonisten van de pastorale literatuur
brengen hun tijd schijnbaar in ledigheid door, zodat de lezer in hun geval- anders
natuurlijk dan bij een werkelijke herder of herderin - nimmer met vuile handen of
onwelriekend zweet geconfronteerd wordt. Er is maar één ding dat de schapenhoeders van de bucolica werkelijk lijkt bezig te houden: de liefde. Wat dat aangaat
is het optreden van Veldman en Zwaantje opnieuw prototypisch. Zij profileren
zich zeker niet door noeste lichamelijke arbeid, maar zijn vooral gepreoccupeerd
met het aangaan en onderhouden van amoureuze betrekkingen.
De openingsverzen van het gedicht van Van Broekhuizen beantwoorden in verschillende opzichten aan de conventies van het genre. Door de aanspreking van de
waternimfen die zich in de Amstel ophouden ('Godinnen [... ] des Amstels') is er
bijvoorbeeld sprake van een gedeeltelijk mythologische inkleuring van de tekst,
zoals men die in de pastorale literatuur steeds weer aantreft. Zwaantjes latere verwijzingen naar bijvoorbeeld de legendarische dichter-zanger Arion, die volgens
de overlevering door een dolfijn van de verdrinkingsdood gered zou zijn, of haar
beroep op de vergeefse zoektocht van Heracles naar zijn vriend Hylas passen
eveneens binnen de bucolische traditie. Karakteristiek is verder dat Veld man de
liefdesklacht van Zwaantje in zijn introductie typeert als een 'deuntje laag van
toon'. Over de vraag in hoeverre dat terecht is, is gezien de stilistische verwantschap met de poëzie van Hooft zeker enige discussie mogelijk. Belangrijk is evenwel dat Veldman met zijn formulering refereert aan een van de vaste voorschriften
van de pastorale literatuur, die zich zou moeten bedienen van het genus humile, de
lage stijl. Die namelijk past bij de mensen die in de betreffende poëzie figureren:
eenvoudige lieden die op het land leven en waarschijnlijk niet al te veel opleiding
genoten hebben. In vergelijkbare termen karakteriseert Zwaantje ook zichzelf,
wanneer zij zich in haar lied op zeker moment afvraagt of zij Veld man nog wel
kan bekoren (v. 39):
Zou hem mijn boersheid en onnozelheit vervelen?

Opnieuw is er enige discussie mogelijk over de vraag of Zwaantje wel zo 'boers' en
'onnozel' (onwetend, naïef) is als ze dat hier doet voorkomen, want niet alleen haar
welbespraaktheid, maar ook de mythologische verwijzingen in haar lied lijken op
de nodige voorkennis en een zekere verbale oefening te wijzen. Hoe het ook zij, essentieel is dat er andermaal geappelleerd wordt aan eenvoud en bescheidenheid.
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De overkoepelende structuur van Van Broekhuizens gedicht, die er dus in bestaat dat na een korte inleiding het perspectief verschuift naar een tweede persoon,
is eveneens typerend voor de bucolische literatuur. Te denken valt in dit verband
aan de Idyllen van de Griekse dichter Theocritus en aan de Eclogae van Vergilius,
de twee belangrijkste pastorale dichters uit de Klassieke Oudheid die in het vervolg nog uitgebreid aan de orde zullen komen (Theocritus 2002; Vergilius I 98 I).
Bij beiden vindt men teksten die net als Van Broekhuizens 'Veldman' na een korte, inleidende passage voor het overgrote deel bestaan uit een of meerdere ingelaste liederen, die in de mond van nieuwe personages gelegd worden. De ingevoegde
liefdes klacht van Zwaantje kan in dit verband goed vergeleken worden met het
zelfstandige optreden van zingende herders in bijvoorbeeld Theocritus' derde
Idylle en Vergilius' tweede Ecloga.

3

De liefdesklacht van Zwaantje

De teneur van Zwaantjes lied is een betrekkelijk treurige, want zittend aan de rivier die Amsterdam haar naam geschonken heeft, vreest zij dat Veld man haar wel
eens ontrouw geworden zou kunnen zijn. Het blijkt dat hij de oevers van de Amstel tijdelijk achter zich heeft gelaten, kennelijk om een bezoek aan het Utrechtse
te brengen. Zwaantje opent haar lied met een aanroeping van de Vecht, waaruit
men mag opmaken dat haar geliefde over deze rivier onderweg is naar de bisschopsstad, of mogelijk ook de terugweg inmiddels weer aanvaard heeft (v. 7- I I):

o schoone Vecht, die met uw zilverklaare horens
Bewaakt d' aloude pracht der Bisschoplijke torens;

o schoone Vecht, in wie ik mijn behagen vin,

Gy draagt in uwen arm de hoop van mijne min.
Mijn Veldman dobbert in uw wedde [...]
Zwaantje vreest van twee kanten de concurrentie van mogelijke mededingsters. In
de eerste plaats zijn daar de waternimfen die de Vecht bevolken en die zeker oog
zullen hebben voor de uiterlijke schoonheid van Veldman. Tot de Vecht verzucht
zij (v. I9-22):
Maar och! uw Nimfen, och! uw Nimfen zijn den knapen,
Den schoone knapen, bits. Zy zullen zich vergapen
Aan mijnen Veldmans jeugd, aan zijne lokken blond,
Aan zijner oogen vuur, aan 't purper van zijn mond.
In de tweede plaats zou het wel eens kunnen zijn dat Veld man gevallen is voor de
verlokkingen van de meisjes uit Utrecht (v. 35-4I):
Of zou 't hem lusten wel, in Stigtse landeryen
Te koesteren zijn ziel in nieuwe lekkernyen?
In nieuwe liefde zich te wenden, my tot straf,
En wenden 't weiflend hart, och arm! van Zwaantjen af?
[ ...]
Zou in uitheemse pracht hy daar zijn oogen streelen?
En gapen zich aan 't schoon der Stigtse meisjes stom?
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De precaire situatie waarin de door Veldman alleen gelaten Zwaantje zich ziet, onderstreept zij met mythologische vergelijkingen waarop in het voorgaande reeds
kort gezinspeeld werd. Dat andere vrouwen het oog wel eens op haar geliefde
zouden kunnen laten vallen, is alleszins aannemelijk, want zoals dat ook met betrekking tot Arion gold, tonen maar weinigen zich ongevoelig voor de charme van
Veld mans optreden. En hoezeer een door andere vrouwen begeerde man op zijn
tellen moet passen, maakt het voorbeeld van Hylas duidelijk, die door de nimf
Nychaea werd ontvoerd zonder dat zelfs de om zijn kracht vermaarde Heracles
dat kon verhinderen.
In de tweede helft van haar klacht vat Zwaantje het plan op een liefdeskrans uit
verse bloemen te vlechten en in afwachting van Veld mans terugkomst een lied te
zingen. Dit plan openbaart zij aan het 'windeke', een personificatie die blijkens de
context geïdentificeerd moet worden met Zefier. Hij is de klassieke god van de
westenwind, die met de lente (als het seizoen van de liefde) geassocieerd wordt.
Van Broekhuizen heeft het zijn lezers niet makkelijk gemaakt, want hij verwijst
naar een verhaal dat uitsluitend in de Fasti van Ovidius is opgetekend (Ovidius
1960: 266-269=Fasti: 195-206). Men dient te weten dat Zefier een liefdesaffaire had
met de nimf Chloris en dat deze als het directe gevolg van die verbintenis een metamorfose tot de bloemgodin Flora onderging. Gewapend met deze voorkennis is
het dan mogelijk in het 'windeke', tot wie Zwaantje het volgende fragment richt,
de god van de westenwind te herkennen (v. 55-62):
Ik zal, ter eeren u, in 't krieken van den morgen
De zon verrassen, en met eenen mijne zorgen:
En zingen, hoe uw geur de geurge bloemen tart,
En hoe van Chloris u de minne sloeg om 't hart:
Hoe op uw Bruilof quam de Mei haar hooft op beuren,
En zwol ter knoppen uit met hondertduizend kleuren,
En heete u wellekom: hoe gy van lieverlee
Haar strookte, en hoe haar jeugd uw blaasjes zwoegen deê.

Met de 'Mei' is in deze passus Flora bedoeld, die vaak gelijkgesteld wordt met deze
maand, waarin immers bloemen - in de woorden van Zwaantje - 'met hondertduizend kleuren' tot bloei komen. Subtiel is de beeldspraak in de twee laatste verzen,
die enerzijds op een referentieel niveau verwijst naar lentebloemen die zich op de
golven van de wind laten wiegen en die anderzijds onmiskenbare sexuele connotaties in zich draagt. Na haar belofte een lied ten gehore te brengen, vraagt Zwaantje
het 'windeke' dit lied met zijn adem te verbreiden en zogezegd in de takken van de
bomen, die zich bewegen op het ritme van de wind, te laten klinken (v. 63-66):
Gy zult op mijne beê, zoo ras gyze hebt vernomen,
Mijn woordjes lezen op, en fluitenze in de boomen,
In 't bosje, dat aan Pan zyn oor heeft opgezeit,
En op uw adem bol ten dans zyn takjes leid.

Slaagt nu dit plan, dan zal iedereen het lied van Zwaantje in de bomen - die hier
onder de bescherming van de herders god Pan staan - kunnen beluisteren. Hierop
beeindigt Zwaantje haar lied met de volgende oproep aan Zefier: 'Breng Veld man,
windeke, breng Veld man wederom.' En daarmee is de cirkel rond, want men is
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weer terug bij het begin van het gedicht van Van Broekhuizen. Dat namelijk het
lied van Zwaantje inderdaad in de bomen moet hebben geklonken, bleek al in de
zes inleidende verzen die door Veld man werden uitgesproken. Zo namelijk is het
te verklaren dat hij het lied van zijn beminde Zwaantje - dat hij door zijn afwezigheid niet zelf uit haar mond heeft kunnen optekenen - integraal aan het lezerspubliek kan presenteren.

4

Het vrouwelijke perspectief

Het is tijd voor een korte pas op de plaats. Met zijn 'Veldman' heeft Van Broekhuizen een gedicht geschreven dat op schijnbaar lichtvoetige wijze een probleem
aansnijdt dat van alle tijden is: de vrees dat de eigen liefdespartner je ontrouw
wordt. Het gedicht is hecht verankerd in de conventies van de pastorale literatuur
en roept door enkele opvallende stilistische procédé's vergelijkbare poëzie van
Hooft in herinnering. Ook de klassiek onderlegde lezer kan met het nodige leesplezier rekenen, want de mythologische verwijzingen veronderstellen gerichte
voorkennis en ze constitueren een betekenislaag waarvan de implicaties eerst na

enige denkarbeid aan de dag treden. Tot zover spreekt eigenlijk alles voor zichzelf
en moet 'Veldman' als een zonder meer geslaagd voorbeeld van een bucolisch gedicht beschouwd worden, zoals er in de vroegmoderne tijd overigens vele geschreven zijn. Maar er is iets bijzonders met dit voorbeeld van Van Broekhuizens
lyrische werk aan de hand. De liefdesklacht, die zo'n groot deel van de tekst beslaat, wordt namelijk uitgesproken door Zwaantje - een vrouw. Het vrouwelijke
perspectief nu is in de amoureuze poëzie uit de zeventiende eeuw, en meer in het
bijzonder ook in de pastorale liefdeslyriek uiterst zeldzaam. In waarschijnlijk 99,9
procent van de gevallen gaat het om minnaars die zich beklagen over hun vrouwelijke geliefden, of beter nog, over de afwijzende houding die ze van hun kant moeten ervaren. In dat verband staat dan altijd de mannelijke psyche en het mannelijke lijden centraal. Over de vrouwen haar gevoelens komt men op die manier weinig te weten. Zij krijgt in de liefdeslyriek uit de vroegmoderne tijd nauwelijks persoonlijke trekken en wordt als begeerde minnares over het algemeen sterk geïdealiseerd, zowel wat betreft haar innerlijke als haar uiterlijke kwaliteiten.
In het gedicht van Van Broekhuizen is de situatie omgekeerd. Het gaat om het
liefdesverdriet van een vrouwen het is de man die, zo bleek al uit enkele eerdere citaten, vooral ook naar het uiterlijk geïdealiseerd wordt. Het lijdt geen twijfel dat
van deze omkering een prikkelende werking is uitgegaan op het zeventiende-eeuwse lezerspubliek. In het licht van het beroep op de kuisheid en de aan vrouwen steeds
weer voorgehouden eis zich in amoureuze aangelegenheden terughoudend op te
stellen, is bijvoorbeeld de volgende, speciaal ook lichamelijk uitgewerkte liefdesverklaring van Zwaantje aan Veld man ongewoon vrijzinnig. De metaforiek van het
vuur der liefde wordt uiteraard door de literaire conventies ingegeven (v. 43-46):
My past het, my, te branden
In dat gewenste vuur, te wachten van die handen
Mijns levens lieve wet, te kussen zacht en mals
De roosjes van dien mond, te hangen aan dien hals.
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Niet minder hartstochtelijk is een drietal direct tot Veldman gerichte verzen. Met
de amplificerende drieslag 'mijn leven', 'mijn schat' en 'mijn uitverkoren' laat
Zwaantje er geen twijfel over bestaan wat Veldman voor haar betekent (v. 47-49):
Maar och mijn leven! och mijn schat! mijn uitverkoren,
Dat niet uw Zwaantjen om een ander ga verloren!
Dat niet een ander my vervreemd' mijn' bruidegom!

Vooral het epitheton 'bruidegom' is in dit fragment intrigerend. Op een eerder
moment in Zwaantjes liefdesklacht heette Veld man nog 'de hoop van mijne min'
(v. 10), een meer passende omschrijving voor een geliefde die zijn wettelijke
trouwbelofte nog niet gegeven heeft. Als 'mijn bruidegom' verleent Zwaantje hem
nu een exclusieve status die hij in principe nog niet geniet, de status namelijk van
de bijna-echtgenoot die voor het trouwaltaar staat en volgens de gangbare huwelijksmoraal nog diezelfde nacht de vleselijke vruchten van de echtelijke staat zal
plukken. Of is het toch anders, en suggereert Zwaantje met de aanduiding 'bruidegom' dat Veld man al langer aanspraak kan maken op de status van bijna-echtgenoot? Is het misschien zelfs denkbaar dat beiden een zogezegd onderling gesloten huwelijk inmiddels geconsumeerd hebben? Heet Veldman met andere woorden misschien 'mijn bruidegom', omdat hij zich lichamelijk reeds met Zwaantje
verenigd heeft? Het is een overweging die mogelijk niet iedere zeventiende-eeuwse lezer door het hoofd gegaan zal zijn, maar het hier dubbelzinnige begrip 'bruidegom' biedt zeker enige speelruimte, vooral ook omdat men het optekent uit de
mond van de openhartige Zwaantje, die zo vrijelijk spreekt over haar verlangen
Veld man te liefkozen.
Wanneer de observaties in de afgelopen alinea's juist zijn, dan is behalve het vrouwelijke perspectief een bepaalde sexuele geladenheid typerend voor het gedicht
van Van Broekhuizen. Voor dat laatste element hoeft men in principe niet gericht
op zoek te gaan in de literaire traditie naar mogelijke voorbeelden. Een tot op zekere hoogte zinnelijke toonzetting is immers karakteristiek voor het pastorale
genre als zodanig. Waar het evenwel om een liefdes gedicht vanuit het gezichtspunt van een vrouw gaat, biedt de bucolische literatuur twee potentiële inspiratiebronnen waarvan men mag aannemen dat ze tot de intellectuele bagage van de
dichter-filoloog Van Broekhuizen behoord hebben.

5 De achtste Ecloga van Vergilius
In de Idyllen en de Eclogae hebben Theocritus en Vergilius, als gezegd de belangrijkste klassieke representanten van de pastorale, beiden één keer geëxperimenteerd met een liefdesklacht die nu eens niet door een mannelijke, maar door een
vrouwelijke protagonist wordt uitgesproken. Het betreft Theocritus' tweede
Idylle, getiteld Pharmaceutria ('De tovenaressen'), en Vergilius' achtste Ecloga,
die meestal naar de beide hoofdpersonen, de herders Damon en Alphesiboeus, genoemd wordt (Theocritus 2002: 7-12; Vergilius 1981: 65-71). Het lijdt geen twijfel dat Van Broekhuizen bij het schrijven van 'Veldman' in ieder geval deze laatste
tekst op zijn bureau had liggen.
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Vergilius beschrijft hoe Damon en Alpesiboeus op goede dag een zangwedstrijd
hielden. De liederen die zij ten gehore gebracht hebben, vormen het overgrote
deel van zijn Ecloga of 'Herderskout', om met Vondel te spreken, die als eerste in
een integrale Nederlandse vertaling van de Eclogae voorzien heeft (Vondel 19271940). In het onderhavige verband is vooral het lied van Alphesiboeus van belang.
Hij voert een anonieme herderin-tovenares sprekend in die zich boos maakt over
de vermeende ontrouw van haar geliefde, de herder Daphnis, die op datzelfde moment - zo althans is de voorstelling - elders verblijft. Om die reden stelt de genoemde herderin-tovenares pogingen in het werk de liefdes gevoelens van Daphnis voor haar op afstand aan te wakkeren. Daarbij kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat het haar vooral om de lichamelijke begeerte van haar geliefde
te doen is: Daphnis zou naar haar moeten verlangen als een tochtige koe naar een
stier. In de vertaling van Vondel luidt de betreffende passage, waarin de sexueel
geconnoteerde beeldspraak dus direct aan het landleven ontleend is, als volgt
(Vondel 1927-194°: 159, v. III-II7):
Zoo groot een min bevang' nu Dafnis onder 't queelen,
Gelijck een toghtigh dier, een koe, die, heet op 't speel en,
Den stier door haegh, en woudt, en hooge bosschen zocht,
En, by een waterbeeck, in 't groene gras, van toght
Vermoeit ter neder storte, en in den nacht, heel spade,
Haer' stal vergat: een strael treH' zoo met ongenade
Nu Dafnis, dat hy my luidt najanck', dol van wee.

De situatie in de achtste Ecloga van Vergilius is in hoge mate vergelijkbaar met de
omstandigheden die beschreven worden in Van Broekhuizens 'Veldman'. Een
jonge vrouw blijft ondanks haar protesten op het land achter, terwijl haar geliefde, een herder, naar de stad vertrekt. In de Romeinse brontekst wordt die stad niet
nader gelocaliseerd, in het Nederlandse gedicht blijkt het om Utrecht te gaan. Geheel in de lijn van de topische oppositie tussen stad en land zijn de beide vrouwen
van het land bang voor de verlokkingen die de verraderlijke stad te bieden heeft en
vrezen ze dat de man aan wie ze hun hart verpand hebben hen wel eens voor een
ander zou kunnen verlaten (Lohmeier 1981). Beiden stellen ze pogingen in het
werk om dat te verhinderen. De herderin-tovenares van Vergilius, die de hulp inroept van ene Amaryllis, zoekt haar heil in allerlei rituele handelingen en in verschillende toverspreuken. Zo vertaalt Vondel (Vondel 1927-194°: 157, v. 83-88):
Breng hier belezen bron. bewint met uwe handen
Dit eerst gewijde altaer met leenige offerbanden.
Brant yzerkruit, en geur van mannewieroock hier,
Dat ick bezoecke door een toveroffervier
Het koele brein des mans van andere af te trecken.
Hier schort slechts toverrijm, dat kan de min verwecken.

Met tovenarij ligt het in de zeventiende-eeuw betrekkelijk gevoelig, zodat het
geen verbazing hoeft te wekken dat Zwaantje haar toevlucht neemt tot andere
middelen. Zoals Vergilius' protagoniste bepaalde rituele handelingen verricht, ZO
vlecht zij een symbolisch geladen bloemenkrans; en de toverspreuken uit de klassieke tekst worden bij Van Broekhuizen het lied dat Zwaantje aan Zefier opdraagt.
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Het doel van beide vrouwen is hetzelfde: Dafnis, dan wel Veldman moet zo snel
mogelijk naar huis terugkomen.
De herderin-tovenares uit de Eclogae spreekt in dat verband keer op keer dezelfde bezwerende formule uit: 'Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite
Daphnim' (Brengt hem vanuit de stad naar huis terug, mijn toverspreuken, brengt
Daphnis terug). Deze zinssnede wordt als een soort stokregel negen keer uitgesproken in de achtste Ecloga. Daarbij is sprake van een voortdurend wisselend
aantal tussenliggende verzen, respectievelijk twee, drie, vier of vijf stuks. Bovendien vormt het slotvers van Vergilius' gedicht een variant op de bewuste regel:
'Parcite, ab urbe venit, iam parcite carmina, Daphnis' (Laat hem, mijn toverspreuken, laat hem, Daphnis is uit de stad teruggekomen). Op de formule van Vergilius' herderin-tovernares varieert Van Broekhuizen met een regel die in het voorgaande reeds als het slotvers van zijn 'herderszang' is geciteerd. Net als bij Vergilius wordt het bedoelde vers in 'Veld man' als een stokregel op onregelmatige
plaatsen in de tekst herhaald, in het totaal vijf keer (v. 34,4 2 , 50, 54,7°):
Breng Veldman, windeke, breng Veldman wederom.

Deze directe ontlening vormt er het bewijs voor dat Van Broekhuizen inderdaad
de achtste 'herderskout' van Vergilius in het achterhoofd gehad heeft, zodat de literaire ontstaanscontext van 'Veld man' met deze Latijnse tekst nader geconcretiseerd kan worden. De conclusie moet dan ook luiden dat de Nederlandse dichter
voor het vrouwelijke perspectief van zijn pastorale liefdesklacht mede te rade is
gegaan bij zijn wereldvermaarde Romeinse voorganger, die in de vorm van een
Ecloga een vergelijkbare pastorale liefdesklacht vanuit het uitzonderlijke gezichtspunt van een vrouw in het licht gegeven had. En op de achtergrond van
'Veldman' speelt nóg een klassieke, pastorale tekst mee, te weten de al genoemde
tweede Idylle van Theocritus. Om dat te laten zien is het zinvol eerst het in de inleiding bij dit artikel al even genoemde gedicht van Charlotte Lochon aan de orde
stellen, die op haar beurt het gedicht van Van Broekhuizen tot uitgangspunt genomen heeft.

6

"t Klagende Zwaantje'

In "t Klagende Zwaantje' voert Lochon dezelfde twee personen ten tonele als Van
Broekhuizen, te weten Veldman en Zwaantje. Het gedicht is met 62 verzen niet
veel korter dan 'Veldman'. Over de nauwe band tussen beide gedichten laten de
openingsverzen geen enkele twijfel bestaan. Ze vormen een goeddeels letterlijke
allusie op de inleidende woorden van Veldman bij Van Broekhuizen (v. 1-8):
Godinnen groen bemost, met regt mogt ik wel klagen,
Nu trouwelooze min myn Veldman heeft ontdragen,
En heb den wint vergeefs gesmeekt omtrent uw boord;
't Is waar, 't nîeuwsgierig riet zei 't aan de bomen voort,
En luisterde dit zagt: ('t komt my nu eerst te voren,)
Eylaas! de es droeve Maagd gaat door de min verloren,
En zoekt haar heil en troost nog aan den ligten wind;
Die d' ongestadigheid, en nimmer trou bemint.
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Het perspectief ligt in deze woorden bij Zwaantje. Afgezien van een korte inlas,
die in het navolgende aan de orde gesteld zal worden, blijft dat ook zo tot het einde van Lochons gedicht. De toon is onmiskenbaar zwaarder dan in de liefdesklacht die Zwaantje bij Van Broekhuizen uitspreekt. In de voorstelling van Lochon namelijk is zij inmiddels de facto het slachtoffer van Veld mans bandeloosheid geworden, terwijl ze zich in het gedicht van Van Broekhuizen slechts bevreesd
toonde voor diens ontrouw. Gevoelens van gekwetstheid en diepe teleurstelling
komen direct al tot uitdrukking in de zojuist aangehaalde verzen. Vol verontwaardiging herinnert Zwaantje zich hoe ze zich aanvankelijk op de wind (bij Van
Broekhuizen het 'windeke', ofwel Zefier) verlaten had, die haar lied immers naar
haar beminde Veldman voerde. Nu evenwel realiseert zij zich dat ze een beroep op
een verkeerde medestander gedaan heeft, want niet voor niets staat de wind voor
veranderlijkheid en wil hij van bestendigheid niks weten.
Het feit dat "t Klagende Zwaantje' door een vrouw geschreven is, biedt zeker
geen afdoende verklaring voor het vrouwelijke perspectief in dit gedicht. Het is
bijvoorbeeld niet zo, dat vrouwelijke auteurs tijdens de zeventiende eeuw juist
ook liefdespoëzie geschreven hebben waarin gekozen is voor het gezichtspunt van
een vrouw (Schenkeveld-van der Dussen 1997: 64). Lochons gedicht verdient dan

ook, net als 'Veldman', bijzondere aandacht. Haar Zwaantje is - anders dan bij
Van Broekhuizen - niet meer hoopvol gestemd en wacht ook niet in spanning op
de terugkomst van de afwezige Veldman. Integendeel, ze maakt hem bittere verwijten en werpt hem zijn trouweloze natuur voor de voeten. Zwaantje voelt zich
letterlijk te schande gemaakt - wat daarvan precies de implicaties zijn, zal nog aan
de orde gesteld worden - en zegt bij herhaling de voorkeur te geven aan een vrijwillige dood. Veldman komt er in haar klaaglied buitengewoon slecht van af, want
hij, met wiens schijnvriendschap de vertwijfelde Zwaantje zelfs al genoegen zou
nemen, toont geen enkel begrip voor haar leed (v. 14-20):
Ag! mogt ik hopende, en noit genietend sterven,
Of dat hy zich als vriend vertoonde maar in schijn,
Dan zou ik nog vernoegt in al mijn lijden zijn.
Maar neen 't is al vergeefs. zyn ontrou stopt haar ooren,
En wil geen naar geklag, nog treurig zugten hooren.
De lauwe traantjes, die door droefheid my ontvliên,
Die zyn hem onbekent, hy weigertse te zien.

Het grootste deel van Zwaantjes liefdesklacht bestaat bij Lochon uit een aanspreking van Echo, de nimf die door haar onbeantwoorde liefde voor Narcissus zozeer
wegkwijnde, dat ze alleen nog de laatste lettergrepen van hetgeen men tot haar
sprak, kon herhalen. Tot deze zielsverwante wil de naar de dood verlangende
Zwaantj e haar laatste klachten richten. In het tweede deel van het gedicht verhaalt ze
Echo bovendien hoe het tot haar gevoelens heeft kunnen komen en op welke wijze
de verbintenis met haar trouweloze minnaar verlopen is. Het blijkt er allemaal nogal stormachtig aan toe gegaan te zijn en Zwaantje heeft zich uiteindelijk door de
schone praatjes en de loze beloften van Veldman laten misleiden. In de laatste vier
verzen van haar klacht concludeert zij dan ook dat zij het slachtoffer van zijn retorisch talent is geworden. Dat hij van haar hield, dat ze de mooiste op aarde was en
dat hij zijn verlangen nauwelijks kon beheersen - dat alles namelijk (v. 59-62):
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[... ] zeyde hy ZO vaak, met een bestorven mond,
Verzelschapt met gezught; dit was de regte vond,
Om een mewarig hart, al was het schuw', te vangen.
Zoo bleef ik Zwaentje vast in Veld mans strikken hangen.
Op deze wijze eindigt het gedicht van Lochon in mineur, anders dus dan 'Veldman' . Met de tekst van Van Broekhuizen heeft 2 waant jes liefdesklacht bij Lochon
evenwel de pastorale inkleuring gemeenschappelijk. Tot de vaste ingrediënten van
de bucolische literatuur behoren in "t Klagende Zwaantje' bijvoorbeeld de landelijke setting, het motief van de klaagzang in de vrije natuur, een betrekkelijk spaarzaam gebruik van mythologische elementen (ook in 'Veldman' treedt overigens
Echo kort voor het voetlicht) en de centrale plaats van de liefdesthematiek.

7

De tweede Idylle van Theocritus

Het is verleidelijk het vrouwelijke perspectief dat Lochon hanteert in verband te
brengen met de andere, beroemde pastorale tekst uit de Klassieke Oudheid die het
liefdesleed van een vrouw centraal stelt: de al even genoemde tweede Idylle (Pharmaceutria) van Theocritus. Het staat vast dat Vergilius zich voor zijn achtste Ecloga onder meer door deze herders zang heeft laten inspireren, waarin opnieuw een
vrouw met tovenarij reageert op het doen en laten van haar geliefde (Clausen 1994:
233-265). Theocritus verleent zijn tekst structuur door middel van een steeds terugkerende stokregel, die opvallend veel overeenkomst met Vergilius' vers 'Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim' vertoont. Zo heet het: '{vYS,
ÉÀKE TU "tl]vov É!lOV JtO"tl öW!la "tÓV avöp', wat in een recente Engelse vertaling als
volgt vertaald wordt: 'Magic wheel, draw my lover home to me' (Theocritus 2002:
7-12). De Griekse auteur Theocritus was in de zeventiende eeuw zeker geen onbekende, al was hij niet zo beroemd als Vergilius, die door het gebruik van het Latijn nu eenmaal toegankelijker was. Daniël Heinsius, die enige tijd het pseudoniem 'Theocritus à Ganda' ('De Gentse Theocritus') voerde, bewerkte voor zijn
Nederduytsche Poemata (1616) bijvoorbeeld enkele teksten uit de Idyllen (Heinsius 1616: 38-42). Voor de geïnteresseerde lezer stond Theocritus verder in Latijnse uitgaven ter beschikking. Een eerste Nederlandse, betrekkelijk vrije vertaling
van de Pharmaceutria heeft de Nederlandse literatuur te danken aan Willem Bilderdijk, die de tekst onder de titel Offerzang in 1779 in het licht gaf (Bilderdijk
18 57).
De situatie in de tweede Idylle van Theocritus is sterk vergelijkbaar met de omstandigheden die beschreven worden in Lochons "t Klagende Zwaantje'. Een jonge vrouw ziet zich bruut verlaten door de man die ze bemind heeft en reageert
daar zowel bij de Griekse dichter als de Nederlandse schrijfster met heftige emoties op. 20 stelt Theocritus' Simaetha, het vrouwelijke slachtoffer in de tweede
Idylle, pogingen in het werk om de door haar beminde herder Delphis door middel van haar magische krachten voor zijn bewezen overspel te straffen. Op haar
beurt zoekt Zwaantje Veldman te treffen door haar laatste klachten vóór een zelfgekozen dood uit te spreken in aanwezigheid van Echo, zodat ze Veld man, wiens
ontrouw in de optiek van Lochon eveneens een onomstreden feit is, voor altijd
- zo mag men aannemen - zullen achtervolgen. Beide vrouwen voelen zich door
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toedoen van hun geliefde te schande gemaakt, wat in beider geval te maken lijkt te
hebben met het kennelijke feit dat ze van hun maagdelijkheid beroofd zijn. Simaetha is in dat opzicht opvallend direct. Zo heet het in de zojuist al even aangehaalde Engelse vertaling van de tweede Idylle (Theocritus 2002: 8, v. 33-36):
Listen, the sea is hushed, and hushed toa are the winds;
Only the pain within my breast cannot be hushed.
I am all aflame for the man who (the shame of it!)
Stole my virginity and my woman's go ad name.

Opmerkelijk is bovendien dat Simaetha vrijelijk spreekt over het sexuele genot dat
zij en Delphis ervaren hebben (Theocritus 2002: I I, v. 138-143):
And I, paar gullible ereature,
T ook his hand and pulled him down on to my soft bed.
Quiekly flesh grew warm against flesh, and our faees
Became flushed with heat. We whispered sweet nothings.
There is na need to prolonge the tale, dear Maan:
We went to the very end, and bath fulfilled our desires.

Zo gedetailleerd als Simaetha is Zwaantje niet, maar er is zeker enige aanleiding te
veronderstellen dat ook zij wil suggereren dat zij het liefdes bed met Veldman gedeeld heeft. Dat zou tenminste verklaren waarom zij de overtuiging is toegedaan
dat zijn uiteindelijke afwijzing haar schande gebracht heeft. Was er namelijk
slechts sprake geweest van een ongelukkig verlopen liefdesaffaire, dan lijkt het in
het licht van de zeventiende-eeuwse huwelijksmoraal nogal overdreven om zich
overal en door iedereen veracht te wanen, zoals Zwaantje dat in de volgende verzen lijkt te doen (v. II-I2):
Moet ik door wufte min, eylaas! dan zyn veragt,
En hem in weelde zien, daar ik in leet versrnagt?

Ook het acute doodsverlangen van Zwaantje wint aan geloofwaardigheid wanneer men redeneert dat met een zelfgekozen dood óók de schande uitgewist zou
worden die haar door haar achteraf betreurde toegeeflijkheid ten deel gevallen is.
Opvallend is dat zowel Simaetha als Zwaantje in het tweede deel van hun klaaglied ten overstaan van een buitenstaander de geschiedenis van hun liefde in grote
lijnen uit de doeken doen. Zwaantje richt in dat verband - het werd al even aangestipt - het woord tot Echo; Simaetha wendt zich tot de Maan. Beide vrouwen zijn
het erover eens dat ze uiteindelijk ingepalmd zijn door de welbespraaktheid van
respectievelijk Delphis en Veldman. Daarbij valt in het oog dat deze heren allebei
sprekend worden ingevoerd om de Maan en Echo een staaltje van hun retorische
vermogens te geven. Tegenover Simaetha had Delphis zich - en nogmaals wordt
de in het voorgaande reeds geïntroduceerde Engelse uitgave aangehaald - bijvoorbeeld als volgt geuit (Theocritus 2002: IO-II, v. 124-133):

If you had let me in, weil, that would have turned out weil
(My friends all call me handsome and light-footed):
One kiss on your pretty mouth, and l' d have slept content.
But if you had tried to keep me out and barred the door,
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I tell you, axes and torches would have been my next callers.
[...]
But here lam. 50 first I must give thanks to Cypris," and after
Her to you, my lady: you saved me from the flames, half-bumt
As I was, when you invited me to your house. Often Love
Fires up a hotter blaze than Hephaestus':":' kindles on Lipara."''''
*Venus; ""'God van het vuur; """'eiland bij Sicilië, woonplaats van Hephaistos

Niet minder doortastend zijn de woorden die Veldman tegenover Zwaantje gesproken zou hebben. Ook zij laat hem in haar klacht kort aan het woord, zodat
het perspectief in "t Klagende Zwaantje' voor enige tijd bij Veldman komt te liggen. Ook hij bedient zich van de traditionele metaforiek van het liefdesvuur,
waarvan hij de uitwerking op de menselijke ziel in vergelijkbaar hyperbolische
termen beschrijft als Delphis dat in het vorige fragment gedaan had (v, 5 r-58):

o schoone maagt, 'k geloof dat Vrou Natuur,
Toen zy uw oogjes schiep, dat element van vuur
Alleen genomen heeft, om my dus aan te randen,
Want hunne minste straal doet my het harte branden,
En quynen door de min, 0 ambrozijnen mond,
Uw levendig koraal verwyt den Morgenstond
Zijn traagheyd, want hy my veel tijdiger komt wekken,
Daar uw aanminnig blos my 't Morgenrood doet strekken.
Delphis en Veld man zijn in de voorstelling van Theocritus en Lochon niet alleen
wat hun retorische talent aangaat, maar ook wat betreft hun optreden tegenover
hun minnares ná het van beide zijden genoten liefdes geluk uit hetzelfde hout gesneden, Dat Veld man geen oog heeft voor de tranen van Zwaantje bleek inmiddels. En met Delphis is het te oordelen naar de woorden van Simaetha niet veel beter gesteld (Theocritus 2002: 7, v. 4-7):
Eleven days now he has stayed away, the brute,
And does not even care if I am alive or dead Not even a knock at the door. How cruel he is!

Op deze manier laten zich nogal wat parallellen tussen Lochons "t Klagende
Zwaantje' en de tweede Idylle van Theocritus vaststellen: er is sprake van pastorale liefdesklachten vanuit het exceptionele gezichtspunt van een vrouw; de betroffenen weten zich definitief bedrogen door de manspersonen aan wie zij zich
geschonken hebben; zij proberen hen ieder op een eigen manier ter verantwoording te roepen; de trouweloze minnaars blijken doof voor de terechte verwijten
van hun vroegere geliefden; en laatstgenoemden voeren de door hun geleden
schande niet alleen terug op de eloquentie van de eens zo begeerde herders, maar
geven in hun klaaglied ook allebei een concrete illustratie van beider verbale verleidingskunsten.
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Besluit: een intertekstueel vlechtwerk

Nu de belangrijkste feiten boven tafel gekomen zijn, is het voor de tweede keer in
deze beschouwing tijd voor een pas op de plaats. Het is gebleken dat Van Broekhuizens gedicht cVeldman' en zijn pendant "t Klagende Zwaantje' van Lochon
zinvol bezien kunnen worden tegen de achtergrond van Theocritus' tweede I dylIe en Vergilius' achtste Ecloga. Over de omgang van beide Nederlandse auteurs
met het werk van hun klassieke voorgangers valt zeker nog het een en ander op te
merken, maar eerst is het goed een moment stil te staan bij de persoonlijke betrekkingen die de maker van cVeldman' en de maakster van "t Klagende Zwaantje' met
elkaar onderhielden. Juist in het perspectief van hun liefdesrelatie is het opmerkelijk dat Van Broekhuizen en Lochon met Veldman en Zwaantje dezelfde protagonisten gekozen hebben, dat Lochon de liefdesklacht van Zwaantje op de leest van
CVeldman' van Van Broekhuizen geschoeid heeft en dat laatstgenoemde erin heeft
toegestemd dat "t Klagende Zwaantje' als een Fremdkörper werd opgenomen in
de uitgave van zijn gedichten. Gaat men, zoals het recente onderzoek dat eveneens
doet, voorbij aan de mogelijkheid dat Van Broekhuizen zélf de auteur van "t Klagende Zwaantje' zou zijn, dan ligt het voor de hand de lotgevallen van Veld man en
Zwaantje op de een of andere manier in verband te brengen met hetgeen in de werkelijkheid is voorgevallen tussen Van Broekhuizen en Lochon.
Een dergelijke, biografische leeswijze wordt ondersteund door de genreconventies van de bucolica, want niet zelden bedienen dichters zich van het herders gewaad
om eigen belevenissen en eigen gevoelens literair te verwerken (Vermeer 1982). Er
ontstaat op die manier een spel met verschillende identiteiten, waarbij achter de papieren herders en herderinnen mensen van vlees en bloed schuilgaan. De pastorale
maskerade functioneert naar twee kanten. Aan de ene kant wordt een dekmantel geboden die een auteur de vrijheid verschaft het hoogst-persoonlijke in geschrifte aan
de wereld te openbaren. Hij kan zich altijd verschuilen achter de literariteit van zijn
karakters, die een definitieve identificatie van de naïeve herdersfiguur met een persoon uit het werkelijke leven immers danig bemoeilijkt. Aan de andere kant verschaft de pastorale vermomming de mogelijkheid persoonlijke levenservaringen tot
op zekere hoogte te relativeren. Negatieve ervaringen bijvoorbeeld verliezen aan
reikwijdte wanneer ze geprojecteerd worden op de zonnige wereld van geïdealiseerde herders en herderinnen, die de werkelijke last van het leven en de betekenis van
maatschappelijke verantwoording niet kennen. Zo ook lijken de implicaties van een
in de realiteit stukgelopen liefdesrelatie minder zwaarwegend, wanneer die in pastorale termen beschreven wordt. Dit alles gezegd zijnde, mag de hypothese dan ook
luiden dat de gedichten cVeldman' en "t Klagende Zwaantje' - op een hoedanige
wijze dan ook - de literaire neerslag zouden kunnen vormen van hetgeen er is misgegaan tussen Van Broekhuizen en Lochon (Van Es 1952: II8-II9; Schenkeveldvan der Dussen 1997: 373). De crux nu is dat we op basis van het voorhanden literaire materiaal nooit in staat zullen zijn te achterhalen wát er precies fout ging, want
de pastorale dekmantel en het spel met verschillende identiteiten leggen een - door
de auteurs ongetwijfeld ook bedoeld - rookgordijn, dat ons uiteindelijk het zicht op
de realiteit van Van Broekhuizen en Lochon ontneemt.
Met betrekking tot de wijze waarop beide auteurs zich van het werk van Theocritus en Vergilius bediend hebben, kunnen concretere conclusies geformuleerd
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worden. In de eerste plaats is een opmerking over de intertekstuele inkadering op
zijn plaats. In het voorgaande is een verband gelegd tussen enerzijds 'Veldman' en
"t Klagende Zwaantje' en anderzijds de tweede Idylle en de achtste Ecloga op
grond van het feit dat het steeds gaat om een - en die combinatie is zoals meermaals beklemtoond uiterst zeldzaam - pastorale liefdesklacht die de gevoelens van
een bedrogen vrouw belicht. Woordelijke ontleningen aan Theocritus en Vergilius treft men bij Van Broekhuizen en Lochon slechts eenmaal aan, te weten in
'Veldman'. De refreinregel in dit gedicht zinspeelt direct op Vergilius' beroemde
vers 'Ducite ab urbe domurn, mea carmina, ducite Daphnim'. Het is desalniettemin gerechtvaardigd van navolging of imitatio te spreken, met dien verstande overigens, dat Van Broekhuizen zich vooral op Vergilius baseert, terwijl Lochon primair
bij Theocritus te rade is gegaan. De parallellen op het gebied van de thematiek, de
inhoudelijke uitwerking en de structurele opzet zijn immers dermate talrijk, dat
het legitiem lijkt direct op de achtergrond van beide Nederlandse gedichten respectievelijk de genoemde Idylle en Ecloga te veronderstellen.
Dat dit ook consequenties heeft voor de interpretatie van 'Veldman' en "t Klagende Zwaantje' mag met name blijken uit de visie die in het voorgaande op de
aard van de liefdesbetrekkingen tussen Veldman en Zwaantje ontwikkeld is. Verschillende keren werd gesuggereerd dat de vrees voor ontrouw ('Veldman'), dan
wel de woede over de bewezen ontrouw ("t Klagende Zwaantje') zich manifesteren op een moment dat beide protagonisten het liefdes bed inmiddels met elkaar
gedeeld hebben. Dat staat in beide gedichten nergens letterlijk, maar men zou het
kunnen afleiden uit respectievelijk de implicaties van het begrip 'bruidegom' bij
Van Broekhuizen en het motief van het eerverlies bij Lochon. Wellicht is niet iedere lezer bij een geïsoleerde lezing van 'Veldman' en "t Klagende Zwaantje' direct tot een dergelijke interpretatie geneigd. Wie zich evenwel realiseert dat beide
gedichten in het perspectief bezien kunnen worden van twee antieke teksten
waarin het - zoals in bijna alle pastorale literatuur uit de Klassieke Oudheid - nadrukkelijk om de lichamelijke liefde gaat, heeft wellicht minder schroom om óók
in het geval van de gedichten van Van Broekhuizen en Lochon aan meer dan een
oppervlakkige verliefdheid te denken.
Lochons woordelijke ontleningen aan Van Broekhuizen laten er geen twijfel
over bestaan dat "t Klagende Zwaantje' direct in het verlengde van 'Veld man' ontstaan is. Het is intrigerend in dit verband nog even stil te staan bij de keuze van
Lochon voor Theocritus. Waarom heeft zij zich niet net als Van Broekhuizen
door Vergilius laten inspireren en wat heeft haar ertoe bewogen aansluiting te
zoeken bij een toch onbekendere Griekse auteur? Uiteraard kan daarvoor een inhoudelijke verklaring bedacht worden: de portee van de tweede Idylle - waarin
het overspel van de minnaar definitief aan het daglicht is gekomen - is een ontegenzeglijk andere dan die van de achtste Ecloga. Men zou dus kunnen concluderen dat dat Lochon kennelijk beter gepast heeft, maar mogelijk is er nog iets anders aan de hand. Het is namelijk alsof Lochon Van Broekhuizen niet alleen op
woordniveau navolgt, maar dat ze hem tevens als in een soort onderlinge wedijver
in diens omgang met klassieke bronteksten imiteert. Dat laatste doet ze op subtiele wijze, door namelijk een nét andere inspiratiebron te kiezen dan hij, zodat een
meerdimensioneel intertekstueel netwerk ontstaat dat men in wel meer pastorale
literatuur uit de zeventiende eeuw tegenkomt (Konst 1997). Lochons keuze viel
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daarbij op een tekst die in het kader van een liefdes klacht vanuit een vrouwelijk
perspectief niet alleen uiterst geschikt is, maar die ook nog eens - en dat is essentieel- aan de basis stond van de brontekst waarop Van Broekhuizen zich beroept.
Door zich met andere woorden te baseren op de tweede Idylle, die mede model
gestaan heeft voor de achtste Ecloga, liet ze op niet mis te verstane wijze zien dat
ze heel goed wist dat Vergilius in 'Veldman' een woordje meespreekt. Of nu Van
Broekhuizen eveneens gezien heeft dat het gedicht van Theocritus mede aan "t Klagende Zwaantje' ten grondslag ligt?
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Middelnederlandse zonzodiologia
Abstract - Manuscript fragment Leiden, University Library, Ltk.

1202 is the only
Middle Dutch text in verse which directly attests some knowledge of the zodiac
and of sun astrology among the laity as early as the end of the thirteenth or the
beginning of the fourteenth century. This zodiologium, in which essentially the
nam es of the signs of the zodiac are linked to their influence on the seasons, must
have been translated from the same Latin text which was the source of the passage
on the zodiac in the Natuurkunde van het geheelal (The physics of the Universe),
another Middle Dutch artes text, but of a much higher 'scientific' purport. The
Latin model of both vernacular texts must have shown some typical features
which connect it (together with its translations) to the Latin zodiologium in the
fifteenth century Spanish manuscript Gerona, Cathedral Archive, Ms. 91.

I

Inleiding

In zijn traktaat Vanden seven teekenen der sonnen (1356) gebruikt Jan van Leeuwen
(tl 377) de dierenriem als leidraad voor een uitvoerige uiteenzetting over de opeenvolgende fasen waaruit een traject in het geestelijk leven zou kunnen bestaan. De bedoeling bij de opzet was kennelijk om een volledig spiritueel parcours te schetsen
aan de hand van de eerste zeven tekens van de zodiak. Waarom precies alleen de eerste zeven, legt Van Leeuwen bij de aanvang niet uit. Maar het werk is onvoltooid gebleven. Mogelijk hadden we anders aan het slot kunnen vernemen waarom niet alle
twaalf de dieren van de zodiak als paradigma werden benut. Wellicht omdat na de
Weegschaal het jaar naar de winter omslaat en met de tekenen der sonnen dus meer
bepaald bedoeld werd: de tekens waarin de zon (symbool bij uitstek van alles wat
goed en goddelijk is) 'heerst'. We kunnen hierover alleen speculeren. Zoals wel eens
meer bij Van Leeuwen is het project ontspoord. Middenin de bespreking van het
vijfde sterrenteken (Leeuw, na Ram, Stier, Tweelingen en Kreeft) breekt de tekst af.
Wat van het traktaat tot stand is gekomen, volstaat echter ruimschoots om een
beeld te geven van de astrologische kennis die Van Leeuwen hier als uitgangspunt
heeft gediend. I Wat de kok aan de astronomie ontleent, vat hij namelijk zelf samen
in een kort inleidend kapittel 'van den uutwendeghen teekenen'. We vernemen
hier welke de namen van de dieren zijn, wanneer de zon in de achtereenvolgende
tekens komt (zoals in Van Leeuwens tijd niet ongebruikelijk: telkens in het midden
1
Zoals men weet, lopen astrologie en astronomie in de Middeleeuwen door elkaar. Dat de hemelbewegingen die de astronomie vaststelde ook werkelijke invloed op het ondermaanse uitoefenden,
was een algemeen geaccepteerd, 'wetenschappelijk' inzicht. Voor de éne wetenschap die zich met de
hemellichamen én hun werking bezighield, gebruik ik in het hierna volgende, in aansluiting bij het
overheersende middeleeuwse gebruik, de term 'astronomie', voorzover daarmee naar het (subjectieve) standpunt van de middeleeuwer wordt verwezen. Veel voorstellingen uit die middeleeuwse 'astronomie' zijn in onze ogen inmiddels 'astrologisch'. Waar ik de term 'astrologie' gebruik, heeft dit
dus betrekking op de objectiverende moderne visie op sommige aspecten van wat voor Van Leeuwen
en zijn tijdgenoten 'astronomie' was.
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van de maand) en vanaf het derde teken, Tweelingen, ook waarom het teken die
bepaalde naam heeft, met andere woorden wat zijn uitwerking, zijn 'invloed' is:
Maer terde teeken daer die sonne te half meye in keert dats inden twellinc ende dan soe
vercrijcht die sonne oec meer overnemeliker eracht in haren werken danse voer hadde
metten anderen twee teekenen Ende daer omme heetet terde teeken die twelinc want se
dan soe seere dobbel eert in haren werken Ende oec in die eracht der crude. 2
Wanneer vervolgens de geestelijke duiding van elk zodiakteken aan bod komt,
herhaalt Van Leeuwen meestal kort de astrologische informatie, maar gebruikt hij
die verder niet als uitgangspunt voor zijn commentaar. Andere associaties en betekenissen uit de traditionele christelijke symboliek treden voor de astrologische
meteen in de plaats. Eén keer verwijst hij trouwens expliciet naar de meesters van
astr%mien met de mededeling dat hij de studie van de 'uitwendige tekens' met
graagte aan hen overlaat - niet zonder enig scepticisme ten aanzien van hun 'grote' const te laten horen (den grooten meesters van astrolomien die se/den met hare
groter const bedien)) De goede kok zal zich in de geleerde astronomia dus wel
niet hebben verdiept. Maar enige noties ervan had hij kennelijk wel en zal hij ook
bij zijn publiek aanwezig hebben geacht. Dat laatste blijkt onder meer uit de manier waarop hij met de voorstelling van de dierenriem, zonder introducerende
toelichting, direct aan de slag gaat. Dat Van Leeuwen zijn uiteenzetting over het
spirituele leven aan een voor zijn publiek geheel onbekend paradigma zou hebben
opgehangen, is op zich overigens al zeer onwaarschijnlijk. 4
Van Leeuwens traktaat is niet de enige Middelnederlandse tekst die het vermoeden wekt dat bij het middeleeuwse lekenpubliek enige basale kennis van de astrologie, meer bepaald van de dierenriem, aanwezig was.5 Wanneer op het einde van
het abel spel Van den winter ende van den somer de liefdes godin Venus de hoog
oplopende strijd tussen de seizoenen komt beslechten, doet ze dat met een expliciete verwijzing naar de zodiak als de door God ingestelde regelaar van de jaargetijden. In tegenstelling tot het traditionele genre van de conflictus, waar het abel
spel bij aanknoopt, wordt de wisseling der seizoenen hier niet langer mythisch
verklaard, als een strijd waarbij de zomer de winter verslaat en op de vlucht drijft,
maar 'wetenschappelijk', aan de hand van de astronomie: 6
God die ghemaect heeft water ende wijn
Ende al dat men ter werelt vint
Hi heeft ghemaect dat firmament
Ende .VI]. planeten daer ane gheset
Ende daer toe .XI]. teken met.
Deze heb bent al in haer behout
2
Brussel, KB, 888-890, fol. 33r. Ik citeer naar de onuitgegeven diplomatische transcriptie van Vanden seven teek enen der sonnen door Dirk Geirnaert, die ik hierbij van harte dank voor het ter beschikking stellen van zijn voorlopige editie. Ik normaliseer stilzwijgend het gebruik van i en j, u, v, en w.
3 Brussel, KB, 888-890, fol. 42r. De betekenis van bedien hier wellicht: 'iets verklaren', of 'iets van
betekenis vertellen'?
4 Over Van Leeuwens (geïntendeerd) publiek en de reële receptie van zijn werk, zie Geirnaert &
Reynaert 1993.
5 Met de termen leek en lekenpubliek wordt hier geen tegenstelling beoogd met de geestelijke
stand, wel met de middeleeuwse clerici ('geleerden') in de algemenere zin van het woord.
6 Van Dijk 1985, m.n. p. 69.
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Si makent heet, si makent cout,
Dese doent winter ende somer wesen
Als ons die astromine les en.
Deen es cout, die ander heet
Nemmermeer dat stille en steet,
Het moet winter of somer sijn
Somtijt dat hete sonneschijn
Somtijt den haghel ende snee
Dit en sal vergaen nemmermee?
Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat de auteur van Vanden winter kon uitgaan van
enige voorkennis van zijn publiek op het gebied van de astrologie. Een indicatie
daarvoor kan alvast zijn dat het abel spel Venus niet alleen als de godin van de liefde presenteert, maar fijntjes ook enkele toespelingen maakt waarin het publiek de
planeet Venus als de ochtendster kon herkennen: Venus belooft Moiaert dat ze in
actie zal treden Eer die sonne es op gheresen (v. 490), Eer dat morghen die sonne op
gaet (v. 507). Een groot astronoom hoefde je, om de allusie te herkennen, niet te
zijn. Maar met een publiek van totaal onwetenden op het gebied van de astronomie heeft de auteur van dit toneelstuk kennelijk niet gerekend. Wat in de hierboven geciteerde passage over de meteorologische werking van de twaalf tekens van
de dierenriem gezegd wordt, is overigens zo vaag en algemeen dat men eraan kan
twijfelen of de toehoorder zich daarbij überhaupt iets heeft kunnen voorstellen,
indien hij niet ten minste over een rudimentair referentiekader beschikte waarin
hij de verwijzing kon plaatsen. En ook hier, als bij Van Leeuwen, lijkt me niet zozeer de eigenlijke wetenschap van de astronomia het beoogde referentiekader te
zijn - zo'n afstand was voor het volks talig publiek wel niet te overbruggen - als
wel een reeds gevulgariseerde versie of portie daarvan.
In dit artikel wijd ik een eerste verkenning aan de vraag welke teksten deze gevulgariseerde astrologie, meer bepaald de basale voorstellingen omtrent de zodiak, ter beschikking kunnen hebben gesteld.

2

Astrologie voor leken

In de geneeskunde van de late Middeleeuwen nam de astrologie - zoals voor ons
taalgebied door E. Huizenga met diverse publicaties ruim is gedocumenteerd een belangrijke plaats in. 8 Maar ook de middeleeuwse 'leek' moet van de astrologie - althans van de toegankelijke, laagdrempelige aspecten ervan - enige kennis
hebben gehad. Dat daarvoor inderdaad belangstelling bestond, blijkt, afgezien van
de sporen bij Van Leeuwen en in het abel spel Vanden winter ende vanden somer,
uit een aantal bewaard gebleven teksten van astrologische strekking, waarvan niet
alleen de rijmvorm maar ook de codicologische entourage verraden dat ze voor
een niet-gespecialiseerd publiek bestemd waren. 9 In overwegende mate betreft het
7 Vanden winter ende vanden somer, v. 558-572. (Stellinga z.j.: 79-80).
8 Huizenga I997, 2003 en 2004·
9 Zie naast Van Leeuwen en Vanden winter ende vanden somer Ruusbroecs Gheestelike brulocht:
ook in deze wel (mede) voor leken bestemde tekst wordt van de dierenriem een vrij terloops gebruik
gemaakt: Poukens & Reypens I944: I57 e.v.; Alaerts & Rolfson: 325 e.v. Vgl. Warnar I997: I44-145.
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- zoals bij nader inzien kon verwacht worden - tekstsoorten die de maan, immers
het waarneembare hemellichaam bij uistek, als uitgangspunt nemen voor astrologische predicties: lunaria, waarin prognosticaties worden gegeven voor de achtereenvolgende dagen van de maanmaand, en maanzodiologia, waarin voorspellingen gegeven worden bij de achtereenvolgende tekens van de dierenriem die de
maan doorloopt. Voor dit laatste hoefde de gebruiker niet zelf de zodiaktekens
aan de hemel te identificeren: het volstond te weten op welk tijdstip de maan
nieuw (geweest) was om vervolgens uit een bijgeleverd tabelletje af te lezen tot
welk teken ze inmiddels gevorderd was. Dit soort eenvoudige maanastrologische
literatuur is in de Nederlanden ruim vertegenwoordigd vanaf ten laatste de eerste
helft van de veertiende eeuw. 'O
Heel wat minder verspreid - in scherpe tegenstelling tot de hedendaagse (vulgariserende) astrologie - was het prognosticeren aan de hand van de zon en haar
positie in de dierenriem. Op zich is dit een enigszins verrassende vaststelling.
Even goed als de maan was immers de zon een gemakkelijk observeerbaar hemelverschijnsel. I I In feite was de informatie over de omloop van de zon doorheen de
tekens van de dierenriem zelfs heel wat gemakkelijker te verkrijgen dan de analoge gegevens over de maan. Voor die laatste moest men immers, gewapend met de
datum van de nieuwe maan, nog enig telwerk verrichten in een tabel met de zodiaktekens. Daar de omloop van de zon doorheen de plaatsen van de dierenriem
exact met haar jaarlijkse rondgang samenvalt, ligt die als het ware kalendarisch
vast en kan haar astrologische positie heel eenvoudig uit de kalender zelf worden
afgeleid of afgelezen. Veel middeleeuwse kalenders, althans veel van de exemplaren die deel uitmaken van voor leken bestemde handschriften, bevatten een expliciete verwijzing naar de zodiaktekens, hetzij iconografisch in de illuminatie bij
elke kalendermaand, hetzij in of naast de tekst van de kalender zelf, bijvoorbeeld
met een nota bij de dag waarop een nieuw teken ingaat. '1
In het latere Vanden XII beghinen wordt de astrologische kennis veeleer ter plaatse geëxpliciteerd. Zie
hierover Wackers 1989.
10 Reynaert 2004: 218 e.v.
II
Het onderscheid dat de Natuurkunde van het geheelal bij de bespreking van de planeten van
meet af aan maakt tussen zon en maan enerzijds, de planeten 'die elk wel kent', en de vijf overige planeten anderzijds, die tot het domein van de astronomia worden gerekend (Natuurkunde, v. 40-43;
Jansen-Sieben 1968: 277), geeft meteen ook wel de grens aan van wat zonder gespecialiseerde kennis
en observatie, met andere woorden voor de leek, op het gebied van de astrologie bereikbaar was.
12 Voor de iconografie, zie bijvoorbeeld Henisch 1999: I e.v., met talrijke illustraties. In hs. Kassel, Landesbibliothek, Ms. theol. 8°&12°, nr. 9 is aan elke kalendermaand een achtregelig versje met
gezondheidsregels toegevoegd, waarin telkens naar het sterrenteken 'van de maand' wordt verwezen
(Gailliard & De Vreese 1914: 67 e.v.). Tekstuele indicaties over de zodiaktekens in de kalender zelf
zijn bijvoorbeeld te vinden in de handschriften Brussel, KB, IV 27 (Decleringhe 1983, dl. I: 108 e.v.),
Den Haag, KB, KAW XXVIII (WeiIer 1989: 141 e.v.) en Groningen, VB, 405 (Gailliard & De Vreese
191 I: 68 e.v.). Opmerkelijk is wel dat over de tijdstippen waarop de zodiaktekens wisselen geen
unanimiteit blijkt te bestaan. De kalender in het Haagse handschrift plaatst de overgangen bijvoorbeeld telkens netjes na de vijftiende van elke maand; in het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift en in het encyclopedische werkje Een decleringhe deser spere variëren de overgangsdata per
maand, maar volgens onderling ook weer verschillende faseringen. Midden in de maand wisselen ook
de zodiaktekens in het medisch-magisch-astrologische handschrift Gent, VB, 697: Aries gaet in te half
merte ende duert toot [half(afkorting)] aprilIe (De Vreese 1894: 75-76; over het handschrift: De Reu
& Reynaert 2000: 47-48). Soms ook wordt het zodiakteken genoemd in een zgn. kalendervers of een
maandregimen, een vaak berijmde tekst bij de kalender waarin voor elke maand bepaalde activiteiten
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Dat er geen of nauwelijks vulgariserende astrologische teksten over de zon in de
dierenriem in omloop zijn gekomen kan diverse oorzaken hebben. Veel meer dan
maanastrologische voorspellingen waren horoscopische prognosen op grond van
het (zonne)sterrenteken verknoopt met denkbeelden omtrent het levenslot van
het menselijk individu, met deterministische implicaties dus, waar alleen met enig
scholastisch denken uit wijs te geraken was. Zeker voor de leek was dit gevaarlijk
terrein. Maar verder kan ook een rol hebben gespeeld dat de positie van de zon in
de dierenriem heel wat langzamer wisselt dan die van de maan en daardoor voor
de 'dagelijkse levensvoering' minder relevant was. Volgens de algemeen heersende voorstelling was het dan ook in het bijzonder de maan die - mede door haar nabijheid als 'laagste' van de planeten - astrologisch invloed op de aardse gebeurtenissen uitoefende. 1 3
Overigens geldt het hier geconstateerde verschil in de verspreiding van maan- en
zonprognosticaties alleen voor de vroege 'populaire' astrologie. In onze 'latere'
professionele artesliteratuur in proza (waarvoor het arteshandschrift Wenen,
Österreichische Nationalbibliothek 28 I 8 model kan staan) zijn teksten met horoscopische profielen en prognosticaties aan de hand van het zonneteken wél in ruime mate aanwezig. 14 Maar berijmde zonzodiologia voor een typisch lekenpubliek
zijn - in tegenstelling tot lunaria en maanzodiologia - niet of nauwelijks in omloop gebracht.

3 Het zodiologium in fragment Leiden UB, Ltk.

1202

Het zonzodiologium dat - fragmentarisch, maar nagenoeg volledig - bewaard is
in hs. Leiden, UB, Ltk. 1202, is op het eerste gezicht de enige tekst die dit laatste tegenspreekt (of - als de spreekwoordelijke uitzondering - bevestigt). Dit astrologisch traktaatje is in 1892 door J. Verdam met summiere tekstkritische toelichting
maar zonder verdere commentaar of woordverklaring uitgegeven in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Voorzover ik zie, is er nadien
geen aandacht meer aan besteed. Verdam had het 'blad perkament van sterrekundigen inhoud', dat naar het uitzicht te oordelen 'ongetwijfeld als schutblad gediend' had, van M. de Vries kort voor diens overlijden ontvangen 'met de opdracht het bekend te maken'. 1 5 Van wie of waarvandaan De Vries het fragment
had, wordt door Verdam niet meegedeeld en is mij uit andere bronnen niet bein verband met het seizoen of hygiënische handelingen worden aangeraden: Menne 1926: 85-114.
Over het genre in de Nederlanden verder: Jansen-Sieben 1971 en de literatuur aldaar. Over de tekstsoort in het algemeen: Wallis 1995: 112 e.v. en de literatuur aldaar in noot 19 op p. 133-134.
13 Typisch in dit opzicht bv. de aanhef van het Boec van de aspecten van de maan, in hs.Wenen,
ÖNB, 2818, fol. Ir-ven fol. 50r (Huizenga 2004: II2-1 13 en 283-284), Den Haag, KB, 76 E 4, fol. 26v
e.v. en Den Haag, KB, KAW XVI, fol. 29v e.v. Geparafraseerd: 'omdat de maan dagelijks wisselt van gestalte (hebbinge) en verandert door haar loop onder de twaalf tekens van de dierenriem en onder de
overige planeten, en omdat ze zo zwak (weeck) is van natuur dat ze door die invloeden zelf telkens
van natuur verandert, daarom draagt de maan, voor de aarde en voor de mens meer betekenis (yssimeer betekent) dan enige andere planeet, want sy verdich is ende sne/re dan ennich ander.' (Huizenga 2004: 112).
14 Huizenga 2004: 176-188,232-241,389-435,435-437,437-438.
15 Verdam 1892: 299-3°5.
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kendo Het gaat om een nagenoeg volledig bewaard folium met op elke zijde twee,
in totaal dus vier kolommen van drie keer 42, en één keer (in de vierde kolom, in
tekstvolgorde ) 44 regels.
Verdams transcriptie lijkt me betrouwbaar genoeg om ze hier niet per se door
een nieuwe te moeten vervangen. Maar op enkele plaatsen kan de editie toch verbeterd worden. Vooraleer ik op de inhoud van de tekst in ga, twee tekstkritische
kwesties, die voor een goed begrip van het fragment niet onbelangrijk zijn.
In het gedeelte over de Weegschaal heeft Verdam drie op het bewaarde blad onleesbare verseinden met stippellijntjes opengelaten. Ze kunnen nochtans gemakkelijk conjecturaal worden ingevuld:
Die herfst gaet in, den somer gaet uut
Som kalendier di et wel beduut.
In midden gherstmaent gaet te male
Die sonne in die wagheseale. (v. 139-142)16

In de beschrijving van het eerste teken, Ram, lezen we, na enkele mededelingen
over de volks talige namen en over het tijdstip van Aries, de volgende mededeling:
Voort heeft die ram der cracht meere
Van after, na der meester leere. (v. 21)

Zoals we hierna zullen zien, levert dit in de context geen goede zin op: de ram
heeft - in de toepassing op de zon die hier gemaakt wordt - integendeel meer
kracht voor- dan achteraan. Dat is ook veeleer de krachtenverdeling die men van
de lichaamsbouw en het gedrag van de ram spontaan zou aflezen. En bovendien
ontbreekt in de overgeleverde tekst het tweede lid van de vergelijking die door
meere wordt geïmpliceerd De tekst moet corrupt zijn. De volgende eenvoudige
emendatie dringt zich op:
Voore heeft die ram der eracht meere

Dan after, na der meester leere.

De beide verlezingen (e > t en hoofdletters D > V) die tot de corruptie aanleiding
hebben gegeven, zijn op grond van de gelijkende lettervormen binnen de gotische
littera textualis vrij voor de hand liggend. De tekst van het zonzodiologium geeft
in het algemeen blijk van een goed begrip van zijn astrologische materie. Hij vertelt ook hier geen onzin.
Voor de rest volgen we dus de tekst zoals hij door Verdam is uitgegeven. 17
De eerste acht verzen van het Leidse fragment vormen het laatste deel van een proloog of introductie waarvan het begin op een voorafgaand blad zal hebben gestaan.
16 Het tweede vers blijft wel enigszins problematisch. Het kan mogelijk betekenen: sommige kalenders maken dit goed duidelijk. Maar dan zou diet voor dit moeten staan. Of anders moet men begrijpen: 'Er zijn kalenders, die het duidelijk (zo) aangeven'. Wat het laatste vers betreft: voor een rijm
op ale reikt het Retrograad woordenboek van het Middelnederlands (Van den Berg 1972) afgezien
van (al) temale niets aan wat in de context toepasselijk kan zijn.
17 Te overwegen valt nog de emendatie van min tot nim in v. 75: pusoen (geneesmiddel) 'nemen'
lijkt logischer dan 'minnen'. De verlezing min voor nim ligt met de gotische littera textualis zeer voor
de hand.
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Dit tekstgedeelte geeft aan dat Elc teeken hevet sinen name / Na dieren en nodigt de
toehoorders uit (v. 7: Hort) naar die namen te luisteren en te begrijpen Hoe properlike dat si vallen. Ik versta, in het licht van wat volgt: 'hoe terecht, hoe naar behoren
ze zo genoemd zijn'. Uit de verdere uiteenzetting zal immers blijken dat de aard van
elk dier 'verklaart' wat zich onder zijn teken aan de zon en het seizoen voltrekt. 's
Het eerste dier van de zodiak verschijnt in de maand maart; dat is een scaep
Ram oft weder, en niet toevallig zo, want een ram heeft meer kracht vooraan dan
achteraan en daaruit kan men afleiden dat de zon in de prille overgang naar de
lente (Ram=maart-april) haar tijd van zwakte, de winter, achter de rug heeft. In
april komt de zon in de Stier, wat erop wijst dat ze nog in kracht zal toenemen:
een stier is immers sterker dan een ram. In mei komen de Tweelingen aan de
beurt: de zon zal hier haar 'dubbele kracht' (Twevoudighe hitte) bereiken, wat
onder meer hieruit blijkt dat de dagen dubbel zo lang zijn als de nachten. Na haar
hoogtepunt moet de zon onvermijdelijk op haar retour. Dat wordt aangekondigd
door de Kreeft: het typische van kreeften is immers dat ze achterwaert lopen.
Maar onder de Leeuw is de zon nog krachtig en kan ze, als een leeuw, onbarmhartig, wreed (jel) zijn, vooral in de Hondsdagen. De uitleg over de Maagd is in
de tekst vermoedelijk corrupt en in elk geval onduidelijk; ik meen te begrijpen: in
augustus zijn de vruchten op het land rijp, volmaakt en volwassen, als een volgroeide maagd, maar verder in zekere zin nog onaangeraakt, 'maagdelijk'. Dat het
zevende teken een Weegschaal (wage) is, geeft aan dat dag en nacht in die tijd van
het jaar (september-oktober) weer 'in evenwicht' komen, beide even lang zijn,
namelijk twaelf uren sonder wanc. De Schorpioen is koud van nature en heeft venijn in de staart: wat van dit laatste de toepassing op de zon is, is in de tekst niet
bewaard; op die plaats zijn in een vouw van het blad drie regels onleesbaar. Het
negende teken, in het Diets Scutter (november-december), is zo genoemd omdat
die boogschutter op bevel van de winter pijlen van koude op de wereld afschiet.
Dat het tiende teken een Capricornus is - Vor eest boc, achter serpent - heeft te
maken met de wijze waarop het dier zich voedt; maar hier breekt de tekst abrupt
af (v. 167: Als die boc wil eten gaen / ... ), zodat de eigenlijke verklaring van het
teken ontbreekt.
De werkelijk astrologische inhoud van het zodiologium is, zoals men ziet, uitermate beperkt. Afgezien van de bespreking van de namen, komen in elk teken
slechts twee verdere stukjes informatie regelmatig terug, namelijk het tijdstip
waarop het teken ingaat (Te half merte ... , te midden aprilIe ... , te half meye ... ) en
de verhouding van dag en nacht (bijvoorbeeld onder de Ram: Dan es gelijc die
dach ente nacht / .. ./ Nacht ende dach hebben dan / Ghelijc twaelf uren an). Zowel het ene als het andere aspect zijn veeleer kalendarisch van aard. Heel wat middeleeuwse kalenders geven het ingaan van het zodiakteken aan met een nota naast
de betreffende datum (vaak de vijftiende van de maand) en de informatie over de
verdeling van dag en nacht, hetzij hierbij aansluitend, hetzij bij het begin van elke
maand. Ook de eenvoudigste kalenderverzen verschaffen meestal deze informa18 Het Middelnederlandsch woordenboek citeert onder properlike deze passage onder de (derde)
betekenis 'eigenaardig', maar met de uitleg: 'hoe goed hunne namen met hunne werking overeenkomen'. Dat gaat in de richting van wat hierboven als interpretatie wordt voorgesteld, maar is misschien
toch niet helemaal accuraat: het gaat niet zozeer om de (astrologische) 'werking' van de tekens, als
wel om wat de dieren 'betekenen'.
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tie. I9 Horoscopische gegevens of astrologisch gemotiveerde raadgevingen omtrent wat onder elk teken te doen of te laten zou zijn, zoekt men in de tekst van
ons fragment tevergeefs. Slechts één enkele keer, onder de Leeuw, vinden we een
advies van medisch-hygiënische aard: in die tijd van het jaar moet men geen bloed
laten. Maar met de stand van de sterren heeft dat bij nader inzien weinig uitstaande: het seizoen is er niet voor geschikt, vanwege de hitte die het bloed als het ware
doet overkoken.
De informatie die het zodiologium geeft is al bij al zo algemeen-kalendarisch en
met zijn uitsluitende focus op de opeenvolging van de jaargetijden zo weinig specialistisch qua astrologische inhoud, dat men zich welhaast zou kunnen voorstellen dat een volks talige dichter met wat oppervlakkige kennis van astronomie en
chronologie de tekst direct in het Middelnederlands kan hebben geredigeerd. Er is
althans weinig wat op Latijnse geleerdheid als achterdoek lijkt te wijzen. Toch
hebben we hier wel degelijk met een vertaling te maken. Daar komen we achter via
een omweg over een andere Middelnederlandse tekst.

4

Het Leidse fragment en de Natuurkunde van het geheelal

Bij zijn editie in r892 wees Verdam er al op dat het Leidse fragment 'een gelijksoortige inhoud' heeft als een bepaald gedeelte van de Natuurkunde van het geheelal en opperde hij de mogelijkheid dat beide teksten op hetzelfde Latijnse
voorbeeld teruggaan. Op de overeenkomsten die daarop zouden wijzen, ging hij
verder niet in, evenmin als op de (al op het eerste gezicht opvallende) verschillen.
Dat de twee teksten op eenzelfde voorbeeld teruggaan lijkt me evident. Ook in
de Natuurkunde worden de zodiaktekens in een om zo te zeggen uitsluitend kalendarisch-klimatologische context besproken: hun invloed beperkt zich ook hier
tot de weersgesteldheid en de verhouding tussen dag en nacht. Maar niet alleen
loopt de inhoud opvallend parallel, ook de volgorde van de details en de formulering vertonen zo veel gelijkenis dat de twee teksten niet onafhankelijk van elkaar
kunnen zijn ontstaan. En anderzijds zijn beide zodiologia ook weer te uiteenlopend opdat er sprake zou kunnen zijn van opeenvolgende redacties of bewerkingen van eenzelfde Middelnederlandse tekst. We leggen de verzen over het vijfde
teken (Leeuw, het enige waar in beide teksten ook medisch-pragmatische aspecten aan bod komen - op zich al een opvallende overeenkomst) naast elkaar:
Fragment Leiden

Natuurkunde

Dat vijfte teken heet leo
Ic wilt u segghen hoe.
Hets crachtich boven alle dier
Si toghen dicke felle manier.
Dus eest in der sonnen dan:
Si hevet meneghe felheit an.

Dat vijfte tekijn heet liebaert
Die heeft enen felien aert.
Heet es hi boven alle diere
Ende fel ende onghehiere.
Also ist mede vander sonnen.
Als si daer in comt gheronnen

19 Maar deze missen dan weer wél de toelichtingen omtrent de betekenis van de namen van de sterrentekens die in ons zodiologium centraal staan. Van een kalendervers of een maandregimen is het
Leidse zodiologium, voorzover ik zie, niet afgeleid.
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Als si in dit teken gaet

50 werct si menege ondaet.
Die tijt is herde bose
Ende doet den lieden grote nose.
Niet en laet, noch nim poesoen
Al heefstu des wat te doen.
Dijn bloet wert dan verroert
Van groter hitten ende verstoort
Recht als een water, al eest cout
Dat men met des misch gewout
Verhitten doet ende zieden sciere
Ende verwandelt biden viere!I
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Die tijt wort droghe ende heet
Ende doet menighen mensche leet.
Laten, ende nemen pusoene
Es al quaet dan te doene.
Ghelijc dattet water wallet
Over tfier, also ghevallet
Dat tsmenschen blo et wallet dan
Van hetten die hem comt an. 20

Afgezien van de (meestal nagenoeg synonieme) varianten in de formulering wordt
hier in precies dezelfde volgorde exact hetzelfde gezegd: 'Het vijfde teken heet
Leeuw. Dat is boven alle dieren fel. Zo is het dan ook met de zon. Wanneer de zon
in dit teken komt, wordt de tijd (het weer) lastig en berokkent de mensen veel
kwaad. Aderlaten of medicijnen nemen moet men dan niet doen. Het bloed gaat
dan als het ware aan het koken, zoals water op het vuur'. Maar de concrete verwoording en vooral de berijming volgen verschillende wegen, te beginnen met het
eerste rijmwoord (leo tegenover liebaert), waar de benaming zelf van het teken
mogelijk al wijst op regionale verschillen in woordgebruik (fragment Leiden heeft
voor de Leeuw, naast leo, lyoen, niet liebaert).22
Zoals uit het hierboven geciteerde blijkt, gebruikt de auteur van de fragmenttekst om hetzelfde uit te drukken iets meer woorden dan de Natuurkunde. Dat de
fragmentarisch bewaarde tekst een 5o-tal verzen meer telt dan de overeenkomstige passage in de Natuurkunde is echter niet alleen daaraan te wijten. Het Leidse
zodiologium heeft ook enkele passages die de Natuurkunde niet heeft, plaatsen
overigens waarvan al bij een eerste lectuur opvalt dat ze buiten de lijn van het betoog vallen en waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat de vertaler ze in zijn
Latijnse voorbeeld niet zal hebben aangetroffen. Die toevoegingen sporen in die
zin met elkaar gelijk dat ze aan het gedicht een hoofs-erotische teneur meegeven
die enigszins doet denken aan het amalgaan van didactiek en vrouwencultus dat
we ook aantreffen in Der vrouwen heimelicheit en enkele andere contemporaine
leerdichten op rijm.23 Een eerste typische uitbreiding maakt deel uit van het vierde teken Kreeft. Het fragment verklaart de naam van het teken op dezelfde wijze
als de Natuurkunde (de zon gaat vanaf hier weer 'achteruit', zoals de kreeft zich
achterwaarts beweegt), maar de informatie dat met dit teken de zomer begint,
]ansen-Sieben 1968: 346-347.
Verdam 1892: 302. In het elfde vers in het citaat emendeer ik Verdams min tot nim. De betekenis van misch in r. 16 is niet duidelijk.
22 We plaatsen de benamingen van de zodiaktekens ter vergelijking op een rij. In het Leidse fragment: Aries, scaep, ram oft weder; Taurus, stier; Geminus, twelicht (sic); [Cancer: de Latijnse benaming ontbreekt] creeft; Leo, lyoen; Virgo, maget; Libra, wage, waghescale; Scorpio, scorpioen; Sagittarius, scutter; Capricornus, Vor eest boc, achter serpent. In de Natuurkunde ontbreken doorgaans de
Latijnse benamingen; we krijgen achtereenvolgens: Aries, ram; stier; twilinc; crabbe; lybaert; maghet;
waghe scale; scorpioen; Sagittarijs, scutter; Capricornus: Achter serpent ende voer een gheet.
23 Al ontbreken in het Leidse fragment de lyrische intermezzo's die voor die hoofs-didactische
werken kenmerkend zijn. Vgl. Lie 2005 en de verdere verwijzingen aldaar.
20
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krijgt hier een toevoeging die het didactische kader enigszins doorbreekt: Dan
gaet in den somertijt / Daer jeghen Lijsken hare verblijt / Want ha er herte loopt
meyen / Singhen, springhen ende reyen (v. 57-60). Een tweede uitbreiding plaatst
het vrouwelijk perspectief nog heel wat meer mee op de voorgrond: onder het teken Virgo (Maagd) neemt de auteur, inhoudelijk natuurlijk helemaal naast de
kwestie, het thema van de astrologische Maagd te baat om fel uit te varen tegen al
degenen die maagden en vrouwen in hun eer krenken:
Ic woude si gescepet waren
Int rode me re ende souden varen
Sonder roeder, dat si mochten
Die oit spraken of gedochten
Van maeghden ende vrouwen mede
Sonder mesdaet dorperhede. (v.123-I28)

Het zal ons dan ook niet verbazen dat het gedicht waarvan het Leidse fragment
deel uitmaakt aan een vrouw geadresseerd is, zoals blijkt in v. 106-107, waar een
vrouwe Y de rechtstreeks wordt toegesproken (Elc dach heeft dan sestien ghetide /
Die nacht acht, vrouwe Yde)!4

5 De Middelnederlandse zodiologia en de bron(nen) van de Natuurkunde
Het onderzoek rond de Natuurkunde van het geheelal heeft tot nog toe niet met
zekerheid kunnen uitmaken op welke brontekst of bronteksten dit werk teruggaat. Grote delen van de Natuurkunde vertonen weliswaar zo'n opvallende gelijkenis met de Image du monde van Gossouin de Metz, dat beide 'ergens' wel een
gemeenschappelijke voorvader moeten hebben.'5 Dat zou dan bijvoorbeeld een of
andere redactie of bewerking kunnen zijn van de Imago mundi van Honorius Augustodunensis.,6 Maar opvallend nu is dat de overeenkomst met Image du monde
- om met ]ansen-Sieben te spreken - 'een vrij groot hiaat vertoont' tussen v. 758
en v. 1560 en in de tekst tussen v. 808 en v. 1385 'zelfs niet de minste overeenkomst
te bespeuren [valt], zodat daar wel degelijk door de Natuurkunde-dichter uit andere bronnen geput werd' .'7 De bekende Imago mundi-teksten laten ons hier dus,
precies in dat deel van de Natuurkunde waartoe het zodiologium behoort, in de
steek. De Natuurkunde volgt hier dus een andere brontekst, en dat kan wat het
dierenriem gedeelte betreft niets anders zijn dan de tekst die ook voor het zodiologium van fragment- Leiden model heeft gestaan.
Zoals de meeste encyclopedische werken verwijst de Imago bij de bespreking
Al is de lezing van vrouwe niet geheel zeker (Verdam 1892: 303). In de gegeven context zou Y de
ook voor het kalendarische I dus kunnen staan, al is dan het syntaktisch verband met wat voorafgaat
helemaal onduidelijk (teser Y de ?). De twee eerder geciteerde plaatsen volstaan overigens om de bijzondere invalshoek in contrast met de Natuurkunde aan te geven.
25 Jansen-Sieben 1968: 73-85.
.
26 Volgens R. Jansen-Sieben wordt de tekst De imagine mundi libri tres, uitgegeven in dl. 172 van
de Patrologia latina, ten onrechte aan Honorius Augustodunensis toegeschreven Oansen-Sieben
1968: 71 en 85); de werkelijke auteur zou Willem van Conches zijn. Ik heb voor deze toewijzing geen
indicaties kunnen vinden. Vgl. Flint 1983.
27 Jansen-Sieben 1968: 85·
24
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van de sterrentekens waar mogelijk telkens kort naar de mythologische oorsprong
van de naam van het teken - wat in onze beide zodiologia helemaal ontbreekt - en
schenkt anderzijds geen aandacht aan de typisch kalend arische elementen die, zoals hierboven aangegeven, in de Middelnederlandse teksten telkens heel expliciet
terugkomen, namelijk de datum van ingang van elk teken en de lengte van dag en
nacht. De toelichtingen bij de naam zijn voor sommige tekens ook helemaal anders. Men vergelijke bijvoorbeeld de hierboven aangehaalde Middelnederlandse
teksten over de Leeuw - waarin de eracht en de felheit van het dier de 'felheid' van
de zon verbeelden - met de overeenkomstige plaats in de Imago mundi:
De leone. Quintum est leo, qui maximus ab Hercule occisus inter sidera est translatus. Designat autem quod sicut leo in anteriori parte calidae naturae, in posteriori est frigidae. Ita
sol in iUo signo Augustum mensem prius facit calidum, ad postremum frigidum. 28
[Over de Leeuw. De vijfde is de Leeuw, die nadat hij door Hercules was gedood, tussen
de sterren werd overgebracht. Hij geeft aan dat, zoals de leeuw vooraan van een hete, achteraan van een koude natuur is, zo ook de zon in dit teken de maand Augustus eerst heet,
daarna, naar het einde toe, koud maakt.]

Het lijkt wel of de hier voor de Leeuw ingebrachte interpretatie van voor- en achterkant van het dier in de Middelnederlandse teksten op het eerste teken Ram is
overgedragen (zie de aanhaling bij onze tekstkritische opmerkingen hierboven).
Voor Aries heeft de Imago dan ook een heel andere verklaring, die niets met voor
en achter te maken heeft, maar met de twee zijden van de ram, waarop het dier
zich afwisselend te rusten legt: zo keert de zon zich in maart als het ware op de andere zijde om. 29 Waar de Stier in onze zodiologia erop wijst dat de zon in april
sterker wordt - de stier is immers sterker dan de ram, het teken dat onmiddellijk
voorafgaat - verwijst de Imago mundi bij wijze van toelichting van dit teken naar
de horens van de stier, die de sterke stralen van de zon weergeven,3°
En zo wijken onze zodiologia op nog een aantal plaatsen heel duidelijk en samen eensluidend van Honorius' Imago mundi af. Sommige van die gemeenschapppelijk afwijkende trekken kan men weliswaar op andere plaatsen in de encyclopedische traditie terugvinden. De uitleg over de Leeuw bijvoorbeeld, met de verwijzing naar de sterkte van het dier als teken van de felheid of de hitte van de zon
in dat deel van de zomer, treffen we ook aan in de natuurkundige (encyclopedische) werken van Isidorus van Sevilla, Beda, Rabanus Maurus en Bartholomeus
AnglicusY Het lijkt bij voorbaat dus niet uit te sluiten dat we al grasduinend in de
Latijnse encyclopedische en astronomische literatuur een toelichting omtrent de
zodiak op het spoor komen die de gemeenschappelijke bron zou kunnen zijn van
onze Middelnederlandse teksten. Dat zou ons alvast waardevolle informatie ople28 Patrologia latina 172: 142; Flint 1983: 84. Het laatste woord luidt in deze editie tepidum (i.p.v.
frigidum). Voor het overige dezelfde tekst als in P.L. 172.
29 Het is de uitleg die we bijvoorbeeld ook in Dirc van Delfs Tafel van den kersten ghelove nog
aantreffen: [... ] als die ram des winters rustet op die luchter zijd ende des zomers op die rechter zijd,
alsoe toent haer die sonne in desen teykens des winters, wanneer dat si comt tot onser yegeninge, ende
des somers, na datsi opwart clijmt. Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove, kap. 7 (Daniëls 1937:
28). Iets analoogs ook bij Bartholomeus Anglicus: Gondrie 1981: I I 5-1 16 en de toelichting p. 34.
30 Patrologia Latina 172: 142; Flint 1983: 83.
31 Isidorus: Lindsay 19II; Beda: Didascalica (Patrologia Latina, 90: 232); Rabanus: Liber de computo (Patrologia Latina 107: 690); Bartholomeus Anglicus 1650: 392: Gondrie 1981: IIS.
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veren over de voorgeschiedenis van de Natuurkunde van het geheelal. Verder kan
het - ook als de speurtocht negatief zou uitvallen - het inzicht in de aard van onze
zodiologia en de plaats ervan in de middeleeuwse astrologische context alleen
maar ten goede komen om die Latijnse traditie hier mee in het beeld te betrekken.
De kwestie is buitengewoon omvangrijk en complex, maar laten we op zijn minst
een poging wagen er enig zicht op te krijgenY

6 De zodiaktekens in de Latijnse traditie
Ik tref in de 'geleerde' en/of encyclopedische literatuur voor de namen van de zodiaktekens de hieronder volgende verklaringen aan. Ter vergelijking breng ik onder ieder teken (met resp. de verwijzingen 'Natuurkunde' en 'Leiden') ook telkens in herinnering wat de verklaring is in de Middelnederlandse zodiologia.3 3
ARIES: de ram is sterk vooraan; zwak achteraan: dat duidt erop dat de zon hier in kracht
toeneemt (Natuurkunde; Leiden J4 ) - de ram is vooral sterk met zijn hoorns: de stralen
van de zon, die in maart haar kracht herkrijgt, worden met die hoorns vergeleken (Helperik; Philippe de Thaon) - de ram rust in de winter op de ene zijde, in de zomer op de
andere: zo wisselt in maart de zon van kant in de hemel (Macrobius; Helperik; Philippe
de Thaon; Imago; Ascoli; Anon.) - zo maakt de zon dag en nacht weer gelijk (Bartholomeus; Anon.)
TAURUS: de stier is sterker dan de ram: zo neemt de zon in kracht toe (Natuurkunde; Leiden) - de sterkere stralen van de zon worden vergeleken met de hoorns van de stier
(Imago; Ascoli) - het teken verwijst naar het werk van de ossen op het veld dat nu weer
begint (Natuurkunde; Helperik; Philippe de Thaon; Imago; Bartholomeus; Ascoli;
Anon.)
GEMINI: de zon verdubbelt haar kracht (Natuurkunde; Leiden; Bartholomeus) - de vogels paren en vermenigvuldigen zich (Anon.) - 'geen andere betekenis dan het mytho32 Het maximaal in aanmerking komende corpus van teksten is hier zo omvangrijk en - ten gevolge
van het veelal ontbreken van moderne edities - ontoegankelijk, dat volledigheid niet alleen praktisch
onrealiseerbaar, maar ook per definitie onhaalbaar is. Ik beperk mij noodgedwongen tot wat voor mij
bereikbaar is gebleken en richt de aandacht uitluitend op wat (op grond van datering, inhoud e.d.) voor
onze Middelnederlandse zodiologia relevant kan zijn. Waar dat laatste het geval was, heb ik ook (een
enkele keer) een tekst in de volkstaal in aanmerking genomen (bijv. Philippe de Thaons Comput); vanwege de latere datering wordt anderzijds Dirc van Delf niet meegenomen. Voor een bespreking van de
'mogelijke' bronnen van de Natuurkunde van het geheelal: Jansen-Sieben 1968: 66-87.
33 In de bij de antieke astronomie aanleunende literatuur wordt aan de naamgeving van de zodiaktekens meestal ofwel geen aandacht besteed - als bijv. in de aan Ptolemaeus toegeschreven Almagest
(Catesby Taliaferro 1952) - ofwel wordt die naamgeving - als bijv. in Hyginus' Astronomica (Bunte
1875) - alleen uit de mythologische achtergrond toegelicht. Voorzover ik heb kunnen vaststellen, is
verder ook geen relevante informatie over de naamgeving van de 'dieren' te vinden in Willem van
Conches, De philosophia mundi, Willem van Moerbeke, Commentum in libros Aristotelis de coelo et
mundo, Vincentius van Beauvais, Speculum naturaIe, Albertus Magnus, De coelo et mundo, Thomas
van Cantimpré, De natura rerum. Het lijkt wel of de naamgeving van de zodiaktekens voor deze
auteurs al te simpele, om niet te zeggen simplistische materie was. Wellicht typisch voor het hogere
niveau waarop de scholastieke auteurs aanspraak maken, is de korte verwijzing bij Willem van Conches: Si quis causas nominum quaerat, Helpericum legat (letterlijk overgenomen door Thomas van
Cantimpré, Liber de natura rerum, Boese 1973: 416). Bedoeld is Helperik van St.-Gallen, De computo (P.L. 137: 217-248).
34 Maar gecorrumpeerd, zie hierboven.
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logisch gegeven van Castor en Pollux' (Helperik; niet expliciet, maar in feite ook zo bij
Philippe de Thaon) - de zon blijft onder dit teken twee dagen langer dan onder de andere (Imago; Ascoli)
CANCER: zoals de kreeft zich achterwaarts beweegt, zo gaat de zon vanaf hier (juni) weer
[begrijp: in kracht en hoogte] achteruit (Natuurkunde; Leiden; Isidorus; Beda; Rabanus;
De computo; Helperik; Philippe de Thaon; Imago; Bartholomeus; Ascoli; Anon.) - zoals de kreeft zijdelings beweegt, zo ook de zon aan de hemel (Macrobius)
LEo: de 'hitte', de 'felheid' van de leeuw, verwijst naar de felheid van de zon in deze tijd
van het jaar (Natuurkunde; Leiden; Isidorus; Beda; Rabanus; De computo: vim fervoris;
Helperik: calare; Bartholomeus: maxime caliditatis) - de leeuw is vooraan sterk/heet,
achteraan minder: zo wordt de kracht van de zon vanaf het midden van dit teken [in
september] merkbaar minder (Helperic; Philippe de Thaon; Imago; Bartholomeus; Ascoli; Anon.; Macrobius: zo wordt de zon zwakker na het midden van de dag, na het
midden van het jaar)
VIRGO: vanaf deze tijd brengt de aarde (onder invloed van de zon) geen vruchten meer
voort (Natuurkunde; Leiden; Isidorus; Beda; Rabanus; De computo; Helperik; Philippe de Thaon; Imago; Bartholomeus; Ascoli; Anon.)J5
LIBRA: onder dit teken worden dag en nacht [in omvang of 'gewicht'] weer aan elkaar gelijk (Natuurkunde; Leiden; Isidorus; Beda; Rabanus; De computo; Helperik; Philippe
de Thaon; Imago; Bartholomeus; Ascoli; Anon.)
SCORPIO: de angel van de schorpioen wordt vergeleken met de koude van dit jaargetijde,
die voor de mens schadelijk is (Natuurkunde; Leiden; Bartholomeus; Anon.) - de angel
van de schorpioen verwijst naar de hagelslag (en storm) (Helperik; Philippe de Thaon;
Imago) - of naar de bliksems die met dit jaargetijde meekomen (Isidorus; Beda; Rabanus)6)
SAGITTARIUS: de schachten van de Boogschutter verwijzen naar hagel, regen, sneeuw of
storm die als pijlen op de mens worden afgeschoten (Natuurkunde; Leiden; Helperik;
Philippe de Thaon; Bartholomeus; Anon.) - of naar de bliksems die met dit jaargetijde
meekomen (Isidorus; Beda; Rabanus; De computo; Imago) - de Boogschutter 'ontaardt' (degenerans) in zijn achterste (dierlijke) ledematen, 'mist' zijn onderste ledematen: zo keert de zon hier naar haar dieptepunt terug (Helperik; Philippe de Thaon; iets
analoogs ook al bij Macrobius)
CAPRICORNUS: de steenbok heft zijn kop op als hij eet: zo ook de zon, die nu weer gaat
klimmen (Natuurkunde; Leiden)7) - de steenbok zoekt om zich te voeden de hoogten
op (Macrobius; Helperik; Imago), of: klimt in bomen en planten (Anon.): zo begint
vanaf hier de zon weer te stijgen - de hoorns van de steenbok gaan de hoogte in, wat
wijst op het weer klimmen van de zon (Bartholomeus; cap er est animal cornibus petens
superiora) - Capricornus wordt afgebeeld met de staart van een vis, wat erop wijst dat
het einde van deze maand regenachtig is (Isidorus; Beda; Rabanus; De computo; Ima-

gO»)8
AQUARIUS: vanwege de regenachtigheidlvochtigheid van het jaargetijde (Natuurkunde;
35 De plaats is in Leiden kennelijk corrupt (zie de beschrijving van de inhoud van het fragment
hierboven); de kans is groot dat er aanvankelijk iets stond van dezelfde strekking als in de Natuurkunde.
36 Liber de computo, P.L. 107: 690: [lumina wel te lezen als fulmina; vgl. de andere teksten.
37 Het fragment Leiden breekt hier af na: Als die boc wil eten gaen. Het vervolg luidt in de versie
van de Natuurkunde: Heft hi sijn hoeft op al. Met andere bewoordingen zal Leiden ook wel zo iets
gehad hebben.
38 Ook Natuurkunde heeft een verwijzing naar de 'koude' staart van Capricornus; maar hier is de
staart die van een serpent, niet van een vis.
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Macrobius; Isidorus; Beda; Rabanus; De computo; Helperik; Philippe de Thaon; Imago; Bartholomeus; Anon.)

PISCES: vanwege de regenachtigheid en koude van het jaargetijde (Natuurkunde; Isidorus;
Beda; Rabanus; De computo; Helperik; Philippe de Thaon; Imago) - in deze tijd van het
jaar plegen de vissen te paren (Bartholomeus; Anon.)l9
Het overzicht laat alvast duidelijk zien waar de Natuurkunde en het Leidse fragment van de andere teksten divergeren én waar bijgevolg ook beider brontekst een
eigen verklaring zal hebben aangeboden. Dat is met name het geval voor de verklaringen van de namen van Ram, Stier en Steenbok en, in mindere mate, voor die
van Tweelingen, Schorpioen en Boogschutter. Een opvallende groep vormen de
afwijkingen bij het begin van de zodiak. Wellicht staat dat niet los van het feit dat,
zoals men uit het overzicht kan aflezen, veel teksten voor de 'eerste' tekens geen
verklaring vanuit de aard van het 'dier' aanbieden. Met name de vroege encyclopedische literatuur houdt het voor de toelichtingen bij Ram, Stier en Tweelingen
vaak bij de mythologische uitleg en komt pas vanaf Cancer goed en wel met een
'rationele' verklaring op de proppen. 40
Een eerste hypothese zou dus kunnen zijn dat de samensteller van het zodiologium dat voor onze Middelnederlandse teksten model heeft gestaan, bij gebrek
aan gegevens in zijn bron, een eigen interpretatie voor de eerste tekens van de dierenriem heeft ontworpen. Zoals hierboven al opgemerkt, zou bijvoorbeeld de uitleg bij de Ram door de bij vele auteurs aangetroffen analoge verklaring voor de
Leeuw geïnspireerd kunnen zijn. Een tegenindicatie geeft ons echter al dadelijk de
parallel met Bartholomeus Anglicus voor de toelichting bij Gernini: hoewel ook
hier de voor de hand liggende bronnen in gebreke blijven, gaan onze zodiologia
wel degelijk met een bestaande interpretatie mee. Maar ook bij Bartholomeus
loopt het spoor dood: voor Ram, Stier en Steenbok biedt ook De proprietatibus
rerurn geen parallely
39 Macrobius=Saturnalia, boek I, kap. 21 (Davies 1969: 143 e.v.); Isidorus='De nominibus stellarurn, quibus ex causis nomina acceperunt', in: Isidorus van Sevilla, Etymologiae, Patrologia Latina 82:
73-728 (178 e.v.; Lindsay 191 I, liber IlI, cap. LXXI); Beda='De duodecim signis', in: Beda Venerabilis
D,e natura rerum, Patrologia Latina 90: 187-278 (232); Rabanus=Rabanus Maurus, 'De duodecim
signis', in: Liber de computo, P.L. 107: 669-728 (690-691); De computo='De causis quibus nomina acceperunt 12 signa', in: De computo, P.L. 129: I273-1372 (1324-1325); Helperik='Physica signorum
ratio, et de solstitiis et aequinoctiis', in: Helperik van St.-Gallen, De computo, P.L. 137: 17-48 (23-25);
Philippe de Thaon=Comput (Short 1984: 17-20); Imago=Honorius Augustodunensis, De imagine
mundi, P.L. 172: 115-188 (142-143); Bartholomeus=De proprietatibus rerum, kap. IX-XXI (Bartholomeus Anglicus 165°: 384-396); Ascoli=Cecco d' Ascoli, In spheram mundi enarrario (Thorndyke
1949: 344-4II, m.n. p. 381); Anon.=Anonieme commentaar op de Sphaera van Sacrobosco (Thorndyke 1949: 477-480, m.n. p. 477-478).
40 Dat deze lacune bij het begin van de dierenriem zich, zoals we hierboven aangaven, ook bij Jan
van Leeuwen voordoet, staat mogelijk met deze leemte in de bronnen in verband.
41 Zoals hierboven al aangegeven hebben we de teksten die vanwege hun datering niet als bron
voor onze zodiologia in aanmerking komen hier buiten beschouwing gelaten. Dat geldt met name
voor Dirc van Delfs Tafel van den Kersten Ghelove, waar de verklaringen voor Ram en Stier heel
dicht in de buurt komen van wat Natuurkunde en Leiden hebben; de toelichting bij Capricornus
wijkt dan weer duidelijk af doordat op het 'eten' van het dier niet rechtstreeks wordt gezinspeeld
(Daniëls 1937: 30)' Maar mogelijk heeft Dirc van Delf een zodiologium gekend dat van vrij nabij verwant was met de bron van onze berijmde vertalingen. Bij de bespreking van de laatste twee tekens alludeert Dirc van Delf met de uitdrukking die meester op een bron voor dit tekstgedeelte. Daniëls
heeft deze bron niet kunnen identificeren (Daniëls 1937: 27).
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7 Een verre Spaanse verwant
De drie voor de Middelnederlandse zodiologia tot hier toe exclusief kenmerkend
gebleken duidingen voor Ram, Stier en Steenbok heb ik, na redelijk wat speurwerk, vooralsnog in slechts één andere zodiak teruggevonden. Het betreft een
geografisch verrassend veraf gelegen tekst, namelijk een glosse in een Spaans verzamelhandschrift uit de veertiende of de vijftiende eeuw (Gerona, Archivo de la
Catedral, Ms. 9 I) met verder vooral computistische teksten in het Latijn. De glosse bestaat uit een bespreking in 'chronologische' volgorde van de twaalf tekens
van de dierenriem, met als telkens terugkomende elementen: I. de toewijzing van
het teken aan een bepaalde maand en het verband met het seizoen; 2. de bespreking van de naam van het teken; 3. de identificatie aan de hand van de mythologie;
4. het verband met figuren uit het Oude of het Nieuwe TestamentY In dit 'gechristianiseerde' zodiologium, meer bepaald in de gedeelten waarin de naamgeving aan de orde is, heeft W. Hübner een oudere tekstlaag kunnen aanwijzen bestaande uit ritmische verzen op rijm, die hij van dezelfde tijd acht als het metrisch
verwante (maar naar de inhoud geheel verschillende) De ratione duodecim signorum van Pacificus van Verona (776-844).43
De tekst in het Spaanse handschrift geeft voor Ram, Stier en Steenbok de volgende toelichtingen:
ARIES: hec est ratio: quem ad modum Aries in parte anteriori uiget et in parte posteriori est
debilis, ita Sol brumali frigore congelatam terram in parte et non in toto a compotistis soluere comprobatur. et quia in marcio primum infundit calorem habito respectu ad hiemem,
propter hoc tale signum coUocatum in marcio [dit is de reden: zoals de Ram in het voorste
deel sterk is en in het achterste deel zwak, zo bevestigen de computisten dat de zon de door
winterse koude bevroren aarde slechts ten dele en niet geheel bevrijdt; en omdat ze in maart
haar eerste warmte uitstort na de winter, daarom is dit teken in maart geplaatst]
Ter vergelijking, de tekst in Natuurkunde: Die ram hi es starc voren I Achter heeft hi
die craft verloren. I Also es die sonne dan, IW ant haer eracht, die wast haer an. I Si heeft
gehadt dene eracht I Inden winter ende macht.
TAURUS: secundum signum asignatur in aprili scilicet Thaurus. I fortius est Ariete, I ita
( ... ) I Sol existens in aprili I fortior est ( ... ) [het tweede teken hoort thuis in de maand
april, namelijk de Stier. Dat teken is sterker dan de Ram, zo is de zon in april sterker ( ... )]
Natuurkunde: Tander teken dat heet een stier, I Want dan die hetten meret hier, I Om
dat die stier es sterker vele I Dan die ram, so seyd men wele.
CAPRICORNUS: hec est racio, quia nichil aliud est quam capra in pascendo se erigit, ita Sol
existens in iUo mense primo erigit se ad nostrum emisperium [dit is de reden, die niets anders is dan (dat) de steenbok zich opricht als hij eet: zo richt de zon zich in die maand voor
het eerst op naar ons halfrond]
Natuurkunde: Als hi die gheet heten sal I Heft hi sijn hoeft op al I Also doet die sonne
dan I Want si gaet dimmen voert an.'; Leiden: Als die boc wil eten gaen I ... [tekst
breekt af].

Dat het zodiologium van Gerona voor de namen van Ram, Stier en Steenbok heel
exact die verklaringen aanbiedt die ook de Middelnederlandse teksten hebben en
die we in de andere Latijnse bronnen niet aantreffen, is op zich al opvallend genoeg. Maar er zijn daarnaast nog enkele andere opmerkelijke raakpunten. Zo vinHübner 1999: 79; de tekst aldaar p. 82-87.
43 Strecker 1914·
42
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den we in de aan de bespreking van de tekens voorafgaande proloog reeds enkele
voorstellingen en zelfs tournures die met de tekst van de Natuurkunde (en fragment Leiden) parallel lopen. Men vergelijke: 44
Hs. Gerona: diuiserunt antiqui compotiste zodiacum cÎrculum in XII partes equales ( ... )
que signa uocantur [de oude computisten verdeelden de cirkel van de zodiak in twaalf gelijke delen ( ... ) die tekens worden genoemd]
Natuurkunde: In .xij. delen desen cirkel / Deelt men effen ende wel: / Elc deel heet een
tekijn.
Hs. Gerona: signa ista ad modum illorum animalium asignantur et figurantur. non enim
uerum scilicet in ueritate quod ibi sint animalia. sed dicuntur esse animalia propter quasdam proprietates, quas habet Sol existens in diuersis locis illius celi. [die tekens worden
benoemd en uitgebeeld op de wijze van die dieren, niet omdat daar in werkelijkheid dieren zouden zijn, maar ze worden dieren genoemd, omwille van sommige kenmerken die
de zon heeft wanneer ze in verschillende plaatsen van de hemel opkomt.]
Natuurkunde: Aldus noemt die scrifture hier / Elc tekijn na een dier. / Daer om en ist
niet ghedaen / Dat diere an tfirmament yet staen, / Maer die tijt heeft sijn nature / Na
dien dieren, alle vren / Als die sonne daer in gaet.
Hs. Gerona: unde a marcio incipiendum est: quare a marcio, ratio talis est, quia (sicut credit Ecclesia) in marcio factus est sol. [daarom moet men vanaf maart beginnen: waarom
vanaf maart, daarvoor is de reden dat (zoals de Kerk meent) in maart de zon geschapen is.]
Natuurkunde: Die lenten ende threchte jaer / Na astronomien gaen in daer. / Die werelt was oec op die tijt / Ghemaket, des seker sijt.

De zodiak is in twaalf gelijke delen verdeeld die 'tekens' worden genoemd; elk teken wordt naar een dier genoemd, niet omdat er aan het firmament in werkelijkheid dieren zouden zijn, maar omdat de zon daar bepaalde eigenschappen (van die
dieren) heeft; het zonnejaar begint bij de Ram midden maart omdat de zon (Natuurkunde en Leiden: de wereld) op dat tijdstip geschapen is: het zijn drie vrij simpele, veeleer -lijkt me - tot de vulgariserende sfeer behorende voorstellingen, die
wellicht typerend zijn voor het zodiologium als apart tekstgenre, maar die in de
context van encyclopedische of astronomische didactiek minder op hun plaats
waren. Men treft ze daar dan ook zelden of nooit aan, en al helemaal niet zo op een
rijtje bij elkaar als in onze zodiologia het geval is. 4 5
Merken we tot slot nog het volgende op. Bij het vergelijken van het zodiologium
Hübner 1999: 82; Jansen-Sieben 1968 : 341-343.
Daardoor onderscheiden zich de berijmde zodiologia bv. toch weer vrij duidelijk van de dierenriem in Dirc van Delfs Tafel van den kersten ghelove (vgl. hierboven, noot 41), waar althans de eerste twee details ontbreken. Onder de Ram wordt wél vermeld dat in dit teken 'de zon werd gemaakt'
(Daniëls 1937: 28), een voorstelling - 'correcter' dan dat de wereld toen werd gemaakt - die we bijv.
ook aantreffen in John Ashendens Summa iudicialis de accidentibus mundi, op autoriteit van Vincentius van Beauvais en Johannes de Sacrobosco (zie de Middelnederlandse vertaling van de passage bij
Ashenden in Van Gijsen 2002: 73). Verder komt ook hier Bartholomeus' De proprietatibus rerum het
dichtst in de buurt van onze zodiologia; in het begin van het kapittel 'De Zodiaco', heeft hij het over
een 'cireulus obliquus in 12. partes distinctus aequales, quae 12 signa a philosophis sunt vocata' en,
iets verderop, 'Et vocantur animalia, non quia animalia sunt in coelo collocata, sed quia in suis effectibus, animalium talium proprietates aliquas repraesentant'. (Bartholomeus Anglicus 165°: 384-385).
Maar voor het overige staat De proprietatibus, met zijn astrologie op hoog niveau, mijlenver van onze
zodiologia af. Veeleer zal Bartholomeus een bron hebben gekend die met het zodiologium van Gerona van ver of nabij verwant was.
44
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van Gerona met de Middelnederlandse teksten hebben we alsnog de zodiaktekens
buiten beschouwing gelaten waarvan we de verklaring die onze zodiologia aanbieden ook in andere teksten al hadden aangetroffen. Daarom, voor alle duidelijkheid:
in het zodiologium van Gerona treffen we diezelfde verklaringen eveneens aan. De
Middelnederlandse zodiologia gaan dus over de hele lijn met de tekst in het Spaanse handschrift mee. 46 Onder Leo overigens nog één heel opvallend raakpunt je. De
verwijzing naar de hondsdagen en het advies om niet te laten en voorzichtig te zijn
met medicijnen vinden we hier bijna woordelijk terug: unde aliquis non debet se
minui nee uti purgationibus, quia tune sunt dies eanieulares (vg!.: Laten ende nemen
pusoene / Es al quaet dan te doene / [ ... ] / Het is dan in die hontdaghen).47

8 Tot besluit
Als datering voor de Natuurkunde van het geheelal wordt meestal aangenomen:
niet later dan het einde van de dertiende eeuw. Ten laatste tegen het einde van de
dertiende eeuw moet in de (Zuidelijke) Nederlanden een Latijns zodiologium in
omloop zijn geweest dat inhoudelijk het zodiologium van Gerona heel nabij
stond. Naast de bij de Image du monde van Gossouin de Metz aanleunende encyclopedisch-vulgariserende tekst die voor het grootste deel van zijn werk model
heeft gestaan, heeft de auteur van de Natuurkunde ook dit zodiologium als bron
gebruikt. Wellicht min of meer gelijktijdig, maar mogelijk iets later (de BNM geeft
als datering voor het Leidse fragment: 135°, met een vraagteken), is een tweede bewerking van deze tekst in het Middelnederlands gemaakt. Daar de twee volkstalige bewerkingen van elkaar geheel onafhankelijk blijken te zijn, is het waarschijnlijk dat ze op verschillende plaatsen en/of in verschillende milieus zijn ontstaan en
(dus) verschillende exemplaren van de Latijnse tekst als voorbeeld hebben gehad.
Voegen we daaraan toe dat ten laatste omstreeks 1400 in het verre Spanje een tekst
wordt afgeschreven die in zijn oudste kern grote gelijkenis vertoont met het in de
Nederlanden circulerende zodiologium, dan kan geredelijk worden geconcludeerd dat de brontekst waarnaar we op zoek zijn een (althans geografisch) ruime
verspreiding moet hebben gekend.
Voor de laagdrempelige astrologische inhoud ervan bestond kennelijk ook bij
het volks talige publiek belangstelling. Vooral het Leidse fragment vormt van die
belangstelling én van de basale astrologische kennis die daardoor bij een deel van
het lekenpubliek wordt geïmpliceerd een interessante getuige. De Natuurkunde
van het geheelal is weliswaar geen literatuur voor 'echte' geleerden - die communiceerden met elkaar in het Latijn - maar iets voor het grote publiek was deze
tekst evenmin. Dat is hij althans, wat ook de oorspronkelijke intentie geweest mag
zijn, niet geworden. In nagenoeg alle bewaarde handschriften van de Natuurkunde zijn elementen aanwezig (onder meer bijvoorbeeld teksten in het Latijn) die
46 In dit opzicht verwijdert zich Dirc van Delfs Tafel van den kersten ghelove b.v. toch weer van
onze zodiologia, waarmee het, als hierboven aangegeven (zie noot 4I), de verklaringen voor Ram en
Stier gemeen heeft: voor Leeuwen Schorpioen geeft de Tafel vrij 'klassieke' duidingen die manifest
niet die zijn van de Middelnederlandse teksten. Zie ook hierboven noot 4I de divergentie in de toelichting bij Capricornus.
47 Hübner I999: 85; Jansen-Sieben I9 68: 345·
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erop wijzen dat de gebruikers en bezitters van de Natuurkunde ook Latijn kenden
en op zijn minst over enige (naar middeleeuwse normen) wetenschappelijke bagage beschikten. 48 Het Leidse fragment daarentegen, met zijn verwijzing naar Lijsken die zich in de zomertijd verblijdt Want haer herte loopt meyen, Singhen,
springhen ende reyen, en zijn galante uitval naar allen die ooit over maagden en
vrouwen dorperhede spraken, behoort onmiskendaar tot de literatuur in engere
zin: men kan er zich nauwelijks een ander gehoor bij voorstellen dan het publiek
van de 'eigenlijke' literatuur in de volkstaal. Het Leidse fragment heeft ons op het
spoor gebracht van een in de kern vrij oud zodiologium in het Latijn (wellicht negende eeuw), dat in diverse varianten vermoedelijk over een groot deel van WestEuropa verspreid is geweest en dat in de Nederlanden niet alleen model heeft gestaan voor de semi-wetenschappelijke Natuurkunde van het geheelal, maar ook
voor een volkstalig zodiologium dat voor een heel wat ruimer, minder intellectueel publiek dan dat van de Natuurkunde bestemd was. Dat bij de toehoorders van
het abel spel Vanden winter ende vanden somer, waarin naar de 'twaalf tekens' vrij
terloops wordt verwezen, heel goed enige gevulgariseerde kennis van de astrologie, meer bepaald van de zodiak, aanwezig kan geweest zijn, wordt door dit laatste zo niet voor een deel verklaard, dan toch heel expliciet bevestigd.
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De Middelnederlandse Parthonopeus
van Bloys en zijn Oudfranse origineel Een
studie van de vertaal- en bewerkingstechniek / Anne Reynders. - Leuven: Peeters
2002. - 329 p. (Antwerpse studies over N ederlandse Literatuurgeschiedenis 8)
ISBN 90-429-1 178-6 Prijs onbekend

Dit is de handelseditie van het proefschrift waarop Anne Reynders in 1999 aan de Katholieke
Universiteit te Brussel promoveerde. Onderwerp van haar studie is een Middelnederlandse
ridderroman genoemd naar Parthonopeus, zoon
van de graaf van Blois en Angers en neef van de
Franse koning Clovis. Tijdens een jachtpartij in
de Ardennen verdwaald en bij zee uitgekomen
wordt Parthonepeus met een onbemand schip
naar de betoverde stad Chiefdore gevoerd, waar
hij een liefdesrelatie aanknoopt met Melioer, de
nog ongehuwde heerseres van Constantinopel.
Parthonopeus moet echter beloven om haar alleen in het donker van hun nachtelijk bed te ontmoeten; pas na tweeëneenhalf jaar kunnen ze
trouwen en mag hij haar bij daglicht aanschouwen. Na verloop van tijd wordt zijn nieuwsgierigheid Parthonopeus te machtig. Als hij op een
nacht licht maakt en zijn (beeldschone) geliefde
aanschouwt, roept hij daarmee groot onheil over
zich af. Melioer verbant hem uit de onttoverde
stad en door verdriet verdwaasd leeft Parthonopeus lange tijd als een soort wildeman in de bossen. Maar door bemiddeling van Melioers zuster
Urake weet Parthonopeus op tijd in vermomming Chiefdore te bereiken, waar een groot toernooi wordt gehouden met de hand van Melioer
als inzet. Uiteindelijk wordt Parthonopeus tot
winnaar van het toernooi uitgeroepen en trouwt
hij met Melioer. In een vervolg neemt de sultan
van Perzië geen genoegen met de toernooi uitslag
en komt hij het land belegeren, waarna uitvoerige gevechten tussen christenen en heidenen uitbreken.
De Middelnederlandse ridderromans uit de
dertiende en veertiende eeuw zijn voor het overgrote deel slechts fragmentarisch overgeleverd.
De verklaring moet wel zijn dat de berijmde teksten over Artur en Karel langzamerhand uit de
mode raakten of werden omgewerkt tot prozaromans. De in onbruik geraakte handschriften
(ook al niet spectaculair verlucht) werden in later
tijd vaak alleen nog gewaardeerd door de boekbinder, die het perkament versneed en gebruikte

als versteviging in boekbanden of als grondstof
voor lijm. Dit lot onderging ook de Parthonopeus van Blois. Er zijn fragmenten teruggevonden die tot vijf verschillende handschriften hebben gehoord; tevens kennen we resten van een
Ripuarisch afschrift. Deze gebrekkige overlevering (die overigens wel lijkt te wijzen op een behoorlijke populariteit van de Parthonopeus in de
Nederlanden), gevoegd bij de wetenschap dat de
roman naar een Oudfrans origineel is vertaald of
bewerkt, bepaalt in sterke mate de richting van
Reynders' onderzoek. Ze kiest voor een 'vertaalbeschrijving', een nieuwe vergelijking van voorbeeldtekst en verdietsing.
Het begin van de studie is gewijd aan de Oudfranse Partonopeu de Blois. Allereerst komt de
historische context aan bod (hoofdstuk I). De
meest oorspronkelijke Partonopeu is vermoedelijk de versie zonder continuatie, circa 1182-1 185
geschreven aan het hof van de graven van Blois,
die zich net als andere machtige vazallen verzetten tegen de centralisatiepolitiek van de Franse
koningen. De literaire analyse (hoofdstuk 2) onderzoekt het netwerk van intertekstuele verwijzingen naar de antieke roman (Roman de Troie),
de Arturroman (Yvain) en de hoofse minnelyriek. Bijzonder is de rol van de (onbetrouwbare)
verteller, die zijn verhaal vaak onderbreekt voor
interventies in de ik-persoon waarin hij uitweidt
over zijn eigen liefde. Reynders is geneigd om de
roman met Michaël Zink in verband te brengen
met het subgenre van de roman méditerranéen,
waartoe bijvoorbeeld ook de Floire et Blanchefleur behoort.
In hoofdstuk 3 brengt Reynders de handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse
Parthonopeus gedetailleerd in kaart; in hoofdstuk
4 schetst ze het profiel van de Oudfranse grondtekst door na te gaan welke verschillen in de handschriftelijke traditie zijn terug te vinden in de verdietsing. De Middelnederlandse dichter moet
gewerkt hebben naar één Oudfrans handschrift dat
verloren is gegaan. Het behoorde tot de zgn. derde groep (versie-met-continuatie) maar vertoonde ook enige verwantschap met handschrift A uit
de zgn. tweede groep. Dit kan een gevolg zijn van
contaminatie of van het feit dat de grondtektst een
ouder tekststadium vertegenwoordigt dan de overgeleverde Oudfranse handschriften. Bij de vergelijking van de Parthonopeus met de Partonopeu
moeten derhalve alle handschriften uit de derde
groep en handschrift A betrokken worden.

9°

BOEKBEOORDELINGEN

Hierna volgen de belangrijkste hoofdstukken
van het boek, over de vertaaltechniek (hoofdstuk
5), de centrale bewerkingstechniek (hoofdstuk
6), de afwijkingen van de centrale bewerkingstechniek (hoofdstuk 7), de bewerking van de
vertellersinterventies en het epische deel van de
continuatie (hoofdstuk 8) en het Middelnederlandse slot (hoofdstuk 9).
De Parthonopeus is net als de Oudfranse voorbeeldtekst gedicht in paarsgewijs rijmende verzen. Met deze belangrijke verstechnische beperking moest de Middelnederlandse dichter dus
rekening houden bij het overzetten van de Franse
tekst. Daartoe verplaatste hij woorden, koos andere woorden met vergelijkbare betekenis, liet
woorden weg, of voegde juist extra woorden toe.
Bij dit proces worden herhaaldelijk andere accenten gelegd. Tot de centrale bewerkingstechniek
rekent Reynders de (ook uit andere studies bekende) tendensen idealisering, vervaging en rationalisering. Opmerkelijk is echter dat zij - anders
dan bijvoorbeeld Van Oostrom in zijn bewerkingsonderzoek van Lantsloot vander Haghedochte (198 I) - aan deze accentverschuivingen
geen belangrijke conclusies verbindt voor wat
betreft de betekenis van de Middelnederlandse
tekst of voor de contouren van het geïntendeerde publiek: 'Veeleer zal ik dit centrale bewerkingsprofiel als achtergrond gebruiken bij het
interpreteren van de afwijkingen van het Oudfranse origineel die daar niet in passen' (p. 165).
Methodologisch is het origineel en belangwekkend dat Reynders de in hoofdstuk 5 en 6
geconstateerde verschillen gebruikt als een neutraa filter, waartegen de resterende afwijkingen
(besproken in hoofdstuk 7 en 8) meer betekenis
krijgen. Het doet echter a posteriori wel vraagtekens rijzen bij de gescheiden behandeling van
vertaal- en bewerkingstechniek. Niet altijd is het
namelijk mogelijk om vast te stellen of aan verschillen met het Oudfrans enkel verstechnische
of ook inhoudelijke motieven ten grondslag liggen. Worden Oudfranse woorden niet vertaald
omdat de Nederlandse dichter ze als versvulling
beschouwde of omdat hij andere accenten wilde
leggen? Het lijkt ook wat omslachtig om eerst bij
de vertaaltechniek (hoofdstuk 5) een paragraaf
over 'verduidelijking' op te nemen en vervolgens
bij de bewerkingstechniek (hoofdstuk 6) een paragraaf aan rationalisering te wijden. Had het
niet voor de hand gelegen om - in navolging van
Van der Poel in haar proefschrift over de Middelnederlandse Rose-bewerkingen (1989) - dit
alles als één complex in één hoofdstuk te behandelen?
In hoofdstuk 7 bespreekt Reynders een aantal
ingrepen die door de roman verspreid opduiken.

'Deze afwijkingen [... ] kunnen volgens mij alleen
samenhangend worden verklaard als we aannemen dat ze aanpassingen zijn geweest aan de historische context waarin de Middelnederlandse
roman tot stand is gekomen' (p. 223)' Het citaat
wekte enige onrust bij me op. Wordt hier niet
een conclusie gepresenteerd als een premisse?
Lezing en herlezing van het hoofdstuk kon de
indruk van een 'petitio principii' bij mij niet geheel wegnemen. Diverse tekstverschillen met de
Partonopeu worden geïnterpreteerd als historische toespelingen voor een Brabants hertogelijk
publiek circa 1256-1260. Sommige zouden tot
doel hebben de roemrijke Duitse relaties van de
Brabantse hertogen te releveren. Maar de beschreven spanningen tussen de Franse koning en
zijn onrechtvaardig behandelde grote vazallen die in de Middelnederlandse bewerking zijn
overgenomen - kunnen alleen indirect geprojecteerd worden op de historische situatie in de N ederlanden. De Brabantse hertogen waren in hun
relatie met hun leenheer (de Duitse keizer) immers veel onafhankelijker. En weliswaar veroorzaakten hun pogingen om zelf een centraal gezag
te vestigen in de tweede helft van de dertiende
eeuw de nodige spanningen en onlustgevoelens
bij de hoge adel in Brabant, maar dat is wel een
niveau lager in de feodale pyramide. Bovendien
blijft onduidelijk waarom sommige verschillen
met de Oudfranse voorbeeldtekst niet ook als
een spel met literaire motieven geïnterpreteerd
kunnen worden (Ardennen, parvenu-motief).
Daarom acht ik Reynders' hypothese dat de
Parthonopeus voor Brabantse hertogelijke kringen bestemd is geweest, terwijl de opdrachtgever
achter het werk tot de hoge Brabantse adel behoorde (vgl. p. 254), te weinig dwingend.
De resterende bewerking wordt in de laatste
twee hoofdstukken besproken. De Middelnederlandse dichter schrapt veel details uit het epische deel van de continuatie; in de vertellersinterventies gebeurt dat minder vaak maar wel
ingrijpender (hoofdstuk 8). Voor het Middelnederlandse slot zijn geen parallellen in het Frans
aanwezig; Reynders vermoedt - gezien ook de
mogelijke toespelingen op de Trojeroman van
Segher Diengotgaf - dat de Parthonopeus-dichter een eigenhandig slot heeft vervaardigd. Niettemin maant ze tot voorzichtigheid, omdat ons
zicht op de Oudfranse grondtekst beperkt is. De
grote plaats die de list in het Middelnederlandse
slot krijgt (hoofdstuk 9), onderstreept volgens
Reynders het ideaal dat in de hele roman wordt
uitgedragen, met name door het optreden van
Urake: 'dat van een doortastende listigheid [...]
die ten dienste wordt gesteld van het inqividuele
geluk' (p. 299).
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AI met al heeft Reynders een degelijke studie
geschreven. Blijkens de eerste hoofdstukken is zij
niet alleen goed ingevoerd in de Oudfranse
(vak)literatuur maar ook in staat eigen standpunten in te nemen. In de latere hoofdstukken weet
zij meestal zorgvuldig te argumenteren, en dat in
een rustige en heldere stijl. Hopelijk draagt dit
proefschrift ertoe bij dat alle fragmenten van deze
interessante tekst eindelijk eens samen worden
uitgegeven, volgens de huidige stand van het onderzoek. De slordige en moeilijk bereikbare uitgave van het leeuwendeel door Bormans (uit
1871) is hoognodig aan vervanging toe.
A. Th. Bouwman

Het volle leven: Nederlandse literatuur
en cultuur ten tijde van de Republiek
(ca. I550-I8oo) / René van Stipriaan.
Amsterdam: Prometheus, 2002. - 351 p.
ISBN 90-5333-997-3 Prijs: €32,50
Het volle leven van René van Stipriaan is een
prachtig boek dat de enthousiaste receptie die
het in de pers heeft gekregen meer dan waard is.
Het boek biedt een sprankelende en gevarieerde
kennismaking met de vroegmoderne Nederlandse culturele wereld. Via Van Stipriaans beeldende taalgebruik en de daadwerkelijk illustratieve illustraties komt de wereld van Bredero,
Vondel en Hooft, van Bontekoe, Bekker en Pels,
van Poot, Corver en Paape tot leven. Het volle
leven is een reisgids. De lezer gaat een avondje
naar het Amsterdams toneel, kijkt door microscopen naar de mens en door telescopen naar de
macrocosmos, ziet de Republiek worstelen in
haar ontstaansstrijd, brengt verre landen in
kaart, bezoekt de statige buitens in de Beemster,
ontdekt de Rozenkruisers, bezoekt de drukkerij
van Plantijn, koopt stiekem verboden lectuur
onder de toonbank, ziet de discussies tussen cartesianen en voetianen hoog oplaaien, deelt de natuur in handzame kabinetten in, maakt de eerste
steenlegging van het genootschap Felix Meritis
mee, drinkt thee met W olff en Deken in het rieten
kluisje, ziet de economie vervallen, de revolutie
naderen. En overal is de literatuur: als opstoker
der gemoederen, commentator op religieuze
twisten, propaganda voor politieke groepen,
verbeelding van de kosmische harmonie, om te
stichten en te vermaken. Maar waarschijnlijk
hoef ik u dit helemaal niet te vertellen: u heeft het
boek al lang gelezen, u gebruikt het misschien
zelfs al in uw colleges.
Deze recensie betreft niet zozeer Van Stipriaans boek als wel zijn boek als leermiddel. Ik wil
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enkele reflecties optekenen over de studeerbaarheid van Het volle leven, over de bruikbaarheid
ervan voor colleges Vroegmoderne Nederlandse
taal en cultuur. Weliswaar is het niet als leerboek
geschreven, maar op die manier komen tevens
vragen aan de orde, m.n. over de ordening van
het boek en over de structurering van het materiaal, die de merites van het boek ook los van het
onderwijs raken.
Het boek leent zich uitstekend als inleiding op
de literatuur van de vroegmoderne tijd en zal dan
ook waarschijnlijk het meeste ingezet worden
bij eerstejaarscolleges. Men kan de studenten het
boek prima zelfstandig laten lezen, naast de colleges, bij wijze van introductie op de periode. In
de werkcolleges kan men dan losjes refereren aan
het werk. De calculerende student behoeft echter meer stok achter de deur: als het boek niet als
tentamenstof wordt meegenomen, dan zal het op
de plank blijven staan. En dan beginnen de problemen, want wat bevraagt men eigenlijk uit Het
volle leven? Het boek is zo vol, dat men de studenten onmogelijk op kale feiten kan toetsen.
Wanneer leefde Vondel en welke genres beoefende hij? Wat is de humorenleer? Wat voor
soort blad was de Post van den Neder-Rhyn? Uit
welke onderdelen bestaat een embleem? De antwoorden op deze vragen zijn wel ergens in het
boek te vinden, maar zij staan - vaak zonder veel
onderscheid - ingebed in vele, vele andere feiten,
namen en titels en het is niet verwonderlijk dat
studenten al snel door de bomen het bos niet
meer ZIen.
Chronologie gaat ook de redding niet zijn: het
boek cirkelt steeds door de tijd heen, veel hoofdstukken beginnen min of meer eind zestiende
eeuw om dan door te groeien naar het einde van
de zeventiende of het begin van de achttiende
eeuw. Het volgende hoofdstuk springt dan weer
terug. De achttiende eeuw zelf is grotendeels gevat in het laatste hoofdstuk en daar moeten dan
plots zo veel nieuwe ontwikkelingen gegeven
worden, dat het echt onoverzichtelijk wordt.
Ook de opeenvolging van literaire stromingen
en de ontwikkelingen in genres bieden weinig
houvast: het is vrijwel onmogelijk om op basis
van dit boek alléén de studenten duidelijk te maken wat de rederijkersliteratuur was en waarin
deze verschilt van de nieuwe Renaissanceteksten.
Informatie over de onderlinge verhouding rederijkerij, Humanisme en Renaissance moet bijeengesprokkeld worden over veel verschillende
hoofdstukken, en dan zijn zij vaak ook nog eens
behoorlijk vaag. Een deelantwoord op de verhouding Middeleeuwen-Humanisme-Renaissance kan de student bijvoorbeeld vinden op pagina 127. Daar stelt Van Stipriaan bij de
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bespreking van allegorieën - hun werking in
kunst, literatuur, geschiedschrijving en bijbel dat in de Middeleeuwen het klassiek allegorische
denken geheel in dienst was komen te staan van
de christelijke theologie. Hij vervolgt:
Door de filologische activiteiten van humanisten
werden klassieke en christelijke wereld weer wat uit
elkaar getrokken, maar dat leek alleen maar tot nog
meer ruimte te leiden voor het leggen van verbanden tussen antieke en christelijke vormen van 'weten'. In de Renaissance waren de verborgen inzichten vaak tegelijk goddelijk en werelds. En als gevolg
van de diepgaande studie van de klassieke bronnen
werd het reservoir aan betekenisrijke beelden alleen
nog maar groter.
Knappe student die hiermee uit de voeten kan.
Het einde van de Renaissance is ook enigszins
impressionistisch. Van Stipriaan laat na de Renaissance een periode aanbreken van Frans-klassicisme, satire, ironie en libertinisme. Hij gaat in
op de poëtenstrijd, op de hekelcultuur (Weyerman), die hij verklaart via de economische stagnatie vanaf eind zeventiende eeuwen door het
Frans-klassicisme: geloof in regels leidt tot ruzies en stilstand. Zijn stelling dat het moeilijk
vast te stellen is hoe sterk het economisch verval
ingreep op het culturele leven van de achttiende
eeuw, suggereert dat dit wél het geval was: de hekelcultuur zou hier een effect van zijn en die zou
weer 'overslaan' naar het toneel. Het zijn dit
soort suggesties die het boek niet veel helderder
maken en die neigen naar een achttiende-eeuwse
interpretatie van de ontwikkelingen. Maar dat
men in die tijd het economisch verval als oorzaak
zag voor moreel en literair verval, wil nog niet
zeggen dat wij nu die redenering klakkeloos
moeten overnemen. Het is onduidelijk wanneer
nu precies de door Van Stipriaan beschreven
'sfeer van verstarring en ingekeerdheid die zo
lang over de Nederlandse letteren had gelegen' is
begonnen, maar waarschijnlijk met de introductie van het Frans-klassicisme, dat hij inderdaad
als een star wettensysteem omschrijft. In hoofdstuk 6 duidt Van Stipriaan deze' crisis in de literatuur' weer als 'onvermogen om aan te sluiten
bij nieuwste inzichten in de natuurwetenschap
en filosofie'. Ook hier gaat het weer om suggestieve uitspraken waar de specialist zich wel iets
bij kan voorstellen, maar die niet worden uitgewerkt of beargumenteerd, zodat zij in de lucht
blijven hangen. Wat Van Stipriaan geloof ik bedoelt is dat dichters als Poot rond I720 én de fysico-theologische dichters na hen natuur 'nog altijd' belaadden met morele, mythologische en
religieuze betekenissen en niet - zoals Bellamy
ná 1780 de persoonlijke esthetische natuurbele-

ving centraal stelden. Empirisme wordt hier tot
model voor goede literatuur verheven, en omdat
daarnaast literatoren die wél aansloten bij de
nieuwste inzichten uit de filosofie (Lodewijk
Meijer, Hendrik Doedijns, Jakob Zeeus, Willem
Goeree, Arnold Houbraken, Cornelis de Bruyn
bijvoorbeeld) niet tot de canon behoren en niet
of nauwelijks behandeld worden, lijkt de 'sfeer
van verstarring' eerder voort te vloeien uit de
perceptie van de auteur dan uit de tijd van het
Frans-klassicisme.
Veel onduidelijkheid lijkt te komen doordat
Van Stipriaan elegante verbindingen wil maken
in de grote variëteit aan onderwerpen. Tot een
daadwerkelijke structurering komt hij echter
niet en de gesuggereerde verbanden maken het
boek vaak onduidelijker dan dat zij het leesbaar
maken. Zo suggereert hij - omdat hij van canonvorming naar periodieken wil overstappen - dat
tijdschriften in de achttiende eeuw vooral ontwikkeld worden vanwege een probleem in de afzetmarkt: de Nederlandse uitgevers verliezen
hun Franse handel, het aantal Nederlandstalige
titels neemt toe en die moeten ergens afgezet
worden; de oplossing zou gevonden worden in
het periodiek. Een en ander moet ook verklaren
waarom de canonvorming blijft steken na het
Panpoëticon Batavum: 'Aldus was het niet zozeer de canon als wel het nieuwe boek dat volop
de aandacht vroeg'. De lezer blijft met veel vragen achter.
Ook al is er vooral op de behandeling van de
achttiende eeuw veel aan te merken - zo vind ik
de titel voor het laatste hoofdstuk 'Dromen van
betere tijden' niet in verband staan met de maatschappelijke slagkracht van de achttiende-eeuwse letterkundige wereld -, toch doet me dat niet
concluderen dat het boek onbruikbaar is voor in
de colleges. Er dient alleen een belangrijke keuze
gemaakt te worden: wil men het college (blijven)
vormgeven naar literaire vormen, genres en stromingen, of volgt men Van Stipriaans functionalistische benadering en kiest men voor een meer
cultuurhistorische benadering? In het eerste geval zal de docent veel moeten sturen, passages
moeten verduidelijken, primaire literatuur moeten aanleveren om de gesignaleerde ontwikkelingen vaste vorm mee te geven.
In het tweede geval zou men de weken kunnen indelen naar de verschillende functies die literatuur bekleedde in de vroegmoderne tijd. Bij
de week 'Literatuur als sociaal bindmiddel' kan
men dan aandacht bieden aan de rederijkerskamers, het voorlezen van literatuur, gelegenheidgedichten, drempeldichten bij bundels. 'Literatuur en politiek' bespreekt de Opstand, het
Wilhelmus, pamfletten en de Bestandstwisten.

BOEKBEOORDELINGEN

In de week 'Literatuur en (natuur)wetenschap'
passeren humorenleer, microcosmos-macrocosmos, rationalisme, en fysico-theologie de revue.
Aan de hand hiervan kan men wellicht aandacht
besteden aan de ontwikkeling van een allegorische via een emblematische naar een empirische
literatuuropvatting. Bij 'Productie, distributie en
consumptie van literatuur' wordt de geldelijke
kant besproken, de grote rol die uitgevers speelden, de lezers waarvoor men schreef. Identiteitsvorming kan een thema zijn, net als canonvorming. Uitgangspunt is steeds om te laten zien
hoe Nederlandse vroegmoderne literatuur gestalte kreeg binnen deze velden, hoe die literatuur steeds een actieve rol speelde. Literaire teksten zijn dan steeds voorbeelden: een volledig
chronologisch overzicht kan niet gegeven worden, veel canonieke werken zullen onbesproken
blijven. Genreleer en stromingen verdwijnen
dan grotendeels naar het tweede jaar.
Men zou samen met de studenten kunnen kijken naar de selectiecriteria van Van Stipriaan om
zo zijn achterliggende literair-historische visie te
ontrafelen. Laat ze de index eens kritisch doornemen, misschien die naast een index van een oude
literatuurgeschiedenis leggen, en bestuderen
waarom aan bepaalde auteurs veel of weinig aan-
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dacht wordt besteedt. Zo kunnen ze ontdekken
dat Antonides van der Goes maar éénmaal wordt
genoemd - in een rijtje namen van auteurs waarvan David van Hoogstraten het verzameld werk
verzorgde -, terwijl aan Janus Dousa op verschillende plaatsen uitgebreid aandacht wordt besteed. Waarom is dat? Niet zozeer vanwege Dousa's literaire productie, maar vanwege zijn rol in
het beleg van Leiden, het zingen van zijn Latijnse
teksten bij de feestelijkheden rond de opening
van de Leidse universiteit, zijn medeplichtigheid
aan het creëren van de Batavenmythe etc. Blijkbaar is Van Stipriaan meer geïnteresseerd in
canonvorming, in de maatschappelijke rol van literatoren en de manier waarop zij hun tekstuele
productie inzetten voor politieke doelen, voor
natie/identiteitsvorming, vechten voor individuele vrijheid.
Zo is Het volle leven niet het ideale handboek
dat de grote lijnen in overzichtelijke punten op
een rijtje zet. Maar voor iedereen die thuis wil raken in de vroegmoderne letterkunde is het een
spannende gids, die weliswaar sommige gebieden niet of nauwelijks in kaart brengt, maar die
aanzet tot verdere ontdekkingsreizen.
Inger Leemans

Signalementen
Op reis met Memoria / Peter de Wilde,
Annelies van Gijsen, Jesse Mortelmans
en Patricia Stoop (red.). Hilversum:
Verloren, 2004. - r65 p. (Middeleeuwse
Studies en Bronnen 8r)
rSBN 90-6550-809-0 Prijs: €r7,-

Deze bundel komt voort uit het onderzoeksproejct 'Memoria in de middeleeuwen' dat wordt
uitgevoerd aan de Universiteit van Antwerpen.
Binnen dit project heeft memoria een veel bredere betekenis dan nagedachtenis of geheugen twee betekenissen die binnen de mdiëvistiek
meer vertrouwd zijn. De editeurs van de bundel
hanteren een veel sterker letterkundig begrip:
'Onder memoria verstaan we de strategieën, die
de schrijver gebruikt om zijn teksten vlotter ingang te doen vinden in het geheugen van de middeleeuwse toehoorder/lezer, of de methodes die
de toehoorder/lezer aanwendt om zich tekstdelen eigen te maken' (Woord vooraf, P.7). Deze
omschrijving maakt de weg vrij voor literairhistorisch onderzoek naar geheugenvoorstelingen,

herinneringstechnieken en meditatieve motieven
in teksten. In de onderhavige bundel is dat toegespitst op 'allegorische reisverhalen', in het bijzonder het thema van pelgrimages. Veel aandacht
gaat uit naar de Pèlerinage de Vie humaine als bedevaartsallegorie in relatie tot memoria. Twee
bijdragen behandelen de tekst - zowel het Franse
origineel als de Middelnederlandse vertalingen met aandacht voor de verbeelding van het geheugen (Fabienne Pomel en Ingrid Biesheuvel), terwijl ook de meer algemene en tamelijk theoretische inleiding (Peter de Wilde) uitgaat van de
Pèlerinage. Verder biedt de bundel bijdragen
over invloeden van de Pèlerinage in toneelteksten
(Van Gijsen), over de allegorie van de pelgrim in
Hadewijchs vijftiende Brief (Willaert), een nog
niet eerder geïdentificeerde bewerking in strofen
van De tribus dietis van Robert de Sorbon, teksten over geestelijke pelgrimsreizen als meditatielectuur (Miedema) en een bijdrage over memoria in Dantes Goddelijke komedie.
Geert Warnar
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De ene leeuw is de andere niet: zeven
maal De Leeuw van Vlaenderen / Edward Vanhoutte (red.). - Antwerpen:
AMvc-Letterenhuis, 2002. - 176 p.: ill.; 24
cm. - (AMvc-publicaties; 5)
ISBN 9°-76785-°5-8 Prijs €I 1,00
Alhoewel deze bundel al is verschenen in 2002
verdient hij het toch kort besproken te worden.
In het kader van de herdenking van de Guldensporenslag (1302) en het verschijnen van een
nieuwe tekstkritische editie is een aantal auteurs
gevraagd Hendrik Consciences De Leeuw van
Vlaenderen (1838) te herlezen en daarover vanuit
hun eigen discipline te rapporteren. Dit leverde
een interessant overzicht op over de stand van zaken rond het onderzoek naar Consciences beroemde werk, waarmee hij de Vlamingen zou
hebben leren lezen - de roman markeert het begin van de Vlaamse literatuur. Zoals achterop het
boek staat zijn Consciences boek en de verhaalstof gaan behoren tot het (Vlaamse) collectieve
geheugen, 'maar of De Leeuw nog daadwerkelijk
gelezen -laat staan herlezen - wordt, is veel minder duidelijk'. De redactie wilde graag argumen-

Twee middeleeuwse beestenboeken: het
8eestenboek van Pierre de Beauvais &
Het 8eestenboek van de Liefde van Richard de Fournival / J ulia C. Szirmai en
Reinier Lops (Vert.). - Hilversum: Verloren, 2005. - 96 p. (MemoranduM 5)
ISBN 9°-655°-845-7 Prijs: €14,De MemoranduM-reeks van uitgeverij Verloren,
opgezet om Oudfranse teksten in modern Nederlands beschikbaar te stellen, is uitgebreid met
alweer een vijfde deel. Dit keer komen twee dertiende-eeuwse beestenboeken aan bod. De vertaling is verzorgd door Julia Szirmai, die de beide
teksten eveneens heeft voorzien van een heldere
inleiding, en Reinier Lops. Om de inhoud ook
toegankelijk te maken voor studenten en geïnteresseerde leken hebben zij tal van verklarende
noten toegevoegd. De twee bestiaria geven een
prachtig inkijkje in een genre dat toentertijd erg
populair was in de volkstaal. Het Bestiaire van
Pierre de Beauvais is een losse verzameling dierenbeschrijvingen met meer aandacht voor de
morele en religieuze betekenis dan de natuurkundige eigenaardigheden van de dieren. Heel anders

ten voor het (her)lezen van de roman verzamelen,

is het Bestiaire d'Amour van Richard de Fourni-

aldus het woord vooraf (Van Dijck). Ondanks
het feit dat maar enkele van de zeven bijdragen
aan de bundel blijk geven van daadwerkelijke
(her)lezing van de tekst spoort de bundel wel degelijk tot (her)lezing aan (waarbij dan wellicht te
denken is aan 'lezing' voor Nederlanders en 'herlezing' voor Vlamingen? Het zou interessant zijn
geweest als er in een bijdrage was ingegaan op de
receptie van de roman in Noord en Zuid).
Na een algemene inleiding komen achtereenvolgens aan de orde een analyse van het voorwoord
van ConscÎence (Fonteyn), een literaire analyse van
de openingspagina's (Van Iseghem), en - vanaf hier
zonder duidelijke blijk van (her)lezing van de roman door de auteurs - de historische achtergronden van de slag bij Kortrijk (Mertens), het belang
van een analyse van de historische achtergrond
vanuit het perspectief van de militaire geschiedenis
(FaIter), Conscience en het marionettentheater de
Poesje van Antwerpen (Thijs), Conscience en zijn
werkzaamheid en invloed op muziekgebied (Dewilde) en de plaats van de roman tussen andere romantische werken uit binnen- en buitenland in de
beeldende kunst (Stroobants).

val: hij gebruikt de dierensymboliek om een goed
gecomponeerd liefdestraktaat op te zetten. De eigenschappen van de dieren worden door tal van
ingenieuze redeneringen gebruikt om de jaloezie,
wanhoop en machteloosheid van de afgewezen
minnaar te illustreren en de hoofse liefde te parodiëren. Is de eenhoorn bij Pierre de Beauvais een
symbool voor de Zoon van God die afdaalde in
de schoot van de maagd Maria, bij Richard de
Fournival staat hij voor de minnaar die door
Amor naar de schoot van een betoverende maagd
wordt gelokt om daar te sterven aan wanhoop.
Door deze uitgave, die bovendien wordt opgesierd door veel afbeeldingen van mooie miniaturen, geven de vertalers zicht op de boeiende middeleeuwse wereld van kennis over de natuur,
(bij)geloof en liefde.

Karina van Dalen-Oskam

Lydeke van Beek
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Men zou moeten zeggen dat de intellectueel in zo'n postmoderne ver
houding van fictie en werkelijkheid niet meer boven de dingen
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staan,

niet als hogere instantie de beperkingen kan benoemen omdat hij doo
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de gebeurtenissen wordt ingehaald. Dit is in Tongkat echter niet het ge
val, omdat Juans gevangenschap hem daarvoor beschermt. Net zoals d
geëngageerde intellectueel in Blokken ondanks zijn duidelijk standpun
geen verandering kan initiëren omdat hij gevangen is in de kerker en daa
geen publiek heeft, verandert Juans geïsoleerde positie in de kerker zijn
rol. Voor hem is de kerker geen belemmering, maar een bescherming.
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FRANS-WILLEM KORSTEN

De waarde van hypocrisie: Vondels spel met
politiek en religie in Lucifer, Salmoneus en Faëton
Abstract - Hypocrisy is often seen as a skill that pragmatic and ambitious politicians must be able to use (Machiavelli) or as an inevitable phenomenon in complex
organisations (Krasner 1999). An analysis of three plays by the Dutch seventeenth-century playwright Joost van den Vondel - Lucifer, Salmoneus and
Faëton - provides us with a different possibility. These plays study three different
modalities of hypocrisy in order to find out how hypocrisy can destroy or underpin a workable or valid political organisation. The three modalities are: God's
ultra-hypocrisy (which destroys society), pragmatic hypocrisy (which allows a
society to keep going) and structural hypocrisy (which pro duces an ongoing
questioning of the validity of political representation). With re gard to the latter,
the contention in this article is that hypocrisy is structurally, functionally built in
into any form of political representation.

Op het moment van schrijven, eind augustus 2005, hebben de Rolling Stones een
relletje vanwege het feit dat zij in een nummer over Amerikaanse neo-conservatieven zinspelen op president Bush: 'You call yourself a Christian, I call you a hypocrite'. I In gelezen vorm is het ritmisch niet helemaal 'je-dat'. Wat ritme betreft
had Joost van den Vondel misschien meer in huis. Ook Vondel heeft hypocrisie
herhaaldelijk aan de kaak gesteld, bijvoorbeeld in 'Roskam' dat opent met:
Hoe koomt, doorluchte Drost, dat elck van Godsdienst roemt,
En onrecht en geweld met desen naem verbloemt?
Als waer die saeck in schijn en tongeklanck gelegen
(Vondel, Roskam, r. 1-3)

De discrepantie tussen wat men behoort te doen of zegt te doen en wat men in
werkelijkheid doet, is blijkbaar een probleem van alle tijden. De hypocriet is vals
en huichelachtig: een bedrieger die de waarden corrumpeert die hij zegt voor te
staan. Vraag is of deze tegenstelling zelve niet vals is. Zo heeft Vondel enkele toneelstukken geschreven waarin hij hypocrisie niet behandelt als een menselijke
zwakheid of zonde. Hypocrisie lijkt in Lucifer (1654), Salmoneus (1657) en Faëton (1663) eerder een vereiste voor een werkbare, deugdelijke politieke organisatie van de maatschappij.
Voor de goede orde: het gaat in deze stukken niet om hypocrisie als een onvermijdelijk en onwenselijk schaduweffect van politiek handelen, maar verrassend
genoeg om hypocrisie als noodzaak, dus niet als corrumperende maar politiek
I Dat de Stones zelve ook de discrepantie kennen tussen wat ze 'hier' óf' daar' zeggen, blijkt uit het
diplomatieke antwoord van MickJagger in een van de vele nieuwsshows die het issue oppikte: 'It is
not really aimed at anyone. I1's not aimed, personally aimed, at President Bush. It wouldn't be called
"Sweet Neo Con" if it was.' hup:/ /www.cnn.com/zoo5/sHOWBIZ/Music/o8/II/rolling.stones.ap/
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productieve kracht. Vooraleer ik op die stukken inga is het daarom goed iets meer
te zeggen over het specifieke karakter van hypocrisie - afgezet tegen vergelijkbare termen als leugenachtigheid en verraderlijkheid. De grond van mijn vergelijking is: 'representatie'.
Het woord hypocrisie gaat terug op het Latijnse hypocritus, wat op zijn beurt
teruggaat op het Griekse hypokritès: waarzegger, acteur of huichelaar. Het Latijnse woord werd meestal gebruikt voor een acteur. In het middeleeuwse Latijn
schoof deze betekenis steeds meer op naar huichelaar. Het is klaarblijkelijk een
woord dat semantische tegenstellingen verbindt. Van een waarzegger wordt verwacht dat hij de ware betekenis van obscure tekens onthult, terwijl de huichelaar
juist ware motieven verhult of principes voorstaat die hij zelf niet in de praktijk
brengt. De acteur houdt het midden tussen deze twee uitersten. Hij moet de schijn
van waarheid ophouden, is niet verplicht oprecht te zijn, of om dingen oprecht te
zeggen en handelt volgens principes die hij al dan niet zelf aanhangt.'
In relatie tot liegen en verraden valt het volgende op. Er zijn situaties waarin
mensen op een eerbare manier kunnen liegen - en hebben gelogen. In tegenstelling
hiermee lijkt de hypocriet altijd de waarden te corrumperen die hij als belangrijk
presenteert. Toch is de hypocriet niet louter een negatieve figuur, zoals duidelijk
wordt door het contrast met de verrader. Een verrader doet iets wat tegenovergesteld is aan de belangen die hij eerder nastreefde of waarden die hij voorstond.
Zo'n plotselinge kentering wordt als verwerpelijk beschouwd, kan zelfs onrechtmatig zijn. De verrader kan dan ook in bepaalde omstandigheden voor het gerecht
worden gesleept. Afgezet hiertegen blijkt: hypocrisie is misschien niet eervol,
maar het is ook niet immoreel of onwettig.
De waardenstrijd waar het om gaat bij zowel hypocriet, leugenaar, als verrader
wordt gevoed door een probleem van representatie. Er is een onderscheid tussen
datgene wat men zegt te zijn en 'feitelijk' doet - en voor de goede orde: het onderscheid tussen woorden en daden gaat ook op voor speech acts. Wanneer Jozias
Beer meldt dat hij verliefd op hem is, en tegen een ander zegt dat hij Beer heeft gemeld hem nooit meer te willen zien, gaat het om twee uitingen die logisch-chronologisch aan elkaar zijn gerelateerd. Die relatie is niet causaal van aard, maar representatief. Jozias had jegens de ander zijn woorden aan Beer correct moeten
weergegeven: geparafraseerd, of geciteerd, in ieder geval correct gerepresenteerd.
Nu is de vraag opgeroepen in welk van beide gevallen hij heeft gelogen. En of het
daarbij om de leugenaar of de verrader gaat, beiden kunnen door het ontrafelen
van de relatie worden ontmaskerd. Anders gezegd: de gemankeerde representatie
kan worden gerepareerd en waarden blijven daardoor intact. Dat gaat niet op voor
de hypocriet.
Hfér propagerend dat je niet moet stelen en dáár dat stelen legitiem is, dwingt de
hypocriet ons tot een afweging en een herinterpretatie. Men moet zich afvragen
welke van de twee waar is of hoe de ene uiting gezien moet worden in het licht van
de andere. De vraag wordt voortgestuwd doordat niet duidelijk is welk van beide
uitingen de andere representeert. De vraag 'waar staat hij nu werkelijk voor?' kan
daardoor nooit volledig worden beantwoord. De hypocriet werkt, kort gezegd,
2
Voor de acteur als hypocriet en de discussies omtrent het theater als de locus van hypocrisie, zie
Matthew H. Wikander, Pangs of Malice: Hypocrisy, Sincerity and Acting, 2002.
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Op basis van een crisis in representatie. De onzekerheid die daarvan het resultaat
is, hoeft niet zo heel veel te betekenen. Mensen leven met zoveel onzekerheden.
Punt is dat de hypocriet er enerzijds om vraagt te worden getoetst aan de hand van
bepaalde principes, terwijl hij anderzijds de toetsing daarvan ontloopt. Politiek
gezien betekent dit: hij wil zijn vrijheid om te handelen behouden. Dit is de reden
dat hypocrisie van groot belang is voor systemen van politieke representatie. Enkele van Vondels toneelstukken onderzoeken die noodzaak.

I

Lucifer: Gods ultra-hypocrisie

De engel Lucifer, Gods stadhouder, heeft spionnen naar aarde gestuurd om te
zien wie die mensen zijn die God heeft geschapen. De spionage is politiek van
belang omdat God, op den duur, de mensen naast zich wil plaatsen als medesoevereinen. Daardoor zullen ze ooit heersen over alles en iedereen, zelfs over de engelen. Lucifers boodschapper Apollion komt terug en geeft een verontrustend
verslag. De mensen die hij gezien heeft zijn prachtig, in het bijzonder het vrouwelijke exemplaar. Hij heeft met moeite kunnen voorkomen dat hij verliefd werd.
Lucifer is woedend en wil weten waarom God deze beslissing genomen heeft. Het
enige antwoord dat hij krijgt is dat men ook Gods onbegrijpelijke beslissingen
zonder meer moet accepteren. In reactie daarop zweert Lucifer het hele plan teniet
te zullen doen, al weet hij nog niet hoe. Zijn helpers weten dat wel. Ze beginnen
hulp te zoeken en krijgen een grote groep engelen zover dat ze in opstand willen
komen. De revolutionairen zetten Lucifer onder druk om tot actie over te gaan.
Dit leidt tot een sluimerende burgeroorlog in de hemel. Met name de belerende
Gabriël en de coulante Rafaël doen wat ze kunnen om dit te voorkomen. Maar het
verloop van de gebeurtenissen blijkt onbeheersbaar voor individuele karakters.
Ofschoon Lucifer zowel bereid als niet bereid is om daadwerkelijk ten oorlog te
gaan, zetten uiteindelijk zijn volgelingen hem ertoe aan. De rebellen verliezen,
worden gestraft als verraders en in afschuwelijke duivels veranderd. Wanneer de
getrouwe engelen nog in hun overwinningsroes verkeren, stormt Gabriël binnen
met het verhaal van Lucifers wraak. De laatste heeft de mensheid gecorrumpeerd
en heeft zo Gods plan alsnog tenietgedaan.
De hemel in Lucifer is een complexe ruimte. Terecht heeft Ernst Os ter kamp
(1979) haar beschreven als een staat waarin een soevereiniteitsproblematiek speelt.
Specifiek gaat het om de vraag of in een staat opstand gelegitimeerd kan zijn. Bewijs voor het feit dat de hemel een staat is, ziet Osterkamp in het feit dat die geordend is volgens rechtsprincipes. Toch lijkt hij terug te schrikken voor de consequenties van die constatering wanneer hij stelt:
Die Idealität des Himmels aber als Staat setzt den Begriff des Idealen Staates voraus; ihn
liefert das natuurrechterliche Denken. (Osterkamp 1979: 107)
Nu, ideaal is de hemel alleen als hemel. Als staat, geordend volgens bepaalde
rechtsprincipes, kan de hemel nooit meer zijn dan een (onvolmaakte) representatie van een ideaal. En zelfs dat is de hemel in Lucifer niet - bij lange na niet. De
rechtsorde wordt er in op zijn kop gezet. Osterkamp geeft dat zelf ook aan wanneer hij de spanning schetst tussen Lucifer die uitgaat van een ouderwets feodaal
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model (gebaseerd op vertrouwen tussen leenheer en leenman)en een barokke, absolutistische 'staat' waarin God alleen heerst en macht en recht samenvallen. Later
noemt Osterkamp de hemel ook nog een ideale burgerlijke staat, waarin 'Ruhe,
Sicherheit, Friede, Rechtigkeit, Ordnung' heersen (Osterkamp 1979:129). Dat geheel van mooie kwalificaties blijft een beetje in de lucht hangen wanneer we zien
hoe chaotisch, onzeker, gewelddadig, onrechtvaardig en onordelijk de hemel in
Lucifer is.
Peter King stelt mijns inziens terecht dat er in de hemel van Lucifer iets verrot is
vanaf het begin. De cultureel bekende, kenmerkende elementen van de hemel zijn
dat die oneindig is en absoluut volmaakt. Maar in de hemel van Lucifer wordt geschiedenis gemaakt. Daardoor is ze vanaf het begin imperfect, met engelen als
Apollion en Belzebub die verliefd kunnen worden, zelfs kunnen geilen naar aardse vrouwen. King stelt daarom: 'Zuiver dramatisch gezien dan, biedt Lucifer vanaf het eerste moment af iets ongeloofwaardigs - nee erger nog, ondenkbaars' en hij
vindt daarom dat 'het stuk, als drama, mislukt is' (King 1987: 232). Nu, mislukt is
het stuk alleen maar indien we vooraf de standaard aanleggen dat de hemel geen
speelvlak mag zijn - of wanneer we theologische orthodoxie vereisen. Grappig genoeg past Kings argument in de redenering van orthodoxe predikanten in Vondels
tijd. Toch klopt zijn constatering: deze hemel is niet hemels. Het is inderdaad een
staat, waarin Lucifer, zoals Yves van Kempen zegt, op zoek is naar 'de essentie van
de macht')
Om de ingewikkelde samenballing van thema's en twistpunten te kunnen begrijpen is het nodig twee typen van soevereiniteit te onderscheiden die in het stuk
worden aangekaart. Er is, ten eerste, het theologische type waarin God handelt als
bron van soevereiniteit én als de soeverein in de praktijk. Hij wordt als zodanig
beschreven in de koorzang na het eerste bedrijf. Gabriël heeft daarin de engelen
die nog niets weten van de groeiende onrust verteld dat zij Gods daden dienen te
accepteren, omdat Hij degene is die:
By zich bestaet, geen steun van buiten
Ontleent, maar op zich zelven rust,
En in zyn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wancken, draeit, en wort gedreven
Om 'een en eenigh middelpunt;

(Lucifer, vs 285-29°)
Gods soevereiniteit is absoluut aangezien hij zijn macht aan niets of niemand ontleent. Daardoor heeft hij ook de absolute juridische macht. Als de rebellerende
engelen hun klachten kenbaar maken en herhaaldelijk opmerken dat hen rechten
zijn geschonken, antwoordt het koor op een gegeven moment: 'Wat Recht? Die
wetten geeft vermag de wet te breken' (vs 922). Dit is inderdaad het geval wanneer
soevereiniteit in de praktijk en de rechtssoeverein samenvallen. 4
Alle denkers over soevereiniteit - inclusief Jean Bodin met zijn 'de koning is soe3 Zie Peter King (r987) en Yves van Kempen (2002).
4 Vergelijk hoe Gysbreght God omschrijft: 'Dat weet hy, die het al bezichtight uit den hoogen, /
En wat in het duister schuilt, met zijn alzienden oogen, / Ontdeckt tot op den grond, en alle harten
kent.' (Gysbreght, vs 8r-84)
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verein afgezien van God' - beschouwen het als een noodzaak dat de bron of het
fundament van soevereiniteit niet versmolten raakt met degene die in de praktijk
soeverein is. Ze postuleren uiteindelijk allemaal een verschil tussen de instantie die
soevereiniteit verleent (de 'eigenlijke', ofwel rechts soeverein) en de instantie die
soevereiniteit draagt (de soeverein in de praktijk). In later tijden zullen Rousseau,
Sieyès en Huizot zich nader richten op dit verschil en stellen dat de rechtssoeverein
van een hogere orde is. Het kan nooit een instantie zijn die aanwezig is binnen het
politieke systeem (waar hij dan ter verantwoording zou kunnen worden geroepen).
Wanneer de twee typen samenvallen, regeert de soeverein als absolute, hoogste
macht. In zo'n geval kan degene die soeverein in de praktijk is nooit ter verantwoording worden geroepen door een appèl aan een boven hem of buiten hem
staande macht. Het systeem bezit dan ofwel onbetwistbare legitimiteit of het heeft
alle legitimiteit verloren. Alle denkers benadrukken daarom het belang van het feit
dat de soeverein in de praktijk alleen een soevereiniteit kan 'lenen' of belichamen
die nooit geheel de zijne kan zijn. Bezien in dit licht is er in Lucifer sprake van een
politiek-juridisch gezien onwenselijke situatie. God is de ultieme soeverein. Het
opmerkelijke effect daarvan is dat hypocrisie zich 'te buiten gaat'.
Als er een grote discrepantie bestaat tussen woorden en daden, zoals wanneer
God hiér zegt dat de engelen zijn hoogste dienaren zijn terwijl hij dáár de mens
schept als zijn toekomstige 'hoogste', wordt dat gezien als een teken van Zijn
grootsheid of van Zijn onbegrijpelijkheid. Hypocrisie gaat hier over in ultra-hypocrisie. Er is weliswaar een discrepantie tussen twee representaties, maar die discrepantie is niet meer werkbaar. Beide kunnen niet meer productief op elkaar
worden betrokken. De discrepantie leidt ofwel tot een einde aan alle vragen (acceptatie), ofwel tot een gekmakend en doelloos dóórvragen (met als mogelijk resultaat: ongeloof). Dit is één van de redenen voor het herhalende karakter van het
stuk. Het belangrijkste argument van de opstandelingen blijft hetzelfde, wordt
keer op keer dwangmatig naar voren gebracht, en blijkt nooit haar doel te vinden.
Tegenover het goddelijke of theologische type van soevereiniteit staat het politieke type. Dit type wordt belichaamd door Lucifer. Hij is weliswaar een engel,
maar wordt steeds beschreven in politieke termen, als 'vorst' (vs 1571) en vooral
als 'stedehouder' (vs 10,376,422,475,587,1455,1532,155°,1602, 1615, 1656).
Hij draagt een 'kroon' (vs 509) en is de rechtmatige ('wettig', vs 880) drager van
'geleende macht' (vs 613) en 'geleende heerschappij' (vs 1599). Hij is degene die in
opstand komt tegen zijn wettige soeverein en uiteindelijk verslagen wordt. De
twee typen van soevereiniteit ontmoeten elkaar in de mensheid. De mensen beginnen als aardse nazaten van een goddelijke soeverein. Het is de bedoeling dat ze
zullen uitgroeien tot God-gelijken. Aan het eind zitten ze gevangen in hun aardse
omgeving, zijn ze onderworpen aan een kwade en kwaadaardige ex-stadhouder en
dienen ze zich te verhouden tot een afwezige God.
Dat Lucifer een politiek soort soevereiniteit heeft, wordt bewezen door de
ruimte die hij heeft om op politiek gebied te manoeuvreren. Hij is degene die zelf
het initiatief neemt om spionnen naar de aarde te sturen. Op basis van de informatie die hij onafhankelijk heeft vergaard besluit hij te protesteren tegen zijn
rechtmatige koning. Er is dus een distantie tussen het subject van representatie
(Lucifer) en het object (God). Dienovereenkomstig stelt Lucifer dat hij de beschermer is van "t heilig Recht' (vs 1527), en hij vraagt Rafaël dan ook terug te
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gaan naar God, 'den Vader, onder wien / lck dus, voor 't Vaderlant, den standert
voere, en dien'.' (vs 1530-153 I). Eerst benadrukt Lucifer daarmee zijn onafhankelijkheid op basis van een Recht dat zelfs God dient te respecteren. Daarna benadrukt hij zijn afhankelijkheid als trouw dienaar en plaatsvervanger. Rafaël beschuldigt Lucifer vervolgens van hypocrisie: 'Och, Stedehouder, wat verbloemt
gij uw gepeinzen / Voor 't alziende oog? Gij kunt uw oogmerk niet ontveinzen'
(vs 1532-1533). Hier is het feit dat Lucifer denkt God voor de gek te kunnen houden een bewijs voor zijn verwaandheid of ambitie - wat de volgende beschuldiging van Rafaël is. Tezelfdertijd is hypocriet gedrag onmogelijk met een God die
alles doorziet en die alle motieven kan ontwaren.
Quasi-onschuldig vraagt Lucifer welke verwaandheid Rafaël bedoelt. Heeft hij
niet altijd zijn plicht gedaan? Rafaël negeert deze opmerking, die zowel waar als
ironisch kan zijn. In plaats daarvan benoemt Rafaël het kader waaraan Lucifer
zich dient te houden:
Rafaël:

Bedeckt uw aengezicht: valt neder: stryckt uw pennen,
En wacht u, boven ons, een hooger maght te kennen.
Lucifer: Hoe nu toe? ben ick dan Godts Stedehouder niet?
Rafaël:
Dat zyt ghy, en ontfingt van 't onbepaelt gebiet
Bepaelde mogentheit, en heerscht uit zynen name.
(Lucifer, vs 1548-1552)

Uit dit citaat blijkt een verwarring van twee niveaus van representatie. Lucifer verwijst als subject van representatie (stedehouder) naar een afwezig object van representatie (God). Maar als subject van representatie wordt hij omgeven (het onbegrensde omvat het begrensde) door dat object van representatie. Zodoende is
hij geen vertegenwoordiger met zijn eigen bewegingsruimte. Klaarblijkelijk is hij
op zijn post gezet om stadhouder te spelen, niet om er daadwerkelijk een te zijn.
Toch heeft Lucifer als speler één mogelijkheid om zichzelf relatief onafhankelijk te
weten (wat ook bewezen wordt door het feit dat hij op eigen initiatief spionage laat
ondernemen). Zijn begrensde macht is het resultaat van het gegeven dat hij op zijn
post is gezet om een God te representeren die afwezig moet blijven. Gods grootheid
is te immens om in haar geheel gezien te kunnen worden en moet dus gerepresenteerd
worden. Paradoxaal genoeg markeert dát gegeven een breuk op het vlak van transcendentie. Zelfs als Lucifer alleen maar Gods stadhouder mag spelen, moet hij dat
doen om iets wat onraakbaar is raakbaar te maken - aanwezig te stellen. In zijn rol als
vertegenwoordiger opereert Lucifer op het vlak van immanentie, dat wil zeggen: van
een maakbare geschiedenis. Probleem blijft dan dat hij niet in staat wordt gesteld politiek te bedrijven. Het alziende oog vernietigt zijn politieke manoeuvreerruimte.
Gevangen tussen een positie waarin het onmogelijk is politiek te bedrijven en een positie van hol stadhouderschap, is Lucifers enige optie het hele systeem af te breken.
De breuk in de transcendentie die immanentie mogelijk maakt, zit al verborgen
in een opmerking van Rafaël wanneer die voor het eerst ten tonele verschijnt. Hij
vertelt eerst hoe God Lucifer hoog geplaatst heeft en zegt dan:
'Zy had haer zegel en gelyckenis gedruckt
Op uw geheilight hooft, en voorhooft [...]'
(Lucifer, vs 1471-1472).
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Het feit dat God hier wordt gepresenteerd als een 'zij' is al eerder opgemerkt
(door Van Alphen I987) en is grammaticaal gezien mogelijk door het eerder in de
tekst vermelde 'Godtheid'. In de context van mijn argument is het opmerkelijk dat
wanneer de tekst spreekt van 'zegel en gelijkenis' de mannelijke God plotseling
een 'zij' wordt. Deze verandering geeft een breuk aan. In overeenkomst hiermee
wordt een 'zegel' gedrukt, niet op geheel Lucifer, maar op zijn voorhoofd. Lucifer valt dus niet geheel samen met God. Het 'samenvallend' karakter van representatie wordt daartegenover weer wel benadrukt met 'gelijkenis'.
Lucifer antwoordt vinnig dat hij gehoorzaam zal blijven aan God op voorwaarde dat die de ooit ingestelde sociale orde zal bewaren. Zijn argument is dat het zegel wordt verbroken door de mensheid boven het engelendom te plaatsen. Na zijn
val zal Lucifer daarom met zijn wraakactie het andere zegel verbreken - tussen
God en de mens. De wereld die daaruit voortkomt zal een wereld zijn van verwarde soevereiniteit, één waarin de voormalige stadhouder de soeverein van het
kwaad is geworden, en de goede koning (God) is beroofd van de onderdanen die
hij had voorbestemd om zijn gelijken te worden. De mensen zijn dan definitief
onderdanen geworden, gedwongen te strijden voor een sociale orde die legitimiteit heeft. Dat een dergelijke orde kan niet bestaan zonder hypocrisie zal Vondel
duidelijk maken in Salmoneus. In Lucifer laat hij zien dat ultra-hypocrisie een politieke ordening onmogelijk maakt.
Ondanks het feit dat Rafael zijn tegenstander Lucifer bestempelt als een huichelaar, is dat nauwelijks het geval. Hij was een huichelaar geweest indien hij in alle
ernst zijn rol als stedehouder was blijven spelen wetende dat hij helemaal geen werkelijke stedehouder is. Juist het feit dat hij een eind maakt aan dat spel maakt hem ...
eerlijk. Op één poging na om zijn bedoelingen te maskeren heeft Lucifer dan ook
steeds heldere taal gesproken en consistent gehandeld. Hij is duidelijk geweest
waar het zijn aspiraties betrof en heeft daarnaar gehandeld. Anderen bestempelen
zijn acties als vals en huichelachtig, maar doen dat grappig genoeg omdat zij de discrepanties in Gods handelen als ultiem beschouwen. Of, nog erger, ze vragen van
Lucifer zich hypocriet te gedragen. Zoals Ton van Strien (per e-mail) het zei: 'Wat
God bij monde van Rafael van Lucifer vraagt is eigenlijk een ander soort hypocrisie: 'Bedeckt uw aengesicht .. .' Ogen dicht, niet denken, slik je grieven in, je mag wel
weten dat het allemaal niet klopt - zolang je er maar niet naar handelt.'
Wat God aangaat: niemand kan beoordelen of zijn daden consistent zijn met
zijn principes aangezien hij beiden naar eigen goeddunken kan veranderen. Hij is
dus ofwel een ultra-hypocriet, ofwel een absurd inconsistent karakter (om Tertullianus' kwalificatie te parafraseren). Welke van de twee ik ook kies, God heeft dan
niet effectief in het algemeen belang gehandeld. Dit verklaart waarom Lucifer
voor velen een positiever karakter is - hij is op zijn minst consistent geweest. In
een staat waarin geen hypocrisie kan of mag bestaan of waarin de ultra-hypocrisie
heerst, zo blijkt uit Lucifer, kan geen politieke orde bestaan. In het geval van de ultra-hypocrisie is er geen waardenstrijd mogelijk. Uitingen kunnen niet op elkaar
worden betrokken of tegen elkaar worden afgewogen. Zo'n staat vereist domme
acceptatie en klapt uit elkaar zodra iemand wél gaat afwegen. In het navolgende
Salmoneus zal Vondel dat proces van afwegen nader onderzoeken aan de hand van
de relatie tussen religie en politiek.
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Hypocrisie tussen politiek en religie

In het Griekse koninkrijk Elis regeert koning Salmoneus. Zijn vrouw Filotimie en
zijn adviseur Hierofant hebben hem gezegd dat hij de staats religie moet veranderen. Salmoneus zelf moet als een God aanbeden worden, aangezien hij de bron is
van de welvaart van het land. De verandering zal worden aangekondigd en gepaard gaan festiviteiten. De hele stad wordt daartoe met behulp van decors in een
hemel veranderd. Het hoogtepunt van de festiviteiten zal zijn wanneer Salmoneus
zijn opwachting maakt als Zeus en met een strijdwagen over een koperen brug zal
rijden om de donder van Zeus te imiteren. Om zijn superioriteit te bekrachtigen
heeft Salmoneus tevens Hierofant bevolen zijn standbeeld naar de tempel te brengen. Hierofant wordt daarbij geholpen door het hoofd van de koninklijke lijfwacht, Bazilides - althans, zo lijkt het. Hoewel hij eerst verschijnt als Salmoneus'
betrouwbare dienaar, zal Bazilides zich later manifesteren als iemand die de ware,
originele religie wil beschermen (met in het achterhoofd dat de koning geen zoon
en dus geen opvolger heeft). Aartspriester Theofrastus weigert, begrijpelijkerwijs,
om het beeld van Salmoneus in de tempel te plaatsen. Deze weigering maakt Hierofant woedend, maar krijgt alle begrip van Bazilides.
Ondertussen laat het gepeupel van zich horen. Het volk is niet gediend van het
theater van de koning. Ze hebben stenen gegooid naar het standbeeld van Salmoneus als Zeus. De bliksemschicht in diens hand is daardoor afgebroken. Salmoneus ziet dit als een slecht voorteken en wordt bang. De politiek vaardige Filotimie ziet eerder een aardse macht achter de daden van de meute: de priesters. Filotimie en Hierofant achten daarom beiden het optreden van Salmoneus-als-Zeus
nu cruciaal. Wanneer Salmoneus de festiviteiten wil uitstellen, wordt Filotimie
dan ook boos en beschuldigt ze Salmoneus ervan toe te willen geven aan Theofrastus. Salmoneus verandert van gedachten, dwingt de aartspriester om zijn beeld in
de tempel te plaatsen, en doet daarna zijn intrede als Zeus. Wanneer hij over de
brug rijdt, verschijnt Zeus, gezeten op een adelaar, en doodt Salmoneus met een
bliksemschicht. De meute scheurt Hierofant aan stukken. Bazilides slaagt er ternauwernood in het lichaam van de koning intact te houden voor de crematie.
Wanneer Filotimie dit verneemt, pleegt ze zelfmoord. Meteen plunderen hofdienaren en meute het paleis. Theofrastus biedt daarop Bazilides het koninkrijk aan.
Die laatste stelt hypocriet voor om een republiek te vestigen met verscheidene
hoofden van staat, maar Theofrastus weigert dat. Als pas gezalfde koning weet
Bazilides de orde te herstellen.
Het stuk heeft niet alleen theater en decor tot onderwerp, het ontstaan van het
stuk zelf is verbonden met een decor-probleem. Vondels vorige stuk, Lucifer, was
gesubsidieerd door de besturen van het Weeshuis en het Oudemannenhuis. Aanvankelijk werd het stuk twee keer opgevoerd, op 2 en op 5 februari r654, met
groot succes - maar orthodoxe dominees waren geschokt. Ze beschouwden het
stuk als een groteske provocatie waarin religieuze en heidense motieven door elkaar werden gebruikt. Ze zetten de burgemeesters onder druk om het opvoeren en
het drukken van Lucifer te verbieden, wat ook gebeurde. Hierdoor was het decor
van Lucifer, dat de hemel in al haar luister moest voorstellen en dus een fortuin
had gekost, nutteloos geworden terwijl de investeerders geen cent terugzagen van
hun investering. Vondel bedacht een manier om de investeerders hun geld terug te
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betalen en het oude decor opnieuw te gebruiken (wat betekende dat de opvoering
van dit nieuwe stuk nauwelijks iets zou kosten). Tijdens het schrijven van Lucifer
had Vondel al teksten over Salmoneus bestudeerd en nog in datzelfde jaar schreef
hij Salmoneus. Het werd in verbeterde versie opgevoerd in r657'
Het stuk is een allegorie, de namen geven het aan. Filotimie (Grieks: philotimia)
betekent ambitie,5 Bazilides verwijst naar basileus: koning. Theophrastus betekent
'aangesteld door God', Hierofant 'hij die het heilige toont'. Het zijn allemaal namen die Vondel heeft bedacht, behalve Salmoneus: dit karakter is bekend uit de
oudheid. Wanneer het stuk een allegorie is, zich afspelend in een stad die tot
theater wordt omgebouwd met een hoofdpersoon die zichzelf verkleedt als Zeus,
rijst de vraag wat er nu 'echt' is in dit stuk. Zoals dat geldt voor een allegorie is het
'echte' de eigenlijke betekenis waarnaar wordt verwezen. Maar of het stuk 'eigenlijk' om één kwestie draait is hoogst onzeker. Van belang zijn in ieder geval de politieke kwesties die wordt geadresseerd aan de hand van de volgende twee vragen:
Dient de macht van een soeverein terug te gaan op (een) God - waardoor deze de
sanctie nodig heeft van religieuze instanties? Of kan de soeverein zichzelf God
verklaren, dat wil zeggen: bron en verschijning laten samenvallen?
In zijn onderzoek naar de representatie van soevereiniteit benadrukt Gerard
Hoogers (1999) dat soevereiniteit een transcendente basis nodig heeft. Daarom
bekritiseert hij het werk van historicus Frank Ankersmit (1996), die een esthetische uitwerking van politieke representatie voorlegt. Ankersmit heeft het niet
over een transcendente basis voor soevereiniteit aangezien hij representatie uitsluitend ziet als een zaak van politieke immanentie. Volgens Hoogers is dit een
onmogelijke positie. Uiteindelijk, beweert hij, moet elke notie van soevereiniteit
een bron hebben die niet on-middellijk getraceerd kan worden. Hoogers komt tot
deze conclusie op basis van een grondige analyse van de idee van representatie,
waarvoor hij teruggrijpt op Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode.
Volgens Gadamer verwijst een kunstwerk naar iets dat het representeert, maar
het is nooit een afbeelding (Abbildung) daarvan. Een kunstwerk is noch een teken
(want dan zou het primair verwijzen naar iets anders), noch een symbool (want
dan zou het niets toevoegen en simpelweg een decodeerbaar bericht zijn). In
plaats daarvan stelt Gadamer dat het kunstwerk een Beeld (Bild) is. Het lijkt daardoor op een Darstellung, dat wil zeggen: niet zozeer een representatie, maar een
presentatie. Door iets naar voren te brengen stelt het kunstwerk zich aanwezig.
Ten gevolge daarvan is het Beeld autonoom in de zin dat het niet naar een object
van representatie verwijst. Maar het object van representatie is wel altijd aanwezig
in het Beeld, want het doel van het Beeld is iets essentieels van het object van representatie te laten zien - iets wat zo essentieel is dat het object zelf dat nooit zou
kunnen bieden.
Hoogers' vraag is vervolgens of deze esthetische fundering van representatie relevant is voor de politiek. Om die optie te kunnen beargumenteren stelt hij dat representationeel denken theologische wortels heeft. In het christendom moet de
deus absconditus, de afwezige God, Zijn aanwezigheid voelbaar maken in de reali5 De betekenis van philotimia is overigens niet strikt negatief in de klassieke oudheid. Van 'private
ambitie' gaat het begrip betekenen: 'het doen van een private gift met als gevolg publiek respect'. Zie
J. Frösén (ed.), Early Hellenistic Athens. Symptoms of a Change. Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, vol. 6 - en daarin vooral de bijdrage van M. Hakkarainen.
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teit door middel van Christus. Maar door zijn vertrek van de menselijke wereld
naar de hemel lijkt Christus de mogelijkheid voor de mens om God aan te raken
weer afgesloten te hebben. Dit probleem is opgelost door Thomas van Aquino,
die stelt dat de echte Christus uiteraard niet gekruisigd wordt in de eucharistie
maar daarin ook niet afwezig is. Hij is aanwezig als beeld van zichzelf. Zo kan hij
aanwezig zijn terwijl hij transcendent blijft aan de menselijke werkelijkheid.
De relevantie voor het Westerse denken over soevereiniteit is dat de meeste denkers een entiteit postuleren die extern is aan de wereldse soeverein. Dit is de funderende rechtssoeverein, zoals God, of Rousseau's 'sociale contract', of Sieyès' en
Constants 'natie', of Guizots 'rede'. Ware soevereiniteit, zo stelt Hoogers, is 'het
buiten, het afwezige van de politieke gemeenschap - en het moet door representatie immanent, aanwezig gemaakt worden, bemiddeld worden'(I999:295).
Hoogers' hele overweging omtrent de aard van het Beeld is nodig om deze stelling
te kunnen onderbouwen. Kunst laat iets zien dat essentieel is en dat uit een ander
domein komt: een 'buiten'. Analoog hieraan kent politieke soevereiniteit een
transcendent 'buiten', een bron die niet is bevuild door de soevereiniteit van de
sociale praktijk. Het gaat om een macht die 'authentieker', meer wáár is, dan de
façade van politieke representatie. Maar wát nu als er niet zoiets is als een verborgen essentie? Dit is de vraag die wordt uitgewerkt in Salmoneus. Het beeld van
Zeus dat in de tempel staat verwijst naar een essentiële macht 'elders'. Wanneer de
koning zijn beeltenis de tempel in wil slepen komt dat beeld - heel plat - uit de politieke orde zelf en is er geen 'buiten' meer.
Het eerste karakter dat daar expliciet over is, is Filotimie. Haar bedoelingen en
daden worden door een wacht van de tempel, Diodoor, als volgt voorgesteld:
... pooght den Koning, als een'Godt, in top te voeren,
Gelijck Godt Jupiter te heffen op 't altaer,
Door offerhande, en tiende, en kerckelijck gebaer,
En wieroock, en triomf, en beelden, en gezangen;
Als eenen, uit wiens schoot en boezem wy ontfangen
De zegeningen, daer dit Rijck van overvloeit.
(Salmoneus, vs 68-73)

De reden dat Salmoneus 'een' God of de ultieme soeverein zou moeten zijn is dat
hij verantwoordelijk is voor de welvaart van zijn rijk. Er is geen bron of fundament om zijn ambitie te rechtvaardigen. Hij is de ultieme soeverein vanwege de effecten die hij teweegbrengt. Deze redenering is dermate radicaal dat ze gepaard
gaat met ambiguïteit. Zo wordt de capaciteit van de koning om het rijk van zegeningen te voorzien uitgedrukt met woorden die meer vrouwelijke dan mannelijke
connotaties hebben: schoot en boezem.
Tweede opmerkelijke punt is de fragmentatie van de verzen 70-71, met zeven
komma's en één puntkomma. De ritmische fragmentatie correleert met diversiteit:
offers, belastingen, rituelen, wierook, triomf, afbeeldingen en gezangen. De versregels zijn door de opsomming en diversiteit zowel een teken van compleetheid
als incompleetheid. Als Salmoneus God moet worden, impliceert dat compleetheid: 'alles'. Tegelijkertijd zal hij, als hoogste God, zoveel bevatten dat er geen einde komt aan het opnoemen van zijn aspecten. De versregels vermengen tevens een
aards institutioneel machtssysteem met een goddelijk of religieus systeem: belas-
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tingen met rituelen. Triomf kan zowel aardse of goddelijke victorie inhouden.
Met 'afbeeldingen' wordt het probleem van representatie expliciet aangekaart,
door de impliciete vraag waarop die afbeeldingen teruggaan. De relatie tussen
aards en hemels wordt vervolgens verder gedifferentieerd tot aanroeping (offers),
expressie (rituelen) en combinaties van die twee met betrekking tot de zintuigen:
wierook en gezangen.
Meteen na deze passage geeft Diodoor zijn eigen visie: hoe de stad overloopt
van de onrust. Ook hiervan lijkt de koning de oorzaak te zijn:
De burgery gedeelt, en al een wijl aen 't mompelen,
Wort naulijx ingetoomt. men vreest voor overrompelen.
d 'Een droomt van niewigheên, door eige baet gestijft,
En d'ander eert al wat den ouden godsdienst drijft.
De hemel blusseh' by tijts dit smeulend vier, dees voneken;
Zoo niet, wy zien den Staet in as eh en puin verzoneken.
(Salmoneus, vs 115-120)

Terwijl de koning dus eerst de bron is voor welvaart, blijkt hier zijn onvermogen
om te regeren. De gemeenschap is door dit onvermogen verdeeld in twee groepen:
vernieuwers die voornamelijk oog hebben voor hun eigenbelang en conservatieven die worden gedreven door de traditie. De eenheid of orde die binnen deze gemeenschap wordt bedreigd is kennelijk niet gelijk aan (of belangrijker dan) de gemeenschap zelf. Ze wordt 'den Staet' genoemd. Een andere 'externe' of van 'buiten opererende actor is 'de Hemel'. Met deze passage geeft Diodoor zijn idee van
de juiste soort soevereiniteit aan. De koning is ondergeschikt aan een Hemel die
transcendent is aan de soeverein en die uiteindelijk de orde en het welzijn van de
Staat verzekert. Die staat doet die dat op haar beurt weer met de gemeenschap van
burgers.
In het tweede bedrijf ontmoeten we dan Theofrastus. Hij is de klassieke orthodoxe priester, die hemel en aarde zal bewegen om zijn religie te bewaren. Hij vastbesloten het beeld van Salmoneus-Zeus uit zijn tempel te weren. Diodoor slaagt er
nog maar net in hem van die actie te weerhouden en laat het beeld voor de tempel
staan. Op het inmiddels lege plein bij de tempel verschijnt dan Bazilides, die in een
monoloog zijn bedoelingen en doelen uiteenzet. Hij wil de opvolger worden van
de kinderloze koning en de huidige omstandigheden bieden hem verschillende
mogelijkheden. Het sleutelwoord hier, dat ook geciteerd wordt door Smit, is dat
Bazilides om zijn doel te bereiken 'kunstigh weifelen' (vs 346) zal. Dat wil zeggen:
hij zal handelen als een huichelaar, een hypocriet. Ten overstaan van de priesters
zal hij beweren geschokt te zijn door de intenties van de koning. Tegen de raadgever van de koning, Hierofant, zal hij zeggen dat hij onvoorwaardelijk trouw is aan
zijn vorst. We horen hem zeggen: 'lek ken geen Godtheit dan den Koning, en Mevrou .. .' (vs 407). Hier zien we de hypocriet pur sang, die een oprecht gezicht toont
aan eenieder bij wie hij dit noodzakelijk acht terwijl hij alleen zijn eigenbelang of
zijn eigen politieke agenda nastreeft.
In de volgende scène maken Hierofant en Theofrastus ruzie in het bijzijn van
Bazilides. De eerste geeft toe dat de enige goden die hij accepteert de regerende
machten zijn. Dat wil zeggen: hij ziet politiek als een zaak van immanentie. Theofrastus gelooft in een God die transcendent is aan de politieke realiteit. Maar kij-
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kend naar de argumentatie van de priester valt op dat hij geen geloof in God per se
voorstaat, maar dit geloof nodig acht voor een ordentelijke samenleving. Geloof
in een stabiele, transcendente God is noodzakelijk om het volk bijeen te houden
(vs 522) - een punt dat ook centraal zal staan in de volgende dialoog tussen Theofrastus en Bazilides.
Hierofant verlaat het podium, boos, en Bazilides verzekert Theofrastus dat hij
die godslasteraar graag in stukken zou hakken. Hij stelt zelfs voor ontslag te nemen om zijn handen niet te bevuilen. Dat is niet wat Theofrastus wil, uiteraard.
Wat volgt, is fascinerend: Theofrastus geeft aan Bazilides zijn zegen geeft om te
huichelen, met andere woorden: Gods vertegenwoordiger sanctioneert de hypocriet. 6 Smit is hier verontwaardigd over als hij opmerkt dat Theofrastus de hypocriete Bazilides een 'kerckhelt' (vs 646) noemt: 'Een kerkheld: die verraderlijke intrigant Bazilides!' (Smit 205). Die verontwaardiging is begrijpelijk voor eenieder
die hypocrisie een verwerpelijke praktijk vindt. Mijns inziens gaat het in dit stuk
niet om een verderfelijke praktijk maar om een politieke noodzaak.
Wat betreft de onderstutting van soevereiniteit biedt het stuk twee mogelijkheden: de soeverein is soeverein omdat hij zo verschijnt of hij is soeverein als vertegenwoordiger van God. In het kader daarvan is de vraag: welke van de twee is het
werkelijk? Die vraag wordt niet beantwoord. Het stuk laat uiteindelijk niet zien
of soevereiniteit door 'niets' onderstut wordt of door God. In plaats daarvan
houdt het beide mogelijkheden in de lucht. Men kan tegenwerpen dat Zeus Salmoneus toch doodt, maar wij, als toeschouwers, krijgen dat niet te zien. We hebben het van horen zeggen: twee bezoekers uit Pisa stormen het toneel op om het
ons te vertellen. Belangrijker nog is dat niet Zeus de nieuwe koning benoemt,
maar Theofrastrus - en in diens argument valt geen goddelijk element te ontdekken. De situatie is simpel: de samenleving staat op het punt om ineen te storten. De
meute en zelfs de hofdienaren beginnen te plunderen. De twee bezoekers kunnen
ternauwernood de regalia redden. Theofrastus biedt ze subiet Bazilides aan met de
woorden: 'neem de kroon aen, en het Rijck!' (vs 1873). Ook hier is Bazilides (ondanks zijn naam) niet daadwerkelijk koning. Hij verkleedt zich als koning en
wordt daarmee koning.
Net zoals in Lucifer wordt er niet ondubbelzinnig een geloof uitgesproken in
een rechtvaardige, soevereine God. In plaats daarvan wordt in het stuk juist die
persoon tot koning gekroond die zich als een archetypische politicus gedraagt: hij
laat iedereen hypocriet het gezicht zien dat ze willen zien, terwijl hij anders handelt. Ik ben het niet eens met Smit, die Bazilides als een verrader ziet ('de verraderlijke bevelhebber der lijfwacht', Smit 222). In het stuk stelt Bazilides dat hij gelooft in één ware God, Zeus, en ook dat zijn enige ware God zijn koning is. Hij is
geen verrader, maar een hypocriet, die weet hoe hij de orde in de staat moet herstellen. Hij wordt beoordeeld op het feit of hij in het algemeen belang van zijn
volk heeft gehandeld - wat het geval is, en wat uiteindelijk zijn toekomstige regeerperiode kan legitimeren. Het is geen zaak van zuivere principes, maar het
maakt politiek - orde en vrede - mogelijk.
6 Lieven Rens (1965) is de enige die een grotere studie heeft gewijd aan de relatie tussen priesters en
koningen in Vondels werk. Net als Smit schuwt hij de radicale implicaties in Lucifer, Salmoneus en
Faëton.
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In een later stuk zal Vondel de problematiek van hypocrisie nog radicaler behandelen. De jonge John Locke verraste midden in de jaren 1660 het Oxfords universiteitspubliek met de stelling dat het er niet toe doet waar de politieke macht
vandaan komt: 'whether the magistrate's crown drops down on his head immediately from heaven or be placed there by the hands of his subjects'. Rondom dezelfde tijd schreef Vondel Faëton. Terwijl in Lucifer de christelijke God afwezig is
(en een ultra-hypocriet is); in Sa/moneus de heidense Zeus afwezig is (en diens
plaatsvervangende gezagsdrager op aarde een hypocriet is), zal in Faëton de heidense oppergod Jupiter aanwezig worden gesteld als hypocriet - en zal hypocrisie
worden beschouwd als een structureel element in elk systeem van politieke representatie.

3

De waarde van hypocrisie

Macchiavelli kaartte al aan dat hypocrisie handig kan zijn voor de machthebber.
Het is misschien zelfs een praktische vereiste. Hypocrisie als structureel, noodzakelijk element in een systeem van representatie is een geheel andere kwestie. Representatie werkt op basis van een breuk tussen twee niveaus. De representant
stelt iets aanwezig dat zelf afwezig is. Tussen subject en object van representatie
bestaat geen continuüm. Er is een sprong, bijvoorbeeld van goddelijke naar aardse soevereiniteit. Ook wanneer burgers of inwoners van een land hun individuele
macht afstaan aan iemand die hen representeert, is er zo'n breuk of sprong. Die
breuk of sprong maakt duidelijk: er is gelijkheid tussen gerepresenteerde en representant én er is een verschil. Het is deze gelijktijdigheid van gelijkenis en verschil dat hypocrisie structureel noodzakelijk maakt. De representant moet uitvoeren wat degenen willen aan wie hij gelijk is. Anderzijds moet hij juist een verschil
maken. Toch, terwijl de representant verschillend is, moet hij tegen degenen die
hij representeert zeggen 'Ik ben gelijk aan jullie' anders is hij niet langer acceptabel als representant. Zeggen dat je gelijk bent terwijl je verschilt, is geen liegen en
ook geen verraad. Het is productieve hypocrisie. Voortdurend zal moeten worden bezien wat waar is, of beter: wat de waarde is van wat iemand zegt en doet.?
Moderne theoretici die opperden dat hypocrisie 'normaal' is in complexe organisaties (Mary Douglas 1986, Ann Swidler 1986 en Nils Brunsson 1989) vermijden deze optie van een structureel veroorzaakte, 'waardevolle' hypocrisie.
Stephen D. Krasner (1999) - die de relatie legde tussen georganiseerde hypocrisie
en verschillende vormen van soevereiniteit - vermijdt zo'n optie al evenzeer. Allen leggen de nadruk op georganiseerde hypocrisie als een effect in systemen
waarbinnen waarden moeten botsen, of waarbinnen, zoals Krasner het noemt, een
conflict bestaat tussen een logica van gepastheid en een logica van te verwachten
consequenties. Hij definieert de twee als volgt:

7 De hypocrisie kan ook gelden voor representanten onder elkaar. In onderhandelingen zullen zij
tegen elkaar moeten zeggen: 'Ik ben gelijk aan degenen die ik representeer.' Tegelijkertijd weten zij
dat de onderhandeling alleen succesvol kan zijn wanneer er een verschil wordt gemaakt. De macht
om dat verschil te maken is wat representanten niet gelijk maakt aan hun achterban.
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Logics of consequences see political actions and outcomes, including institutions, as the
product of rational calculating behaviour designed to maximize a given set of unexplained
preferences. [...] Logics of appropriateness understand political action as a product of
rules, roles, identities that stipulate appropriate behaviour in given situations. (Krasner
1999:5)

Hypocrisie ontstaat dus wanneer mensen in een situatie terechtkomen waarin ze
er baat bij hebben iets te doen terwijl ze weten dat het niet gepast is om dat te erkennen. In Faëton bijvoorbeeld weet Jupiter dat het ongepast is om een onschuldig man te doden, maar hij weet ook dat als hij dat niet doet de gevolgen desastreus zullen zijn. Hij verdedigt daarom op een hypocriete manier zijn besluit om
een onschuldig man te doden.
Mensen bevinden zich vaak in situaties waarin wat hoort en gepast is niet spoort
met wat vereist is - en dit is ook waarom Brunsson en Krasner hypocrisie zien als
een normale stand van zaken. Maar ze zien hypocrisie nog wel steeds als een probleem: 'Hypocrisy is an inherent problem for political organizations. Such organisations win support not by being consistent but by satisfying the demands of different interests' (Krasner 1999:65). Laat er geen misverstand over bestaan: er zijn
veel situaties waarin hypocrisie een probleem is. Maar een eerste vraag is of consistentie (principiële zaken) en belangen in het hierboven gegeven citaat niet al te
gemakkelijk als tegengestelden worden voorgesteld. Kan het geen zaak van consistentie zijn om een systeem te laten voortbestaan dat afdoende werkt in de gegeven omstandigheden? Faëton gaat over dit thema: het voortbestaan van een systeem dat bewezen heeft afdoende te werken. Nog principiëler is de vraag of hypocrisie niet een structureel, noodzakelijk element is in een systeem van representatie. Ook daarop komt een antwoord in Faëton.
Vondel heeft drie allegorische toneelstukken geschreven met een klassiek thema: Palamedes, Salmoneus en Faëton - in Leeuwendalers komen wel klassieke elementen voor, maar de allegorie zelf is niet klassiek. In de gevallen van Palamedes
en Salmoneus heeft Vondel tot zijn allegorie besloten omdat het te gevaarlijk was
iets expliciet te stellen. In het geval van Palamedes was het te gevaarlijk om de
machtige stadhouder aan te merken als despoot of verrader. In het geval van Salmoneus was het te gevaarlijk om te stellen dat religie wellicht niet meer is dan de
garantsteller van de politiek en dat er in relatie tot God slechts een spel van façades gaande is. Impliceert dit dat ook Faëton iets tot uitdrukking brengt wat te gevaarlijk is om expliciet voor te stellen?
Faëton werd geschreven in 1663, vijftien jaar nadat de strijdende Europese naties, staten en vorstendommen besloten vrede te sluiten in Westfalen, zo een einde makende aan dertig jaar van gruwelijke oorlogvoering - in het geval van de N ederlanden zelfs aan een periode van tachtig jaar opstand en oorlog tegen Spanje.
Gedurende vijf jaar waren groepen protestantse en katholieke vertegenwoordigers samengekomen in Osnabrück en Munster (verschillende locaties om te voorkomen dat ze direct met elkaar geconfronteerd werden). Uiteindelijk besloten ze
zich niet langer met elkanders binnenlandse aangelegenheden te bemoeien op religieuze gronden. Eén politiek effect van dit verdrag was het ontstaan van een Europees systeem van non-interventie: het begin van de tijdperk van de soevereine
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staten - een type dat later Westfaalse soevereiniteit zou worden genoemd. 8 Mijn
hypothese is dat Faëton redenen geeft waarom religie geen rechtvaardigende reden kan zijn om je met andermans zaken te bemoeien.
Faëton gaat, het is een bekend gegeven bij Vondel, niet over de titelheld.9 Faëton
verschijnt als karakter in het eerste en het tweede bedrijf. Daarna verlaat hij het
podium, onvermijdelijk op weg naar zijn dood die plaatsheeft in het vijfde bedrijf.
In het eerste bedrijf is Faëtons voornaamste probleem dat hij zijn eer en goede
naam wil herstellen. Zijn oom Epafus (een zoon van Jupiter) heeft hem voor de
voeten geworpen dat hij zijn vader niet kent. Dus vraagt Faëton aan zijn moeder
om hem die te laten zien. Klymene neemt hem mee naar Febus, de Zonnegod. Die
laatste, blij als hij is om Faëton te zien en te erkennen als zijn echte zoon, vraagt
zijn zoon een wens te doen. Hij belooft die wens hoe dan ook te vervullen. Faëton
wenst vervolgens om één dag in de zonnewagen van zijn vader te mogen rijden.
Febus is meteen wanhopig. Hij weet dat Faëton niet sterk genoeg is om die wagen
te berijden. Desondanks houdt hij zich aan zijn belofte en geeft uiteindelijk toe.
Faëton vertrekt, en al snel slaat het noodlot toe: hij verliest de macht over de zonnewagen en staat op het punt om de aarde en alles wat daar leeft te verzengen.
Van de goden is het met name Juno die dit wil voorkomen. Haar belangrijkste
argument is dat als de mensen omkomen er niemand meer over is om de goden te
aanbidden. De goden hebben dan geen onderdanen meer om over te heersen. Ze
doet dan ook een beroep op Jupiter, die eerst benadrukt dat Faëton niets misdaan
heeft. Hij verandert echter van gedachten als hij bedenkt hoeveel mensen zullen
omkomen. Wanneer Faëton bijna het einde van zijn tocht bereikt, doodt Jupiter
hem dan ook met een bliksemschicht. Zijn vader Febus in ontroostbaar. Hij weigert nog langer de zonnewagen te berijden. Jupiter ziet zich gedwongen hem te
chanteren. Uiteindelijk legt Febus zijn sluier van verdriet af en begint de wagen te
repareren.
Dit stuk is voorbeeldig voor wat de peripeteia aangaat, zoals Smit terecht beargumenteert, hoewel het moeilijk te verdedigen valt dat de kentering van Faëtons
lot plotseling is. Vrij snel nadat Faëton vertrekt, verliest hij de controle en vanaf
dat moment stevent hij af op zijn dood. Als er plotselinge kenteringen zijn dan betreft het Febus en Klymene, die beiden vrezen voor Faëtons leven, die zich constant inspannen om een ramp te voorkomen en die succes lijken te hebben tot vlak
voor het noodlottige einde. Weer zien we een vader en moeder die willen voorkomen dat hun kind wordt gedood, net zoals in een andere stukken van Vondel (David in Koning David herstelt, Rispe in Gebroeders en Abizag in Adonias). En wederom, net als in die andere stukken, is de vraag waarom het kind gedood moet
worden. Hier is die vraag gerelateerd aan de hypocrisie van een systeem.
Faëton is geen hypocriet. Hij is eerder het tegenovergestelde. Hij wil zijn ware
afstamming leren kennen en vervolgens wil hij de realiteit van het god-zijn leren
kennen. Hij leert beiden inderdaad kennen en dat wordt zijn einde. Niet alleen dat
8 Faëton werd geschreven in 1663, maar voorzover we weten, pas opgevoerd in 1685; zie H.HJ de
Leeuwe (1989:442).
9 H.H.J. de Leeuwe (1989:442) volgt W.A.P. Smit na en Brachin wanneer hij stelt dat Febus de werkelijke held van het stuk is. Zoals ik eerder beargumenteerde is het niet vruchtbaar om Vondels stukken te analyseren op basis van één hoofdpersoon. Het gaat steeds om krachtenvelden tussen karakters.
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van hem; het resulteert in een ramp voor iedereen. Zijn vader Febus is ook geen
hypocriet maar een man van principes. Hij houdt vast aan een belofte die hij, als
hij verstandig of politiek handig was geweest, had moeten laten varen. Wederom
is de dood het resultaat. Er is wel een hypocriet in het spel: Jupiter, de oppergod.
Hij is geen ultra-hypocriet, zoals de christelijke God in Lucifer, die kan handelen
zoals hij wil en aan wie iedere discrepantie is toegestaan. Jupiter is een volwaardige politieke hypocriet met bepaalde doelstellingen, die weet dat hij moet optreden
als soeverein - en de werkelijkheid daarom soms anders moeten voorstellen dan
ze IS.
Een verschuiving tussen Vondels tekst en zijn intertekst, Ovidius' Metamorfosen, wijst op deze hypocriete toestand. In Ovidius' tekst dreigt de op hol geslagen
zonnewagen het hele heelal te weg te vagen en is er maar één zinnetje dat zou kunnen wijzen op de nadelige effecten voor de goden als de kar wordt vernietigd:
wanneer de godin Aarde zich komt beklagen, herinnert zij de goden eraan dat zij
wierook voor hen maakt (vs 298). Belangrijk in Ovidius' tekst is dat Faëton al het
leven terug zal werpen in de chaos. Dat is niet het belangrijkste punt in Vondels
Faëton.
Juno roept de goden bijeen voor een vergadering en betoogt dat Faëton de natuur en daarmee de mensheid zal vernietigen - en van die mensheid zijn de goden
nu juist afhankelijk voor wat betreft hun bestuur. Ze vreest de gevolgen van de ondergang van de mensheid, want 'dan magh al 't Godendom vertrecken' (vs 916).
Zonder de mensen geen gelovigen, is haar argument: dan hebben de goden niemand om over te heersen. Pas na deze klacht spreekt de Hemelraad haar strenge
vonnis uit en bestempelt ze Faëton als een roekeloze, dwaze bastaard. Juno zal
daaraan toevoegen dat men niet anders had kunnen verwachten van een bastaard
die er altijd toe neigt de hoogste positie te willen. Het is niet moeilijk te zien hoe
het beeld van Faëton de belangen van Juno en de andere goden dient. Faëton moet
afgebeeld worden als een dwaze, ambitieuze bastaard omdat hij een machtssysteem bedreigt: niet alleen het systeem dat geldt tussen mensen en goden, maar ook
dat in de wereld van de goden zelf. In Vondels Faëton is de ramp die staat te gebeuren niet de vernietiging van het heelal, maar het systeem van heersen en dienen
- van soevereinen en onderdanen.
Juno's beeld van de rol van de goden in relatie tot de mensheid is volstrekt relativistisch, en ze is daar compleet open over. Ze presenteert geen door goden geschonken orde die zorgt voor wetgeving en ordening voor de mensheid. In plaats
daarvan presenteert ze de hemel als een van mensen afhankelijke orde - afhankelijk van de aanbidding door mensen en de toestemming van mensen om te regeren.
Dat zo'n idee van een goddelijke orde nooit kan dienen als transcendentale onderstutting van aardse soevereiniteit blijkt niet haar grootse zorg. Over de reden
waarom ze Faëtons dood wenst, is ze eveneens, bijna onthutsend, open: hij is een
bastaard. Wanneer Jupiter binnenkomt spreekt ze hem aan als 'Myn bedtgenoot,
mijn heer' (vs 1081). Dat is een vreemde woordkeus, die niet past bij een officiële
bijeenkomst ter gelegenheid waarvan de hele Hemelraad verzameld is. Maar Juno's adressering verwijst, nauwelijks impliciet, naar het feit dat Jupiter met andere vrouwen heeft geslapen - en daarvan ook bastaardkinderen heeft.
De agressie waarmee Juno vervolgens haar man Jupiter aanspoort om Faëton te
vernietigen, is al even onverhuld:
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'Ja tree en trap hem: trap dit bastertbloet met voeten.
Och Isis, toghtigh dier, van schaemte en eer berooft,
Uw toght naer stieren kost mijn' trouwen wachter 't hooft'
(Faëton, vs 1140).

Isis, ook bekend als 10, was één van de minnaressen van Jupiter. Het is met haar in
gedachten dat Juno uitroept dat bastaards en hoeren degenen zijn die zoveel problemen veroorzaken. Vanaf dat moment wordt haar woede jegens Faëton, die
meteen aan het begin duidelijk is ('sla toe. verdelgh. sla doot', vs 117), een bijna directe aanval op Jupiters gedrag. Daarom ook bijt Jupiter haar toe: 'Niet hooger,
Juno. draegh den oppersten ontzagh' (vs 1149). Zij bindt in, geen hypocriet zijnde, maar een volwaardige Realpolitiker.
Pas met Jupiter treffen we een politieke hypocriet. Hij manifesteert zich op twee
verschillende vlakken. Ten eerste is er het vlak van de goden onder elkaar. Ondanks het feit dat het om goddelijke wezens gaat, is dit het vlak van politiek in de
praktijk. In de raad opereren individuen met tegengestelde belangen onder een
soeverein: Jupiter. Het gaat hier overigens niet om politieke representatie. Jupiter
belichaamt de macht doordat de andere goden opgaan in zijn politieke lichaam (de
optie van Hobbes). Vervolgens is er het vlak van de goden in relatie tot de mensheid. Dit is het vlak waarop Jupiter dient te functioneren als de bron van legitimatie voor menselijke soevereiniteit. Hier is wel sprake van een vorm van representatie. De grap van het stuk is dat de afwezige bron van soevereiniteit hier aanwezig wordt gesteld - en daardoor op legitimiteit kan worden getoetst.
Laat ik het vlak van de politiek der goden eerst beschouwen. Jupiter is niet overtuigd door de argumenten van zijn vrouw. Hij stelt dat Febus' positie in alle argumenten het zwaarst moet wegen, want niet alleen is Febus een machtige mede god, hij
is ook nog eens de zoon van Jupiter. Tevens, dat is zijn tweede argument, kan Jupiter
de jonge Faëton niet op een fout betrappen. Ergo: Jupiter zal Faëton niet doden.
Maar in zijn latere confrontatie met Febus, die net als Jupiter eerder betoogt dat zijn
zoon onschuldig is, wijst Jupiter erop dat je zelfs een onschuldig persoon niet kunt
redden als zijn daden resulteren in de dood van velen. Ergo: Jupiter moet Faëton doden. En inderdaad, als Febus is vertrokken, roept Jupiter zijn adelaar en vertrekt. Jupiter wisselt dus van positie naargelang de omstandigheid, maar is daarmee niet hypocriet. Hij kan zich zijn wisselvalligheid permitteren omdat hij niet een representant
is van de andere goden. Zijn soevereiniteit is ook niet gebaseerd op een bron van een
hogere orde. Zijn heerschappij komt overeen met Hobbes' beroemde uitspraak auctoritas, non veritas, facit legem: de macht maakt de wet, niet de waarheid.
Jupiter is wel een volwaardige hypocriet in relatie tot de mensen. Hij doodt Faëton pas als die zijn reis bijna beëindigd heeft. Het vermijden van een ramp kan dan
niet langer het belangrijkste criterium zijn om Faëton te slachtofferen. Waarom
wordt Faëton dus gedood?
De meeste critici hebben geopperd dat Faëton gestraft moest worden omdat hij
te eerzuchtig was, zoals Lucifer. Dit is niet wat de tekst ons vertelt - zelfs niet in
de vaak geciteerde naschrift op Faëtons graf of in de laatste versregel van het stuk.
In beide gevallen wordt Faëton 'stout' genoemd, wat iets anders is dan eerzuchtig
of arrogant. 'Stout' kan betekenen: dapper, waaghalzerig, op zijn hoogst: brutaal.
Ook wanneer Jupiter Faëtons 'stoutheid' als 'reuckeloos' (vs 1577) beoordeelt,
impliceert hij niet eerzucht of arrogantie, maar een roekeloze waaghalzerij. Als
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dat al een misdaad is, is het geen zware misdaad. Het is Febus die eventueel een
misdaad pleegt door zijn zoon alles toe te geven wat de jongen maar vraagt terwijl
hij weet dat het zijn dood kan worden. Het is Jupiter die een echte misdaad pleegt
door een onschuldige man te vermoorden. De eerste misdaad wordt inderdaad als
zodanig aangemerkt en Febus wordt gestraft. De laatste misdaad wordt gepresenteerd als een noodzaak, zowel uit principe als om bepaalde gevolgen te vermijden.
Laat ik me eerst richten op Febus' straf. Febus heeft ingestemd met Faëtons
wens zonder eerst de Hemelraad om toestemming te vragen - iets wat hij volgens
de Hemelraad had moeten doen (vs 965-966). Klaarblijkelijk moet ook Febus tot
de (wettelijke) orde worden geroepen, wat erop wijst dat er wellicht nog een reden is waarom Faëton gedood moet worden: via hem wordt Febus een lesje geleerd. Deze aanwijzing wordt nog versterkt door Febus' opmerking dat Jupiter
beter zijn eigen bastaardzoon Epafus kan doden, die met zijn belediging aan de
basis stond van alle gebeurtenissen. Net zoals bij Juno waarschuwt Jupiter dan
zijn zoon Febus dat die de hoogste autoriteit niet moet tarten (vs 1252-53). Op een
dergelijke manier wordt ook Febus' bittere monoloog aan het einde van het stuk
- waarin hij weigert om nog ooit als god voor de mensen te werken - ruw afgebroken door Jupiter: 'Nu zoon, al hoogh genoegh. bedaer en vaer niet voort' (vs
1539). Febus is hier nadrukkelijk een zoon. Er zijn dus twee weerspannige zonen
die aan het eind van het stuk onderworpen zijn.
Wat betreft de relatie tussen deze oppergod en de mensen geldt iets anders. Een
god die volstrekt één is met de mensen kan niet functioneren als de bron van representatie. Representatie vereist gelijkheid én verschil. Jupiter is enerzijds mét de
menselijke samenleving en wacht anderzijds tot ze bijna geheel vernietigd is alvorens haar te redden. Het bestaan van de mensheid op zich interesseert Jupiter
blijkbaar niet, zolang er maar een kleine restant overblijft. Dit wachten tot het
eind benadrukt het verschil. De dood van Faëton strekt Jupiter precies genoeg tot
eer, zodat hij kan zeggen dat hij de aarde en de mensheid heeft gered. Het gaat om
hypocriet gedrag. Dat is niet verwerpelijk, per se. De intrigerende, productieve eigenschap van hypocrisie is dat ze nooit iets geheel kan verhullen of rechtvaardigen. De dynamiek van gelijkenis en verschil voedt keer op keer de vraag naar de
rechtvaardigheid van het systeem ..
De vierde reizang valt op vanwege het expliciete taalgebruik - en het is des te
opmerkelijker dat aan deze passage uitsluitend aandacht is geschonken door G.
Kazemier (1987). De adelaar wordt aangesproken en eerst gevraagd of hij genade
wil laten heersen, niet macht of recht. Dan vraagt de rei in de antistrofe waarom de
vogel zo bereidwillig is om Jupiter te helpen Faëton doden - zoon van Febus, zo
voegt de rei toe, die nooit Jupiters escapades heeft onthuld aan Juno, wat toch een
blijk is van mannelijke loyaliteit. In de tweede strofe contrasteert het koor Faëton
met personen die, in tegenstelling tot hijzelf, wél iets fout hebben gedaan. Faëton
wordt aangespoord om te blijven rijden en om te proberen het westelijk halfrond
te bereiken. Dan beschrijft de rei in de laatste strofe hoe de vogel vooruit schiet en wat er daarna staat te gebeuren.
Wellicht de meest opmerkelijke versregels uit het lied zijn de laatste regels van
de tweede antistrofe:
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Een Godt, die 't al beheerst,
Bestraff' zich zelven eerst.
(Faëton, vs 1319-20)

Als je de absolute oppergod bent, zo stelt de tekst, dien je jezelf eerst te bestraffen
wanneer er iets fout gaat. Dit citaat geplaatst naast Juno's relativistische benadering van religie, impliceert dat de tekst een radicale kritiek inhoudt op een almachtige God. Misschien maakt dit duidelijk waarom Vondel opnieuw een klassieke allegorie koos. Dat was ditmaal om op een verhulde manier zaken te onthullen die hij beschouwde als tekortkomingen van de gangbare christelijk religieuze
en politieke systemen.
Als er een God is die alles weet, waarom zou hij dan niet de schuld voor alles wat
misloopt bij zichzelf leggen? En als zo'n God niet bestaat, wat voor nut heeft religie dan als onderbouwing voor het aardse systeem van politiek en recht? Door de
Realpolitik én de hypocrisie van de goddelijke bron te tonen instigeert de tekst een
vraag naar waarde. De tekst stelt: hypocrisy rules. Dat is op zich geen kritiek. Het
fascinerende aan hypocrisie is dat het de vraag naar waarden en de instanties of individuen die daarvoor stáán niet kortsluit, maar verhevigt. Elk systeem van representatie is instabiel en hypocrisie werkt daarin verhullend, als motor van het voortbestaan van het systeem, én onthullend, als motor van het zelfreinigend vermogen.
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Goethe in Nederland tussen 1814 en 1870
Van ongodist tot heraut der moderne beschaving"'
Abstract - Between 1814 and 1836 classicism and nationalism dominate the poeticai way of thinking in the Netherlands, and Goethe was thus considered to be an
insignificant foreign author who belonged 10 a past era. In the second half of the
thirties this changed dramatical1y. Younger generations gave their strong views on
art and the world and overnight, also due to the publication of Eckermann's
Gespräche mit Goethe in 1836, Goethe became a centre of attention. Goethe then
was seen as the 'Proteus of the nineteenth century': the embodiment of everything
that was good and bad about the nineteenth century. Magazines like De gids saw
him as 'Jupiter des Verstands' and the personification of a new better future;
authors like De Clercq and Da Costa considered Goethe to be the epitome of antiChristian tendencies. A remarkable development occurred around 1855, when
Goethe suddenly became everybody's hero, a status which could only be achieved
by clearing him from anti-Christian views. Within two years and due to the joint
effort of older and younger liberals like Opzoomer and Pierson and older and
younger orthodox men like Da Costa and Van Oosterzee Goethe was Christianised. This turn can be understood against the background of the radical historization after 1848 which introduced a new sense of era intended to develop the concept of 'modernity'. The status of Goethe as the modern poet who stood above all
parties remained intact certainly up to 1870 save one striking exception: the
Catholics would have nothing of Goethe whom they saw as equally corrupted and
corrupting. By rejecting Goethe they rejected the new sense of era.

I

Ter inleiding

Het is een vreemde recensie die in I 857 in de Tijdspiegel verschijnt. De criticus had
de uit het Duits vertaalde en door de Leidse hoogleraar Opzoomer van een voorwoord voorziene biografie Het leven van Goethe ter beoordeling gekregen en zegt
de boekbespreking te hebben willen gebruiken om een overzicht te geven van de
Goethe-literatuur van de laatste jaren. Vol goede voornemens was hij aan het werk
getogen, maar de moed was hem al snel in de schoenen gezonken: de Goethe-literatuur bleek een mer à boire en het was hem ras duidelijk dat hem de tijd ontbrak
om alle literatuur over Goethe te bestuderen. De recensent deelt mee dan maar liever een opstel te schrijven over een andere Duitser, namelijk de achttiende-eeuwse
dichter en romancier Christoph Martin Wieland, naar zijn zeggen een dichter met
grote verdiensten die echter door het nageslacht geheel vergeten is (Anon. I8 57I 8 58). I Gelukkig maar, ben je geneigd te denken, want anders was er over Wieland
ook teveel literatuur geweest.Was de Goethe-literatuur echt zo overweldigend als

* Dit is de sterk bewerkte tekst van een lezing, uitgesproken ter gelegenheid van een bijeenkomst
van de werkgroep Revolutie en Restauratie op 7 oktober 2005 te Utrecht.
1
In de tweede aflevering van de boekbespreking is de verwijzing naar de Goethe-biografie wijselijk weggelaten. In Anon. 1858 wordt spottend op deze zogenaamde 'boekrecensie' gereageerd.
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de recensent suggereert? In de tweede helft van de jaren vijftig werd inderdaad relatief veel over Goethe geschreven, maar als je achteraf de bijdragen overziet, blijkt
het wel mee te vallen, tenminste waar het de Nederlandstalige literatuur over Goethe betreft. Zoals blijkt uit berichten in de N ederlandsche spectator en de Algemeene konst- en letterbode wordt de Duitse en Engelse markt overstroomd met publicaties over Goethe. 2 De schrikachtigheid van de Nederlandse recensent in de Tijdspiegel werd niet zozeer veroorzaakt door de kwantiteit van het aantal publicaties
als door de aard van de Goethe-literatuur. Juist in de tweede helft van de jaren vijftig werd het Goethe-beeld gereviseerd en de recensent kon de ontwikkelingen niet
overzien. Toen de recensent van de Tijdspiegel een gewogen oordeel over de Goethe-literatuur wilde formuleren, bleek hij in een mijnenveld terecht te zijn gekomen en hij trok zich schielijk met Wieland achter de linies terug.
In de Duitse literatuurgeschiedschrijving is lang neergekeken op de manier
waarop in de negentiende eeuw over Goethe werd geschreven. De ideologische
bevlogenheid waarvan de scribenten blijk gaven, was onverteerbaar voor hen die
wetenschappelijke objectiviteit en controleerbaarheid eisten (Mandelkow 1977:
xv-xvi). Dergelijk onbegrip is ook te vinden in de literatuur over de receptie van
Goethe in Nederland in die periode, niet verbazingwekkend overigens aangezien
de belangrijkste studie erover uit 1933 stamt.3 De receptie van Goethe (inclusief
het uitblijven ervan) kan echter alleen worden begrepen tegen de achtergrond van
de ideologische debatten die in de negentiende eeuw werden gevoerd. In deze bijdrage toon ik het mijnenveld dat rond Goethe werd gelegd waarbij ik me, mede
aan de hand van de manier waarop Goethe in verband werd gebracht met de Romantiek en het moderne, concentreer op de rol van Goethe in de discussie over
verleden, heden en toekomst van de Nederlandse literatuur en kritiek in de periode 1814-187°. Daarbij ligt de nadruk op de jaren 1836-1840 en 1856-1859, de twee
periodes waarin het Goethe-beeld in Nederland ingrijpend veranderde. 4

2

Goethe in Nederland tot 1832

Achteraf zou je verwachten dat het overlijden van de ruim tweeëntachtigjarige Johann Wolfgang von Goethe op 22 maart 1832 ook in Nederland tot enige herdenkingsliteratuur zou hebben geleid. De oogst is echter mager. Het voor literati zo
belangrijke tijdschrift Algemeene konst- en letterbode doet het overlijden af met
een zakelijke mededeling en beperkt het commentaar tot het memoreren van de
hoge leeftijd die de in 1749 geboren Goethe had bereikt.5 Gelet op wat er tussen
2
Het gaat zowel om nieuwe brievenuitgaven en de ook in Duitsland veelgeprezen Goethe-biografie van G.H. Lewes, als om kritische werken van auteurs als c.F. Göschel, G.G. Gervinus, Julian
Schmidt, Berthold Auerbach en Hermann Hettner.
3 Ik doel op het proefschrift over Goethe in de Nederlandsche letterkunde van Van der Laan uit
1933. Van der Laans bronnenkeuze is beperkt en bovenal is de aandacht eenzijdig gericht op de mate
waarin via Goethe de denkbeelden van Kant in Nederland zijn verspreid.
4 Ik onderzoek dus niet, zoals Van Zonneveld 1976 bepleit, de mate waarin Goethe op grond van
tekstinhoudelijke kenmerken tot de romantiek kan worden gerekend.
5 Algemeene konst- en letterbode 18p I (vrijdag 30 maart), p. 210. Ook in de dagbladen was het
geen groot nieuws. Goethe overleed op 22 maart 1832; de eerste necrologie verscheen twee weken later, en wel op 6 april in deJournal de la Haye (Korevaart 2001: 432).
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r 814 en r 832 in Nederland zoal over Goethe was geschreven, had de Nederland se lezer ook weinig reden veel belang te hechten aan het overlijden. In de Nederlandse tijdschriften wordt een enkele keer verwezen naar Goethe als de schrijver
van Werther, dat wil zeggen van een gevaarlijk type sentimentele roman dat gelukkig tot een vroeger tijdperk behoort,6 en wordt Goethe soms genoemd als de
dichter van Hermann und Dorothea, de idylle waarmee Goethe, naar het zeggen
van de Vaderlandsche letteroefeningen in r825, het herdersdicht had verplaatst
naar de eigentijdse wereld van de 'nijveren, onbezorgden middelstand, waar nog
de godsdienst het heiligst en de zeden het zuiverst waren' (Anon. r82p: 662).7
Ook worden in het Mengelwerk van tijdschriften incidenteel fragmenten gepubliceerd uit Goethes autobiografische werken 8 en worden soms vertalingen van ander werk opgenomen (Lulofs r827a-c). Tekenend voor de periode 18r4-r832 is
echter vooral dat de naam Goethe in vele jaargangen van tijdschriften als Algemeene konst- en letterbode, Vaderlandsche letteroefeningen, Recensent, ook de
Recensenten, Godgeleerde bijdragen, Herkauwer, Apollo, Argus en het Amsterdamsch letterlievend maandschrift in het geheel niet voorkomt. Ik zal echter de
laatste zijn om op grond hiervan te beweren dat de naam van Goethe in Nederland
niet bekend was. Voor een ruime naamsbekendheid was alleen al het schrijven van
Werther afdoende geweest. 9 De naam Goethe was weliswaar bekend, maar de
Duitse dichter Goethe had voor de Nederlanders in de jaren na r8r4 geen actuele
waarde.
Sinds het einde van de zeventiende eeuw was er strijd gevoerd tussen de anciens
en de modernes over de mate waarin de ouden het uitsluitende voorbeeld voor de
kunst konden en moesten zijn. In de na-revolutionaire periode was de macht aan
de anciens. Studie van de klassieken gold voor een dichter als de ultieme leerschool
en het vernieuwende van de decennia na r 800 lag in de uitbreiding van wie men tot
die 'klassieken' rekende, anders gezegd: de ontdekking van nationale zeventiendeeeuwse klassieken als Vondel en Hooft en, daarmee samengaand, het pleidooi voor
de ontwikkeling en het behoud van het nationale karakter van de eigen Nederlandse literatuur. Goethe nu was een buitenlands en contemporain dichter en daarin lag

6 Zie bijvoorbeeld Anon. r829: 456: 'De meer geruste tijden, welke wij, na de stormen van vorige
jaren, beleven, oefenen eenen niet ongunstigen invloed uit op den inhoud der romans [.. .]. De Robinsons, de Aballinos, zijn, even zoo wel als de Werthers, verwisseld voor eene soort van verhalen, die
zich meer hoofdzakelijk bezig houden met het huisselijke leven'. Verwijzingen naar Werther bijvoorbeeld ook in Anon. 1816: 596 en Anon. r819a: 646.
7 Daarmee wordt Goethe, samen met de veelal in één adem genoemde Duitse dichter Voss, tot een
achttiende-eeuwse wegbereider van de toentertijd in Nederland zo hogelijk gewaardeerde huiselijke
poëzie, dat wil zeggen de dichtkunst waarin men, zoals dezelfde recensent in de Vaderlandsche letteroefeningen het formuleerde, 'zich in het midden der zeden van zijnen eigen' leeftijd verplaatst' en
daar 'een geluk [aanschouwde] dat voor iedereen' bereikbaar scheen' (p. 662). Swart 1830 is gewijd
aan de bronnen die Goethe bij het schrijven van Hermann und Dorothea kan hebben gebruikt. Zie
over Goethe en de huiselijke poëzie in Nederland ook Krol 1997.
8 Anon. 1815 is ontleend aan Goethes Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit; Döring r829 is
grotendeels aan hetzelfde werk ontleend.
9 Kloek (1985 I, 196) concludeert dat Werther 'tot de meest gelezen romans heeft behoord, en dat
het werk althans bij reputatie ook bekend moet zijn geweest in kringen waarin dit genre niet tot de
dagelijkse lectuur behoorde'. Goethes naamsbekendheid - die overigens niets zegt over de bekendheid met het werk van Goethe - blijft ook na 1800 groot, in ieder geval bij de lezers van tijdschriften.
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het oordeel besloten. 10 Zelfs voor critici die meer begrip hadden voor het standpunt
der modernen was er weinig reden de blik op het buitenland te richten: het behoorde tot de goede vaderlandse zeden uiterst tevreden te zijn over de stand van de
Nederlandse poëzie, zodat een kritisch geluid al snel werd beschouwd als het gevolg van een gebrek aan vaderlandsliefde. De eigen tijd werd beschreven als een
nieuwe Gouden Eeuwen eenstemmig prees men de Nederlandse dichtkunst, al
gaan niet alle critici zover als de recensent die beweert dat Duitse dichters beter bij
de Nederlanders school konden gaan." Dat Goethe ondertussen in Duitsland als
dichter werd bewierookt, was in Nederland algemeen bekend en de Duitse dweperij met Goethe, de zogeheten 'Goethe-manie', werd met bevreemding en argwaan
geboekstaafd en in puntdichten belachelijk gemaakt. 12
Dat Goethe voor de ontwikkeling van de Duitse literatuur van grote betekenis
was geweest, was overigens, mede onder invloed van De I'Allemagne (1810) van
Mme. de Stael, algemeen aanvaard. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de Leidse
lector N.G. van Kampen in zijn tussen 1825 en 1829 verschenen vierdelige Handboek der Hoogduitsche letterkunde de periodisering van de Duitse letterkunde
mede baseert op Goethes werken, zoals het ook geen verbazing wekt dat de Groninger hoogleraar Lulofs uitgebreid over Goethe spreekt in zijn tweedelige verslag van zijn Reistogtje in 1826 met de stoomboot naar Hamburg. Wel constateren
recensenten dat Van Kampen en Lulofs, hoezeer ze Goethe ook bewonderen, uiteindelijk gelukkig de voorkeur geven aan de beminde Schiller, Goethes vriend en
leeftijdgenoot (Anon. 1826: 266; Anon. 1828: 519).
Met Schiller valt de naam van een Duits dichter die in de eerste decennia van de
negentiende eeuw wel alom door de Nederlandse critici wordt geprezen. Dit lijkt
in strijd met wat ik eerder beweerde over het nationalistische en classicistische karakter van de Nederlandse kritiek in die periode, maar Schiller werd nadrukkelijk
neergezet als een idealistische dichter die om zijn diep godsdienstige en hoge zedelijke opvatting van kunst en literatuur boven landen en partijen stond en van
alle tijden was, of ook, als het zo te pas kwam, als een dichter die verwant bleek
met het Nederlandse volkskarakter. Goethe daarentegen, die werd geassocieerd
met de (achttiende-eeuwse) ongodisterij, beschouwde men als een Duits dichter
die weliswaar lezenswaardige werken had geschreven en op de Duitse letterkunde
grote invloed had uitgeoefend, maar die geen direct belang had voor de ontwikkeling van de contemporaine Nederlandse literatuur.
De eerste keer dat er in Nederland iets van een discussie over Goethe ontstaat,
is in 1835, en wel naar aanleiding van het toentertijd roemruchte Gesprek op den
10 Vandaar bijvoorbeeld dat een criticus die in 1817 de dichter Isaäc Da Costa adviseerde de studie
van klassieke auteurs te combineren met die van 'de beste onder de nieuweren', als Lessing, Wieland,
Schiller en Goethe, fel bekritiseerd werd omdat hij het had gewaagd 'in éénen adem, oud en nieuw,
vaderlandsch en Duitsch' te noemen (Anon. 1817: 235).
11
Anon. 1819b: 301: 'Wij hooren met verwondering, dat de Heer Tollens zoo veel met de Duitsche
poëzij [...] opheeft. Zulks smart ons. Inderdaad, hij heeft zulke meesters niet noodig, maar kan zelfs
hun eerder tot meester verstrekken'.
12 Zie over de Goethe-manie bijvoorbeeld: Anon. 1814: 385 ('Vele Duitsehers zouden genie meenen te vinden tot in het opschrift van een' brief, door hem geschreven'); Anon. 1825b; Anon. 1825c;
'Göthe, de vergode' (Lulofs 1826a: 749), S. 1832 (met onder andere 'De doodendans': 'Als Goethe, in
't spookgewoel dat langs den kerkhof zweemt, / / Aan lijkgeraamten Hembden geeft, / / Heet dit natuurlijk bij zijn vrienden').
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Drachenfels van Jacob Geel, een fictief gesprek over de ontwikkelingen in de moderne literatuur. '3 Een ironische zinsnede van Geel wordt door enkele recensenten geïnterpreteerd alsof Goethe volgens Geel niet een romantisch maar een 'klassisch' schrijver zou zijn, voor velen een ondenkbare gedachte. '4 'Goede Hemel',
schrijft de Algemeene konst- en letterbode, 'daar is hij [Geel] zeker op of langs den
Drachenfels gestruikeld of uitgegleden, hoe drommel kan zoo iets in iemand van
studie opkomen? Göthe een Klassiek Schrijver!!' (0. 1835: 291).'5 'Göthe klassiek!', schrijft ook de Vaderlandsche letteroefeningen, 'Dit klinkt ons wonderlijk
in de ooren [... ] verre het meerendeel zijner gedichten en de geheele aanleg van zijnen geest is toch romantisch'. En met die Romantiek heeft de recensent weinig op.
Zolang de Romantiek zich richtte op eerherstel van de middeleeuwse dichtkunst
en de volkspoëzie was ze volgens de recensent niet onverdienstelijk, maar de zaak
was al snel uit de hand gelopen. In 1775 had de zo verafgode Goethe, aldus nog
steeds de Vaderlandsche letteroefeningen, 'tegen de regels in de kunst [... ] gepredikt' en enkele decennia later 'begon men te begrijpen, dat regelloosheid en romantische poëzy wel een en hetzelfde konden zijn' (Anon. 1835: 674 en 670). Met
de zure vruchten van deze stellingname zat men nu opgescheept. De Romantiek
had Goethe's verwerpelijke standpunt overgenomen en uit naam van de Romantiek had het zedeloze in de letterkunde bestaansrecht gekregen.
In 1838 komt Bakhuizen van den Brink in De gids op deze affaire terug. 'Wat is
Göthe, klassiek of romantiek? Romantiek schreeuwt de menigte'. Bakhuizen is
geërgerd. De strijd tussen de klassieke en de romantische school is zijns inziens
met 'onregt en onverstand' gevoerd, 'want slechts uit de oplossing der tegenstelling [... ] is voortgang te verwachten.' Juist daarom acht Bakhuizen Goethe zo belangrijk: 'wij gelooven dat de groote Duitscher dien strijd te boven was en opgelost had' (Bakhuizen 1838: 465).,6
13 Omdat ik me concentreer op de discussie die rond Goethe werd gevoerd, laat ik twee bijdragen
van voor 1835 onbesproken waarin weliswaar uitvoerig over Goethe wordt geschreven maar die in
de pers geen reacties losmaken. Het gaat om Anon. 1824, waarin verslag wordt gedaan van een improvisatie in dichtmaat over de Faust van Goethe door de jeugdige sneldichter Willem de Clercq, en
de bijdrage van P.G. van Ghert uit 1814- De Clercq bewondert Goethe als hij 'in de verschijnselen der
uitwendige wereld de hoogste en heiligste waarheden ontvouwt', maar 'ik beef voor u, en keer mij
met geheime vreeze van u af, als gij, in uwe Wahlverwandschaften, het heiligst verbond op aarde, het
huwelijk, schendt, of in uwen Faust de banden van het kinderlijk geloof verbreekt' (Anon. 1824: 6566). Even stil bleef het rond de 'Wijsgeerige beschouwing over de dichtkunde' van P.G. van Ghert uit
18 I 4- Van Ghert, die in Jena colleges volgde bij Fichte, Schelling en Hegel en zich zijn gehele leven
heeft ingezet om Nederlanders te overtuigen van de waarde van de Duitse filosofie en literatuur (Van
den Berg 1973: 192-201,213-215), roept de Nederlanders op nauwgezette studie te maken van de
'Goddelijke GOETHE', 'de vader en de stichter der verrezene, eigenlijk nieuwere poëzie' (Van Ghert
1814: 508-509). Met Van den Berg (1973: 201) moet ik concluderen dat Van Gherts pro-Duitse geluiden In Nederland geen sporen hebben nagelaten.
14 Geels gewraakte uitspraak luidt: 'In den jongeren Schiller woelde en bruischte het; in Göthes gemoed was het kalm en helder: maar hoe velen zouden het evenwel niet wraken, indien men beweerde, dat Göthe zich aan het klassieke aansloot, en dat Schiller de echte typus van het romantische was'
(Geel 1968: 35).
I 5 Zie Geel 183 5 voor Geels reactie.
16 De gedachte dat het een misvatting was dat er tussen klassiek en romantiek moest worden gekozen, is bij vele Nederlandse auteurs te vinden, veelal omdat er betoogd wordt dat er in beide richtingen iets goeds te vinden is. Wat Bakhuizen uniek maakt, is dat hij Goethe naar voren schuift als de
schrijver die heeft getoond hoe romantiek en klassiek kunnen worden verzoend (Van den Berg 1973:
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Eckermanns Gespräche mit Goethe

De belangstelling voor Goethe nam na 1832 toe. 17 Het moment waarop de interesse voor Goethe in Nederland echt op gang kwam, is precies te dateren: in april
1836 verschenen de eerste twee delen van de Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahres sein es Lebens, uitgegeven door Johann Peter Eckermann. 18 In deze bundel
doet Eckermann verslag van de gesprekken die hij tussen 1823 en 1832 met Goethe voerde over diens leven en werk, over andere schrijvers en kunstenaars en de
ontwikkelingen in kunsten en wetenschappen. Daarbij neemt Eckermann de rol
op zich van de weliswaar naïeve maar stimulerende gesprekspartner die Goethe
allerhande uitspraken weet te ontlokken. In het voorwoord verklaart Eckermann
dat hij met de uitgave van deze gesprekken over leven, kunst en wetenschap er bovenal toe wil bijdragen 'das Bild zu vollenden, was man von Goethe aus seinen
mannigfaltigen Werken bereits in sich tragen mag' (Eckermann 1987: 6). Eckermann voegt er bescheiden aan toe dat Goethe zo'n veelzijdige diamant was dat hij
alleen zijn Goethe kon schetsen, maar de publieke reactie in Nederland was anders. Vóór het verschijnen van de Gespräche werden discussies over Goethe vaak
in de kiem gesmoord door de vraag welke Goethe het betrof: de jonge sentimentele Goethe van de Werther uit 1774; de dichter van klassiek angehauchte tragedies als Torquato Tasso uit 1790; de schrijver van de in 1809 verschenen roman
Wahlverwandschaften waarin getornd wordt aan de grondslagen van het burgerlijk huwelijk; de schrijver van het in 1808 verschenen eerste deel van de Faust over
de middeleeuwse Mephistopheles en Gretchen of die van het in 1832 uitgekomen
allegorische tweede deel met de beruchte Walpurgisnacht; de auteur van het autobiografische Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit waarvan het eerste deel
verscheen in 181 I en het laatste, door Eckermann verzorgde deel, in 1833 op de
markt werd gebracht? En in deze opsomming ontbreken nog Goethes kunsttheoretische en natuurwetenschappelijke bijdragen. Eckermann nu leverde een toegankelijk maar niet te gesimplificeerd beeld van de schrijver; hij trakteerde het publiek op een Fundgrube met goed te citeren, wijze en beknopte uitspraken over
actuele kwesties, gepresenteerd in de vorm van chronologisch geordende en niet
te lange gesprekken die gemakkelijk in gedeelten konden worden gelezen. Daarmee verschafte hij een uitstekende basis aan de publieke meningsvorming en na
1836 stijgt het aantal publicaties over Goethe in de meest uiteenlopende tijdschriften dan ook explosief. 19
443-444,468; zie ook Streng 1997-1998).
17 Goethes tweede plaats op Kuipers' lijst van '[buitenlandse] auteurs met de meeste verwijzingen'
in de periode 183°-1839 (Kuipers 1983: 22) is behaald met vermeldingen uit de jaren na 1832 (i bid:
277-2 78).

18 Het derde en laatste deel verscheen in april 1848 (Eckermann 1987: 929-930).
19 Zie Kuipers 1983 voor een overzicht van de tijdschriftbijdragen uit de periode 183°-1839. Voor
een uitgebreide bespreking van de bijdragen over Goethe in De Gids en Nederlandsche stemmen in
deze jaren verwijs ik naar Van der Laan 1933. Om een indruk te geven van de stijging van het aantal
bijdragen rond 1837 en de diversiteit van de tijdschriften die over Goethe publiceren, volgt hier een
aantal voorbeelden, grotendeels uit tijdschriften die niet door Van der Laan en Kuipers zijn geraadpleegd. Na de titelverwijzing volgen de naam van het tijdschrift en een korte aanduiding van de inhoud: Anon. 1837a: Vaderlandsche letteroefeningen; er wordt teveel poëzie gepubliceerd, (ontleend
aan Eckermann); Goethe 1837 en Anon. 1837b: Athenaeum; een vertaling van een novelle van Goethe, gevolgd door een toelichting over 'de zin en de verheeven beteekenis van dit kunstgewrocht':
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Ook de vorm van de uitgave is een belangrijke factor ter verklaring van de populariteit van Eckermanns werk. Eckermann geeft gesprekken weer en dat levert
in de ogen van de tijdgenoot een garantie voor betrouwbaarheid. De vorm is wat
dat betreft vergelijkbaar met de in die tijd eveneens om hun 'echtheid' en 'waarachtigheid' zo gewaardeerde brieven-uitgaven. Beter dan biografieën, die vaak teveel 'de voortreffelijke omtrekken van het reusachtige beeld' op een bepaald moment leveren, staan brieven garant voor 'veelzijdigheid', zij geven een 'Mozaik des
levens' (Anon. r834-r835: 327).20 Dat Eckermann de gesprekken had bewerkt,
'geïdealiseerd' zo men wil, deed daaraan niet af. Daarmee vervulde Eckermann
volgens de toen gangbare opvatting zijn plicht als 'redacteur' en vergrootte hij
zelfs het waarheidsgehalte; algemeen was immers de opvatting dat een ongemodelleerde weergave van de werkelijkheid de kern niet kon raken.
Voor de Gids-ianen zijn de Gespräche een bijbel die steeds wordt opengeslagen.
In r837, de eerste jaargang van De gids, worden maar liefst drie door Potgieter
vertaalde en becommentarieerde compilaties uit Eckermanns Gespräche met Goethe opgenomen (potgieter r837a-c) en de liefde voor Goethe, de dichter/denker
die, zoals Potgieter schrijft, 'wij lief hebben, bewonderen en vereeren', wordt onomwonden beleden (potgieter 1837b: 259). Voortdurend wordt Goethe door
Bakhuizen van den Brink en Potgieter als autoriteit aangehaald.

4 Pro en contra in de tweede helft van de jaren dertig
Als gezegd was Goethe volgens Bakhuizen de strijd tussen romantiek en klassiek
te boven en had hij deze zelfs opgelost. Dit is op zich een eigenaardige opmerking
want Bakhuizen gaat met groot gemak voorbij aan het feit dat het grootste deel
van Goethes leven al geleefd was voordat er überhaupt sprake was van een strijd
tussen romantieken en klassieken. Het is wel een begrijpelijke manoeuvre. Ten
eerste omdat Goethe, een schrijver van wie niemand het waagde zijn artistieke
kundigheden in twijfel te trekken, de Gids-ianen het 'bewijs' leverde dat het mogelijk was de tegenstellingen van het verleden achter zich te laten. Ten tweede omdat Goethes artistieke opvattingen en werken een inspiratiebron vormden voor
hen die streefden naar een zich voortdurend vernieuwende literatuur en, ruimer
gezien, de aanzet gaven tot een nieuwe wereldbeschouwing waarvan het uitgangspunt was dat nauwgezette en betrokken studie en analyse van de werkelijkheid de
561); Anon. I 837C: Athenaeum; opgenomen 'daar het zoo bij uitstek geschikt is, om Germaniëns
puikdichter naar waarde te leeren schatten, en aan te toonen, welk een rijkdom van zaken en gedachten in zijne werken ligt opgesloten' (p. 304); Anon. 1837d: Nederlandsch museum; 'wij gelooven aan
het verhevene aandenken aan hem en aan ons zelven schuldig te zijn, den geest des lichts, der waarheid en der schoonheid, welke in zijne waarlijk groote en onsterfelijke werken doorstraalt, waar wij
slechts gelegenheid vinden, te huldigen, en zoo veel mogelijk alle hinderpalen, welke derzelver beoefening in den weg staan, op te ruimen' (p. 142); Anon. 1837e: Album voor maatschappelijke opvoeding; een biografische anecdote om te bewijzen dat Goethe genie en deugd verenigde; Anon. 1838a:
De olijftak. Godsdienstig tijdschrift; passage uit Eckermann die bewijst dat zonder godsdienst het
ware geluk niet kan worden gevonden; Anon. 183 8b: Boekzaal; als Anon. 183 8a.
20 Van der Laan 1933: 100 schrijft deze anonieme bijdrage toe aan E.J. Potgieter. Deze bijdrage is
echter niet opgenomen in de doorgaans zeer betrouwbare Potgieter-bibliografie van Groenewegen
uit 189°.
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weg tot verbetering kon geven. Tot slot drukt de keuze voor Goethe het internationale ambitieniveau uit van De gids.
Tegelijkertijd met de Gids-ianen roert zich een ander kamp in de Nederlandsche
stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde, opgericht in mei 1834 en
in oktober 1838 voortgezet onder de titel Stemmen en beschouwingen. Via dit tijdschrift brachten Isaäc da Costa en Willem de Clercq hun anti-revolutionaire opvattingen over godsdienst, politiek, literatuur en kunst in de openbaarheid. Zowel
Da Costa als De Clercq prijzen Goethe als een 'vernuft' dat al in zijn eerste werken
'dat ruime, dat rijke, dat heldere, dat edele eener verbeelding ten toon [spreidde],
die alle menschelijke toestanden in zich vermocht op te nemen, en gelouterd (en
daardoor als van zelve geidealiseerd) in de vormen eener meesterlijk behandelde
taal [wist] af te spiegelen' (Da Costa 1839: 175-176). Dit alles laat echter onverlet
dat, zoals in uitvoerige vergelijkingen aan de orde komt, de balans zowel in vergelijking met zijn Duitse vriend en tijdgenoot Schiller als met zijn Nederlandse tijdgenoot Bilderdijk, ten nadele van Goethe uitvalt (Da Costa 1836). Goethe immers,
is een 'pantheist', dat wil zeggen dat hij het idee van een persoonlijke God verwerpt, en, algemener geformuleerd, Goethe verspreidt anti-godsdienstige en antichristelijke opvattingen. Belangrijk daarbij is vooral, en keer op keer wordt dit
door Da Costa en Clercq benadrukt, dat Goethe niet op zich zelf staat. Zoals De
Clerq schrijft: 'De ware Dichter is als eene Encyclopedie te beschouwen van den
tijd waarin hij leeft, met alles wat denzelven in beweging brengt of vervult', en
Goethe was een ware Dichter. 'De XIXde eeuw werkt met de denkbeelden die hij
[Goethe] spelende daarheen wierp, en eene goddelooze praktijk ontwikkelde zich
uit die theorie, waarin aan God de eer niet gegeven wordt. De Faust was de Epos
van dezen tijd, en zal misschien meer begrepen worden, naar mate zich deze Goethiaansche wereld in den loop der tijden ontwikkelt' (De Clercq 1838: 210 en
213).21 In de woorden van Da Costa: Goethe is 'deel en invloed in het ongoddelijk
streven van den Eeuwgeest', 'de dichterlijke Voorganger, in zeker opzicht de Vertegenwoordiger der ontwikkeling eener eeuw' (Da Costa 1839: 471).22 Het argument dat Goethe - uiteraard in tegenstelling tot Bilderdijk - 'niet nationaal', 'nietNederlands' zou zijn, wordt nog wel te berde gebracht, maar speelt een ondergeschikte rol. Zoals De Clercq zegt in zijn bijdrage over 'De ware dichter': 'Bij de
steeds toenemende ineensmelting der volkeren en de afsluiting hunner eigenaardigheden, blijft er weldra slechts één belang over, nationaal voor de geheele wereld,
voor zoo verre zij in Christus gelooft' (De Clercq 1838: 214).
Zo blijkt dat Bakhuizen in de tweede helft van de jaren dertig het belang van de
oppositie die in de eerste decennia na 1800 in de artistieke discussie opduikt - namelijk die tussen klassiek en romantiek - als irrelevant terzijde schuift, terwijl De
Clercq en Da Costa de tegenstelling die in de eerste dertig jaar van de negentiende
eeuw in Nederland veel belangrijker was - die tussen nationaal en niet-nationaalop de achtergrond plaatsen. De Réveil-aanhangers hadden er uiteraard weinig
moeite mee aan te duiden wat dan wel het kernpunt was: de keuze was die tussen
Voor de toeschrijvingen aan De Clercq van de artikelen in de Nederlandsche stemmen, zie
Schenkeveld 1962, 212. Een verslag van De Clercq's improvisatie over Goethe is opgenomen in
Anon. 1824·
22 Zie voor de toeschrijving aan Da Costa: Valkhoff 1943: I75.
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christelijk of niet-christelijk. De Gids-ianen daarentegen waren zoekende en
Eckermanns Gespräche maakte de Gids-ianen, zeker op literair gebied, bewust
van wat ze niet en wel wilden. 23 Om een aantal punten te noemen waarbij de Gidsianen zich regelmatig beroepen op Goethes uitspraken in Eckermann (ik geef
eerst het thema, daarna de datum van het gesprek waarin deze materie ter sprake
komt:): - het pleidooi voor het gebruik van individuele en de afwijzing van algemene vormen en het streven naar objectiviteit (o.a. 29 oktober 1823); verwerping
van het standpunt dat het gewone leven, de werkelijkheid geen geschikte stof is
voor een kunstenaar, gepaard aan de gedachte dat het de taak van de kunstenaar is
in die werkelijkheid 'interesse', 'poëzie' te ontdekken (18 september 1823); de afwijzing van kritiek die niet meer is dan detailkritiek (9 februari 183 I); de opvatting
dat literatuur meer moet zijn dan gevoelsuitstorting of beschrijving en een gedachte moet uitdrukken (20 april 1825); de opvatting dat het middelmatige niet
van belang is (27 januari 1824); de gedachte dat een waarlijk goed gedicht in proza
kan worden omgezet zonder aan kwaliteit in te boeten (4 januari 1827). Belangrijker hier is echter dat - en in deze opvatting voelden de Gids-ianen zich gesteund
door Goethes opvatting van Steigerung - de norm in beginsel moest worden ontwikkeld in reactie op alles wat er gebeurde; de norm lag in de toekomst en was per
definitie vlottend. 24
Tegelijkertijd is duidelijk wat Nederlandsche stemmen en De gids bindt: beide
tijdschriften beschouwen Goethe als de personificatie van de negentiende eeuw.
Terwijl Goethe tot het midden van de jaren dertig in Nederland werd beschouwd
als vertegenwoordiger van een voorbij tijdperk, namelijk de ongelovige en revoluties en chaos veroorzakende achttiende eeuw, wordt Goethe nu de moderne dichter bij uitstek, de dichter die belichaamt wat de negentiende eeuw aan ontwikkelingen in zich draagt.25

5 Goethe en het ware realisme
De opvatting van Goethe als de moderne dichter bij uitstek maakt school in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de studie Bespiegeling, gezag en ervaring (1855) van de net afgestudeerde Allard Pierson.
Pierson, afkomstig uit de kringen van het Réveil, studeerde theologie in Utrecht
en kwam in de ban van de jonge hoogleraar c.w. Opzoomer die zich rond 1850
had afgewend van de speculatieve en aprioristische wijsbegeerte en zich had bekeerd tot het empirisme (Van 't Veer 1961: 61). In Bespiegeling, gezag en ervaring
maakt de dan in Leuven gevestigde predikant Pierson de balans op. In het verle23 Zie voor het pleidooi van individuele vormen in De gids Streng I995a; voor het eigene van de
Gids-opvatting van kritiek Streng 1998.
24 Zie voor Goethes opvatting van 'Steigerung' bijvoorbeeld Wolff 186 I: 8 I 5: 'Het is die opklimmende beweging, welke allerwege in het physieke, intellectuële en morele leven wordt waargenomen;
die voortdrijvende kracht, door welke elk eindpunt het aanvangspunt wordt van een nieuwe ontwikkeling; elk gevolg de oorzaak van een nieuwe reeks van verschijnselen; elke bereikte trap het middel
om tot een hoogeren trap op te stijgen'. Zie over het onbreken van een beginselverklaring voor De
gids ook Jacobi/Relleke 1995: 222.
25 Een vroeg voorbeeld zien we in Anon. 1824: 65 waar De Clercq Goethe typeert als 'Proteus onzer eeuw'.
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den overheersten naar zijn zeggen op de gebieden van wetenschap, kunst, godsdienst en zedelijkheid óf bespiegeling óf gezag. Kenmerkend voor 'bespiegeling'
is dat de mens zich, in zijn streven naar volledige vrijheid, los zingt van de werkelijkheid, een denkwijze die Pierson al bij Plato signaleert en die volgens hem bij
Hegel de uiterste grens en daarmee haar einde heeft gevonden. Kenmerkend voor
'gezag' is dat de mens, op zoek naar veiligheid, zich onderwerpt aan het bestaande. Bij wat Pierson 'de methode der ervaring' noemt - de methode die door Opzoomer voor de wetenschappen was aanbevolen - wordt de werkelijkheid recht
gedaan zonder dat de mens zijn zelfstandigheid inlevert. In de woorden van Pierson: de methode der ervaring' erkent de zelfstandige werkzaamheid der menschelijke rede zoowel als het gezag der werkelijkheid' (pierson r 8 55: 143). In het deel
'Bespiegeling' besteedt Pierson uitvoerige aandacht aan de manco's van hen die
Pierson de 'romantieken' noemt, Hegel en zijn geestverwanten. In het deel 'Gezag' beschrijft hij de kunstenaars die zich ondergeschikt maken door de slaafse navolging van een bepaald genie, de klassieken of van de natuur. In het slotdeel, 'De
weg tot zekerheid', wordt Goethe opgevoerd als de schrijver die bij uitstek heeft
laten zien hoe de methode der ervaring in de kunst kan en moet worden gevolgd.
Daarbij wordt voortdurend benadrukt hoeveel belang Goethe hechtte aan nauwgezette studie van de werkelijkheid zonder slaaf van die werkelijkheid te zijn. Een
kunstenaar moet alle menselijke vermogens (denken, voelen èn willen) inzetten,
zich openstellen voor de wereld en door een bepaald aspect van die werkelijkheid
gegrepen worden om zo de werkelijkheid, zoals Goethe zei, 'interesse', 'belang' te
geven. 26 Studie was dus geen doel op zich, maar voorwaarde voor waarlijk kunstenaarschap. Zoals Opzoomer Goethes woorden vertaalde: 'Wilt gij 't oneindige
doorschrijden, Ga in 't eindige naar alle zijden!' (Opzoomer r856: V).27 De kunstenaar moet, om het uit te drukken met de titel van een bundel opstellen van Jacob Geel uit r838, Onderzoek en phantasie combineren. Goethes uitspraak:
'Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Und wo Ihrs packt - da ists interessant' werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de slogan van de leidende
critici die - naar men achteraf kan concluderen - in hun gezamenlijke strijd tegen
het platte realisme enerzijds en de wereldvreemde romantiek anderzijds de leer
van het 'ware realisme' of het 'idealistisch realisme' ontwikkelden. 28

6

Goethe gekerstend

Goethe werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de held van het 'ware',
het 'idealistisch realisme', en dat terwijl hij in de eerste helft van die eeuw door ve26 Volgens Kloek I98I: I24-I25 behoren de term 'belang' en de verschillende varianten van 'interessant' 'tot het emotionalistische begrippenapparaat'. In de negentiende eeuw gaat dit niet meer op.
27 Deze zinsnede is de vertaling van 'Willst du ins Unendliche schreiten, / Geh nur im Endlichen
nach alle Seiten', uit Goethes Gott, Gemüt und Welt (Dobel I997: 95I).
28 De slogan is ontleend aan Faust, Vorspiel aus dem Theater. De oorspronkelijke passage luidt:
'Greift nu hinein ins volle Menschenleben! / Ein jeder lebts, nicht vielen ists bekannt, / Und wo ihrs
packt, da ists interessant' (Dobel I997: 600). Zie over de leer van het 'ware realisme' in de letterkunde zoals deze tussen I835 en I875 in Nederland werd ontwikkeld: Streng I995b: 292-3I3. Goethe
deelde het realistische pantheon met Shakespeare en Homerus.
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len als een onzedelijk schrijver werd beschouwd. Ook in dit opzicht heeft Goethe
een vreemde carrière doorgemaakt. Weinigen volgden de opvatting van R. C. Bakhuizen van den Brink. Deze Gids-scribent van het eerste uur wees in de tweede
helft van de jaren dertig het verwijt dat Goethe een onzedelijk schrijver was als irrelevant terzijde omdat Bakhuizen - zich mede beroepend op Goethe - stelde dat
kunst en zedelijkheid niets met elkaar te maken hebben (Bakhuizen 1837: 202). In
deze mening stond Bakhuizen alleen. In de jaren veertig betreurde vrijwel iedereen het (ook mede-Gidsredacteur en Goethe-bewonderaar Potgieter) dat Goethe
zich niet een meer zedelijk schrijver had betoond. 29 Vrijwel iedereen hield vast aan
de eenheid van het ware, schone en goede en dus aan de overtuiging dat kunst en
zedelijkheid uiteindelijk wel met elkaar te maken hebben. Dan rest er een andere
verdediging, namelijk ontkennen dat Goethe onzedelijke gedachten verspreidt en
die route werd vanaf het midden van de jaren dertig door velen gekozen. Om
slechts één voorbeeld te noemen: in het populair-wetenschappelijke tijdschrift
Nederlandsch Museum verscheen in 1836 - tussen de bijdragen 'De koninklijke
kus' (een verhaal over Karel de XIIde) en 'Iets over de tulpen' - een bijdrage gericht
tegen Goethes tegenstanders 'en daaronder vooral diegene, welke gaarne volgens
den ouden kerkstijl vroom zijn en blijven willen'. Laatstgenoemden
[... ] trekken bij elke gelegenheid tegen hem [Goethe] te velde, willen weinig of niets voortreffelijks in hem vinden, verwijten hem, dat hij godsdienst en zedekunde ondermijnde,
dat hij in dubbelzinnigheden en spotternijen behagen schepte, het kwaad in een al te verleidelijk gewaad kleedde, en derhalve van zijn eerste optreden als schrijver af tot aan zijnen dood toe, als eene ware Mephistopheles, tot het zedebederf der jeugd heeft bijgedragen (Anon. I837d: 141-142).

Dat de jonge, op vernieuwing gerichte Pierson en zijn leermeester Opzoomer
Goethe uitroepen tot de dichter en denker waaraan de Nederlanders een voorbeeld zouden moeten nemen, hoeft geen verbazing te wekken. Verrassender is het
dat in de tweede helft van de jaren vijftig ook in meer behoudende kringen het
beeld van Goethe kantelt. Neem de brochure De betrekking van Göthe tot het
Christendom, uit 1856. De uitgave verschijnt anoniem maar omdat de tekst op 20
november 1856 ook al was uitgesproken in het Leesmuseum te Utrecht, was het
voor ieder duidelijk dat].]. van Oosterzee de geestelijk vader ervan was. Van Oosterzee, in 1856 nog predikant in Rotterdam (hij zou in 1863 in Utrecht worden benoemd tot hoogleraar theologie) was beslist geen vooruitstrevend theoloog. In het
voorwoord bij de Duitse vertaling wordt hij zelfs betiteld als een 'orthodox geestelijke' en van een loskoppeling van godsdienst en esthetica wil hij niets weten.
Des te verrassender is het dat zijn brochure een verdediging blijkt van Goethe,
door Van Oosterzee betitelt als de 'Titan der nieuwere poëzij' en de 'heraut der
moderne beschaving' (Van Oosterzee 1856: 9 en 14).3 0 Van Oosterzee nuanceert
29 Zie Potgieter r842: 392: 'Christelijke Kunst! - Christelijke Poëzij! welk eenen heiizamen invloed had Göthe in dit opzigt niet op zijnen tijd kunnen uitoefenen, bij eene andere vorming van zijn
hart, bij eene andere wending van zijn lot!'
30 De Duitse vertaling van Van Oosterzees verhandeling verscheen in r858, nadat er al in r857 een
vertaling was verschenen in de Protestantische M onatsblätter. De typering van Van Oosterzee als 'orthodoxe geestelijke' is vanJ.P. de Lange, hoogleraartheologie te Bonn (Van Oosterzee r8 58: iv). Mogelijk heeft Van Oosterzee zich voor zijn opstel over Goethe en christendom laten inspireren door

128

TOOS STRENG

het beeld dat Goethe zich altijd tegen het christendom zou hebben gekeerd (Goethe was niet in alle levensperioden even anti-christelijk), maar opvallender is het
dat Van Oosterzee zoekt naar een verklaring, een vergoelijking zelfs van Goethes
stellingname. De in de brochure steeds terugkerende vraag: 'Is het vreemd dat
Goethe geen Christen werd?' wordt steeds ontkennend beantwoord: het tijdsgewricht, de omgeving waarin Goethe opgroeide en zijn persoonlijke aanleg verklaren dit volgens Van Oosterzee afdoende. Conrad Busken Huet, overigens een
groot bewonderaar van Goethe, verbaast zich er in r 857 hogelijk over dat Van
Oosterzee Goethe zo christelijk voorstelt, immers: 'Goethe was geen ch[r]isten,
en het baat niet of men al tracht hem tot dien rang te verheffen' (Huet r8 57: 54).3'
Een jaar later begrijpt Huet het plotseling, en wel op esthetische gronden: Van
Oosterzees vergoelijking van Goethe vloeit voort uit 'het innig verband' van het
schoonheidsgevoel en het godsdienstige gevoel (Huet r858: 2)Y
Nog verrassender dan Van Oosterzees lezing is de toespraak die een maand eerder, namelijk in oktober r856, werd uitgesproken door Da Costa, een dichter/criticus die beslist behoort tot hen die 'volgens de ouden kerkstijl vroom zijn en willen blijven'. Ter gelegenheid van de herdenking van Bilderdijks honderdste geboortedag vergelijkt Da Costa nogmaals Bilderdijk en Goethe maar, anders dan in
de jaren dertig, weigert hij de erepalm aan Bilderdijk toe te kennen. Zoals hij het
zelf zegt: 'Op welk ander gebied ook (het is U wel niet onbekend!) warm en beslist monarchaal, - hier, in de sfeeren der Dichtkunst, of, zal ik zeggen, in de Republiek der letteren, blijf ik handhaver eener hooge aristocratie' (Da Costa r856:
38). Terwijl Da Costa in de jaren dertig Bilderdijk nog hemelhoog boven Goethe
stelde, concludeert hij in r856 dat beiden gelijkwaardige fokkelende sterren zijn
aan het firmament. Uiteraard kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Da Costa's
hogere waardering van Bilderdijk klinkt door waar hij Bilderdijk steeds met een
hoogvliegende adelaar vergelijkt terwijl hij Goethe een stappende leeuw noemt)3
Het maakt zijn uitspraak over de principiële gelijkwaardigheid van de sterren
slechts prikkelender.

7 Een held voor allen
Het is mogelijk te beschrijven langs welke wegen Goethe de kwalificatie van onzedelijk schrijver verloor. Je kunt er bijvoorbeeld op wijzen, dat de publieke aandacht, mede onder invloed van Eckermanns Gespräche, vooral uitging naar de oudere, wat bedaardere Goethe of dat het opvalt dat de critici in toenemende mate de
verantwoordelijkheid van de lezer benadrukten ('den rein en is alles rein'), terwijl
tegelijkertijd, mede onder invloed van Goethe, werd aanvaard dat literatuur in de
eerder werk van De Lange. Deze had rond 1855 in de Evangelische Kirchenzeitung christenen geadviseerd het werk van Goethe te bestuderen. In 1855 wordt in de Godgeleerde bijdragen een aantal
Duitse christelijke auteurs besproken die van mening zijn 'dat Göthe doordrongen was van den
Geest van Christus, hoe weinig hij ook in de kerkelijk-orthodoxe zienswijze der godgeleerden deelde' (Anon. 1855: 774).
31 Harting 1868 neemt deze uitspraak van Huet als motto op. Zie voor Huets bewondering voor
Goethe: Praamstra 1991, bijvoorbeeld p. 207.
32 Zie hierover ook Praamstra 1991: 34-35.
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volkstaal niet, zoals tot de jaren dertig de gangbare mening was, voor elke lezer,
van jong meisje tot volwassen man, geschikt hoefde te zijn. Wat zeker ook een rol
gespeeld heeft, is dat latere schrijvers, als Eugène Sue en Gustave Flaubert, hadden
laten zien dat onzedelijkheid in de literatuur nog veel dreigender vormen kon aannemen. Ook kan je erop wijzen dat in streng-christelijke kringen het optimisme
veel groter was: de tijd van het defensieve, zich bedreigd voelende christendom uit
de eerste helft van de negentiende eeuw is voorbij en theologen als Van Oosterzee
prediken dat het christelijke geloof uiteindelijk de wereldgodsdienst zal worden.
Daardoor werden anti-christelijke geluiden als minder bedreigend ervaren. Minstens zo belangrijk is het dat een aantal opvattingen van Goethe (bijvoorbeeld die
over de onverschilligheid van de natuur (denk aan De Genestets 'Natuur - wat
deert haar / Uw vreugde, uw Leed?// Ze is zielloos lieflijk/ En reedloos wreed')
niet langer als schokkend werd ervaren.3 4 Echt bevredigend zijn dergelijke opsommingen echter niet. Ze verklaren wellicht waarom Goethe wordt aangemerkt
als 'de heraut der moderne beschaving', maar ze verklaren niet waarom een orthodox predikant als Van Oosterzee zich positief over die heraut zou uitspreken
en hem in bescherming neemt.
Hoe is het dan wel te verklaren dat Goethe rond 1857 zo'n andere positie toegemeten krijgt? Tussen 1836 en 1856 zijn er duidelijk twee partijen: Goethe-bewonderaars en zij die Goethe op grond van zijn gebrek aan religieuze overtuiging
afkeuren. Hoe is het mogelijk dat Goethe in de tweede helft van de jaren vijftig
opeens bejubeld wordt door zulke uiteenlopende critici als de liberale Opzoomer
en de behoudende Van Oosterzee, de jonge Pierson en Huet en de in 1788 geboren Da Costa? Hoe is het mogelijk dat Goethe in twintig jaar van deels bejubeld
en deels verguisd dichter! denker kon worden tot een algemeen en positief gewaardeerd icoon? 'Waartoe deze allerzonderlingste liberaliteit?', om met Huet te
spreken (Huet 1857: 56).35
Ik ben niet de eerste die naar een verklaring zoekt van Goethes populariteit. Neem
De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids, van
Remieg Aerts. Uiteraard komt Goethe in deze studie voor en er is in het register zelfs
een eigen ingang voor 'Goethe als modelauteur'. 'Het veelvuldige beroep op Goethe
[in De Gids] was geen toeval', schrijft Aerts. 'De opvatting van literatuur, van nationaliteit en van liberalisme in dit tijdschrift berustte op dezelfde voorstelling, namelijk
33 Deze vergelijkingen zowel op p. 22 als op p. 37. Een vergelijkbare oppositie (hoog-laag; christelijk-niet christelijk) in Hasebroeks gedicht 'Het dichterlijk driemanschap (ten zelfden jare (1832) ten
grave gebragt', dat is opgenomen in de bundel Winde-kelken. Goethe, Scatt en Bilderdijk worden
alle drie geprezen; hun verscheidenheid wordt uitgedrukt door Goethe te vergelijken met een 'Heidensch Pantheon [...] waar - als om ons voor [...] krenkingen te troosten - / Ook Christus eervol
wordt begroet', terwijl Scott wordt vergeleken met een 'oude Ridderburgt' en Bilderdijk met een
'hoog verheven Dom' (Hasebroek 1859: 235-239).
34 P.A. De Genestet, 'Peinzensmoede', geciteerd naar Van der Laan 1933: 24, noot.
35 Andere voorbeelden van deze 'liberaliteit' zijn te vinden in Van den Ham 1858, waarin weliswaar enig voorbehoud wordt geformuleerd bij Van Oosterzees verhandeling (Van Oosterzee, deze
'vriend der Christelijke kunst', had Goethes afkeer van het Christendom sterker mogen aanzetten)
maar geen sprake is van een principiële verwerping van Van Oosterzees benadering. Even liberaal is
de anonymus in Teekenen des tijds (Anon. 1859) die de christelijke en de Goetheiaanse levensbeschouwing aanvankelijk tegenover elkaar zet maar uiteindelijk concludeert dat de Goetheiaanse levensbeschouwing door de christelijke levensbeschouwing moet worden gezuiverd en de christelijke
leven beschouwing door de Goetheiaanse moet worden verrijkt.
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de Bildungs-gedachte, waarvan Goethe en Humboldt de belangrijkste vertegenwoordigers geweest zijn' (Aerts 1997: 145). Dat verklaart dan wellicht de populariteit van Goethe in liberale kring, maar niemand zal durven beweren dat alle Nederlanders met koning Willem 11 op 16 maart 1848 liberaal werden, laat staan dat ze dit
tot in 1856, met de April-beweging net achter de rug, waren gebleven.
Overigens zij opgemerkt dat Goethes politieke opvattingen en zijn handelswijze
tijdens de periode van de Franse Revolutie juist in liberale kring op weinig instemming konden rekenen. Van der Laan noemt politieke bezwaren tegen de anti-liberale Goethe zelfs als een van de oorzaken van het onbegrip waarmee Goethe, zeker
in de eerste decennia van de negentiende eeuw in Nederland werd ontvangen (Van
der Laan 1933: 560). Inderdaad wordt Goethes 'onvaderlandse gedrag' (hij was
Eerste Minister onder Hertog Carl August die aan de zijde van Napoleon tegen de
Pruis sen vocht) en 'anti-revolutionaire' gezindheid wel eens ter sprake gebracht,
maar alleen door behoudende scribenten als Da Costa - 'Goethe [was] (ruim zoo
zeer nog als Bilderdijk) antirevolutionair en aristocratischgezind' - en de katholiek
Dorbeck (Da Costa 1856: 36; Dorbeck 1853). In 1843 verschijnt weliswaar in De
gids 'Goethe uit het staatkundig ooogpunt beschouwd', een bijdrage waarin W.G.
Brill het standpunt bestrijdt dat Goethe gespeend was van politiek besef. Een discussie over Goethes politieke kleur die maar enigszins te vergelijken is met die over
Goethes godsdienstige opvattingen, blijft echter uit; laat staan dat liberalen pogingen hebben ondernomen Goethe achteraf 'liberaal' te verklaren.

8 Een nieuw tijdsbesef
Mijn stelling is dat de verklaring voor de omslag in de publieke waardering van
Goethe in de jaren 1856- I 8 57 op de eerste plaats moet worden gezocht in het veranderde tijdsbesef. Ik doel hiermee op het volgende. Het woord 'modern' werd in
de eerste helft van de negentiende eeuw een enkele keer in het dagelijks taalgebruik gebruikt voor iets dat in de mode was, maar stond in de artistieke vertogen
tegenover' antiek',36 De oude onderverdeling in de kunsten was dus die tussen anciens en modernes, dat wil zeggen tussen de klassieke Oudheid en 'de rest' (waarbij het strijdpunt was of de middeleeuwen al dan niet tot die 'rest' behoorde). De
al eerder gememoreerde Van Kampen, bijvoorbeeld, staat in die traditie als hij in
1837 in zijn 'Beschouwing van de hedendaagse dichters over de vroegste tijden des
menschdoms' de zeventiende-eeuwers Hugo de Groot, Milton en Vondel, de
achttiende-eeuwer Klopstock en de negentiende-eeuwers Byron en Bilderdijk als
één groep bespreekt, namelijk als 'hedendaagse dichters'. Na 1848 echter, verandert het gebied van 'het moderne'. Het begrip 'modern' zingt zich los van de oppositie met de 'anciens' en verengt zich tot het 'hier en nu'. De verandering van het
36 Neem het lemma 'modern' in het tweede deel van het Algemeen noodwendig woordenboek der
zamenleving van Wits en Geysbeek uit 1843: 'MODERN noemt men in het dagelijksche leven, hetgeen

overeenkomstig is met de mode of den smaak van den tegenwoordigen tijd. Wanneer men van beeldende kunsten spreekt, is modern alles, wat het eigendommelijke karakter heeft van den nieuwen, d.i.
Christelijken tijd, in tegenoverstelling van het antieke. Zoo onderscheidt men antieke en moderne
penningen, gesnedene steenen, standbeelden. Ook noemt men de dichters van lateren tijd modern,
terwijl men aan de Griekse en Romeinsche den naam van antieke geeft (p. 1163).
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tijdsbesef na 1848 is even abrupt als algemeenY Het is een wezenlijke verandering
die zich in de publieke opinie opeens voordoet. Ze wordt door Ruiter en Smulders
niet als zodanig genoemd, maar verdient als constituerende factor een plaats in de
beschrijving van het proces van modernisering)8
De eigen tijd, het heden - en we hebben het nu opeens over jaren in plaats van
eeuwen - werd als een ander tijdsbestek begrepen. Dit nieuwe tijdsbesef, deze algemene en radicale historisering, is onlosmakelijk verbonden met de behoefte te
breken met de periode tussen 1814 en 1848, die dan wordt aangeduid met de negatief geladen termen 'Restauratie' of 'reactie')9 Die periode wordt gezien als een
begrijpelijke, wellicht zelfs noodzakelijke periode van overgang, maar ook als een
tijdperk dat definitief voorbij is. Meer inhoudelijk geformuleerd: terwijl de mannen van het juste milieu de eigen tijd definieerden als de periode die op de eerste
plaats behoefte had aan rust en die was gericht op verzoening, werd het na 1848 algemeen de eigen tijd te begrijpen als de periode die rusteloos streefde naar kennis,
naar kennis van de wereld, niet van abstracte waarheden en als een periode die niet
door behoeften maar door (economische) belangen werd getypeerd (Boas 1967:
2°5-2°7).40 Menkon die tijdgeest positief waarderen of afwijzen (velen strijden tegen wat men de geest van 'realisme', 'naturalisme', 'positivisme' of 'materialisme'
noemt), maar dat het streven naar kennis het kenmerk van de tijd was, daarover
was men het eens (Streng I995b, 314-)20; Wils 2005: 59).
leder heden eist een verleden en het gewijzigde tijdsbesef leidt ook tot een ander
zicht op het verleden op langere termijn. Terwijl de Restauratie de achttiende
eeuw, en dan zeker de laatste decennia ervan, als een periode beschouwde die men
beter zo snel mogelijk achter zich kon laten, als een aberratie in de ontwikkeling
van de mensheid die men zoveel mogelijk trachtte te vergeten, volgt nu een eerherstel van de achttiende eeuw als de eeuw die de moderne tijd (in de nieuwe zin,
met de nadruk op het belang van kennis) had voorbereid. Anders gezegd: met
vreugde geven wij kennis van de geboorte van 'de lange negentiende eeuw'y We
zien hier het ontstaan van het periodebegrip dat in de geschiedenisboeken terecht
is gekomen als 'de moderne tijd', een periodebegrip dat tot op heden voortleeft.
Goethe nu was de dichter die voortdurend had gehamerd op het belang van kennis. Goethe werd de dichter/denker die het mogelijk maakte de achttiende eeuw te
verbinden met de negentiende. 42
Zie over '1848' als caesuur: Streng 1995C en de daar genoemde literatuur.
Vergelijk Ruiter/Smulders 1996: 14.
Het denken in termen van actie en reactie werd gebruikelijk onder invloed van de mechanische
wetten van Newton. Tijdens de Franse Revolutie raakten de termen 'reactie' en 'restauratie' gepolitiseerd en met elkaar verbonden. Zie hierover: Starobinski 1975 en Kondylis 1984. Zie over de 'zucht
tot restauratie' tegenover de geest van vooruitgang bijvoorbeeld Opzoomer 1854.
40 Zie over het juste milieu in deze periode ook Streng 1997-1998 en Van Sas 2004: 35-38.
41 Tenminste zoals de 'lange negentiende eeuw' is opgevat in Van Sas 1992: 8-9. Van Dijk 2001: 89 bespreekt de opvatting van een 'lange negentiende eeuw' die loopt van 185° tot 1945. Noties van
een breukbesef rond 1850 en het zoeken naar de wortels van de moderne tijd in de achttiende eeuw,
zie je ook terug in de geschiedschrijving van het moderne: terwijl Benjamin het begin van het moderne in de kunst rond 1850 situeert, beweren anderen, als Adorno en Koselleck, dat dit begin rond
het midden van de achttiende eeuw lag GauB 1987: 247).
42 In Goethes kielzog veranderde ook de mening over Lessing. Zie Prinsen 197° over de verguizing
van Lessing in de achttiende eeuwen de waardering van predikanten na 185° voor Lessing als drager
van moderne ideeën.
37
38
39
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9 De moderne dichter
Voor 1850 werd de geschiedenis van kunst en letteren begrepen in de begrippenparen 'anciens' versus 'modernes' (of 'ouden'!'klassieken' versus 'nieuwen') en
'klassiek' versus 'romantiek'. Deze begrippenparen waren in theorie weliswaar
onderscheiden, maar werden in praktijk vaak over elkaar heen geschoven. 'Anciens' was verbonden met 'klassiek'; 'anciens' en 'klassiek' stonden samen tegenover de onderling verbonden termen 'romantiek' en 'nieuw'. De herziene opvatting van heden en verleden na 1850 betekende ook een herordening en herdefiniëring van de termen waarin men de tijd begreep. Bij die herdefiniëring, die nadere
invulling van het 'moderne', speelde Goethe een belangrijke rol.
Voor 1850 werd in het Nederlands het woord 'modern' wel gebruikt, maar liever
sprak men van 'hedendaags' of 'nieuw'. Het woord 'modern' werd als een barbarisme beschouwd, en daarom vaak cursief afgedrukt. We zien dit bijvoorbeeld in het
hiernavolgende fragment uit 1835 waar de criticus stelt dat' de Schlegels en hunne
vrienden [beweerden] dat er in de nieuwere of moderne kunst, met insluiting der
middeleeuwen, in tegenoverstelling der oude, een wezenlijk, in den aard der zaken
gelegen onderscheid was' (Anon. 1835: 669).43 Na 1850 raakt het woord 'modern'
echter razendsnel ingeburgerd. Zonder schroom wordt er gesproken over 'moderne theologie', 'een moderne levensbeschouwing', 'het moderne staatsbegrip'.
Daarbij verliest het woord 'modern' na 1850 de impliciete tegenoverstellling met
'anciens'. Nu wordt uit naam van het 'moderne' de romantiek verworpen, en onder
'romantiek' verstaat men dan het gehele conglomeraat van kunstopvattingen dat in
de eerste helft van de negentiende eeuw opgang deed: zowel de wereldvreemde en
ware werkelijkheid verloochenende, vaak pessimistische anti-maatschappelijke
kunst- en maatschappij-opvattingen, als de onbekookte gevoelsuitstortingen die in
de eerste helft van de negentiende eeuw voor poëzie doorgingen, als ook de gepolitiseerde kunst die in de jaren veertig werd voorgestaan. 44 Na 1850 wordt onder 'Romantiek' alle kunst vervat waartegen Goethe zich zijn gehele werkzame leven (met
uitzondering van zijn Sturm und Drang-periode) heeft verzet en met graagte werd
Goethes autoriteit ingezet om ontwikkelingen in 'romantische' richting af te wijzen.
De herdefiniëring maakte het ook mogelijk altijd als klassiek beschouwde waarden als orde en harmonie te incorporeren in het idee van het moderne. 45 Ook hier43 Zie over het gebruik van het cursief voor barbarismen: Streng 1995b: 325 en de daar genoemde
literatuur.
44 Zie over de afwijzing in de jaren vijftig van in de jaren veertig gepropageerde politiek getinte
kunst: Streng 1995 c.
45 Zie over deze omslag na 1848 ook Gumbrecht 1978: 114-120, spec. II 5. Geen Nederlander drijft
dit Neo-classicisme - of 'Hellenisme' zoals het toen werd genoemd (het eerherstel betrof immers de
Grieken en niet de voorheen zo gewaardeerde Romeinen) - zo ver als de Carel Vosmaer. Sprekend over
de invloed die de Griekse kunst op de moderne kunst zou moeten hebben, lijkt hij de voor het moderne denken kenmerkende radicale historiciteit bijna te verwerpen: 'Op deze gelukkige wijze heeft Goethe, het recht der fantazie handhavend, en doende wat ook de grieksche poëzie met Helena deed, de realistische bezwaren van tijd en plaats, die zijn wederopvoeren van Helena zouden treffen, wederiegd,
en ook [...] willen zeggen: het grieksche schoonheidsideaal is aan geen tijd of plaats gebonden; het is geldig, altoos en alom' (Vosmaer 1872: 129). Goethes soms te overdreven geachte bewondering voor de
Grieken wordt vergoelijkt op grond van de historische omstandigheden en afgedaan als een tijdelijke
ontsporing, veelal onder verwijzing naar De romantische Schule in ihrem innern Zusammenhange mit
Goethe und Schiller (1850) van de Duitse criticus Hettner. Zie bijvoorbeeld Nijhoff 1871-1872, 1871:

GOETHE IN NEDERLAND TUSSEN 1814 EN 1870

133

bij was men bij Goethe, die werd geprezen om zijn 'kalmte' en zijn bewondering
voor het klassieke Italië, aan het goede adres. In de eerste helft van de negentiende
eeuw was Goethes 'kalmte' even notoir, maar toen werd die kalmte vaak negatief
geïnterpreteerd, namelijk als een gebrek aan (godsdienstig) gevoel dat werd geassocieerd met het theologisch gezien verwerpelijke rationalisme. Vandaar dat velen
Goethe (die men door die kalmte alleen kon bewonderen) ver stelden onder de
hartstochtelijke Schiller (die men kon liefhebben).46 In de tweede helft van de negentiende eeuw werd die kalmte juist hogelijk gewaardeerd en personifieerde
Goethe de kalmte van karakter, de daadkracht en maatschappelijke betrokkenheid en de goede smaak die passend werden geacht voor de moderne burger.
Kalmte van karakter, daadkracht en goede smaak noemde ik hierboven als eigenschappen van de moderne burger. In deze opsomming ontbreekt echter een aspect:
de religie. In de literatuur over moderniteit behoort de secularisering tot de vaste ingrediënten van het proces van modernisering. Dat betekent echter niet dat de 'ontgoddelijking' van de wereld zonder slag of stoot werd aanvaard. Volgens Siep Stuurman is modernisering niet alleen een proces, maar ook een programma en hier openbaart zich de verborgen agenda achter de kerstening van Goethe.47 In de eerste helft
van de jaren vijftig stond de vraag naar de verhouding wetenschap en godsdienst
hoog op de publieke agenda, onder andere door toedoen van de natuurwetenschapper ('Ohne Phosphor keine Gedanke') Moleschot (Wils 2005: 92). Daardoor kwam
ook de vraag naar de verhouding tussen kunst en godsdienst op meer principiële
wijze aan de orde. Die verhouding was echter problematisch. Als gezegd, over één
ding was iedereen het eens: Goethe was een groot kunstenaar, een genie zelfs. Dit
dwong hen die Goethe van ongodsdienstigheid beschuldigden, tot een buitengemeen ongewenst antwoord op de vraag of kunst en godsdienst al dan niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dan zijn er twee mogelijkheden: de statuur van
Goethe als kunstenaar aanvechten of toch beweren dat Goethe niet geheel vreemd
was aan het Christendom. Die laatste weg werd bewandeld. Tegen deze achtergrond moet ook Huets eerder besproken veranderde mening over Van Oosterzee
worden bezien. De breed gedragen verchristelijking van Goethe in 1856-1857 moet
dan ook worden begrepen tegen de achtergrond van het even breedgedragen programma het christendom als onlosmakelijk onderdeel van het moderne te beschouwen. Het levert een fraaie illustratie van de stelling van Frans Ruiter en Wilbert
Smulders dat modernisering opgevat moet worden als 'het netto-effect van elkaar
versterkende en tegenstrevende intenties' (RuiterISmulders 1996: 15).
Een kanttekenening moet ik hierbij maken. De term 'modern' moet hier neutraal
worden begrepen als de 'eigentijds', 'hedendaags', dus in de zin die het woord direct
226-228, waar Goethes 'idealistische dwalingen' en diens 'valsch idealisme' zo worden besproken.
46 Jakob Geel (als geciteerd in noot 14) gebruikt deze tegenstelling. Zie over de verwijtbare kalmte van Goethe bijvoorbeeld Anon. 1828, 519: 'Goethe speelt met de poëzij, en lacht over haar, gelijk
over alles, in zijne vuist; Schiller gevoelde haar; zij vervulde zijn binnenste. En daarom moge de Mode
voor Goethe beslissen, de man, wiens hart voor het schoone klopt, zal eeuwig naar Schiller tasten, en
Göthe bewonderen, maar - niet beminnen'. Juist omdat die kalmte volgens velen onverenigbaar was
met liefde, zegt Potgieter (zie hierboven) dat de Gids-ianen Goethe, deze 'Jupiter des Verstands' , 'lief
hebben, bewonderen en vereeren'. Eenzelfde bewondering voor Goethes kalmte bij Bakhuizen:
'Goethe wenschte de heerschappij van den uitsporigen hartstogt bij den dichter verbroken en daarvoor die kalme overeenstemming van verstand en fantasie en gemoed terug, die hij bij de Ouden bewonderde' (Bakhuizen 18 4°: 43-44).
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na 1850 kreeg. In 1856 sprak Van Oosterzee in lovende zin over Goethe als 'de heraut der moderne beschaving'. Twee jaar later zou hij het woord 'modern' niet meer
zo onbekommerd in de mond hebben genomen. De term 'modern' werd razendsnel
'gepolitiseerd'. In domineesland Nederland betekende dit dat de term eigendom
werd van een theologische stroming. De zogeheten 'moderne richting' kreeg haar
naam in de jaren 1858-1859. Zij vertegenwoordigt een gedachtegoed waarmee de orthodoxe Van Oosterzee zich op geen enkele manier had willen associëren. 48

10

Nogmaals: Goethe de held van allen?

Goethes positie als dichter boven de partijen is moeilijk kwantitatief te bewijzen. 49 Na 1857 had de bewondering voor Goethe blijkbaar geen argumentatie
meer nodig. Je kunt zelfs stellen dat het beeld van Goethe als dichter boven de
partijen alleen kon standhouden doordat bewijzen overbodig werden geacht. Dit
betekent niet dat we Goethe na 1857 niet meer in tijdschriften en boeken tegenkomen. Ontelbare keren is het motto van een artikel ontleend aan Goethe. Met
de keuze van het motto leverden de auteurs hun bewijs van goed gedrag. In dezelfde lijn liggen de Goethe-parifernalia waarmee de zichzelf respecterende intellectueel zich omringde. Zo trof Potgieter in 1868 in de pastorie van Amsterdam van domineedichter lP. Hasebroek naar zijn zeggen een 'onwillekeurige
Goethe-dienst' aan: 'In de studeerkamer eene kolossale buste van den ouden
Heiden, in den salon Gretchen in der Kirche'. Het is wellicht overbodig op te
merken dat Potgieter met zijn karakterising 'de oude Heiden' liet merken dat
hem de dagen nog heugden dat Goethe bij vrome predikanten niet door de beugel kon.5° Een ander voorbeeld biedt Thorbecke, die zijn gehele leven Goethe las
en herlas. Toen Thorbecke zich in de zomer van 1869 terugtrok om zijn politieke testament te schrijven, deed hij dit in de kamer waarin Goethe in 183 I zijn
laatste verjaardag had gevierd en die was gevuld met 'borstbeelden, portretten en
andere platen, Göthe den dichtervorst of tooneelen uit zijn leven voorstellende'.
Je kunt zelfs zeggen dat Thorbecke Goethe niet alleen heeft gelezen, maar geleefd: 'Goethe bleef voor Thorbecke tot aan het eind van zijn leven het voorbeeld
van een scheppend leven, dat hij zelf in de staatswetenschappen en de politiek
heeft willen realiseren', aldus Thorbecke-biograaf Drentje (Drentje 2004: t.O.
45 I). Goethe leven, het zou bij Allard Pierson op instemming hebben kunnen rekenen: Piersons verhandeling 'Levenswijsheid' uit 1868 is een oproep je in het
Stuurman, als besproken in RuiterISmulders 1996: 14.
De richting die in de kerkgeschiedenis de 'Moderne Theologie' heet, ontstond in 1848; de term
'Moderne richting' werd gemunt in 1858-1859 (Roessingh 1914: 106).
49 Dat de grootste inspiratiebron niet bij name wordt genoemd (en 'invloed' dus niet altijd kwantitatief te bewijzen is), is geen uniek verschijnsel, zoals blijkt waar Kaat Wils (2005: ii) van de positivistisch geïnspireerde Paul Odet en Henri la Fontaine zegt: 'wanneer Odet en La Fontaine in hun publicaties zelden expliciet naar Comte of het positivisme verwezen, had dit vermoedelijk minder met
intellectuele afkeer dan met evidente zielsverwantschap te maken'. Wat mij betreft, mag het woord
'vermoedelijk' worden geschrapt.
50 Aldus Potgieter in een brief d.d. 23-24 september 1868 aan Busken Huet, geciteerd naar Smit
1972: 487. Van der Laan 1933: 119 spreekt abusievelijk over een bezoek aan Heiloo. Ik dank M. Mathijsen die me hierop wees. De karakterisering 'oude heiden' stamt overigens van Goethe zelf.
47
48
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dagelijks leven te laten leiden door Goethes wijsheden. Dat hij zijn oproep de
facto louter tot de elite richtte, mag hierbij niet worden verzwegen. Ook in de
tweede helft van de negentiende eeuw was het aantal vertalingen van Goethe beperkt. Naast Hermann und Dorothea en de Faust (een typische intellectuelenkluif), werden voornamelijk enkele korte, voor het amateurtoneel geschikte toneelspelen in vertaling uitgebrachtY Voor een grondiger kennismaking met
Goethe was en bleef een behoorlijke kennis van de Duitse taal noodzakelijk.
In 1868 doet zich nog een opmerkelijke ontwikkeling voor. In dat jaar nam Opzoomer bij de opening van het academisch jaar het thema 'Goethes godsdienst'
nog eens op. Dit maal zijn er meer kritische geluiden. D.E.W. Wolff (De gids),
Paul Harting (Noord en zuid) en Johannes van Vloten (De levensbode) pakken
Opzoomer stevig aan. De laatste spreekt bijvoorbeeld over 'Opzoomers dolzinnige verkristelijking van Göthe' (Van Vloten 1868: 471). In De Nederlandsche
spectator bespreekt Flanor/Vosmaer dit rumoer met ironische distantie, al maakt
hij in een tussenzinnetje duidelijk dat de bijnaam 'de groote Heiden' hem voor
Goethe niet ongepast dunktY Deze discussie draait opnieuw om de kwestie christendom en moderniteit. In de jaren vijftig, toen Goethe werd gekerstend, was het
ondenkbaar een niet-christelijk dichter in het moderne pantheon te plaatsen. In
1868 vond niet iedereen dit een probleem. Auteurs als Wolff (docent humaniora
aan het Nederlands-Israëlitisch seminarium), de natuurwetenschapper Harting ,
de vrijdenker Van Vloten en de jurist, neo-classicist en 'Schoonheidsaanbidder'
Vosmaer hadden geen problemen met de secularisering en de voortschrijdende
verzelfstandiging van de levensgebieden wetenschap, kunst, moraal en godsdienst.5 3 De discussie over de verhouding kunst en godsdienst als onderdeel van
die over de verzelfstandiging van de levensgebieden verdient een uitgebreid onderzoek. Hier is het voldoende op te merken dat deze discussie de status van Goethe als dichter van en voor allen niet aantast. Verzet rijst alleen wanneer men, zoals De Witte van Citters in 1871, merkt dat orthodoxe kringen proberen Goethe
en Shakespeare geheel in hun kamp te trekken (De Witte van Citters 1871).
Goethe behield zijn 'signaalwaarde' en was in het derde kwart van de negentiende eeuw het boegbeeld van de intellectueel, al dan niet van modern theologische
snit. Jonge Tachtigers, altijd bereid de kopstukken van de vorige generatie van hun
voetstuk te gooien, eisten tederheid en passie en moesten weinig hebben van de ordelijke en rationele burgerman die Goethe inmiddels in de pers was geworden.5 4
Kloos waardeerde Goethe maar vond hem teveel' een denkhoofd' dat vooral in zijn
romans te zeer 'aan het leuteren' slaat en Van Deyssel karakteriseerde hem neerSI Van de Faust werden maar liefs vier vertalingen uitgebracht. Daarnaast verschenen er vertaalde
fragmenten in tijdschriften, bijvoorbeeld van P.G. van Ghert en W.G. BrilI. Zie over de Faust-vertalingen en de christelijk-kuisende ingrepen van vertalers H. Frijlink enJ.J.L. ten Kate: De Leeuwe 1995.
52 Respectievelijk Opzoomer 1868, Wolff 1868, Harting 1868, Van Vloten 1868, Vosmaer 1868.
Hartings bijdrage wordt met instemming begroet door J. van Vloten. I. Esser Jr, echter, een van de
redacteuren van het Utrechtse studententijdschrift Noord en Zuid, neemt in een voetnoot nadrukkelijk afstand van het gestelde ('Het is mij niet onverschillig hier te constateeren, dat ik mij met nadruk
verklaard heb tegen de plaatsing van dit stuk'; Harting 1868: 341). Zie hieronder voor een reactie uit
katholieke kring. Een aantal van deze stukken wordt besproken in Maas 1988: 9°,1°9-116.
53 De karakterisering van Vosmaer als 'Schoonheidsaanbidder' is ontleend aan Boijens 1931: 42.
54 Zie over deze verandering in het ideaalbeeld van de man, de politicus en de kunstenaar rond 1880
Te Velde 1993 en Streng 2001.
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buigend als 'een geleerde burgerman' (Van der Laan 1933: 180-181). Ook Multatuli was zeer negatief over Goethe (Van der Laan 1933,187),55 In Goethe veroordeelden zij de voorafgaande periode.
Een opmerking tot slot. Hierboven is gesteld dat Goethe na 1855 in Nederland ieders held werd. Dat is echter te algemeen geformuleerd. lA. Alberdingk Thijms reactie op Goethes veelgeciteerde "Greift nur hinein in's volle Menschenleben: Vnd
wo Ihr' s packt - da ist' sinteressant .. .' is veelzeggend: 'Als Göthe kakt, dan geurt het
gantsche land, als of er wierook brandt', aldus Thijm in 1860 (Thijm 1860: 597). Voor
1855 werd in tijdschriften van katholieke signatuur over Goethe niet anders gesproken dan in (orthodox-)protestantse kringen,56 De katholieken gingen echter niet mee
met de grote ommekeer in de tweede helft van de jaren vijftig. Voor hen bleef 'de
even bedorven als bedervende Göthe' (Anon. 1855-1856, 1855: 98) een onchristelijke auteur, de 'patriarch' van de 'kunsttheoristen, die tot eene der pantheïstische scholen behooren' (Thijm 1874: 273),57 Echt verbazingwekkend is dit niet. Juist in de negentiende eeuw werd door de katholieke kerk met alle middelen de wereldwijde autoriteit van de paus versterkt (RuiterISmulders 1996: 55). Als er één groep is die in
denkwijze tot de anciens behoort, zijn het de katholieken,58 Niets staat verder van het
55 Multatuli's afkeer van Goethe wordt door Van der Laan wellicht overdreven: ontleende Multatuli niet de naam van een personage in de Max Havelaar aan Goethes Wilhelm Meisters Lehjare (Van
't Veer r979: 43 I)?
56 Zie voor veroordelende uitspraken over Goethe in de Spektator bijvoorbeeld Cramer r845: 24,
Ten Kate r845 en Thijm r848: 468. Vergelijk echter Ten Kate r88r: [v], waar deze dominee Goethes
Faust presenteert als 'een getuigenis voor het Geloof'.
57 Zowel in r856 als in r868 stuitte Goethes kerstening door Opzoomer in de De Dietsche warande
op verzet (Thijm r856; Wessels r869-r876, r869: 545-546 en r874: r8r-r82 en 225-23r). Ook Wap, de
redacteur van Astrea, liet zich niet door Opzoomer overtuigen. Hij ontleende aan de Utrechtse Provinciale en Stads-courant (die, in tegenstelling tot Wap/Astrea overigens niet van katholieke signatuur was
[zie Mes r887-r888]) een bespreking van Schaefers Leven van Goethe waarin jonge dichters werd geadviseerd Vondels Lucifer te bestuderen en niet Goethes Faust, dat 'geest-produkt des Weimarschen
Hofraads en Twijfelaars, die eens getuigde, dat hij vier dingen volstrekt niet kon dulden: "tabak, klokken, weegl..zen [luizen], en - het Christendom'" (Q.N. r856: 2r9). En last, not least, in r869 verscheen
namens de Katholiek-Nederlandsche brochuren-vereeniging een bijna vijftig pagina's tellend geschrift
dat geheel was gericht tegen het door Pierson en Opzoomer veronderstelde christelijke karakter van
Goethe (De Rijk r 869). Vermelding verdient ook de bespreking in De katholiek van het werk van de
Duitser Daumer. Deze protestant zegt mede door de lectuur van Goethe en van studies over Goethe als
die van Van Oosterzee, tot het katholicisme te zijn bekeerd (Anon. r860a). De Katholiek was altijd
geïnteresseerd in proselieten, maar betwijfelde de juistheid van Daumers opmerkingen over Goethes
crypto-katholicisme. Wat De katholiek betrof, was en bleef Goethe een van de 'Protestantsche helden
der beschaving' (Anon. r 860b: 35)' De enige katholieke publicist die zich begin jaren vijftig overtuigd
toonde van Goethes godsdienstige gezindheid is de in Beverwijk gevestigde arts Didericus Dorbeck.
Dorbeck veronderstelt een nauwe band tussen de verering van schone en goede enerzijds en godsdienstig gevoel anderzijds. Goethes 'heilig gevoel van eerbied voor al het edele bestaande' is in het betoog
zo belangrijk omdat die eerbied volgens Dorbeck niet alleen de kunst, maar ook 'gewijde traditiën,
overheid, staat, wetten en instellingen' betreft (Dorbeck r85 3: 403). Volgens Dorbeck bestaat er dus een
dieperliggend verband tussen Goethes politieke gezindheid (diens prijzenswaardige conservatisme) en
diens diep religieus gevoel. In r857 onderscheidt Dorbeck zich niet meer van zijn geloofsgenoten en
noemt hij Goethe afkeurend een 'pantheist' en 'indifferentist' (Dorbeck r856-r857, r857: 24-25).
58 In zijn recent verschenen studie In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten over geloof, politiek en moderniteit maakt Henk van den Berg duidelijk dat in katholieke kring de
eensgezindheid over de politieke moderniteit niet zo groot was als vaak wordt verondersteld en dat
de uitdrukking 'de katholieken' niet lichtvaardig mag worden gebruikt. Waar het Goethe, en dus de
'literaire moderniteit' betreft, heb ik voor r870 in de contemporaine literatuur geen reden gevonden
om niet over 'de' katholieken te kunnen spreken (Van den Berg 2005: r r-I2).
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katholieke denken dan de idee dat waarden en normen afhankelijk zouden kunnen
en moeten zijn van plaats en tijd. Hoe lang het katholieke verzet tegen Goethe standhield, waag ik niet te zeggen. In zijn in 1898 verschenen sleutelroman Vincent Hamann laat W.A. Paap de familie Haman, lees de familie Thijm, uit 'Goethe-DanteVondelen' gaan (Paap 1893: 1). Ik vraag me af wanneer dat geweest moet zijn.
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Het concept van de unreliable narrator
en de figuur van de mise en abyme in
'De karamelaverkoper' (1992) van T omas Lieske
Abstract - This article offers an analysis of 'De karamelaverkoper', a short story by
T omas Lieske, published in the compilation Oorlogstuinen (I 992). It is shown that
Lieske by making use of the concept of the 'unreliable narrator' and the figure of
the 'mis en abyme' doesn't allow his readers to arrive at a coherent interpretation
of the text.

De verhalen in de bundel Oorlogstuinen (I992), het prozadebuut van Tomas Lieske ("I943), stellen alle de precaire verhouding tussen waarheid en fictie aan de
orde, een thema dat sindsdien een vaste plaats heeft verworven in het oeuvre van
de Leidse auteur. (Hoogervorst I994-I995; Marks-van Lakerveld 2005) In de
meeste vertellingen uit de bundel laat zich betrekkelijk eenvoudig vaststellen, hoe
bij Lieske schijn en werkelijkheid in elkaar vervloeien. Ook in het laatste verhaal
uit Oorlogstuinen, 'De karamelaverkoper', worden verschillende werkelijkheidsniveaus gecreëerd die, naarmate de verhaalhandeling vordert, meer en meer naar
elkaar toegroeien. (Lieske I992:I62-I96) De lezer maakt in het verhaal kennis met
ene Visator, die als gastarbeider in een Roemeense staalfabriek onder onmenselijke omstandigheden zijn brood moet verdienen. Hij leidt een geïsoleerd leven dat
uit weinig meer dan werken, eten en slapen bestaat. Om zich staande te houden
zoekt Visator 's avonds een uitweg in zijn fantasie. Steeds wanneer hij uit de fabriek thuis is gekomen, betreedt hij het rijk van zijn verbeelding en neemt dan de
identiteit aan van een denkbeeldige verkoper van zoetwaren ('karamela') in een
vergeten stadje ergens in de zonnige Oriënt. Op die manier leidt Visator een illusionair schaduwbestaan, dat hem schijnbaar meer levensgeluk te bieden heeft dan
de koude werkelijkheid van de Roemeense winter.
De gebeurtenissen in 'De karamelaverkoper' komen pas goed op gang, wanneer
op zekere dag een jonge vrouw verdwijnt in het dorpje, waar Visator is ondergebracht. Hij heeft haar tijdens de voorafgegane zomer één keer gezien, op de dag
van haar huwelijk. Al snel valt de verdenking op de gastarbeiders in het dorp.
Vooral Visator moet het daarbij ontgelden. Hij wordt verschillende keren door de
politie ondervraagd en moet zelfs een uitgebreid medisch onderzoek ondergaan.
Visator zelf ontkent van het begin af aan ten stelligste ook maar iets met de vermissing en de gevreesde dood van de jonge vrouw te maken te hebben:
Er wordt een foto doorgegeven en ik meen te zien dat het de jonge bruid is. Vermist? Ach,
daar hebben wij [de gastarbeiders in het dorp] niets mee te maken. Daar hebben wij geen
tijd voor. Het vervelende is alleen dat men in zulke gevallen altijd het eerst naar ons huis
wijst. (Lieske I992:I67)
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De vraag of Visator schuldig dan wel onschuldig is aan de vermissing van de jonge vrouw is een hachelijke. 'De karamelaverkoper' is geconstrueerd als een zogenaamde ik-vertelling, zodat de lezer de wereld uitsluitend door de ogen van de
hoofdfiguur Visator ziet. Hij mag dan wel beweren niets met het verdwijnen van
de bruid te maken te hebben, maar hoe weet de lezer, dat hij de waarheid spreekt?
Weinig overtuigingskracht lijkt bijvoorbeeld in het zojuist aangehaalde argument
te liggen, dat hijzelf en zijn mede-gastarbeiders 'geen tijd' zouden hebben om zich
aan een misdrijf schuldig te maken. Verder blijkt, dat Visators verslag van de gebeurtenissen niet zelden te fragmentarisch is om de lezer in staat te stellen zich een
volledig beeld te verschaffen van hetgeen de protagonist in de loop van het verhaal
overkomt. Lieskes held bericht bijvoorbeeld over een reeks van raadselachtige
voorvallen, die culmineren in de slotscène van het verhaal, waarin beschreven
wordt, hoe hij in het bijzijn van een aantal agenten een vrouwenlichaam ergens in
een afgelegen bos opgraaft. Betekent dit nu dat Visator, hoewel hij zelf het tegendeel beweert, tóch de moordenaar van de vermiste vrouw is? Of is de politie misschien op zoek gegaan naar een makkelijke zondenbok en is hij er als buitenlander
zogezegd ingeluisd? Is Visator mogelijk het slachtoffer geworden van de intriges
van derden, bijvoorbeeld van de wrede chef uit de fabriek waar hij werkt, van zijn
zonderlinge huisgenoten die geen van allen veel vertrouwen inboezemenen of van
de inwoners uit het dorp, die hem naar zijn eigen zeggen allen slecht behandelen?
De lezer kan deze vragen onmogelijk beantwoorden en dat heeft alles te maken
met het feit, dat Lieske zich in 'De karamelaverkoper' bedient van een ikvertellerprotagonist. Bovendien kan er gewezen worden op twee andere literaire kunstgrepen, die de interpretatie van het verhaal danig compliceren en ervoor verantwoordelijk zijn, dat de lezer maar uiterst moeizaam vat krijgt op de werkelijkheid die
wordt opgeroepen. In de eerste plaats is er sprake van een intrigerend spel met het
concept van de unreliable narrator, de 'onbetrouwbare verteller', die de argeloze lezer als het ware bij de hand neemt en hem al dan niet bewust misleidt. (Van Luxemburg e.a. 1983:170) Men kan zich met recht afvragen, of Visator niet als zo'n onbetrouwbare verteller beschouwd zou moeten worden, als iemand dus, wiens woorden men niet als vanzelfsprekend voor 'waar' mag houden. In de tweede plaats dient
Lieskes toepassing van de figuur van de mise en abyme nader beschouwd te worden.
(Von Wilpert 2001:525) Daarbij gaat het om de inbedding van één of meerdere min
of meer zelfstandige verhalen in een kaderverhaal, en wel op een zodanige wijze, dat
de gebeurtenissen die beschreven worden in een ingebed verhaal, de ontwikkelingen
weerspiegelen die op het hogere niveau van het kaderverhaal de plot uitmaken. Voor
de interpretatie van een literaire tekst is dit procédé van spiegeling van bijzonder betekenis, omdat een ingebed verhaal door een reeks van subtiele parallellen en contrasten nieuw licht kan werpen op het hiërarchisch hogere kaderverhaal.
In het navolgende zal in de eerste plaats bezien worden, in hoeverre Visator de
kenmerken van een unreliable narrator heeft. Vervolgens zal het functioneren van
de mise en abyme in 'De karamelaverkoper' bestudeerd worden. Daarbij zal onder meer duidelijk worden, dat het - zoals in het voorgaande gesignaleerd - in elkaar vervloeien van schijn en werkelijkheid, van fictie en waarheid zich speciaal
ook manifesteert in Lieskes omgang met het concept van de onbetrouwbare verteller en zijn toepassing van de figuur van de mise en abyme.
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De unreliable narrator
De noodzaak dagelijks met een groot aantal verschillende mensen te moeten communiceren maakt, dat wij als taalgebruikers voorgeprogrammeerd zijn mensen in
principe te vertrouwen. We kunnen ook weinig anders. Wanneer we namelijk uit
principe géén geloof zouden hechten aan hetgeen ons verteld wordt, zou de gecompliceerde samenleving waarin we leven, onmogelijk nog kunnen functioneren. Een vergelijkbaar psychologisch mechanisme treedt in werking, wanneer
men een literaire tekst leest: een lezer gaat er als vanzelfsprekend van uit, dat de
verteller (of vertelinstantie) betrouwbaar is. Alleen wanneer er sprake is van sterke aanwijzingen voor het tegendeel- en die treft men meestal niet op de eerste
bladzijde van een roman aan! -, is hij bereid diens woorden, zijn observaties en
oordelen in twijfel te trekken. Veel twintigste-eeuwse auteurs spelen bewust met
de 'goedgelovigheid' van hun lezers en presenteren in hun werk een zogenaamde
unreliable narrator. Het gaat daarbij over het algemeen om ikverhalen, waarin een
verteller optreedt die zijn geloofwaardigheid allengs verliest. Dat kan allerlei redenen hebben en hoeft zeker niet te betekenen, dat er moedwil in het spel is. Beroemd is het voorbeeld van de zwakzinnige Benjy, een van de vertellersfiguren in
William Faulkners The sound and the Jury (1929). Zijn natuurlijke beperkingen
maken het hem onmogelijk een adequaat verslag van de gebeurtenissen te geven.
De lezer zal dat evenwel- en dit is in hoge mate verantwoordelijk voor de spanningsopbouw van de roman - pas na verloop van tijd vaststellen. Dan zal hij Benjy
weliswaar als een onbetrouwbare verteller 'ontmaskeren', maar tegelijkertijd
moeten erkennen, dat de jongeman er niet bewust op uit is geweest het lezerspubliek een rad voor ogen te draaien.
De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel onderzoek gedaan naar het verschijnsel van de unreliable narrator. Eén van de centrale vragen was daarbij, hoe een onbetrouwbare verteller gedefinieerd kan worden. Bijzonder invloedrijk is de omschrijving van W.c. Booth uit het begin van de jaren zestig gebleken. Hij beroept
zich op het concept van de imp lied author, een abstracte instantie die gelijkgesteld
kan worden met de waarden en normen die in een literaire tekst verscholen liggen:
'I have called a narrator reliable wh en he speaks for or acts in accordance with the
norms of the work (which is to say, the implied author's norms), unreliable wh en
he does not.' (Booth 1961:158-159) Deze en vergelijkbare definities vindt men niet
alleen terug in de meeste narratologische handboeken, maar ook in een groot aantal studies over de onbetrouwbare verteller uit de afgelopen twee decennia. (Chatman 1983:149,233; Hof 1984:37-38; Riggan 1981:23; Rimmon-Kenan 1990:100103; Stanzel 1989:200-2°3) De omschrijving van Booth is door het beroep op de
implied author niet onproblematisch. (Herman & Vervaeck 2°°5:24-25; Wall
1994:20-2 I) De geïmpliceerde auteur is geen objectief fenomeen, maar wordt door
de lezer geconstrueerd. Op deze manier is er dus altijd discussie mogelijk over de
precieze identiteit van de implied author, zodat men zich af moet vragen, of het
wel verstandig is de sowieso al moeilijk grijpbare unreliable narrator juist in relatie tot deze instantie te definiëren.
Het heeft tot de tweede helft van de jaren negentig geduurd, voordat nieuwe theorieën met betrekking tot het verschijnsel van de onbetrouwbare verteller ontwikkeld
werden. Belangrijke impulsen gingen in dit verband uit van het werk van de Gies-
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sener anglist Asgar Nünning. (Nünning 1997; Nünning 1999) Zijn ideeën hebben inmiddels ook in de neerlandistiek enige weerklank gevonden. (Herman & Vervaeck
2005: 92-93) Nünning beroept zich in zijn beschouwingen over de unreliable narrator niet langer op het concept van de imp lied author, maar beziet de betrouwbaarheid
van een verteller (of vertelinstantie) in het licht van de dramatische ironie:
The structure of unreliable narration can be explained in terms of drama tic irony or discrepant awareness. In the case of an unreliable narrator, dramatic irony results from the
discrepancy between the intentions and value system of the narrator and the foreknowledge and norms of the reader. For the reader, either the internallack of harmony between
the statements of the narrator or contradictions between the narrator's perspective and
the reader's own concept of normality suggest that the narator's reliability may be suspect. (Nünning I997:87)

Het referentiepunt vormt bij Nünning niet meer de imp lied author, maar 'the
reader's or critic's world-model and standards of normalcy'. (Nünning 1999:61)
Wanneer de verteller (of vertelinstantie) - zo is de redenering - daar al te zeer van
afwijkt, verliest hij automatisch aan betrouwbaarheid. Er kunnen zeker kanttekeningen geplaatst worden bij Nünnings beroep op het wereldbeeld van de lezer.
Wie immers is 'de' lezer en hoe kan men diens, zoals dat zoëven heette, 'foreknowledge and norms' vastleggen? Deze laatste kwestie wint nog eens aan gewicht, wanneer historische teksten het object van onderzoek zijn. Het blijkt, dat
Nünning van deze en vergelijkbare problemen abstraheert. Gezien de heuristische
winst van zijn theorie lijkt dat evenwel aanvaardbaar. Het uitgangspunt van het lezersperspectief maakt het in de eerste plaats mogelijk afstand te doen van het literairwetenschappelijk uiterst gecompliceerde concept van de imp lied author. En
Nünnings beroep op het mechanisme van de dramatische ironie stelt hem, zoals
nog zal blijken, in de tweede plaats in de gelegenheid een systeem te ontwerpen
van tekstuele en kontekstuele signalen die erop wijzen, dat hetgeen een verteller
(of vertelinstantie) betoogt, onwaarachtig zou kunnen zijn. Aan de analyse van
Lieskes omgang met het concept van de unreliable narrator zal in het navolgende
daarom de hypothese van Nünning ten grondslag gelegd worden.

Rhetorische strategieën, geheugenverlies en taalproblemen
Het is na deze theoretische uitweiding tijd terug te keren naar 'De karamelaverkoper'. Voordat tekstuele en kontekstuele signalen besproken zullen worden, die
in dit verhaal zouden kunnen wijzen op de onbetrouwbaarheid van hetgeen Visator betoogt, dient de retorische situatie van de tekst nader in ogenschouw genomen te worden. Het blijkt, dat Lieskes protagonist strategieën toepast, die erop
gericht lijken vertrouwen bij het lezerspubliek te wekken. Nünning laat zien, dat
veel unreliable narrators zich op een vergelijkbare wijze presenteren en eveneens
doelbewuste pogingen in het werk stellen de lezer voor zich in te nemen. Essentieel is daarbij, dat zij blijk geven van een zekere preoccupatie met de eigen persoon. Niet zelden, zo zou men zelfs kunnen zeggen, hebben onbetrouwbare vertellers één favoriet thema: zichzelf. (Nünning 1997:84) Ook bij Visator laat zich
een sterke egocentriciteit vaststellen. Hij bezint zich in feite onophoudelijk op
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zijn eigen wel en wee, en acht het noodzakelijk de lezers te informeren over zijn
dagelijkse bezigheden, zijn ervaringen en zijn denkbeelden. Hij maakt hen zelfs
deelgenoot van vérreikende existentiële twijfels, die ingegeven blijken door een
danig gemankeerd identiteitsbesef:
Hoe oud zal ik zijn? In mijn verblijfsvergunning staat op de vermoedelijke plaats van mijn
geboorte een streep en elders als een aparte aantekening het raadselachtige jaar 1950 met
een vraagteken. [... ] Men noemt mij Visator, hoor ik. Waarom weet ik niet. [... ] Ik houd
het er maar op dat ik inderdaad Visator heet, in 1950 geboren ben en dat mijn leven hiervoor, voor het witte ziekenhuis, verloren gegaan is. (Lieske 1992:167-168)

Deze en een groot aantal vergelijkbare ontboezemingen creëren intimiteit en wekken de indruk, dat er een vertrouwensrelatie tussen Visator en de lezers bestaat.
Laatstgenoemden zullen als door een psychologisch automatisme geneigd zijn geloof te hechten aan hetgeen ze te horen krijgen, want het is de mens nu eenmaal
eigen iemand te vertrouwen, die zich openhartig toont en vrijelijk spreekt over
zichzelf en zijn gevoelens. (Riggan 1981:34) Tegen deze achtergrond is het veelzeggend, dat in 'De karamelaverkoper' een communicatieve situatie gecreëerd
wordt, die doet denken aan het directe contact tussen een spreker en een luisteraar. Visator voert als het ware een gesprek met het lezerspubliek, zoals veel unreliable narrators dat trouwens ook doen. (Nünning 1997:84) Hij richt zich weliswaar slechts bij uitzondering direct tot de lezer - vergelijk: 'Dat is het holle loeiende geluid van de chef, weet je.' [cursiefJ.K.] (Lieske 1992:163) -, maar meteen al
in de openingszinnen van het verhaal wordt door een spel van vraag en antwoord
een gesprekssituatie geïmiteerd:
Mijn werkplaats is de slakgoot. Onaangenaam? Het valt wel mee. Ik ben bijvoorbeeld allang blij dat ik niet vaak verplaatst word naar de granulatieputten iets verderop. Meer lawaai en meer vuil, hoewel sommigen de grotere afstand tot de oven een voordeel vinden.
(Lieske 1992:162)

De elliptische constructie 'Meer lawaai en meer vuil [... ]' (lees: 'Op die plaats is
meer lawaai [... ]' - cursiefJ.K.) suggereert mondeling taalgebruik, zoals even later
de manier, waarop Visator zijn eigen beweringen corrigeert en preciseert, eveneens aan het proces van spreken doet denken. Daarbij valt in de eerste zin opnieuw
de elliptische syntaxis in het oog:
Moe na de lange dag in de stroom slak staan scheppen. 'Moe' is het precieze woord niet.
In het begin leek het of mijn armen aan het zware ijzeren gereedschap waren blijven zitten als ik op het eind van de dag naar mijn kamer ging. Of ik ze had achtergelaten, losgerukt bij mijn schouders en de vingers nog geklemd om de handvatten: daar hing dan een
vermoeid maar nog zeer bruikpaar stel jonge armen. Wat je daar allemaal niet mee kon
doen! (Lieske 1992:163)

Door deze wijze van formuleren, die iets weg heeft van 'hardop-denken', krijgt de
lezer het gevoel samen met de ikverteller tot de kern te geraken, zoals men dat met
een werkelijke gesprekspartner ook kan hebben. De lezer wordt op die manier
verleid zich aan de kant van Visator te scharen, mee te denken, mee te formuleren.
En in laatste instantie wordt hij zo op subtiele wijze aangespoord diens inzichten
over te nemen en zijn kant te kiezen.
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Unreliable narrators bedienen zich over het algemeen van dezelfde retorische
strategieën als Visator en ook in hun geval vallen de persoonlijke ontboezemingen, een aftastende stijl en de vertrouwelijke gesprekstoon in het oog. En Lieskes
held heeft nóg een belangrijk punt met hun gemeenschappelijk. Nünning laat
zien, hoe in veel literaire teksten de achterliggende redenen voor de onbetrouwbaarheid van een verteller expliciet aan de orde gesteld worden. (Nünning
1997:98) Met betrekking tot de persoon van Visator nu is het opmerkelijk, dat er
in de loop van het verhaal meermaals gewezen wordt op eigenschappen, die hem
erin zouden kunnen hinderen een samenhangend en waarheidsgetrouw verslag
van de gebeurtenissen te geven. Zo wordt bij herhaling aandacht gevraagd voor
het beschadigde herinneringsvermogen van de ikverteller-protagonist van 'De karamelaverkoper'. Men verneemt, dat hij aan een ernstige vorm van geheugenverlies lijdt en zelfs niet weet, hoe hij als gastarbeider in zijn tweede vaderland Roemenië terecht is gekomen:
Hier ben ik twee jaar geleden langzaam wakker geworden, hier heb ik liggen piekeren wie
ik was en waar ik vandaan kwam, hoe ik in dit ziekenhuis terechtgekomen was in nietszeggende kleding zonder etiket, zonder bagage, zonder contacten, zonder identiteitsbewijs. [... ] De vriendelijke verpleegsters waren mijn moeders die mij een nieuw leven in gebaard hadden. (Lieske 1992:184-185)

Een tweede eigenschap die breed uitgemeten wordt, is de beperkte talenkennis
van Visator. Hij spreekt de taal van het land waar hij verblijft niet en is daardoor
niet in staat te communiceren met de inwoners ervan. Ook zijn mede-gastarbeiders spreken allen andere moedertalen dan hijzelf, zodat Lieskes held ook met
hun niet van gedachten kan wisselen. Zijn talige isolement draagt het potentiële
gevaar in zich, dat Visator een hoogst persoonlijke, eigen visie op de werkelijkheid
ontwikkelt. Hij is immers niet bij machte te begrijpen wat anderen hem zeggen en
kan zijn eigen waarnemingen en observaties ook niet aan die van derden toetsen.
Waar met andere woorden de beperkte geestelijke vermogens van Faulkners
Benjy diens zicht op de werkelijkheid belemmeren, wordt de protagonist van
Lieskes verhaal gehandicapt door enerzijds een gebrekkig functionerend geheugen, en anderzijds zijn ontoereikende talenkennis. In dit verband is het veelzeggend, dat er meteen al op de eerste bladzijde van het verhaal melding gemaakt
wordt van het feit, dat de mensen in de fabriek twijfelen aan de geestelijke vermogens van de ikverteller-protagonist van 'De karamelaverkoper':
Bij de gaswassers mag ik niet komen, en ook niet bij het meethuis en de Cowpertorens.
Op mijn vraag waarom niet, hebben zij me duidelijk gemaakt dat het werk daar te moeilijk voor mij is. Ik geloof dat niet. Zij denken dat ik gek ben en niet veel kan maar ik weet
hoe de processen daar verlopen. (Lieske 1992:162)

De retorische strategieën die Visator toepast, zijn geheugenverlies en zijn taalproblemen - dat alles hóeft nog niet te betekenen, dat men aan zijn woorden dient te
twijfelen, maar de lezer zou zich gewaarschuwd moeten weten ...
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Tekstuele en kontekstuele signalen voor onbetrouwbaarheid
In de optiek van Asgar Nünning bepaalt uiteindelijk het verwachtingspatroon van
de individuele lezer, of deze een verteller (of vertelinstantie) al dan niet als betrouwbaar zal beschouwen. De lezer gaat er volgens hem in de eerste plaats van
uit, dat een tekst coherentie vertoont. (Nünning 1997:96-99; Nünning 1999:6466) Opvallende inconsistenties doen niet alleen afbreuk aan de samenhang binnen
een tekst, maar zijn daarnaast tekstuele signalen die een lezer met wantrouwen ten
aanzien van de verteller (of vertel instantie) kunnen vervullen. In de tweede plaats
verwacht de lezer volgens Nünning, dat de wereld die in een literaire tekst wordt
opgeroepen, grosso modo beantwoordt aan diens eigen kennis van de werkelijkheid. (Nünning 1997:100-101; Nünning 1999:67-69) Is er evenwel sprake van duidelijke discrepanties en botst de literaire realiteit zogezegd met 'the reader's
empirical experience and criteria of verisimilitude' (Nünning 1997:100), dan kan
men spreken van kon tekstuele signalen, die bij de lezer mogelijk twijfel zaaien met
betrekking tot de voorstelling van zaken die men bij een verteller (of vertelinstantie) aantreft. Laatstgenoemde zal uiteindelijk zijn geloofwaardigheid verliezen,
wanneer er voldoende tekstuele en kontekstuele signalen zijn, die niet stroken met
het verwachtingspatroon van een lezer. (Amorós 199 I: 55- 56) In dat geval kan
men dus spreken van een unreliable narrator. Op basis van enerzijds een aantal in
het directe vervolg te bespreken interne inconsistenties - dus: tekstuele signalen en anderzijds een reeks discrepanties ten opzichte van de wereld buiten de tekst dus: kontekstuele signalen - is er zeker reden zich af te vragen, of Visator niet als
een 'onbetrouwbare verteller' bestempeld zou moet worden.
Zo heeft de coherentie van zijn relaas onmiskenbaar te lijden onder de beperkingen van zijn gebrekkig functionerende geheugen. Dat tekent zich bijvoorbeeld af in het onvermogen van Lieskes ikverteller-protagonist om de plaats,
waar hij tijdens het politieonderzoek bij herhaling heen gevoerd wordt, juist te
benoemen. Het gaat om het kleine dorpje Zavoaia bij Braila ten noordoosten
van Bukarest. Slechts één keer geeft Visator deze naam juist weer (Lieske
1992:173), alle andere keren treft men in de tekst merkwaardige verbasteringen
aan: 'Avozoaia' (Lieske 1992:176), 'Azovoaia' (Lieske 1992:177) en 'Azoaia'.
(Lieske 1992: 196) Ook in een ander opzicht heeft het er de schijn van, dat zijn
beperkte herinneringsvermogen Visator parten speelt, want hij biedt geen in alle
opzichten chronologisch reconstrueerbaar verslag van de gebeurtenissen. Hoewel Lieskes held blijk geeft van een grote nauwkeurigheid, wanneer het erom
gaat van uur tot uur - en dat mét de exacte tijdsbepalingen - te beschrijven, hoe
zijn afzonderlijke dagen er uit zien, is het onmogelijk te bepalen, hoeveel etmalen, weken of maanden er exact uit het leven van Visator beschreven worden.
Het is daarbij uiterst misleidend, dat hij bij herhaling over 'gisteren' spreekt,
want zelfs bij een vluchtige lezing van de tekst wordt duidelijk, dat het ene 'gisteren' het andere 'gisteren' niet kan zijn. De opmerkelijke precisie van Visators
observaties en de gedetailleerdheid van zijn beschrijvingen suggereren weliswaar geloofwaardigheid, maar de lezer doet er denkelijk goed aan zich daardoor
niet op het verkeerde been te laten zetten. De worsteling van de protagonist van
'De karamelaverkoper' met de plaatsnaam Zavoaia en de onduidelijke chronologie van zijn verslag vormen tekstuele signalen, die wijzen op een mogelijk ge-
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ringere betrouwbaarheid van zijn kant dan de lezer aanvankelijk geneigd is aan
te nemen.
Kontekstuele discrepanties treft men in 'De karamelaverkoper' op twee verschillende terreinen aan. Aan de ene kant worden er nogal wat raadselachtige scènes beschreven die de lezer moeilijk kan rijmen met zijn - zoals Nünning dat zojuist omschreef - 'empirical experience and criteria of verisimilitude'. Visator
maakt bijvoorbeeld melding van een verhoor door enkele agenten, die hem meenemen naar Zavoaia. Hoewel hij niet over eigen vervoer beschikt, laten ze hem na
de ondervraging eenvoudig aan de kant van de weg staan, in de wetenschap dat hij
tenminste twee uur nodig heeft om terug naar huis te lopen. Dat politieambtenaren hun machtspositie misbruiken is uiteraard denkbaar, maar de normale gang
van zaken is het zeker niet, dat een potentiële verdachte zogezegd ontvoerd en
daarna aan zijn lot overgelaten wordt. Een ander voorbeeld. Visator suggereert,
dat men in het kader van de medische tests die deel uitmaken van zijn verhoor,
ook zijn sperma onderzoekt. In zijn voorstelling van zaken brengen een vrouwelijke arts en een verpleegster hem gezamenlijk en door gerichte beroeringen tot
een zaadlozing. Op het moment van de ejaculatie - daar althans heeft het alle
schijn van - reageert laatstgenoemde op een wijze, die men allesbehalve professioneel kan noemen: 'Zij roept iets en begint dan te gillen en te lachen. Het is haar gelukt, denk ik. Ze hebben me te pakken.' (Lieske 1992:190) Kan het zijn, dat
iemand inderdaad een 'behandeling' ondergaat, zoals Visator dat hier doet voorkomen? Dat medisch personeel een patiënt regelrecht bevredigt? Of is Visators
verbeelding met hem op de loop gegaan? Daarop zouden bijvoorbeeld de geprononceerde pornografische fantasieën kunnen wijzen, die de beschrijving van het
optreden van de vrouwelijke arts en de verpleegster begeleiden. Een derde en laatste voorbeeld. 'De karamelaverkoper' eindigt - het werd reeds kort gememoreerd
- met een scène waarin Visator het lichaam van een vrouw ergens in een bos opgraaft. Een agent weerhoudt hem er echter al snel van verder te graven en doet iets
wat moeilijk te rijmen valt met de beroepsplicht van een politieman. Hij dekt, zo
heet het in de laatste zinnen van het verhaal, het lijk weer af en geeft Visator opdracht verder te lopen:
Ik probeer verder uit te graven maar voel dat de tere stof vastzit, achter iets blijft haken.
Er komt een agent naast me staan die me even later omhoogtrekt en me duwend maant
door te lopen. De anderen zijn al verder. Met zijn laars wroet hij even in de kuil en schopt
dan met één beweging de bladeren weer terug. Doorlopen! Opschieten! (Liekse 1992: I 96)

Een tweede terrein waarop zich kontekstuele discrepanties laten vaststellen, heeft
betrekking op de psychologie van Visator en de niet zelden ongewone wijze,
waarop hij reageert op de omstandigheden waarin hij verzeild is geraakt. Nünning
heeft er reeds op gewezen, dat het hier om een hachelijke kwestie gaat, want over
de vraag wat 'normal psychological behaviour' (Nünning 1997:100) is, lopen de
meningen vanzelfsprekend uiteen. Desalniettemin roepen de houding en het handelen van Visator meer dan eens vraagtekens op. Zo is daar een volstrekte passiviteit, die er onder meer toe voert, dat hij er op generlei wijze naar streeft zijn objectief gezien miserabele leefomstandigheden te verbeteren. 'Wij zijn door toeval
of door beschikking van de autoriteiten op één kamer terechtgekomen' (Lieske
1992:165), heet het op zeker moment lapidair. En deze vaststelling volstaat om ja-
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renlang - zonder dat er een aanzet van protest of ook maar de lichtste twijfel bij de
betroffene waargenomen kan worden - met drie mannen in een kleine ruimte samen te leven, met wie door de verschillende moedertalen niet eens een basale
communicatie mogelijk is. Merkwaardig is ook de wijze, waarop Visator ertoe
neigt een eigen betekenis te geven aan de voor hem onbegrijpelijke taaluitingen,
waarmee hij dagelijks geconfronteerd wordt. Duidelijk tekent dat zich af bij de
mededelingen, die hij op gezette tijden door de intercominstallatie van de fabriek
te horen krijgt: 'Af en toe wordt er iets omgeroepen, iets onverstaanbaars. Ik onderscheid verschillende klanken en herken sommige mededelingen. Ik geef ze betekenis. Zo is er de mededeling die ik noem: "Morgen is het rustdag, rust u maar
goed uit." Een andere luidt volgens mij: "Vandaag was het een bijzonder smakelijke soepdag.'" (Lieske 1992:171) Het heeft er hier alle schijn van, dat Visator een
eigen beeld van de realiteit creëert, waarvan men voor hem alleen maar kan hopen,
dat het niet al te veel afwijkt van de door derden waargenomen werkelijkheid.
Verder valt op, dat hij op een curieuze wijze geobsedeerd wordt door de vermiste
bruid. Dat voert tot gedragingen die hem - dat althans vreest hij - in de ogen van
anderen (zijn medebewoners, zijn chef) verdacht zullen maken. In dit verband
dient vooral gewezen te worden op de foto van de vermiste vrouw die Visator bij
zich draagt en die - zonder dat de lezer kan bevroeden waaróm - een klaarblijkelijk speciale betekenis voor hem heeft.
De meest zonderlinge karaktertrek van Visator is evenwel een zich steeds weer
manifesterende voorliefde uit de werkelijkheid te vluchten en zijn heil te zoeken
in een voor hem wonderbaarlijk reële fantasiewereld. In gedachten verplaatst de
ikverteller-protagonist zich naar een ver land, waar hij zich als 'karamelaverkoper'
beter op zijn plaats voelt dan in de werkelijkheid van de Roemeense staalfabriek.
Deze gefantaseerde wereld heeft voor Visator een dermate hoog realiteitsgehalte,
dat de lezer meer dan eens de indruk krijgt, dat hij niet meer in staat is waarheid
en fictie, werkelijkheid en droom van elkaar te scheiden. Daarop wijzen bijvoorbeeld ook de paradoxale formuleringen ('feiten dromen', 'beelden preciseren') in
het volgende citaat:
Als tegenwicht voor het eentonige en zware werk dat ik overdag moet verrichten, droom
ik mij een vaderland, een stad van herkomst en een geliefde. Iedere avond als ik in bed lig
en de slaap niet kan vatten, preciseer ik de beelden en droom ik de feiten scherper. (Lieske 1992: 168)

Visators droomwereld vormt een regelrechte belemmering voor intermenselijk
contact. Zo heeft hij zelfs van het streven afstand gedaan om nog met zijn drie kamergenoten te communiceren: 'Wij hebben niet veel met elkaar te maken en vallen elkaar ook niet lastig. [... ] Ik zelf heb genoeg aan mijn gedachten en aan mijn
dromen.' (Lieske 1992: 165) In dit verband kan erop gewezen worden, dat de naam
Visator een hoogst betekenisvolle is. Het Roemeense woord visator betekent
'dromer', zodat het er alle schijn van heeft, dat Lieske zijn held een 'speaking
name' heeft meegegeven. (Anurei 1990:1580) In het veelvuldige dromen van Visator ligt ten slotte de verklaring besloten voor het feit, dat hij zijn eigen waarnemingen meermaals ter discussie stelt. Zo tekent men uit zijn mond opmerkingen
als de volgende op: 'heb ik me dat allemaal verbeeld? (Lieske 1992:186); of: 'als ik
mij juist herinner' (Lieske 1992:164); en: 'Misschien ben ik zelfs in slaap gevallen.
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Het zou kunnen. Het is wel onwaarschijnlijk.' (Lieske 1992:187) Voor de lezer
zijn deze momenten van twijfel bij Visator aan de eigen waarneming uiterst verwarrend, want hoe kan hij zich nog een beeld van de gebeurtenissen vormen, wanneer nota bene de ikverteller-protagonist zélf niet precies kan vertellen, wat hem
is overkomen?
In het voorgaande is gebleken, dat er de nodige aanknopingspunten zijn om
Lieskes Visator in het licht van de theorievorming over de unreliable narrator te
bezien. Hij heeft geheugen- en taalproblemen, bedient zich van retorische strategieën, die men bij veel onbetrouwbare vertellers tegenkomt, en zijn relaas bevat
een reeks van tekstuele en kontekstuele incongruenties. Deze feiten plaatsen de
ontkenning van Visator iets met de vermissing van de bruid te maken te hebben in
een nieuw licht. Mag men hem op zijn woord geloven? Maar wat kan er dan de reden voor zijn, dat de politie zich zo voor hem interesseert, welke bijzonder betekenis heeft de jonge bruid kennelijk voor hem en hoe kan het komen, dat juist hij
degene is die aan het einde van het verhaal het lichaam van een vrouw opgraaft? Is
het misschien toch zo, dat hij iets met het verdwijnen van de bruid te maken zou
kunnen hebben? Deze vragen worden nog prangender, wanneer men de wijze beziet, waarop Lieske zich in 'De karamelaverkoper' van de figuur van de mise en
abyme bediend heeft. In de twee volgende paragrafen worden daarom de verschillende narratieve niveaus die zich in het verhaal aftekenen, nauwkeurig ontleed. Nauwkeurigheid is in dit verband noodzakelijk, omdat men alleen op die
manier de schijnbaar onbetekenende details op het spoor komt, die in het oeuvre
van Lieskes zo vaak een sleutel tot mogelijke interpretaties in zich verbergen.

De figuur van de mise en abyme
Aan het leven dat Visator zich als karamelaverkoper inbeeldt, wordt zo veel aandacht besteed, dat men het als een zelfstandig verhaal kan beschouwen dat is ingebed in het kaderverhaal over de belevenissen van de ikverteller-protagonist. Dit
tweede narratieve niveau, dat als zodanig kenmerkend is voor de figuur van de
mise en abyme, wint aan zelfstandigheid, doordat er een tweede ikverteller optreedt: de karamelaverkoper, die tegelijkertijd een van Visator afgesplitste persoonlijkheid is. Tussen het hiërarchisch hogere kaderverhaal en het ingebedde
verhaal over de zoetwarenverkoper bestaat een reeks van zowel veelzeggende parallellen als contrasten. De wereld waarin de karamelaverkoper leeft is minder 're_
alistisch' uitgewerkt dan die van Visators mijnwerkersdorp. De mensen gaan er in
kaftans gekleed en de atmosfeer, die opgeroepen wordt, doet denken aan de
sprookjes van Duizend-en-één-nacht. Illustratief is de volgende beschrijving, die
de karamelaverkoper van zijn woonplaats geeft:
Mijn stad is ommuurd door een aarden wal, die de inwoners beschermt tegen aanvallen
van over land. [... ] Zeerovers kunnen ons niet naderen want zodra zij gezien worden door
de uitkijkposten op hun hoge smalle torens langs de kaden wordt een waarschuwingsschot gelost [... ] Er zijn twee poorten gebouwd in de muur. Grote stenen poorten met
puntige ovale openingen die afgesloten kunnen worden door een hekwerk gevuld met
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rijshout. Waar de stad beroemd om is zijn de sprookjesachtige, houten uitbouwvensters.
Combinatie van balkon, hangende tuin, luiken, dakkapel en erker.' (Lieske 1992:168-169)
De geografisch en historisch niet nader localiseerbare werkelijkheid van de karamelaverkoper wordt onmiskenbaar geïdealiseerd. Anders dan in Roemenië, waar
de winters in de voorstelling van Visator uitzonderlijk koud en guur zijn, is het er
bijvoorbeeld het hele jaar door aangenaam warm. Opmerkelijk is verder, dat de
wereld van de karamelaverkoper op een metaforisch niveau meer dan eens met de
Hof van Eden in verband gebracht wordt. Zo is er sprake van 'hemelse' geuren
(Lieske 1992:177) en men leest, dat de karamelaverkoper op zeker moment zelfs
'het paradijs ontdekte'. (Lieske 1992:183) Daarentegen wordt met betrekking tot
de harde realiteit van het Roemeense mijnwerkers bestaan regelmatig gerefereerd
aan begrippen uit het domein van hel en onderwereld. Zo heet de voorman 'een
duivel' (Lieske 1992:162), wordt betoogd dat hij gilt 'alsof hij Mefisto zelf is'
(Lieske 1992:163) en blijkt de omschrijving 'hellevolk' op de staalarbeiders van
toepassing te zijn. (Lieske 1992:164)
Tussen Visator en de karamelaverkoper bestaat een aantal frappante overeenkomsten. Ze moeten hard werken, staan onwaarschijnlijk vroeg op, leven op zichzelf (de karamelaverkoper: 'Hoewel ik alleen leef ben ik gelukkig.' [Lieske
1992:176]) en geven blijk van een intrigerende preoccupatie met de eigen lichaamshygiëne. Daarbij is het opvallend, dat er in beider geval sprake is van een in
velerlei opzicht vergelijkbare ontmoeting met een hun verder onbekende vrouw.
Voor wat Visator betreft, gaat het daarbij om de jonge bruid, die hij enkele maanden vóór aanvang van het verhaal op de dag van haar bruiloft ontmoet had, juist
toen een heftige regenbui dreigde los te barsten. De bruiloftsstoet, waarvan een
flink aantal kinderen deel uitmaakte, had zich in beweging gezet om nog bijtijds
een schuilplaats te vinden. Visator was meegehold en merkte op zeker moment,
dat hij was opgenomen in de voortsnellende mensenmassa. De geheel in witte tule
geklede bruid, die op een versierde wagen zat, was uiterst vriendelijk tegen hem
en, zo verhaalt Visator, 'stak zelfs haar hand naar me uit en wierp mij een kushand
toe.' (Lieske 1992:166). De ontmoeting met de bruid nam hem - om welke reden
dan ook - geheel in beslag en toen hij 's avonds alleen was, had hij moeite om, zoals te doen gebruikelijk, in de huid van de karamelaverkoper te kruipen:
Later, in het donker, bleek wat de stoet had aangericht. Al mijn avondlijke fantasieën waren onmogelijk geworden. Hoe rustig ik me ook concentreerde op de vertrouwde beelden, steeds verscheen die jonge vrouw op de kar [...] (Lieske 1992:167)
De karamelaverkoper op zijn beurt bericht over een vergelijkbaar treffen dat hem
niet minder uit balans gebracht heeft: 'Vandaag is mij iets overkomen dat me zeer
verward heeft, ook wel opgewonden.' (Lieske 1992:190) Hij vertelt, hoe hij in een
menigte belandde 'die nu eens naar de linkerkant dan weer naar de rechterkant van
de straat golfde' (Lieske 1992:190) - een mensenmassa dus die voortgejaagd wordt
als Visators bruidsstoet. Behalve voor de talrijke kinderen die deel uitmaakten van
de menigte, vraagt de karamelaverkoper aandacht voor een vrouw, die temidden
van zovelen duidelijk uit de toon viel. Zij was onmiskenbaar afkomstig uit de bovenlaag van de samenleving, droeg exclusieve, buitenlandse kleren, waaroverheen
een mantel gedrappeerd was, die net als de tulejurk van de bruid geheel wit was. In
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het gedrang kwam het tot een botsing tussen deze vrouwen de karamelaverkoper,
die hiervoor door haar met een harde klap in zijn gezicht beloond werd. Bij deze
gelegenheid blijkt hij zijn gehele voorraad zoetwaren voor die dag verloren te
hebben. Toen de vrouw dat gezien had, kreeg ze medelijden met de karamelaverkoper en troostte hem met een gebaar dat onmiddellijk doet denken aan de geste
van de jonge bruid: 'Ze strekte haar arm en haar smalle bleke hand reikte even naar
mijn schouder.' (Lieske 1992:191) Hierna scheidden zich hun wegen. Om de een
of andere reden evenwel kan de karamelaverkoper de voorname, in het wit geklede vrouw niet meer uit zijn hoofd zetten, evenmin als Visator daartoe met betrekking tot de jonge bruid bij machte bleek.
De wijze, waarop Visators ontmoeting met de bruid enerzijds en de wat negatiever uitgewerkte botsing tussen de karamelaverkoper en de 'vrouw-in-het-wit'
anderzijds elkaar spiegelen, toont in welke mate het kaderverhaal van Lieskes vertelling en het ingebedde verhaal met elkaar interfereren. Wat de precieze implicaties daarvan zijn, zal in het vervolg nog uitgebreid aan de orde komen. Er is hier
eerst nog een andere belangrijke kwestie, die aandacht verdient. De karamelaverkoper geeft blijk van een rijke, om niet te zeggen overspannen verbeelding. Net als
Visator geeft hij zich maar al te graag over aan dagdromen, waarbij het er de schijn
van heeft, dat ook in zijn geval de grenzen tussen waarheid en fictie, tussen werkelijkheid en droom vervagen. Zo beschikt de karamelaverkoper over een ouderwetse toverlantaarn. Hij heeft dit apparaat - dat hij niet kent, maar waarin de lezer
eenvoudig een laterna magica zal herkennen - aan het strand gevonden en er lang
over gedaan te ontdekken, hoe hij afbeeldingen op de muur kan projecteren. Vanaf het moment echter dat hij dat weet, bekijkt hij iedere avond in het donker de
geëtste glasplaatjes die hij samen met de lantaarn gevonden heeft. Vooral wanneer
hij op afbeeldingen van mooie vrouwen stuit, vervloeien schijn en werkelijkheid
in elkaar op een wijze, die herinnert aan de manier, waarop de realiteitszin van Visator onder druk komt te staan. Naar aanleiding van de jonge, meestal schaars geklede vrouwen, die dankzij de toverlantaarn op de muur verschijnen, heet het bijvoorbeeld:
Ik zag ze, ik had het idee dat ik ze kon betasten, ik rook ze. [... ] Mijn handen gleden over
hun ruggen en ik kon ze tegen mij horen praten. (Lieske 1992:183)

Ook voor de fantasiewereld van de titelfiguur van zijn vertelling heeft Lieske de
nodige plaats ingeruimd. Daardoor kan er in 'De karamelaverkoper' een derde
narratief niveau onderkend worden. Het eerste niveau is dat van het kaderverhaal
over de wederwaardigheden van Visator in Roemenië. Het tweede niveau is het
ingebedde verhaal over de karamelaverkoper en zijn ongelukkig verlopende ontmoeting met de vrouw-in-het-wit. En het derde en laatste niveau is dat van de
(sexuele) dromen van de karamelaverkoper. Deze dromen worden eveneens verhaald door een ikverteller, die hiërarchisch gezien dus komt ná respectievelijk de
ikverteller-protagonist Visator en diens verbeelde alter ego, de karamelaverkoper,
die zich op zijn beurt eveneens als ikverteller presenteert. Paradoxalerwijze gaat
het in de derde verhaallaag (niveau lIl) om de fantasieën van de karamelaverkoper
(niveau Il), die op zijn beurt het produkt is van de fantasie van Visator (niveau I).
Op deze manier heeft 'De karamelaverkoper' een uiterst complexe structuur, die
gedragen wordt door drie verschillende ikvertellers. Ze vertellen drie afzonderlij-
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ke verhalen, die in een onderschikkingsrelatie ten opzichte van elkaar staan: het
kaderverhaal (niveau I), het eerste ingebedde verhaal (niveau Il) en het in dit ingebedde verhaal verankerde derde verhaal (niveau lIl).

Het derde narratieve niveau
Wanneer de karamelaverkoper thuis komt na de ongelukkige ontmoeting die hem
zijn handelswaar voor die dag gekost heeft, probeert hij zijn zinnen te verzetten
met de laterna magica. Vooral de glasplaat jes waarop naakte vrouwen staan afgebeeld, mogen vandaag op zijn warme belangstelling rekenen. Die avond evenwel
gebeurt er iets bijzonders, want wanneer hij een glaasje voor de kaarsvlam houdt
en het beeld van een aantrekkelijke vrouw aan de wand verschijnt, beeldt hij zich
in, dat hij de vrouw-in-het-wit voor zich ziet:
Als ik het volgende plaatje voorhoud zie ik dat het gezicht van de vrouw op de muur onduidelijk is en dan iets verandert. Ik zie tot mijn verbazing dat zij dezelfde wordt als de
vrouw die mij een klap in mijn gezicht gegeven heeft. En terwijl ik glaasje voor glaasje
voorzet, verzin ik mijn verhaal. (Lieske 1992:192)

Het gefantaseerde verhaal, waarvan hier sprake is en dat in het directe vervolg van
Lieskes vertelling afgewikkeld wordt, vormt het derde narratieve niveau van 'De
karamelaverkoper'. Voordat het nader bezien zal worden, is het belangrijk te wijzen op een laatste intrigerende parallel tussen niveau I en niveau 11. Visuele impulsen vormen, zo kan vastgesteld worden, een belangrijke katalysator voor het
fantasieleven van zowel Visator als de karamelaverkoper. Wat bijvoorbeeld de
foto van de bruid voor eerstgenoemde is, zijn de glasplaat jes van de toverlantaarn
voor laatstgenoemde.
Op het derde narratieve niveau neemt een ik het woord die verhaalt, hoe hij
wraak neemt op de vrouw, die hem zo vernederd heeft door hem een klap in het
gezicht te geven. Deze ikverteller mag niet gelijkgesteld worden met de karamel averkoper, want het gaat om een ik, die laatstgenoemde misschien zou willen zijn,
maar nadrukkelijk niet is. Het hele verhaal over de wraakoefening is aan de fantasie van de karamelaverkoper ontsproten, zodat de ik, die in dit verhaal voor het
voetlicht treedt, een geringer werkelijkheidsgehalte heeft dan de ikverteller van
het tweede narratieve niveau. Een saillant detail is in dit verband, dat Lieske op het
derde narratieve niveau in zijn verteltechniek voor de eerste en enige keer van de
dialoog gebruik maakt. Daardoor wint de actualiteit van niveau III op paradoxale
wijze aan kracht in vergelijking tot die van niveau I en niveau Il. Hoewel men te
maken heeft met de fantasieën van een gefantaseerde figuur, waant de lezer zich
door de letterlijke weergave van een lang gesprek tussen de derde ikverteller en de
vrouw-in-het-wit de getuige van handelingen die zich direct voor zijn ogen voltrekken. Daarbij gaat het om handelingen die, naar het zich laat aanzien, tot de
dood van de vrouw voeren. De derde ikverteller wordt door een sexueel geladen
machtsbegeerte gedreven - 'Je hecht snel aan macht, zeker aan macht over mensen
die je zo obsederen als zij mij doet.' (Lieske I992:I93) Hij beschrijft, hoe hij op zeker moment de vrouw-in-het-wit gebiedt zich uit te kleden en hem te begeleiden
naar een afgelegen plaats. Daar trekt hij met een stok lijnen op haar naakte li-
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chaam, die zichtbaar blijven, doordat ze zich rood kleuren. Dit rood blijkt zoet te
smaken: 'Ik voel', zegt de derde ikverteller, 'met mijn vinger over haar rug. Het
rood is kleverig. Ik proef voorzichtig. Moerbeisiroop.' (Lieske 1992:194) Moerbeisiroop vloeit eveneens, wanneer de naakte vrouw zich even later te schielijk
omdraait en getroffen wordt door de tak van de derde ikverteller:
Ze doet het [zich omdraaien] zo plotseling dat ze tegen mijn tak aan loopt. Ik raak haar
vlak onder de borst. In het licht van de lamp zie ik een dikke stroom moerbeisiroop van
onder haar borst komen. Ik lach. (Lieske 1992:195)
In de hier beschreven kontekst komt de gedachte uiteraard snel op, dat de rode
moerbeisiroop met het bloed van de vrouw gelijkgesteld kan worden. Er is daarbij een veelzeggende analogie met het tweede narratieve niveau, waar moerbeisiroop een opvallende rol toebedeeld wordt. De karamelaverkoper heeft namelijk
op de dag dat het tot de botsing met de vrouw-in-het-wit komt, moerbeisiroop op
zijn tablet met zoetwaren staan. Wanneer hij de klap in zijn gezicht krijgt gebeurt
het volgende:
Een beker moerbeisiroop viel om en het felrode sap schoot over mijn hand, mijn mouw in
en kleurde mijn kleed alsof ik met een lang mes gestoken was. (Lieske 1992:191)
Op een metaforisch vlak worden moerbeisiroop en bloed op het tweede narratieve niveau met elkaar gelijkgesteld en ook tegen die achtergrond is het verleidelijk
datzelfde op het derde verhaalniveau te doen. Doet men dit inderdaad, dan is het
rood dat naar moerbeisiroop smaakt, dus niets anders dan het bloed van de naakte vrouw. En deze suggestie maakt de veronderstelling, dat zij het leven laat door
de perversie en de machtsdrift van de derde ikverteller eens te meer aannemelijk.
In de voorstelling van laatstgenoemde evenwel is er geen sprake van, dat de
vrouw-in-het-wit door zijn toedoen de dood zou vinden. In zijn weergave van
hun gesprek zegt zij zelfs in het geheel niet te lijden onder zijn mishandelingen:
[de ik:] 'Doet het pijn?' Zij schudt het hoofd. [de ik:] 'Nu kan je mijn jas niet krijgen, hij
zou onder de vlekken komen en dan moeten we van voor af aan gaan beginnen.' [de
vrouw:] 'Je hebt het beloofd.' [de ik:] 'Maar kijk dan zelf. Je zit onder het sap.' [de vrouw:]
'Wat kan ik daar nu aan doen?' [de ik:] 'En hier nog meer.' Ik richt de tak om haar te prikken, maar ik sla mezelf de lantaarn uit handen. (Lieske 1992:195)
Kan het zijn, dat de vrouw-in-het-wit inderdaad geen nadeel ondervindt van hetgeen haar door de derde ikverteller wordt aangedaan? Of is zijn verslag van de gebeurtenissen allesbehalve objectief en zou de lezer zich ook met betrekking tot
hem moeten afvragen, of hij geen unreliable narrator zou kunnen zijn? Hoe het
ook zij - met de bestraffingsfantasieën van de karamelaverkoper is het vanaf nu
gedaan. Zijn alter ego, de derde ikverteller, doet er verder het zwijgen toe, zodat
de lezer niet meer verneemt, wat er verder met de vrouw-in-het wit gebeurt.

De interpretatie van het kaderverhaal
T ot dusverre is een reeks van parallellen tussen het eerste en het tweede, respectievelijk het tweede en het derde verhaalniveau aan de orde gekomen. Bij nader in-
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zien blijkt er eveneens sprake te zijn van een overigens bescheiden aantal overeenkomsten tussen het eerste en derde narratieve niveau. Dat is intrigerend, want op
die manier bewegen zich de verhaallagen die hiërarchisch gezien het verst uit elkaar liggen, naar elkaar toe. Er wordt bijvoorbeeld een direct verband gelegd tussen de vrouw-in-het-wit op niveau III en de bruid op niveau 1. Dat blijkt uit het
laatste kledingstuk dat de derde ikverteller haar gebiedt af te leggen. Het gaat om
een 'wit kanten sluier' (Lieske 1992:193), die - en dat is veelzeggend - met een
bruidssluier vergeleken wordt. Hetzelfde attribuut nu heeft een centrale plaats in
Visators beschrijving van de jonge vrouw die hij op haar trouwdag ontmoette, zodat de bruid en haar tegenhangster van de derde verhaallaag in dit opzicht met elkaar versmelten.
En er is nog een andere, misschien zelfs wel intrigerender correspondentie. Het
derde narratieve niveau heeft een abrupt einde en loopt naadloos over in het eerste narratieve niveau. Enkele alinea's slechts voordat Lieskes 'Karamelaverkoper'
in zijn geheel tot een einde komt, keert de lezer nog één keer terug naar de wereld
van Visator. Hij begeleidt de verteller-protagonist van de eerste verhaallaag tijdens een middernachtelijke tocht onder strenge politiebegeleiding. Deze scène,
die de laatste anderhalve bladzijde in beslag neemt, eindigt met het ingrijpen van
een politieman, die Visator ervan weerhoudt een vrouwenlijk op te graven. Wie
nauwkeurig leest, zal moeten vaststellen, dat de plaats waar het lichaam ligt, niet
toevallig gekozen kan zijn. Visator verhaalt, hoe de agenten hem gedwongen hadden vanaf het station van Zavoaia een tijdje langs een spoorlijn te lopen om dan ergens een bos in te gaan - dáár nu blijkt een vrouwenlichaam begraven te liggen.
Deze locatie herinnert onmiskenbaar aan de plek, waar de verteller van het derde
narratieve niveau zijn lusten botviert op de vrouw-in-het-wit, wier bloed naar
moerbeisiroop zou smaken. De derde ikverteller beschrijft, hoe hij haar enige tijd
langs een 'talud' (Lieske 1992:193) voert om dan klaarblijkelijk ergens een bos
(' donkere bomen', 'takken', 'een open plek') binnen te gaan. In dat bos laat dan de
vrouw - daarop althans wijst veel- het leven. Op deze manier krijgt men als lezer
de indruk, dat op het derde en eerste narratieve niveau sleutelgebeurtenissen
plaatsvinden, die direct in elkaars verlengde liggen: (niveau lIl) doden en (niveau
I) opgraven. Deze indruk wordt nog eens versterkt door de structuur van het verhaal, die maakt dat de lezer zich kort voor het einde binnen het tijdsverloop van
enkele zinnen verplaatst ziet van het bos van het derde verhaalniveau naar het bos
van het eerste verhaalniveau.
Het bleek reeds in een eerder bestek, dat de interpretatie van het kaderverhaal
(dus: niveau I) een hachelijke aangelegenheid is, en wel omdat de lezer de gebeurtenissen uitsluitend vanuit het subjectieve perspectief van de ikverteller-protagonist ziet. Bovendien spreekt er het nodige voor Visator als een unreliable narrator
te beschouwen, want zijn geheugenverlies en taalproblemen, alsmede een flink
aantal tekstuele en kontekstuele incongruenties vergroten zijn betrouwbaarheid
zeker niet. Heeft hij nu iets te maken met de verdwijning van de bruid? Of is hij,
zoals hij dat zelf stelt, onschuldig? De overeenkomsten tussen de drie verschillende verhaalniveau's van 'De karamelaverkoper' kunnen mogelijk enig licht werpen
op deze kwestie. De figuur van de mise en abyme biedt immers door een netwerk
van parallellen - zoals men dat dus ook in 'De karamelaverkoper' aantreft - de
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mogelijkheid de interpretatie van een hiërarchisch gezien hoger verhaal te sturen
door één of meerdere ingebedde verhalen. In principe zijn er twee interpretaties
van 'De karamelaverkoper' mogelijk, die afhangen van de vraag, of men bereid is
Visator op zijn woord te geloven.
Doet men dat laatste - en ziet men hem dus als een reliable narrator -, dan moet
men concluderen, dat Visator zich niet los kan maken van de bruid die hij ontmoet
heeft in het dorpje waar hij woont. Wat daarvoor de reden zou kunnen zijn, blijft
onduidelijk. Hij verwerkt de ontmoeting in het gefantaseerde treffen van de karamelaverkoper met de voorname, in het wit geklede vrouw. (niveau U) Vervolgens
verbeeldt hij zich in de persoon van de karamelaverkoper, hoe het lot van de
vrouw-in-het-wit exemplarisch zou kunnen zijn voor de wijze, waarop de ongelukkige bruid aan haar einde gekomen moet zijn. (niveau IU) Dat de bruid van het
eerste niveau en de vrouw-in-het-wit van het tweede en derde niveau daarbij in
meerderlei opzicht samenvallen, hoeft geen verbazing te wekken. De 'dromer' Visator geeft er regelmatig blijk van schijn en werkelijkheid niet (voldoende) te kunnen scheiden, zodat een reeks van analogieën niet noodzakelijk op zijn schuld
hoeft te wijzen. Op deze wijze ziet men de ikverteller-protagonist dus als iemand,
die ten onrechte door de politie belaagd wordt, precies zoals hij zichzelf wenst te
bezien. Dit is een legitieme lezing van 'De karamelaverkoper', die evenwel vooropstelt, dat de lezer een reeks van onloochenbare tekstuele en kontekstuele incongruenties voor lief neemt er geen dwingende reden in ziet aan de woorden van
Visator te gaan twijfelen.
Rijst er op basis van de signalen in de tekst echter wél twijfel aan de voorstelling
van zaken, die laatstgenoemde geeft - en wenst men hem dus als een unreliable
narrator te beschouwen -, dan ligt het voor de hand Visator voor schuldig te houden aan de verdwijning van de bruid en hetgeen er daarna met haar is gebeurd.
Wat dat precies is, komt de lezer niet aan de weet, maar men zou kunnen opperen,
dat de fantasieën van de ikverteller-protagonist van het eerste narratieve niveau op
een versluierende wijze het lot van de ongelukkige bruid verbeelden. Haar ontmoeting met Visator krijgt een iets andere uitwerking in de als spiegel functionerende botsing tussen de karamelaverkoper en de vrouw-in-het-wit. (niveau U)
Het feit dat zij hem een klap in zijn gezicht geeft, maakt dat deze haar wil straffen.
Visator kruipt vervolgens in de huid van de karamelaverkoper en verbeeldt zich,
hoe diens alter ego haar mishandelt en doodt. (niveau III) Naar de werkelijkheid
van het eerste verhaalniveau getransponeerd betekent dit niet alleen, dat het in feite de bruid was, die de behandeling van de vrouw-in-het-wit ten deel gevallen is,
maar ook dat Visator in eigen persoon voor haar dood verantwoordelijk zou zijn.
Ook dit is een legitieme lezing van 'De karamelaverkoper', die aan de ene kant de
talrijke tekstuele en kontekstuele incongruenties verdisconteert en aan de andere
kant bijvoorbeeld het diepgaande onderzoek van de politie en het feit dat juist Visator het vrouwenlichaam aan het slot van het verhaal opgraaft, aannemelijk
maakt.
Uiteraard is de kernvraag welke van beide lezingen de betere is. De crux is, dat
deze vraag uiteindelijk niet beantwoord kan worden. Er zijn zeker plaatsen waar
men het vermoeden krijgt, dat de ikverteller-protagonist van de eerste verhaallaag
wél iets met het verdwijnen van de bruid te maken heeft. Naar aanleiding van de
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herhaalde verhoren van de politie overdenkt Visator bijvoorbeeld, hoe lang hij
nog met ondervragingen rekening zal moeten houden. Het antwoord formuleert
hij zelf: 'Tot de vrouw gevonden is en zij alles van mij afweten.' (Lieske 1992:184)
Hoe verhoudt zich nu het tweede deel van dit antwoord tot het eerste? Is er sprake van een causale relatie en zou men kunnen lezen: 'en zij [dus] alles van mij afweten'? Grammaticaal is het mogelijk Visators woorden zo te verstaan, noodzakelijk evenwel niet. Tégen zijn onschuld lijkt ook te pleiten, dat de beschrijving
van de zo veelbetekenende combinatie van het talud en het bos op het derde verhaalniveau chronologisch gezien vóór de scéne komt, waarin Visator op het eerste
narratieve niveau langs de spoordijk naar het bos gevoerd wordt, waar het lichaam
van een vrouw ligt. Ook hier geldt evenwel, dat er geen definitief uitsluitsel geboden wordt. Men hoeft niet schuldig te zijn, wanneer men in zijn verbeelding een
locatie ontwerpt, die op een later moment in het werkelijke leven de plaats van een
misdrijf zal blijken te zijn. Hoogst toevallig is het allemaal wél...
De uiteindelijk verklaring voor het feit, dat men niet kan uitmaken welke van de
twee lezingen uiteindelijk te verkiezen valt, heeft alles te maken met het literaire
instrumentarium, waarvan Lieske zich in 'De karamelaverkoper' bediend heeft.
Het spel met de kunstgreep van de unreliable narrator enerzijds en de vele interpretatielijnen, die door de figuur van de mise en abyme anderzijds uitgezet worden, maken dat de lezer uiteindelijk zijn grip op de gebeurtenissen verliest. Het
wordt steeds moeilijker uit te maken wie er nu gelijk heeft, of anders gezegd, waar
de realiteit van de personages eindigt en de wereld van hun fantasie begint. Met de
lezer gebeurt in dat opzicht iets wat vergelijkbaar is met hetgeen Visator en de karamelaverkoper overkomt. Laatstgenoemden slagen er steeds minder in werkelijkheid en verbeelding uit elkaar te houden en daarvan is in feite ook sprake bij
degene, die 'De karamelaverkoper' leest. Het zal hem steeds zwaarder vallen de
respectievelijke domeinen van waarheid en fictie te begrenzen, wat een bekroning
vindt in het feit, dat hij niet kan uitmaken of Visator nu (de eerste lezing die zoëven werd voorgesteld) onschuldig, dan wel (de tweede lezing) schuldig is. In laatste instantie onderstreept de verwarring van zowel Visator en de karamelaverkoper alsook die van de lezer van beider verhaal de onkenbaarheid van de werkelijkheid. Die kan in de optiek van Lieske vaak niet scherp van de verbeelding gescheiden worden en onttrekt zich zogezegd aan de objectieve waarneming. Dat 'De karamelaverkoper' in dit verband exemplarisch staat voor een belangrijk deel van het
oeuvre van de Leidse auteur staat wel vast, maar om dat te laten zien is heel wat
meer ruimte nodig dan hier ter beschikking stond.
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Liefde in het labyrint
Napels als heterotoop in Margriet de Moors roman De Virtuoos
(I993)
Abstract - In her novel De Virtuoos (1993) Margriet de Moor succeeds to integra-

te both characteristics of modernism and postmodernism. Modernistic seems to be
that the main character, Carlotta, is close to reaching heaven on earth in Naples.
And secondly, although the novel may look at first sight a historical one, due to its
historical context, it can also be read on a less realistic level if we consider Naples
to be aso called heterotopia. Within this postmodern framework, Naples appears
to be a city in which the physical world, the metaphysical world and the underworld are coalescing, as are the creatures th at inhabit them. Finally, also the way in
which the myth of Orpheus is woven into the narrative/plot, shows how Carlotta
is aware of the fact that she only plays a role in an already exisiting scenario.

In zijn studie Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman betoogt
Bart Vervaeck dat postmodern een 'kwestie van gradatie' is (Vervaeek 1999: 14).
Over de romans die hij niet in zijn studie heeft opgenomen schrijft hij dat ze 'zowel inhoudelijk als formeel' traditioneel zijn en de lezers niet tot een andere leeshouding 'dwingen' (Vervaeek 1999: 14). Het gaat om het het begrip 'dwingen':
wanneer beslist een lezer dat hij zijn leeshouding moet wijzigen?
In Aanvallend spel schrijft Thomas Rosenboom dat hij veel waarde hecht aan
documentatie. Toch sluipt er bij het schrijven van historische romans weleens een
foutje in. Hij geeft een voorbeeld uit zijn roman Publieke werken die in 1888
speelt. Daarin liet hij enkele personages bridge spelen, hoewel dat spel pas later
werd uitgevonden. Lezers hadden hem daarvan op de hoogte gebracht. Rosenboom beschouwt dat anachronisme als een fout waardoor de lezer 'opschrikt uit
de droom van het verhaal' (Rosenboom 2002: 16). Duidelijk is dat hij de lezer een
realistische wereld wil voorzetten waarin alles 'klopt'. Juist een detail als een anachronisme doorbreekt dit geloof in een echte, bestaande wereld. In een andere,
niet minder succesvolle historische roman die enkele jaren eerder dan Publieke
werken verscheen, komt eveneens een anachronisme voor. Margriet de Moor laat
in De Virtuoos de castraat Gasparo het woord 'swing' gebruiken. Zullen er in dit
geval ook lezers zijn geweest die De Moor hebben geschreven en haar hebben verweten dat zij onvoldoende heeft gerechercheerd? Of zullen de meesten ervan uit
zijn gegaan dat zij daarmee met een knipoog laat weten dat die achttiende eeuw in
De Virtuoos een verzonnen wereld is? Het anachronisme 'swing' kan de lezer immers op het spoor van het postmodernisme zetten. In De Virtuoos zijn meer postmoderne kenmerken te vinden, zoals de ontologische twijfel (de vraag in welke
wereld het personage zich bevindt), twijfel aan de grenzen tussen verschillende
werelden (Napels als 'reële' wereld en utopie) en ten slotte het gebruik van Ovidius' Metamorphosen als intertekst.
Dit betekent overigens niet dat er geen kenmerken van andere stromingen in de
roman te vinden zijn. Vervaeck stelt terecht dat het een 'kwestie van gradatie' is.

LIEFDE IN HET LABYRINT

r6r

In de secundaire literatuur die er over de roman is verschenen, is tot nu toe geen
aandacht besteed aan het postmoderne gehalte van De Moors roman (Overbeeke
1998; Polman 2002).1 Emanuel Overbeeke noemt De Virtuoos bijvoorbeeld modernistisch. Ik wil in deze bijdrage duidelijk maken dat De Virtuoos zowel over
kenmerken van het modernisme als van het postmodernisme beschikt.

Een vreemdeling in het leven
In De Virtuoos blikt Carlotta, de ikfiguur,2 terug op het operaseizoen dat ze op
27-jarige leeftijd, rond 1739, in Napels heeft doorgebracht. Daar heeft zij Gasparo weer ontmoet, inmiddels een castraat, die afkomstig is uit hetzelfde dorp als zij.
Op I o-jarige leeftijd heeft zij hem daar in een kerk horen zingen en op een dag was
hij verdwenen. Een utopisch moment uit haar jeugd speelt een grote rol in haar
herinnering. Na zijn vertrek heeft ze het gevoel dat hij 'iets van mij had meegenomen, dat hij iets meepikte wat ik tot elke prijs had willen behouden (De Moor
1993: 14)· Zijn vertrek drong als een schok tot haar door: 'Toen, plotseling, overvielen mij een onbekend verdriet, en een schrik alsof er in mijn borst iets versplinterde' (De Moor 1993: 6). Het verdriet is een nieuwe en onbekende emotie die
haar plotseling overvalt en gepaard gaat met schrik. 3 Dit 'iets' waarnaar zij verwijst heeft betrekking op een nauwelijks te benoemen geluksmoment: in de jaren
na zijn vertrek 'gebeurde het steeds vaker dat mijn gedachten afdwaalden en een
verblindend uur uit mijn jeugd mij te binnen schoot' (De Moor 1993: 14). Op het
moment dat ze hem bijna twintig jaar later in Napels weer hoort zingen schiet
haar 'de scherpste van al mijn herinneringen' (De Moor 1993: 30) opnieuw te binnen en is het alsof er geen tijd tussen heden en verleden overbrugd hoeft te worden. Het geluksmoment is verbonden met Gasparo's stem:
Ik had deze zanger eerder gehoord. Van iedereen hier was ik de enige die dat moment kende, die het had bewaard, verhinderd weg te vloeien, en het daarom met het grootste gemak
opnieuw in de wereld kon inpassen. Wat was het verschil tussen toen en nu? Alles om me
heen zei me: een verschil van niets (De Moor r993: 30).
1
Mariëlle Polman (2002) beschrijft enkele overeenkomsten en verschillen tussen de rol van de muziek in het literaire werk van De Moor en Anna Enquist.
2
Carlotta, de ikvertelster en intradiëgetische verteller, is veel belangrijker dan de extradiëgetische verteller. Zij blikt terug op haar leven: 'De gewoonte om in het donker aan het helderverlichte podium van
het San Carlo te zitten denken, zou me mijn leven lang niet meer verlaten. Mijn grote liefde was een zanger geweest [.. ,J' (De Moor 1993: 78). De extradiëgetische verteller is de vertelinstantie in het enige
hoofdstuk met een titel, 'Intermezzo' (De Moor 1993: I I 5-r29). Daarin krijgt de lezer ten dele de visie
van Faustina, de dienster van Carlotta, op Carlotta's verblijf in Napels en details uit haar leven erna
meegedeeld. Presens en imperfect worden in alle hoofdstukken afgewisseld waardoor De Moor in het
midden laat of de passages in het presens door het ik-nu (de oudere Carlotta die op haar leven terugkijkt) of door de extradiëgetische verteller, die ook het 'Intermezzo' vertelt, worden verteld. De vertelde tijd in de roman loopt door tot na 1747, het jaar waarin Faustina overlijdt. Carlotta's leeftijd ten tijde van het seizoen dat zij in Napels doorbrengt is zevenentwintig, bij Faustina's overlijden vijfendertig.
3 Het begrip 'plotseling' en een emotie die met een angstgevoel is verbonden spelen in de opvattingen van Karl Heinz Bohrer over utopische voorstellingen in het twintigste-eeuwse proza, in het bijzonder in de Bildungsroman, een centrale rol. Daarbij beleven personages, voor wie het geluk niet
met een voorstelling in de toekomst is verbonden, momenten van groot geluk.

r62

JAAP GRAVE

Het verslag van deze hernieuwde beleving, beter: de reflectie ervan (het is een vertelling-achteraf), vormt het verhaal van de roman.
Het leven biedt volgens Carlotta onvoldoende mogelijkheden haar voorstelling
van geluk te realiseren. Er is slechts één element dat haar doet vergeten dat zij een
'vreemdeling' in het leven is, feitelijk een modernistische ervaring: 'De roes. Spel,
dronkenschap, verliefdheid, muziek: gelukkige momenten in een wereld die niet
de jouwe is' (De Moor 1993: 12). Carlotta kiest in de verlatenheid van het platteland in eerste instantie voor de roes van de seksualiteit waardoor zij aan haar gevoel van vervreemding probeert te ontsnappen. Eerder nog had zij die van de muziek leren kennen. De verschillen tussen beide blijken verrassend klein te zijn. De
begrippen waarmee de beleving van muziek en seksualiteit wordt beschreven zijn
vrijwel identiek (bijvoorbeeld 'paniek' en 'geluk' versus 'onrust' en 'gelukkig').
Het genot dat Carlotta door muziek verkrijgt, heeft in de roman parallellen met
het genot van seksualiteit. Anders geformuleerd: een esthetische ervaring wordt,
zo lijkt het, op hetzelfde niveau en in ten dele dezelfde bewoordingen beschreven
als een lichamelijke ervaring. Wel zijn er verschillen in de ruimte waarin de personages die ervaringen opdoen: seksualiteit beleven zij in een intieme ruimte met één
ander personage, muziek in een openbare ruimte, als toeschouwer te midden van
vele anderen. De overkoepelende ruimte vormt de stad Napels, in het bijzonder
de pas geopende opera.

11

Napels, stad van verhalen

Uit de roman blijkt dat Napels een internationale stad is: door de instabiele politieke situatie wisselen de machthebbers van de stad regelmatig waardoor politiek
invloedrijke personen in ballingschap moeten gaan. Ook komen door de opkomst
van de grand tour veel West-Europeanen naar Napels waar zij in contact komen
met de elite. Ten slotte is de Napolitaanse opera en de opleiding van castraten een
belangrijk cultureel exportproduct. In de eerste helft van de achttiende eeuw
kwam in Napels de Napolitaanse versie van de opera tot grote bloei. De titel, De
Virtuoos, verwijst hier direct naar: zangers die lange, moeilijke passages van de
'aria di bravura' konden zingen, werden virtuozen genoemd.
Napels wordt in de roman door een mythe en een beeld gekenmerkt die met andere verhalen en beelden verbonden zijn: de mythe van de oorsprong en de labyrintische structuur van de stad. Rond het graf van de sirene Parthenope is Napels,
zo luidt de mythe, ooit ontstaan. Angelica Margherita, Carlotta's halfzus, vertelt
over de dood van deze sirene: zij zit op een rots en als er een boot langsvaart begint zij te zingen. Odysseus, die vastgebonden aan de mast naar haar luistert terwijl de roeiers met was in hun oren verder roeien, concludeert uit haar gezang dat
'kennis en genot gelijk zijn' (De Moor 1993: 33). Na haar mislukte verleidingspoging is haar liefdesleven afgelopen en stort zij zich van een rots. Met deze mythe
zijn andere verhalen verweven: Sappho's vermeende sprong van een rots, Orpheus die met zijn spel en zang de sirenen bedwong en - zoals zal blijken - Carlotta's verblijf in Napels waar zij gedurende één winter kennis en genot met elkaar
weet te verbinden en daardoor haar vervreemding weet op te heffen. Uit de mythe
kan niet worden geconcludeerd dat in Napels de rede belangrijker is dan de zin-
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tuigen. Dat blijkt uit de volgende twee uitspraken: Angelica Margherita beschrijft
Napels als 'lichtzinnige, door vrouwen bewaakte stad' (De Moor 1993: 32). Carlotta voegt eraan toe:
Maar het is nu eenmaal een feit dat het de mensen hier, in deze stad, al heel lang plezier
doet niet met het hoofd, maar met de zinnen te leven. Wij volgen Apollo, maar liever nog
Dionysus. We kennen Aristoteles natuurlijk wel, maar houden het nog steeds bij Sappho.
Filosofie vinden we leuk, natuurkunde waarderen we, de logica van een gedicht overtuigt
ons echter (De Moor 1993: 43).

Dat in deze katholieke stad de polytheïstische godenwereld van de Griekse oudheid in gesprekken vaker wordt gethematiseerd dan de monotheïstische van het
christendom, verwijst allereerst naar humanistische idealen die deel uitmaken van
de verlichte adellijke kringen waarin Carlotta verkeert. Veel belangrijker is dat de
opera rond 1600 is ontstaan om de antieke tragedie weer te laten opleven. Daarvoor werd gebruik gemaakt van mythologische stof.

III

Napels, een labyrint

Er is in de roman sprake van diverse labyrinten: Napels, de opera en andere ruimtes. Napels is volgens de vertelster een 'labyrintisch schaduwgebied' (De Moor
1993: 3 I). Deze uitspraak, die we in eerste instantie als metafoor kunnen opvatten,
verdient meer aandacht doordat het begrip 'labyrint' vaker voorkomt, direct of
indirect. Van de vele betekenissen (Vandevoorde 1989: 5-20; Hendrix 1991: 2-12)
zijn er voor de interpretatie van de roman twee van wezenlijk belang: het labyrint
als symbool voor de onderwereld en de weg naar het centrum van een labyrint als
initiatie. Beide betekenissen verwijzen naar een utopische wereld, waarbij ik de
onderwereld als omgekeerde wereld beschouw. De tweede betekenis, waarop ik
later terugkom, heeft te maken met de wijze waarop Carlotta kennis verwerft. Om
de dubbelzinnigheid van de stad Napels te verduidelijken - reële stad en omgekeerde wereld - maak ik gebruik van de term heterotoop, een term die vaker valt
in verband met postmoderne literatuur. Dit begrip, geïntroduceerd door Michel
Foucault, verwijst naar duidelijk te lokaliseren plaatsen (in dit geval Napels) die
toch buiten de maatschappelijke normaliteit liggen. Elisabeth Bronfen noemt heterotopen gerealiseerde utopieën die zich duidelijk van alledaagse plaatsen onderscheiden maar ze toch weerspiegelen (Bronfen 2004: 25). Heterotopen impliceren
dat de grenzen tussen verschillende werelden open zijn en de personages zich
daartussen bewegen.
In het labyrint Napels staat de opera die op zijn beurt ook als labyrint wordt beschreven. De vervaging van grenzen is daarbij opmerkelijk: de grens tussen opera
en stad is moeilijk te trekken, de stad lijkt het decor met bijbehorende personages
van een opera te zijn. Buiten de opera scheppen mannen en vrouwen evenveel verwarring als op het toneel. Mannen gaan als vrouwen gekleed, vrouwen als mannen
en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders hebben een verhouding met als vrouwen verklede mannen. De bouwen inrichting van die opera valt samen met de opkomst en bloei van de Napolitaanse opera. Het interieur van de nieuwe opera is,
aldus Carlotta's echtgenoot, erop gericht voor de bezoekers 'elk gevoel voor tijd
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en plaats in gevaar te brengen'. Er zijn spiegels aan de balustrades aangebracht zodat de 'symmetrie van de ruimte [... ] tot in het schrikwekkende zou verschuiven .. .'
(De Moor 1993: 19f). Deze spiegels brengen een oneindige spiegeling teweeg
waardoor er een irreële wereld ontstaat, een optisch labyrint (Hocke 1991: 16).4
De opera is er geheel op ingericht dat bezoekers door de muziek en zang een roes
ondergaan. Dit blijkt in het bijzonder uit Carlotta's poging de indruk te beschrijven die Gasparo door zijn zangkunst op haar maakt. Ze hoort een stem 'die voorbijging aan alles wat ik tot nu toe heb gekend en begrepen. [...]' (De Moor 1993:
23). Zijn stem werkt direct in op haar lichaam en ze 'snikte, [...] zuchtte en [zonk
weg] [... ] in een dronkenschap die het hart ruim en het geslacht week maakt' (De
Moor 1993: 25).
Niet alleen de opera en de stad Napels worden als labyrint en ireële wereld beschreven maar ook de ruimte waarin Carlotta Gasparo bemint. Deze neemt de
vorm aan van een optisch labyrint:
Het licht van deze kleine kamer, dat bestaat uit een laaiend vuur en kaarsengeflonker,
spiegelt in de ruiten. [...] Een zee van weerkaatsingen houdt ons van de stad afgeschermd
(De Moor I993: 69).

De extase die muziek en zang teweegbrengen werkt ook seksueel prikkelend.
Carlotta stelt vast dat zingen 'intiem gedrag [is] dat nu eens niet geheim wordt gehouden' (De Moor 1993: 70)' Vanaf het moment dat zij een verhouding met Gasparo heeft, werkt het subject dat deze extase kan veroorzaken direct op haar in. Zij
is zich ervan bewust dat zijn tong klanken kan voortbrengen die haar naar een extase voeren en dat deze tong haar naar een seksueel hoogtepunt kan leiden:
Voorzichtig en vaardig kus ik hem. 0, mijn verrukking, opnieuw die warme zangersmond, geoefend, een doorgang, nu gesloten. [... ]
Mijn tong gaat naar binnen. [... ]
Maar is deze zelfde tong niet avond aan avond de buitengewoon gulle, opwindende gave
aan een groot publiek? (De Moor I993: 58)

IV

Eros en kennis

Uit het voorgaande bleek dat er een hechte relatie bestaat tussen seksualiteit en
muziek. Dat geldt, zoals zal blijken, eveneens voor seksualiteit en kennis. Carlotta en haar halfzus hebben een goede opleiding genoten waardoor ze zich gemakkelijk in salons kunnen bewegen. Ze spelen een instrument, kunnen zingen en declameren. Hun behoefte aan kennis hebben zij ruimschoots kunnen bevredigen:
haar halfzus leerde Grieks, Carlotta had les gekregen in Latijn en heraldiek. Ook
converseren zij over actuele achttiende-eeuwse natuurwetenschappelijke onderwerpen als elektriciteit en de positie van God in het nieuwe wereldbeeld) Zij ken4 Zie: 'Die unendliche Spiegdung ist die Vorläuferin des abstrakten Labyrinths der totalen Irrealität' (Hocke I99I: I6).
5 Zie bijvoorbeeld het commentaar van de verteller bij Gasparo's succesvolle optreden in Londen.
Daarin worden achtereenvolgens de Verlichting, het deïsme en de dialectiek van de Verlichting gethematiseerd: 'Achter gesloten oogleden kwamen de allernieuwste waarheden - de duisternis wordt
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nen het werk van verlichtingsfilosofen als Leibniz en Descartes. De namen Hume,
Locke en Berkeley worden in de conversatie tussen Gasparo en Händel in Londen
genoemd. 6 In het eerste deel van de volgende uitspraak verwijzen de twee zussen
naar het pyrronisme, een van de centrale uitgangspunten van de Verlichting: 'Wij
houden van twijfels', zeggen zij, 'van vragen en wij houden vooral van genot' (De
Moor 1993: 29)·
Door het gebruik van deze namen en thema's brengt De Moor, zoals van een
historische roman verwacht kan worden, de achttiende eeuw tot leven. Toch valt
er, zoals de volgende voorbeelden verduidelijken, in de meeste gesprekken een
constante vaststellen. Uit de conversatie blijkt dat er wel namen worden genoemd
maar er niet over opvattingen wordt gediscussieerd. In een scène waarin een kleermaker Angelica en Carlotta nieuwe kleding laat passen, zeggen of denken zij - dat
wordt niet duidelijk - : 'Descartes is populair in de Napelse salons, vooral als er
Fransen in de buurt zijn. Ik denk dus ik ben' (De Moor 1993: 43). De tegenwoordig bekendste slagzin van Descartes' werk kennen zij. Het tweede voorbeeld sluit
hier bij aan: in Napels loopt Carlotta een kerk binnen om de vriend van haar zus
te ontmoeten. Daar raakt ze in gesprek met een onbekende jongeman. Zij praten
over Leibniz. Opnieuw wordt het nu bekendste beeld uit de theorie van de betreffende filosoof, in dit geval Leibniz, vermeld. Carlotta blijkt niet in staat het gesprek over Leibniz voort te zetten omdat ze wordt afgeleid door de muziek:
'LeibniZ?' riep ik uit. 'Dat is linke soep! Wat vind je van de ziel zonder vensters? We nemen niets waar en geven niets af. Onze zintuigen bedriegen ons, nou, ik weet niet hoor.
Tja-tatata-tá ta ta ... Neem me niet kwalijk, er speelt steeds een liedje door mijn hoofd' (De
Moor 1993: 84)·
Filosofie en natuurwetenschap komen ook in intiemere gesprekken in afgesloten
ruimtes ter sprake. Carlotta krijgt van haar Franse minnaar Francesco Algarotti's
Newtonianismo per la dame, een verhandeling over de optica, cadeau. Opnieuw
vormt de inhoud ervan geen gespreksthema, maar is het cadeau een uitnodiging
voor het bed, waar ze kort daarop met hem ligt: 'Zo nu en dan strijkt je blik langs
het boek, maar de inhoud moet wachten. Er zijn nog andere dingen die je kan leren in dat paleis aan de Chiaia [... ]' (De Moor 1993: 46).
Er zijn twee soorten kennis, natuurwetenschap of filosofie en seksualiteit, die
met elkaar moeten concurreren. De concurrentiestrijd wordt echter altijd gewonnen door seksualiteit of muziek, het genot.? Opvattingen van verlichtingsfilosofen
en gesprekken over natuurwetenschappelijke verschijnselen worden gereduceerd
tot een beeld of een begrip. Het is niet duidelijk in hoeverre ze werkelijk op begetemd, God keert terug naar de hemel - op het tweede plan. Vooruitgang: wie een steen kantelt
vraagt zich maar zelden af waar het zwarte ongedierte opnieuw [...] onderdak vindt' (De Moor I993:
I66).
6 Als Gasparo is teruggekeerd uit Londen vertelt hij dat men daar twee hartstochten heeft, opera en

filosofie. Vervolgens vallen de namen van de drie eerder genoemde Britse filosofen en sluit de verteller af met de woorden: 'Dwaasheid en inzicht gingen op dit eiland voorbeeldig samen' (De Moor
I993= I55)·

7 Zie ook: 'We zitten in het kabinet [... ] en praten over de kracht die de maan in haar baan houdt:

bedenk wel, het is dezelfde kracht als welke een steen doet vallen! Ik verbaas me over zijn vorderingen in het Italiaans. [...] "Onberispelijke billen," weet hij even later, zonder het flauwste accent, te
fluisteren' (De Moor I993: 50).
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langs telling van de personages kunnen rekenen of dat ze slechts als decor dienen,
namen en trefwoorden zijn in de conversatie van de personages. Eerder bleek dat
schoonheid, een andere categorie van kennis, direct met seksualiteit verbonden is.
Dit werpt de vraag op welke functie seksualiteit heeft in de conversatie over natuurwetenschappelijke en filosofische onderwerpen, en bij de beleving van de
opera.
Allereerst is de samenhang tussen seksualiteit en verlichtingsideeën die De
Moor in De Virtuoos aanbrengt, niet uit de lucht gegrepen. Veel achttiende-eeuwse schrijvers verbinden in hun werk pornografie met het gedachtegoed van de
Verlichting. Thérèse philosophe (1748) is het bekendste voorbeeld van een pornografische verlichtingsroman, waarin uitvoerige beschrijvingen van seksualiteit
worden afgewisseld met discussies over de moraal of ontologie. 8 In De Virtuoos
worden beide aangeduid: noch is er sprake van uitvoerige gesprekken over filosofische thema's, noch van pornografische beschrijvingen. Wel zijn muziek en zang
en gesprekken over natuurwetenschap of filosofie verbonden met seksualiteit. De
rangorde van deze thema's staat voor Carlotta en Gasparo vast. Ze zijn het erover
eens dat muziek daar ver boven staat: 'Is het mogelijk dat er mensen bestaan, geestelijk gezond, die een sopraan de rug toekeren om over geest en stof te gaan praten?' (De Moor 1993: 143).
In de herhaling van het noemen van opvattingen die tijdens de Verlichting populair waren en de abrupte overgang naar seksualiteit valt evenwel een patroon te
herkennen dat structurele overeenkomsten heeft met de 'liefdesladder'9 uit Plato's
Symposium. De discussie daarin gaat onder meer over de rol van Eros, die niet de
liefde voor het schone lichaam of de schoonheid der zielen maar liefde voor het
schone zelf belichaamt, een einddoel, te vergelijken met het afleggen van de weg
naar en de aankomst in het centrum van een labyrint:
Want dat is de juiste manier om tot de liefde te komen of door een ander gebracht te worden: beginnen met de mooie dingen hier om ons heen en dan terwille van die schoonheid
steeds verder omhooggaan, als het ware langs de treden van een trap, van één naar twee en
van twee naar alle mooie lichamen, en van die mooie lichamen naar mooie maatschappelijke activiteiten en van die activiteiten naar mooi wetenschappelijk werk om van dat wetenschappelijk werk dan eindelijk terecht te komen bij die wetenschap die niets anders
dan die schoonheid op zichzelf bestudeert, zodat je uiteindelijk de eigenlijke schoonheid
leert kennen (Plato 2004: 5Sf).

Hoewel in De Virtuoos de afstanden tussen de 'treden van een trap' niet even
groot zijn en een ongelijkmatig stijgende lijn vormen, bieden Plato's opvattingen
een verklaring voor de nauwe verbinding in de roman tussen seksualiteit en de gesprekken over natuurwetenschap en in het bijzonder het schone, in dit geval muziek en zang. En deze schoonheid, betoogt Tzvetan T odorov, 'is weer slechts een
onvolkomen concretisering van de idee schoonheid waarnaar we ons proberen te
verheffen zodat het schone uiteindelijk samenvalt met het goede' (Todorov 2001:
8 Te denken valt hierbij onder andere aan La Mettries materialisme, Thérèse philosophe (1748) en
Diderots Bijoux indescrets (1748) en Rêve de d'Alembert (1769). Ook John Clelands Fanny Hill
(1748) en Marquis de Sades werk ontstonden in de Verlichtingstijd. Zie: Darnton 1994.
9 Begrip overgenomen uit Todorov 2001: 182, 184.
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184). Het is immers kenmerkend voor de verhouding tussen Gasparo en Carlotta
dat de gesprekken tijdens het vrijen vrijwel altijd over muziek gaan, zelfs belangrijker lijken dan de erotische beleving zelf: keer op keer probeert Carlotta achter
het raadsel van Gasparo's zangkunst te komen.
De vele gesprekken in De Virtuoos over taal en muziek verwijzen in het kader
van de achttiende eeuw direct naar het begrip waarheid, al ging het toentertijd anders dan bij Plato - om een christelijke waarheid. Muziek als teken van goddelijke openbaring verwijst bovendien direct naar het schone. Carlotta zegt bijvoorbeeld:

Ze zeggen dat de schepping te groot is voor mensen, te groot en te duister en dat men
daarom, precies om die reden, de taal heeft uitgedacht. Taal, woorden en helemaal aan het
eind van die woorden de muziek (De Moor 1993: 27).IO
Over de verhouding tussen taal en muziek en de samenhang tussen beide en het
begrip waarheid wordt in de zeventiende en achttiende eeuw uitgebreid gediscussieerd, zoals Christine Lubkoll in Mythos Musik laat zien (Lubkoll 1995: 27-48).
Daarbij ging het in het bijzonder over het muzikale toonstelsel, waarbij men discussieerde over een nieuwe bepaling van de functie en kwaliteit in de muziek.
Daaruit zijn uiteenlopende opvattingen over de functie van muziek af te leiden.
Als teken van directe goddelijke openbaring en als natuurlijk tekensysteem was
muziek superieur ten opzichte van taal. Anders dan taal belichaamde muziek door
de zinnelijke presentatie de goddelijke openbaring zelf en stond ze garant voor
authenticiteit. Taal kon weliswaar bemiddelen bij de goddelijke waarheid maar
muziek werd beschouwd als de taal van de natuur en behoorde tot het domein van
de ziel, de fantasie en de lust. Toegepast op de inhoud van de gesprekken tussen
Carlotta en Gasparo betekent dit dat Gasparo met zijn zangkunst de schoonheid
belichaamt. Van alle instrumenten vindt de menselijke stem, als deel van de natuur, meer waardering dan de ambachtelijk vervaardigde instrumenten. Carlotta's
liefde voor hem gaat gepaard met de behoefte aan kennis over schoonheid die ze
in en via hem kan vinden. In Gasparo's nabijheid, tijdens het vrijen, neemt zij zijn
goddelijke status over: 'laten we als twee in een exotisch land woonachtige, wellustig ineengeschoven godheden in- en uitademen' (De Moor 1993: 136). Als zij
tot de conclusie komt dat zij het schone via hem heeft leren kennen en 'virtuositeit hetzelfde is als deugd' (De Moor 1993: 89), heeft zij het doel- het centrum van
het labyrint - bereikt en is haar initiatie afgesloten. Dat verklaart mede waarom zij
in haar herinneringen alleen verslag doet van deze episode in haar leven. Verbinden we die opvatting met die van Plato, dan kunnen we vaststellen dat Carlotta via
Gasparo deel uitmaakt van het schone en het goede. Dat wordt bereikt op de
hoogste trede van Plato's opvattingen over Eros. Carlotta bereikt haar doel in de
opera, het centrum van het labyrint, die in die betekenis haar verlossing symboliseert. Het streven naar de tijdelijke opheffing van haar vervreemding kan worden
beschouwd als een kenmerk van het modernisme.

10

Muziek beschouwt ze als 'taal in het kwadraat verheven' (De Moor I993: 60).
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Tijd en eeuwigheid

Onduidelijk is nog welke rol de tijd bij Carlotta's beleving van de muziek speelt.
Haar tijdsbesef heeft, zoals het volgende voorbeeld duidelijk maakt, weinig overeenkomsten met de 'reële' tijd. Aan het eind van elke dag gaat Carlotta naar de
opera. Haar Franse minnaar heeft er geen begrip voor: ' "Tot half december geeft
men hier dezelfde voorstelling," [...]. "Hetzelfde eentonige verhaal." [... ] "Wat bedoelt u, meneer, met eentonig!" zeg ik. "Niemand zingt ooit een aria tweemaal op
dezelfde manier'" (De Moor I 99 3: 52). Wat voor hem voortdurend hetzelfde is, is
voor haar steeds iets nieuws. Dat heeft te maken met het veranderde tijdsbesef dat
ze tijdens het luisteren naar de opera ondergaat. De schoonheid die ze in de opera
beleeft,II heeft diverse gevolgen: ze heft de tijd op, veroorzaakt een roes waardoor
de personages de controle over hun lichaam verliezen en laat de toeschouwers alleen met hun 'genot'. Bij Carlotta's beschrijving van haar bezoek aan de opera, of
Gasparo er nu optreedt of niet, blijft deze structuur met kleine variaties centraal
staan. In het bijzonder de opheffing van de tijd valt daarbij op: 'Eeuwen gaan
voorbij. Dit kun je geen herhaling meer noemen, dit is een genotzuchtig uitrekken
van de tijd' (De Moor I993: 53). Het is opvallend dat Carlotta de beschrijving van
de tijds beleving bij het luisteren en kijken naar de opera weliswaar varieert maar
dat ze steeds verwijst naar eeuwigheid, roes en extase, eerder een 'verblindend
moment' genoemd. Om het tijdsbesef in combinatie met de rol van de muziek nader te beschouwen maak ik gebruik van enkele, hier vereenvoudigd weergegeven
opvattingen van Kurt Hübner uit zijn studie Die zweite Schöpfung. Daarbij gaat
het om de samenhang tussen muziek en tijd, maar ook om de samenhang tussen
beide elementen en de structuur van de mythe, motieven die een centrale rol spelen in De Virtuoos.
Tussen kunst, in dit geval muziek, en de structuur van het mythische bestaat
volgens Hübner een hechte, maar grotendeels versluierde samenhang. Subject en
object, betoogt hij, zijn in het mythische denken niet scherp gescheiden (de wereld van de geest, gevoelens, driften en de wil spiegelen zich in concreet lijkende
goddelijke gestalten). Het mythische onderscheidt vervolgens een profane ruimte
en tijd (waar zich het leven van de stervelingen afspeelt) en een transcendentale
ruimte en tijd (waar de goddelijke gebeurtenissen zich afspelen) (Hübner I994:
I26f). Een god of godin kan in de ruimte van de stervelingen verschijnen, bijvoorbeeld via een epifanie. Iedere epifanie, betoogt hij, heeft haar oorsprong in een
'transcendentale, heilige werkelijkheid die zich in een heel andere ruimte of heel
andere andere tijd afspeelt dan het profane of sterfelijke' (Hübner I994: I26f).
Muziek is in deze structurele zin mythisch en de invloed ervan op mensen is verwant met die van een godenmythe. 12
II Schoonheid wordt omschreven als de 'klank van de hartstocht' (De Moor 1993: 27) en een 'voltreffer van geluk en pijn' (De Moor 1993: 28).
u
Hübner beklemtoont dat de voorbeelden uit de godenwereld die hij ter verduidelijking van de
denkstructuur noemt, geen voorwaarde zijn: er kan ook sprake zijn van mythisch denken zonder dat
er goden of andere wezens worden genoemd. De laatste zin uit Hübners hier geparafraseerde en geciteerde betoog luidt in het origineel: 'In diesem strukturellen Sinne sind nun Kunst und Musik [...]
immer etwas Mythisches und zei gen deshalb auch Wirkungen auf die Menschen, die denjenigen eines Göttermythos verwandt sind' (Hübner 1994: 127).
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Belangrijk voor mijn betoog is het onderscheid dat Hübner tussen profane en
mythische tijd maakt. De profane tijd is een open tijd: de tijd 'stroomt' van het
verleden naar de toekomst, zodat gebeurtenissen uit het verleden niet meer, en
toekomstige gebeurtenissen nog niet bestaan. De mythische tijd heeft betrekking
op verhalen over mythische wezens of substanties die zich steeds herhalen. Vanuit het gezichtspunt van de stervelingen gaat het om gebeurtenissen die invloed
hebben op de profane tijd maar daarin niet te ordenen zijn. Dat geldt, vervolgt
Hübner, ook voor de muzikale gebeurtenis: de muzikale gebeurtenis staat niet in
causale samenhang met de gebeurtenissen die eraan voorafgaan of erop volgen,
maar heeft een in zich gesloten vorm en verschijnt, als steeds dezelfde, in een
transcendentale vorm in de profane tijd. Elke opvoering verschilt van een andere
maar is wel steeds dezelfde transcendentale gebeurtenis.
Hübner voert vervolgens het begrip mythische vervoering ('mythische
Entrücktheit') in. Daarbij gaat het om de in de kunst geopenbaarde, unieke werkelijkheid omdat ze net als al het mythische de 'diepe en pijnlijke vervreemding
tussen ons en de dingen opheft' en het scheidende verenigt door alles in geest en
leven te veranderen: het materiële in het ideële, ze vult het abstracte met concrete,
zinnelijke aanschouwelijkheid ('Anschaulichkeit') en ze zet het object in een verhouding tot het subjectieve kijken en versmelt het zodoende met het menselijke
(Hübner 1994: 139). De vervoering verwijst naar de gelukbrengende ervaring van
de eenheid van de wereld, ze is een 'bijzondere gestemdheid van de betovering',
een 'mysterie van transcendente ervaring van ruimte' (Hübner 1994: 139).
Deze ervaring, die direct naar het modernisme verwijst, vinden we terug in De
Virtuoos. Allereerst problematiseert Carlotta de tijd en het tijdsverloop in diverse
uitspraken. Zo stelt zij vast dat heden en verleden volgens haar niet gescheiden zijn
waardoor gebeurtenissen 'van de ene tijd over[stappen] in de andere' (De Moor
1993: 20). Deze uitspraak kunnen we verbinden met haar jeugdervaring toen ze
Gasparo voor het eerst hoorde zingen en haar latere ervaringen in Napels in de opera. Die ervaring, die één keer in haar jeugd en vaker in Napels plaatsvond, is, om
Hübners opvattingen te gebruiken, eeuwig dezelfde maar staat buiten de profane
tijd. Carlotta is verliefd op een zanger en heeft haar hart aan de muziek verloren, een
van de mogelijkheden naast '[s]pel, dronkenschap' waarmee of waardoor de mens
'gelukkige ogenblikken' (De Moor 1993: 12) kan beleven en heel even zijn vervreemding kan opheffen: dan is er sprake van een epifanie. Van de parallellen tussen
muziek en mythe blijkt zij zich bewust te zijn, zoals duidelijk wordt uit de volgende uitspraak waarin de opera ('verhaal', 'ambacht' en 'tongspieren en keel', dus
zang) op een lijn wordt gesteld met mythologie ('oud idee over helden') en religie:
Wij durven de stelling aan, zeggen wij dan, dat de handeling van een verhaal, vertaald in
pure virtuositeit, compleet voor ons duidelijk wordt. Waarom is het hier avond aan avond
uitverkocht? De fantastische handeling op het toneel is niet gespeeld, maar echt. Hooggecultiveerd ambacht hecht zich vast aan een oud idee over helden. Beheersing van tongspieren en keel. [... ] Moeten wij u nog uitleggen hoezeer dit alles over moed en over allerdiepste religie gaat? (De Moor 1993: 159).

Vergelijkbare uitingen van Carlotta zijn te vinden in haar interpretatie van Gasparo's zang. Zij plaatst hem buiten de profane wereld en karakteriseert hem als een
buiten-menselijk wezen: 'Je bent een demon, een engel, dit is toverij. Je weet toch
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denk ik wel dat je niet helemaal menselijk bent ... ?' (De Moor 1993: 86).
Een nadere beschouwing van de emoties die zij ondergaat bij het luisteren naar
muziek maakt duidelijk dat het tijdsverloop anders is dan de profane tijd. Zij
plaatst zichzelf buiten de tijd als zij haar ontmoeting met Gasparo na het eerste
optreden dat zij heeft bijgewoond beschrijft: 'Ik heb gevonden wat ik zocht, wat
ik al jaren, misschien al eeuwen zocht en nu sterf ik duizend doden uit angst dat ik
het niet zal kunnen vastgrijpen' (De Moor 1993= 37). Van verleden en toekomst is
geen sprake, wel van eeuwigheid die vaak door het werkwoord 'zweven' wordt
aangeduid (De Moor 1993: 23, 50, 86). In die eeuwigheid, die ook als 'oneindigheid' (De Moor 1993: 81) of 'dronkenschap' (De Moor 1993: 25) wordt aangeduid
en naar de epifanie verwijst, is de vervreemding van de mens opgeheven. Er is
sprake van 'plezier', 'lichtheid' en een 'voltreffer van geluk en pijn' (De Moor
1993: 28, 82). Vervolgens wordt de ervaring van de eeuwigheid die de muziek veroorzaakt, gelijkgesteld met die van de seksualiteit en de verliefdheid die gepaard
gaan met een verhevigde zintuiglijke waarneming: 'Ik zweef in de tijd. [...] Het vacuüm waarin ik leef, vul ik op met zien, horen, ruiken, proeven, voelen' (De Moor
1993: 50)' De roes die zij door het luisteren naar de muziek ondergaat plaatst haar
buiten de tijd. In deze roes en de roes die zij samen met Gasparo beleeft heeft zij
het besef contact te hebben met het goede en schone. Net als de weg die zij in het
labyrint aflegt kan de tijds beleving als een modernistisch verlangen naar het oorspronkelijke worden beschouwd, als een zoektocht naar het paradijs.

VI

Gevleugelde wezens en andere werelden

De wezens en personages die de heterotoop Napels bevolken, verwijzen ten dele
naar een wereld buiten een 'realistische' tijd en ruimte. Door Gasparo een engel te
noemen - meer dan een metaforische karakterisering: castraten worden in de muziekgeschiedenis als engelen beschouwd (Michel 1988: 236) -verwijst Carlotta direct naar de utopie van de hemel op aarde. Engelen zijn in een andere betekenis
boden tussen hemel en aarde. Maar niet de enige. In De Virtuoos zijn veel meer bemiddelaars tussen de onder- en bovenwereld. Allereerst gaat er veel aandacht uit
naar gevleugelde wezens: sirenen (Parthenope), engelen en vlinders. De eerste van
de twee voornamen van Angelica Margherita, Carlotta's halfzus, verwijst direct
naar het begrip 'engel'. De vlinder wordt gerelateerd aan Gasparo's stem: stemmen van castraten worden 'vluchtig en snel als vlinders' (De Moor 1993: 98) genoemd.'3 Carlotta's verblijf in Napels wordt metaforisch verbonden met het zor13 Indirect wordt er ook een verband gelegd tussen Angelica en vlinders. De directe verbinding
tussen vlinders en engelen is te vinden in Dante Alighieri's Goddelijke comedie ('Louteringsberg'). In
het volgende citaat gaat het net als bij veel motieven in De Virtuoos om een groeiproces: '0 trotse
christenen, 0 ellendigen, die geestelijk verblind vertrouwen stelt in achterwaartse schreden, beseft gij
niet dat wij wormen zijn, en enkel en alleen geboren om uit te groeien tot de hemelse vlinder, die
naakt en van alle luister ontdaan omhoogvliegt naar Gods gerechtigdheid? Op grond waarvan verheft
zich uw hoogmoed, terwijl ge niet meer dan onvolkomen insekten zijt en lijkt op rupsen die hun ontwikkeling nog niet hebben voltooid?' (Dante 1987: 210f). In de oorspronkelijke versie volgt het begrip vlinder (farfalla) direct op het begrip engel: 'nati a formar l'angelica farfalla'. Zie Michel 1988:
238. Het begrip vlinder wordt vaker gebruik, onder andere als inleiding van hoofdstuk 6: 'Duurt een
mensenleven langer dan een vlinderleven?' (De Moor 1993: 13 I).
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geloze bestaan van eendagsvlinders die net als zij een duidelijke ontwikkeling
doormaken: 'Een eendagsvlinder is tegen het middaguur een door talloze ervaringen gerijpt wezen dat nog een half leven voor zich heeft' (De Moor 1993: 131).
Eerder bleek dat Carlotta Gasparo ook als een engel beschouwt. Bij hun eerste
ontmoeting in Napels vertelt ze hem dat zij hem nog kent uit hun geboortedorp
en hem daar in een kerk heeft horen zingen: '''U stond daar als een getemde engel
[.. .)' ", zegt ze. Ze beschrijft hem als een uit de hemel neergedaalde engel met wie
zij nu in de 'hemel op aarde' verkeert (De Moor 1993: 62) en 'deel uitmaakt van
een wonder' (De Moor 1993: 78). Uitspraken die er opnieuw naar verwijzen dat
Napels in haar voorstelling een utopische ruimte is.
Andere wezens die grenzen overschrijden zijn afkomstig uit de Griekse mythologie: via Dionysos, die direct met het labyrint is verbonden, leidt de verteller de
lezer ook naar Apollo die voor straf een jaar onder de mensen moest verblijven.
Tot zijn omgeving behoort Hermes, een intermediair tussen goden en mensen en
net als Dionysos een bezoeker van de onderwereld. Beide goden hebben een band
met de muziek: Hermes als uitvinder van de lier en de fluit, die hij Apollo cadeau
zou hebben gedaan, en Apollo als beschermheer van de muziek. Ook de saters, de
begeleiders van Dionysos, komen ter sprake. Terwijl saters vanaf de zestiende
eeuw veelvuldig worden afgebeeld bij het stiekem bekijken van een naakte, slapende vrouw, nodigt de inrichting van de ruimte zoals die in De Virtuoos wordt
beschreven de sater direct uit om naar een naakte, zelfbewuste vrouw te kijken.
Hij hoeft zich niet te verbergen en zij bepaalt het moment waarop en hoe ze zich
aan hem toont:
Dan sta ik poedelnaakt voor de spiegel. Aan de bovenkant van de lijst kijkt een sater met
schele ogen omlaag. Mijn beeltenis, wit en lichtzinnig. Het is warm in de kleedkamer, er
brandt een vuur van jewelste (De Moor 1993: 43).

Vrouwen in De Virtuoos hebben niets te verbergen, en de inrichting van de stad is
erop gericht hun lichaam als erotisch lichaam te ensceneren.
De vele gevleugelde wezens versterken de opvatting dat er in De Virtuoos een
dubbelzinnige wereld wordt beschreven. Dat heeft ook te maken met de plaats
van herkomst van Carlotta en Gasparo, een dorpje vlakbij de Vesuvius dat in direct contact staat met de onderwereld. De schroeilucht is er te ruiken en zwaveldampen stijgen op uit de aarde. In Napels, 'stad van pest, vuur en zwavel' (De
Moor 1993: 42), is dat merkbaar. Voortdurend is er in de roman sprake van vuur
en dat ligt er niet alleen aan dat het winter is en de ruimtes moeten worden verwarmd. De personages zijn niet alleen ruimtelijk verbonden met een vulkaan, de
onder- en bovenwereld, maar ook metaforisch: Carlotta noemt Gasparo een
'vulkaan' (De Moor 1993: 39) en een 'van de Olympus afgedwaalde god' (De
Moor 1993: 134).14 Er wordt vaker gesuggereerd dat de bedwelmende kracht van
muziek afkomstig is van duivels. Dat geldt voor zangers en voor componisten,
bijvoorbeeld 'Vivaldi, [... ] die als de baarlijke duivel componeert' (De Moor 1993:
14 Er zijn talrijke voorbeelden: zijn zangleraar had, volgens Gasparo, 'het geduld van een duivel'
(De Moor 1993: 92), een uithaal van zijn stem, tijdens zijn debuut in Rome, wordt met een 'zwavelbliksem' (De Moor 1993: 106) vergeleken. Het toneel, waar de toeschouwers in de opera omheen zitten, wordt vergeleken met een 'krater van vuur en licht' (De Moor 1993: 25), een andere keer zingt
Gasparo 'in de vuurrode gloed van het exotische decor' (De Moor 1993: 80).

17 2

JAAP GRAVE

133). De personages worden bovendien vaak in een onderaardse setting geplaatst,

zoals blijkt uit de beschrijving van het kaartspel over Gasparo's toekomst:
'In de door de ramen naar binnen stromende schroeilucht gaan ze [de vaders van Carlotta en Gasparo] aan tafel zitten en beginnen te drinken en te pokeren. Ze blijven nuchter
als duivels in de hel' (De Moor 1993: 13).

Als Carlotta met haar halfzus door Napels loopt, gaan zij een kerk binnen. Ook
deze ruimte neemt trekken van de onderwereld aan, waarnaar ook het woord
'schimmen' verwijst dat Dante en Ovidius gebruiken om de bewoners van de onderwereld te karakteriseren: 'we [... ] stuitten op een kerk met openstaand portaal
waar, in de gloeiende diepte, een aantal schimmen bewoog', ontsnapte gevangen
die zich er schuilhouden en zich schuldig hebben gemaakt aan '[r]oof, oplichting,
maar vooral moord' (De Moor 1993: 34). Vanuit een koets, 'terra incognita', beschouwt Carlotta Napels direct als onderwereld: 'Even keek ik opzij naar de
koude, schemerige stad. Alles buiten deze koets was onderwereld, mistig, onafzienbaar' (De Moor 1993: 62). De bewoners van Napels rijden er 'als onkwetsbare duivels' (De Moor 1993: 35). Enerzijds is de stad een onderwereld, anderzijds
veroorzaakt de opwinding van de opera dat de toeschouwers zich in de onderwereld kunnen laten vallen:
Week van begeerte, fetisjistisch, nymfomaan, pakken wij zijn trillers en dubbelslagen op,
omarmen zijn fantasieën en slepen ze, onverstoord als kevers, als mieren, over een stoffig
bospad weg, we duwen een zware steen opzij en laten ons met het ijle spinsel tegen ons
aan loodrecht omlaagvallen, een duisternis in die van seconde op seconde groter en ruimer
wordt' (De Moor 1993: 81).

VII

Tekstueel bestaan

In Napels zijn de grenzen tussen heden en verleden en tussen het aardse, boven- en
onderaardse leven opgeheven. De onderwereld krijgt, zoals bleek, de meeste aandacht. Maar het is opmerkelijk dat uitgerekend Orpheus, die het ontbrekende centrum te midden van de in de roman genoemde mythologische figuren is (hij is bijvoorbeeld de zoon van Apollo en maakt deel uit van de cultus omtrent Dionysos)
en bovendien Monteverdi's Or/eo (1607) het belangrijkste werk uit de geschiedenis van de opera is, in De Virtuoos niet wordt genoemd. Opmerkelijk omdat juist
een operazanger het object van Carlotta's begeerte is en de opera in haar leven een
centrale rol speelt. Orpheus is de mythologische figuur die verbonden is met beide
werelden. Hij belichaamt bovendien de macht van de zangkunst. Zijn spel en zang
hebben de sirenen en de mensen bedwongen, stenen en bomen tot leven gewekt en
door zijn muziek kon hij het Dodenrijk betreden waar de verdoemden hun kwellingen korte tijd konden vergeten. Orpheus overwint zelfs de dood en krijgt toestemming Eurydike over de Hades terug naar de bovenwereld te leiden.
Orpheus wordt in De Virtuoos weliswaar niet direct genoemd, maar we kunnen
een duidelijke analogie vaststellen tussen de ruimtelijke beweging van Orpheus en
Eurydike uit de onder- naar de bovenwereld enerzijds en anderzijds die van Gaspara en Carlotta, die de weg vanuit Napels, de stad die ook als onderwereld wordt
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beschreven, naar Rome afleggen. I5 Het gaat in beide gevallen om een definitief afscheid. Orpeus zal Eurydike moeten achterlaten. Carlotta begeleidt Gasparo tot
Rome en zal via Napels terugkeren naar het landgoed van haar echtgenoot. Onderstaand overzicht van de belangrijkste overeenkomsten tussen de beschrijving
van hun afscheid en Orpheus' bezoek aan de onderwereld, zoals Ovidius dat in
Metamorphosen beschrijft, bevestigt bovendien opnieuw de stelling dat Napels in
de roman als irreële wereld kan worden beschouwd. Hier komt bovendien een belangrijk kenmerk van het postmodernisme naar voren: duidelijk wordt dat Carlotta zich er in deze scène bijna dwangmatig van bewust is dat ze in dienst staat
van een scenario en haar rol in overeenstemming met de brontekst tot het eind
moet spelen.
In De Virtuoos vertelt Carlotta dat ze samen met Gasparo in een koets naar
Rome reist. Het is de laatste nacht van hun samenzijn en het is donker. Ze besluit
te gaan slapen 'in deze knarsende duisternis die me meter voor meter terugdrijft,
mijn persoonlijke geschiedenis in, het aarden hol waarin ik met mijn handen om
een vlammetje gevouwen van de meeste dingen loskom, maar van sommige niet'
(De Moor: 1993: 171). Op het eerste gezicht een paradox: ze beschrijft een beweging die uit de onderwereld leidt maar ze weet dat ze terugkeert naar 'haar aarden
hol', een ruimte onder de aarde, de onderwereld. Ze kent haar tekstuele bestaan als
Eurydike die eveneens omlaagvalt (Ovidius 1994: x, vs. 57). Daarna breekt de volgende dag aan: 'Ochtendlicht. Blaffende honden. [... ] Wij doen onze ogen open
om te kijken waar we zijn: op een pad dat van een tufstenen huisje naar een rivier
leidt, [... ] we moeten het water over' (De Moor 1993: 172f). In Metamorphosen
komen allereerst de motieven rivier en honden terug: Orpheus daalt af naar de onderwereld, 'naar de Styx' (Ovidius 1994: x, vs. 13) en zegt tegen Persephone dat hij
niet is gekomen om 'de drie behaarde slangehondkoppen van de Cerberus te ketenen' (Ovidius 1994: x, vs. 2rf). Orpheus mag Eurydike meenemen maar moet beloven 'zijn blik niet om te wenden vóór hij het Avernusdal ontstegen was, want
anders werd de gunst tenietgedaan' (Ovidius 1994: x, vs. pf). Ovidius vervolgt:
Er loopt een pad naar boven tussen diepzwijgende stilten,
vrij steil en duister en in dikke nevelmist gehuld.
Zij waren niet zover meer van de rand dicht bij de aarde.
Bang dat ze achterbleef of uit verlangen haar te zien
keek hij in liefde om. Direct is zij omlaaggevallen,
de armen wijd gestrekt, reikend naar houvast of naar hulp,
maar ach, de ongelukkige greep niets dan ijle nevel (Ovidius 1994: x, vs. 53-59).
Ook Carlotta en Gasparo bevinden zich nog in de onderwereld: in het huis van de
veerman 'hangt een geur van vuur en ijzer' (De Moor 1993: 173). Aan de andere
oever zijn ze nog niet in de bovenwereld, eerst krijgen ze een 'nieuw vierspan en
twee nieuwe duivels van postiljons' (De Moor 1993: 175). Net als in Metamorphosen leidt de weg door de mist naar boven, en net als Orpheus en Eurydike praten Carlotta en Gasparo niet met elkaar, noch is er blikcontact:
15 Er is een directe overeenkomst tussen Ranieri de' Calzabigi's libretto van de opera Or/eo ed
Euridici en de beschrijving van Napels als labyrint: in het derde bedrijf van het libretto waarin Or-

pheus en Eurydike zich in de onderwereld bevinden, wordt een duistere grot een labyrint genoemd.
Zie: 'Oscura spelunca, che forma un tortuoso laberinto [...]' (Csampai & Holland 1988: 210f).
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De weg klimt. Ik heb de indruk dat er een nevel neerdaalt. [... ]
Dichte mist. Nu zien we niets meer. [... ] Bevangen door een dodelijke eenzaamheid klem
ik mijn handen in elkaar. Bochten, lussen, de verschrikking van licht dat compleet ondoorzichtig is, ik voel dat ik op nog geen handlengte langs een ijskoude leegte omhoog
word gedraaid. [... ]
Dan word ik me bewust van een bijna-stilstand.
Hoeveel tijd ben ik afwezig geweest? Ik weet het niet. Er was geen ruimte. [... ] Een windje blaast de wereld naar ons terug (De Moor 1993: 177f).

Terwijl Orpheus omkijkt waardoor Eurydike terugvalt in het dodenrijk, varieert
De Moor dit motief. Eerder bleek dat Carlotta zich met Eurydike identificeerde.
Ze is zich duidelijk bewust van haar rol en kent de mythe, de brontekst. Want als
Carlotta en Gasparo in Rome zijn aangekomen, wil Gasparo weglopen zonder
nog om te kijken. Carlotta dwingt hem haar aan te kijken, zij wil de rol uit de Orpheus-mythe beslist tot het eind toe spelen:
Omdat het mij niet ontgaat dat Gasparo van plan is om zomaar, met een onverstoorbaar
gezicht, uit mijn leven weg te lopen, snijd ik hem in de smalle deuropening de pas af. Er
ontstaan aan twee kanten oploopjes.
Hij kijkt me bevreemd aan (De Moor 1993: 180).

In Ovidius' beschrijving van het verdere verloop van Orpheus' leven vinden we
nog een parallel met Gasparo: Gasparo is verliefd op zijn leerling Giuseppe. Hij
miste hem 'vanaf het moment dat de jongen naar Rome was vertrokken' (De
Moor 1993: 172). Orpheus werd, aldus Ovidius, na het verlies van Eurydike, 'zelfs
in Thracië een voorbeeld om de liefde met jonge jongens te bedrijven [...]' (Ovidius 1994: x, vs. 83f).
Uit deze overeenkomsten moet worden geconcludeerd dat de relatie tussen
Gasparo en Carlotta definitief ten einde is en bovendien haar verdere leven op het
landgoed van haar echtgenoot buiten Napels, zoals zij zelf al aanduidde, weinig
opzienbarend is. Haar h~ogtepunt ligt achter haar en het enige dat haar rest is de
herinnering aan een authentiek leven gedurende een operaseizoen in Napels.

VIII

Besluit

Doordat in De Virtuoos kenmerken van het modernisme en postmodernisme
voorkomen, heeft de roman een realistisch en minder realistisch niveau. Enerzijds
beschrijft Margriet de Moor de herinnering van een vrouw aan haar zoektocht
naar schoonheid en een authentiek leven waarin haar vervreemding is opgeheven.
Kennis, erotiek en muziek vormen tijdens haar verblijf in Napels treden op Plato's
'liefdesladder' . Op de bovenste tree bereikt zij uiteindelijk, voor een kort moment, het goede en het schone, het paradijs op aarde. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol: via de extase die zij tijdens het luisteren naar muziek ondergaat, ontsnapt ze aan de aardse tijd.
Anderzijds kan Napels, de ruimte waarin zij zich beweegt, als een heterotoop
worden opgevat. Daar lopen verschillende werelden door elkaar: de stad en de
opera, de 'realistische' wereld waarin Carlotta haar utopische voorstellingen voor
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een kort moment weet te realiseren, lijken te versmelten met de boven- en de onderwereld en zijn bevolkt met antropomorfe gestalten, gevleugelde wezens en
duivels. Een laatste verwijzing naar het postmodernisme is de wijze waarop de
Orpheus-mythe in de roman is verweven: Carlotta is zich bewust van haar rol in
een scenario, van haar tekstuele bestaan en doet er alles aan om die rol in overeenstemming met het voorbeeld te spelen.
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MATHI]S SANDERS

De opmars van de cultuurwetenschappen.
Disciplines in het gedrang?

Cultuurwetenschappen in Nederland en België.
Een staalkaart voor de toekomst / Sophie Levie en
Edwin van Meerkerk (red.). Nijmegen: Vantilt,
2005. - 112 p. ISBN 90-77503-47-I. Prijs: €I2,50.
In 2002 trok een korte maar hevige voorjaarsstorm over de Nederlandse geesteswetenschappen. Aanleiding was de bundel Cultural studies,
een inleiding die begin dat jaar bij uitgeverij Vantilt was verschenen onder redactie van Jan Baetens en Ginette Verstraete. Het boek wilde een
terreinverkenning bieden van het volgens de redactie voor velen ongrijpbare fenomeen van de
cultural studies. Maar behalve een inleiding op
een interdiscipline die als een fantoom door de
humaniora leek te waren, was het boek ook en
volgens sommigen zelfs in de eerste plaats een
rechtstreekse provocatie aan het adres van disciplinair georiënteerde geesteswetenschappers.
Wie bedenkingen mocht hebben bij de nieuwe
'beweging' werd door Verstraete in haar inleiding gerekend tot de conservatieven. Hun verzet
moest volgens haar begrepen worden uit angst
voor verlies van hun vakgebied, autoriteit en inkomen. Het zal je maar gezegd worden. De
handschoen werd opgenomen door literatuurwetenschapper Solange Leibovici. Wat Baetens
en Verstraete voortvarend presenteerden als een
vrijwel allesomvattend onderzoeksveld werd
door Leibovici bestreden als een veelkoppig en
luidruchtig monster. Onder de titel 'Een vibrerende nepstudie' (De groene Amsterdammer, 23
maart 2002) trok zij op tegen 'de yorinisering
van de literatuurwetenschap' die vooral middelmatige studenten moest behagen en niet te vergeten de beleidsmakers in het hoger onderwijs
die zouden zwichten voor de mass appeal van
Cultural studies: een bastion van politieke correctheid met plaats voor iedereen die zich slachtoffer voelde van een fallocentrische cultuur. Van
solide theorievorming was volgens Leibovici
geen sprake. Wat verkocht werd als interdisciplinariteit was feitelijk een ongedisciplineerd ratjetoe van kritiekloos geleende inzichten.
Het is niet moeilijk om in de reactie van Leibovici de contouren te zien van een conservatieve cultuurkritiek. René Boomkens kwalificeerde
haar boutade zelfs als onderdeel van een door

ressentiment gedreven neoconservatieve opstand in de geesteswetenschappen (De groene
Amsterdammer, 6 april 2002). Juist een brede benadering als binnen de Cultural studies zou volgens Boomkens zijn toegesneden op de bestudering van de hedendaagse cultuur waarin de
grenzen tussen elitaire en populaire cultuur zijn
geërodeerd en artistieke canons hun vanouds
vanzelfsprekende geldigheid hebben verloren.
Boomkens verweet Leibovici literatuurwetenschappelijk fundamentalisme vanuit een Fortuyncomplex, gevoed door 'diepgaand en destructief narcisme'. In haar repliek verweet
Leibovici Boomkens onaanvaardbare stigmatisering van haar persoon en vakgebied (De groene Amsterdammer, 13 april 2002).
Waar wetenschappers elkaar arbeidsongeschikt verklaren is iets aan de hand. Het is volstrekt duidelijk dat de discussie over disciplinariteit en interdisciplinariteit een spanningsveld
heeft geschapen dat het geesteswetenschappelijk
debat op scherp stelt. Deze querelle des anciens
et des modernes is op zich een goede zaak, want
wetenschap die niet over zichzelf nadenkt houdt
op te bestaan. Ook om die reden doen neerlandici en literatuurwetenschappers er goed aan zich
te mengen in de gedachtewisseling die door de
opgang van de cultuurwetenschappen in gang is
gezet.
Dat de discussie niet altijd behoeft te resulteren in een stellingenoorlog laten twee bundels
zien waarin een keur van wetenschappers haar
licht laat schijnen op de cultuurwetenschappen:
Interdisciplinariteit in de geesteswetenschappen
onder redactie van Koen Hilberdink (KNAW,
Amsterdam, 2003) en Cultuurwetenschappen in
Nederland en België. Een staalkaart voor de toekomst geredigeerd door Sophie Levie en Edwin
van Meerkerk (Vantilt, Nijmegen, 2005). Voor
een oriëntatie op het genoemde spanningsveld
en voor een verkenning van de wijze waarop de
cultuurwetenschappen verweven raken in het
geesteswetenschappelijke onderzoek en onderwijs bieden deze twee publicaties, naast de historische inleidingen van Jan Baetens en René Gabriëls in Cultural studies, een rijke bron.
De nogal overspannen reacties in en op het
boek Cultural studies contrasteren met de rustige toon in de beschouwingen die in de beide latere bundels zijn verzameld. Op de congressen
waarvan deze publicaties de bijdragen bevatten
won wederzijdse belangstelling het van polarisa-
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tie en competitie. Beide boeken beogen dan ook
een bundeling van kennis en inzichten. Interdisciplinariteit in de geesteswetenschappen opent
met een problematiserend essay van literatuurwetenschapper J.J.A. Mooij over het waar, hoe
en waarom van interdisciplinariteit. Verhelderend voor de discussie is het relativerende historische perspectief dat Mooij opent door nog eens
te laten zien dat 'traditionele' disciplines vaak
minder oud en minder monodisciplinair zijn dan
wel eens wordt vermoed, of dan om strategische
redenen wordt beweerd. Dat geldt ook voor de
'traditionele' literatuurwetenschap, die immers
ontstond uit initiatieven van specialistische letterkundigen die een nieuw instrumentarium
zochten om gemeenschappelijke vragen en interesses te kunnen benaderen. Uit die nieuwe vragen en interesses werden de vergelijkende en
theoretische literatuurwetenschap geboren en
werd een bestaand systeem van academische disciplines gedeeltelijk opengebroken. Die geboorte van de literatuurwetenschap in Nederland in
de jaren vijftig, een rechtstreeks gevolg van initiatieven van letterkundigen die de taal- en landgrenzen van hun specialisatie overschreden, is
prachtig beschreven door de romanist-literatuurwetenschapper S. Dresden in de bundel Literatuurwetenschap in Nederland, een vakgeschiedenis uit I996.
Iedere wetenschapsdiscipline is een historisch
gegroeid en hybride conglomeraat van benaderingswijzen dat na enige tijd door nieuwe inzichten en afbakeningen opnieuw verkaveld wordt.
Zo is ook de begrenzing van de literatuurwetenschap allerminst een vanzelfsprekendheid meer.
Schreven Jaap Goedegebuure en Odile Heynders in hun voorwoord bij Literatuurwetenschap in Nederland nog dat 'het in de jaren zeventig gestarte debat over de oriëntatie van de
literatuurwetenschap al sinds geruime tijd is verflauwd', anno 2006 is dit debat heropend door de
opmars van de cultuurwetenschappen en spreken literatuurwetenschappers zich uit over de
vraag of hun discipline, die vaak een brugfunctie
vervult tussen andere letterendisciplines en in
letterlijke zin al een interdiscipline is, een cultuurwetenschap is of wordt. Ook het object literatuur nodigt uit tot deze heroriëntatie. Literatuur wordt steeds vaker geproduceerd, verspreid
en ontvangen in een nadrukkelijk multimediale
biotoop (websites, festivals), maar was natuurlijk nooit mono mediaal: geschreven tekst is ook
een visueel gegeven, zoals gesproken tekst een
auditief gegeven is. De discussie die sinds enige
jaren opnieuw wordt gevoerd over de eenheid in
de Neerlandistiek en het debat over de afbakeningen van het onderzoeksdomein van letter-

kundigen in een themanummer van TNTL
nr. 4) over 'toekomstperspectieven in de
studie van de Nederlandse letterkunde' maken
duidelijk dat de neerlandistiek, letterkunde en literatuurwetenschap zich hardop bezinnen op de
eigen wetenschappelijke identiteit en op de wenselijkheid de bakens te verzetten. In die discussie
is 'interdisciplinariteit' het sleutelwoord. N aarmate de letterkunde verder opschuift naar een
onscherp afgebakend interdisciplinair middenveld, klinken steeds meer stemmen die roepen
om een terugkeer naar de basis van de tekst.
Vermoedelijk bracht Dick van Halsema in
zijn bijdrage aan Interdisciplinariteit in de geesteswetenschappen het gevoelen van veel letterkundigen en literatuurwetenschappers onder
woorden met zijn stelling 'geen inter zonder veel
mono'. Van Halsema verklaarde zich een warm
voorstander van kennisproductie door middel
van interdisciplinariteit op hoog niveau, dat wil
zeggen: door onderzoekers die relevante inzichten uit de samenstellende disciplines tot in hun
vingertoppen beheersen. Interdisciplinariteit
moet steeds gebouwd zijn op het solide fundament van (mono)disciplines (zo die bestaan).
Van Halsema is niet de enige letterkundige die
zich zorgen maakt over een dreigende teloorgang van vakspecifieke (analytische, filologische) competenties, zonder het belang van transdisciplinaire kruisbestuivingen te ontkennen.
Zijn opvatting verdient bijval. Wellicht dat een
brede, contextuele filologie hier een uitweg kan
bieden. De basis daarvoor werd al in de jaren
tachtig en negentig gelegd, toen de cultuurhistorische en ideologische context ook de onderzoeksagenda's in de moderne letterkunde steeds
sterker ging kleuren, zonder dat de literaire tekst
als primair object uit de aandacht verdween. Het
onderzoek werd aanmerkelijk verbreed; oude
zekerheden maakten plaats voor nieuwe mogelijkheden. De nieuwe filologie presenteerde een
visie op het object als een tekst die in beginsel
steeds onvoltooid en bewegelijk is en die de lezer
uitdaagt het spel van betekenisgeving telkens opnieuw te beginnen. Daarnaast verbreedde het
New Historicism het onderzoeksveld door het
historisch tekstonderzoek te verbinden met de
erfenis van het poststructuralisme zonder te vervallen in a-historisch presentisme maar met inachtneming van de theorieën over ideologie en
machtsdiscoursen die in het spoor van Foucault
ontwikkeld zijn. Nieuwe filologie en nieuw historicisme combineren vernieuwingsdrang met
traditiebewustzijn en lijken daardoor de beste
papieren voor de toekomst te hebben.
Sophie Levie en Edwin van Meerkerk typeren
in hun inleiding bij Cultuurwetenschappen in
(2004,
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Nederland en België de cultuurwetenschappen
treffend als 'een huis met vele kamers'. In die
kamers huizen disciplinair opgeleide wetenschappers die een nieuwe generatie opleiden in
interdisciplinair denken binnen als 'algemene
cultuurwetenschappen' geoormerkte opleidingen die weer veelal het product zijn van bij elkaar
bezuinigde disciplines als literatuur-, muziek-,
theater- en filmwetenschap. De vele overwegingen die deze situatie en ontwikkeling met zich
meebrengen komen ruimschoots aan bod in de
beschouwingen en interviews in Cultuurwetenschappen in Nederland en België. Een staalkaart
voor de toekomst. De bundel bevat bijdragen aan
het gelijknamige congres dat in september 2004
werd georganiseerd door de opleiding Algemene
Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, aangevuld met zes korte interviews waarin cultuurwetenschappers van verschillende universiteiten hun visie op het
vakgebied uiteenzetten. Zoals de ondertitel duidelijk maakt willen de samenstellers van deze
bundel een stand van zaken opmaken van de cultuurwetenschappen in het Nederlandse taalgebied (België blijkt Vlaanderen) en een blik werpen op de toekomstmogelijkheden van dit
vak(ken)gebied. Voor letterkundigen en literatuurwetenschappers bevat ook deze bundel veel
stof tot nadenken.
Kenmerkend voor de cultuurwetenschappen
anno 2005 noemen Levie en Van Meerkerk de
'onrust' met betrekking tot de wetenschappelijke identiteit, methoden en objecten. Die onrust
is zichtbaar in een hele reeks 'turns' (historie, linguistie, visual, spatial, oral) die elkaar in hoog
tempo opvolgden en opvolgen als telkens (iets)
andere gezichtspunten op het veelvormige conglomeraat van multimediale objecten waar cultuurwetenschappers hun aandacht op richten.
Twee van die perspectiefwendingen - de visual
turn en de spatial turn - worden in de bundel
verhelderd door Anneke Smelik (die een pleidooi houdt voor 'visuele geletterdheid') en door
Ward Rennen en Ginette V erstraete. Vragen en
overwegingen rond de identiteit van de cultuurwetenschappen komen aan de orde in de bijdrage van Liesbeth Korthals Altes, die stelt dat het,
bijvoorbeeld als gevolg van intermedialiteit veranderde, object van de traditionele kunstdisciplines ons dwingt over de grenzen van de discipines te stappen. Interessanter nog is haar
stelling dat er nieuwe betekenis mogelijkheden
worden geopend wanneer objecten die vanouds
volgens een specifieke disciplinaire methode
werden onderzocht, opnieuw worden bestudeerd binnen een andere discipline, waardoor
het vanzelfsprekende verdwijnt en wat ver-
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trouwd is nieuw wordt.
'Welke cultuur? Welke wetenschap?' Onder
deze titel breekt literatuurwetenschapper Sophie
Levie een lans voor traditiebewustzijn in de cultuurwetenschappen. Haar bijdrage, door haar
aangeduid als een gedachteoefening en positiebepaling, is wellicht de meest tegendraadse uit de
bundel. Aangemoedigd door Said, Greenblatt en
Jameson, herleest zij Erich Auerbachs canonieke
boek Mimesis als een interdisciplinaire en cultuurwetenschappelijke studie avant la lettre en
pleit zij voor een centrale plaats van de nieuwe
filologie in het cultuurwetenschappelijke curriculum. Aan de nieuwe filologie verbindt zij namen als die van Seth Lerer (Literary History and
the Challenge of Philology, I996) en Hans-UIrich Gumbrecht (The Powers of Philology,
2003), beiden kritische herlezers van Auerbach.
Auerbachs werk verscheen voor het eerst in I947
en werd in de decennia daarna veelvuldig vertaald, herdrukt en herlezen. Het boek werd lange tijd beschouwd als een monument van de
oude, traditionele filologie. Levie laat zien dat in
deze veelomvattende studie enkele lijnen zichtbaar worden die heden in de cultuurwetenschappen vol in de schijnwerpers staan. Zo besteedde
Auerbach via nauwkeurige stijlanalyses systematisch aandacht aan de spanning tussen hoge en
lage cultuur en putte hij niet alleen uit de canon
van de Westerse literatuur maar eveneens uit historische documenten uit de populaire cultuur
(kronieken, preken, toneel) die iets zichtbaar
maken over werkelijkheidsopvattingen en -uitbeeldingen in de bestudeerde periode. Auerbachs Mimesis nodigt volgens Levie dan ook uit
tot een kritische houding ten aanzien van de omgang met canons.
Anno 2006 vormt Algemene Cultuurwetenschappen een heterogeen geheel van benaderingen die hun oorsprong hebben in de traditionele
disciplines uit het geesteswetenschappelijk curriculum uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
Deze disciplines hebben vragen en onderzoeksmethoden gegenereerd die voor aangrenzende
disciplines van grote waarde bleken en bleven.
Wanneer deze disciplinaire erfenis overboord
wordt gezet opent zich een doemscenario: een
ongedisciplineerd en diffuus veld waarin alle
bloemen bloeien en waarin vragen worden gesteld zonder dat er beproefde instrumenten voorhanden zijn waarmee antwoorden op die vragen
kunnen worden gevonden (door wie een beetje
weet van veel). Disciplinaire competenties, analytische vaardigheden en historisch perspectief
blijven onontbeerlijk, ook als correctief op een
dominant presentisme in de eultural studies.
'Wanneer nu een bepaalde stroming binnen de
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cultuurwetenschappen die zich specialiseert in
het onderzoek naar aspecten van de hedendaagse
cultuur, zoals de cultural studies, zich presenteert
als de cultuurwetenschap tout court, dreigt een
groot deel van wat de cultuurwetenschappen zo
veelzijdig en zo productief maakte buiten boord
te vallen,' schrijft Wessel Krul in zijn recensie van
het omvangrijke Handbuch der Kulturwissenschaften (Stuttgart, 2004), waarmee de bundel besluit. Niet een exclusief presentisme of historisme, maar 'juist de spanning tussen de historische
betekenis die in een onderdeel van de cultuur besloten ligt en het gebruik dat wij er in het heden
van kunnen en willen maken, is een buitengewoon dankbaar onderwerp van cultuurwetenschappelijk onderzoek.'
Of de cultuurwetenschappen zich in de toekomst zullen ontwikkelen tot een nieuwe paradigmatische superdiscipline - Cultuurwetenschap - staat te bezien. Het is maar zeer de vraag
of zo'n superdiscipline wel wenselijk is. Juist het
methodisch pluralisme verleent de huidige cultuurwetenschappen hun vitaliteit. Vast staat dat
de opmars van de cultuurwetenschappen, als een

veelvoud van onderzoekspraktijken, niet te stuiten is. Uit het Nijmeegse congres werd een 'Vereniging voor Cultuurwetenschap in Nederland
en België' geboren en de eerste editie van het
jaarboek Cultuur/wetenschap wordt in september 2006 verwacht bij uitgeverij Vantilt, die een
leidende positie lijkt in te nemen op het gebied
van Nederlandstalige cultuurwetenschappelijke
publicaties. Dat cultuurwetenschappers onderdak zullen vinden in het breed opgezette NWOprogramma Culturele dynamiek is meer dan
waarschijnlijk. Vooralsnog is al veel gewonnen
met initiatieven waarvan in de bundel Cultuurwetenschappen in Nederland en België verslag is
uitgebracht, initiatieven waarbij functionele interdisciplinariteit het wint van angst voor verlies
van wat als het eigen domein werd beschouwd.
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Boekbeoordelingen

Het Nederlands vroeger en nu / Guy
Janssens en Ann Marynissen. Leuven/
Voorburg: Acco, 2005. Tweede, herwerkte uitgave. - 276 p.
ISBN 90-334-5782-2 Prijs: € 34,Het hier besproken boek gaat zoals de titel aangeeft, over de geschiedenis van en de variatie binnen het Nederlands. In de inleiding worden onderwerp, opzet en doelpubliek uiteengezet (0.1)
en wordt het referentiekader geschetst: de Lage
Landen, de Nederlanden, het Nederlandse taalgebied (0.2). Daarna volgen de hoofdstukken
'Voorlopers en verwanten', 'Oudnederlands',
'Middelnederlands', 'Nieuwnederlands' , 'Het
Nederlands vandaag' (over de hedendaagse taalvariatie), 'Het Nederlands buiten Nederland en
Vlaanderen' en 'Staat en positie aan het begin van
de 2Iste eeuw'. Ieder hoofdstuk, inclusief de inleiding, wordt afgesloten met een paragraaf
waarin suggesties voor 'verder lezen' worden gedaan. Het boek wordt afgesloten met zes uitvoerige noten, een uitvoerige bibliografie van acht
bladzijden en een register van drie bladzijden
van namen, titels van werken en zaken. Het boek
bevat zestien kaarten, drie figuren en twee afbeeldingen.
Het boek is een tweede, bewerkte druk; de
eerste verscheen bij dezelfde uitgever in 2003.
Kwam de eerste druk tot stand met medewerking van Ann Marynissen, bij de tweede blijkt
zij een volwaardig co-auteur geworden te zijn.
De tweede druk onderscheidt zich van de eerste
door een aangename re opmaak en typografie en
door verbeterde kaartjes. De tweede druk is dus
vrij kort na de eerste verschenen. Het boek vindt
duidelijk aftrek en de conclusie mag dus zijn dat
het in een behoefte voorziet. Dit is een opvallend
feit omdat er op het gebied van de geschiedenis
van het Nederlands (en de Nederlandse taalvariatie) al heel wat beschikbaar is. De auteurs geven daar in paragraaf 0.3 een overzicht van. Het
boek lijkt dus iets te hebben wat andere werken
en werkjes missen. In ieder geval hebben de
auteurs blijkens paragraaf 0.1 er een speciaal publiek mee op het oog gehad: studenten Nederlands extra muros. Ze hebben hun onderwerp
vanuit het gezichtspunt van deze studenten behandeld. Dat hebben ze, delen ze ons mede, als
intramurale neerlandici niet als gemakkelijk ervaren maar ze konden bij hun werk gebruik maken van de ervaringen die ze bij hun onderwijs

aan de genoemde doelgroep hebben opgedaan.
(Guy Janssens is hoogleraar in Luik en in Praag
en An Marynissen in Keulen.) Vanuit extramuraal gezichtspunt zal hun boek ook beoordeeld
moeten worden. De recensent heeft daarbij met
dezelfde moeilijkheden en mogelijkheden te
kampen als de auteurs: ook hij is een intramurale neerlandicus en ook hij heeft, een weliswaar
beperkte, ervaring met het onderwijs extra muros.

Het boek voorziet dus in een behoefte. In zekere zin is daarmee deze recensie overbodig geworden. Toch wil ik in gepaste bescheidenheid
nog een paar kritische opmerkingen maken. In
gepaste bescheidenheid ook daarom omdat we
hier in veel opzichten een goed boek voor ons
hebben: duidelijk, boeiend geschreven, rijk aan
informatie en over het algemeen overzichtelijk
gecomponeerd. Voor mijzelf vond ik de beide
laatste hoofdstukken erg instructief. Het kan
niet missen: hier zijn twee ervaren docenten aan
het woord geweest.
In het 'Woord vooraf' delen de auteurs iets
meer mee over hun overwegingen. Ze noemen
drie redenen waarom kennis van de geschiedenis
en van de hedendaagse variatie binnen het Nederlands voor aankomende anderstalige neerlandici van belang is. Ten eerste is het voor hen nuttig te weten met welke talen het min of meer
verwant is; de student krijgt daardoor een beter
inzicht in de verschillen en overeenkomsten met
andere talen, in het bie zonder met haar/zijn
eigen taal. Ten tweede kan de geschiedenis van
het Nederlands, en van de Nederlanden, ons erbij helpen de verschillen tussen het Nederlands
in Nederland en dat in Vlaanderen beter te begrijpen. Ten derde bevordert aandacht voor de
geschiedenis van het Nederlands het begrip voor
de dwarsverbanden tussen taal en cultuur, in het
biezonder de literatuur.
Wanneer ik deze overwegingen op me laat inwerken, verwacht ik een boek waarin veel aandacht aan de externe geschiedenis wordt besteed,
en aan de meer algemene geschiedenis tegen de
achtergrond waarvan de externe taalgeschiedenis
moet worden begrepen. Zonder kennis van de
niet-talige geschiedenis is het niet mogelijk te begrijpen hoe het komt dat de taalsituatie in Vlaanderen verschilt van die in Nederland, en is het
ook niet mogelijk te begrijpen hoe taal en cultuur elkaar hebben beïnvloed. Ook om taalverwantschap en de daarin geïmpliceerde taaldiver-
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gentie en -convergentie te begrijpen moet men
enig idee hebben van sociale en culturele achtergronden. Hetzelfde geldt voor de hedendaagse
taalvariatie. Zonder ruime aandacht echter voor
de concrete taalvormen en de ontwikkeling
daarvan dreigen de talige aspecten van een en ander wat in de lucht te komen hangen. Zelf zou ik
daarom voor evenwicht tussen externe en interne geschiedenis kiezen. Dit evenwicht is in het
besproken boek niet aanwezig: de externe geschiedenis domineert zo sterk dat de interne
mijns inziens in de verdrukking komt. Op grond
van een globale telling schat ik dat ongeveer 70
procent van de tekst aan de externe geschiedenis
is gewijd. De auteurs geven trouwens ook zelf
toe (op p. I7) dat ze een vooral externe geschiedenis hebben willen schrijven. Liever had ik gezien dat bepaalde niet-talige achtergronden wat
beknopter (of minder wijdlopig) waren beschreven zodat er meer ruimte voor interne aspecten
was overgebleven. In hoeverre is bijvoorbeeld de
invoering van het drieslagstelsel in de Middeleeuwen van belang om de taalgeschiedenis te begrijpen (par. 3.I.2)? Nu kan men natuurlijk zeggen: de een kiest hiervoor, de ander kiest
daarvoor, maar de overmaat aan externe geschiedenis (soms lijkt het boek meer een inleiding in
de nederlandkunde) maakt toch dat de extramurale student, afgemeten aan de hierboven
weergegeven overwegingen, te kort komt.
Een illustratie van wat ik bedoel, is hoofdstuk
2 over het 'Oudnederlands'. Er wordt daarin
ruimschoots aandacht besteed aan de Germaanse 'stammen' die voor ons land en onze taal belangrijk zouden zijn geweest: de Ingweonen oftewel Kustgermanen, de Franken, de Saksen en
de Friezen, alsmede aan het Latijn als schrijftaal
en het Gallo-Romaans en het Neder-Frankisch
als omgangstalen. Verder is er een uitvoerige paragraaf over het ontstaan van de taalgrens. Hierin komen bepaalde zaken uit voorafgaande paragrafen en hoofdstukken opnieuw aan de orde,
wat enigszins verwarrend werkt omdat we opeens weer terug gaan in de tijd. Bij dit alles steekt
de paragraaf over de 'evolutie en kenmerken van
het Oudnederlands' wat magertjes af. Er wordt
daarin nog vrij veel aandacht besteed aan het
ontstaan van de reductievocaal en de oorzaak
daarvan, maar daarna worden nog slechts drie
klankontwikkelingen heel kort aangestipt: de
overgang van ft in cht, die van ol/al vóór dentaal
tot ou en de rekking van korte klinkers in open
syllabe met klemtoon. Bij eerstgenoemde overgang wordt niet op het regionale aspect gewezen
(de klankwet komt uit het zuiden; vandaar noordelijk bruiloft tegenover zuidelijk (mn!.) brulacht. Er wordt ook niet op analogievormen als

helft in plaats van (mn!.) helcht gewezen en evenmin op een Engels leenwoord als lift. Van een
goede student mag verwacht worden dat hij zich
afvraagt hoe de ft in die woorden verklaard moet
worden: hij heeft immers geleerd dat de ft cht geworden is. Bij de tweede overgang blijft de student er onkundig van dat in het Duits het oude
trio (uI, ol, al) nog terugevonden wordt: Gold,
Schuld, kalt, en in het zuidoosten van het taalgebied het duo ol (uit uI en ol) - al: Maastrichts
kaajd - goud (vg!. ook Fries kdld - goud). Aan de
Oud-West-Germaanse a/u/oID-cluster (D =
dentaal) kan prachtig de geheel eigen positie van
het (westelijke) Nederlands plus Standaardnederlands worden geïllustreerd. De bespreking
van de derde verandering laat zien dat kortheid
tot onnauwkeurigheid kan leiden: genoemde
rekking komt ook op beperktere schaal in het
Duits voor.
Niet alleen is de bespreking van de drie veranderingen beperkt, ook de keuze ervan. Een voortreffelijke verandering om het (West-)NederFrankisch en het zich daaruit ontwikkelende
Nederlands te karakteriseren is de i-Umlaut die
(afgezien van de kuststrook) in de westelijke
helft van het taalgebied tot de korte klinkers en
misschien zelfs tot de korte a beperkt bleef. En
ook kan in dit verband de palatalisatie van oude
lange oe tot uu worden genoemd. Dit fenomeen
zorgde ervoor dat het Nederlandse resultaat van
de diftongering ui werd en niet ou zoals in het
Engels en het Duits.
Hoe het Nederlands binnen het (West-)Germaans fonologisch een eigen gezicht kreeg, blijft
dus wat onderbelicht terwijl dat nu juist interessant en nuttig kan zijn voor studenten die met
andere Germaanse talen vertrouwd zijn. En zo
had ook aan de syntactische veranderingen in het
Nederlands meer aandacht besteed kunnen worden dan op p. 92, in het hoofdstuk over het Middelnederlands, gebeurt. Ik mis daar het opkomen van de zogeheten dummy-subjecten. Voor
studenten uit het Slavische taalgebied zijn die
syntactische veranderingen ongemeen interessant en belangrijk omdat zijzelf talen spreken
met een uitgebreid naamvalssysteem en een
vooral pragmatisch bepaalde zinsvolgorde.
Ook bij andere delen over de interne taalgeschiedenis zou ik kanttekeningen kunnen maken. Daarvan zie ik hier af zoals ik in het algemeen van verdere kanttekeningen wil afzien. Ik
sluit mijn bespreking af. Ondanks alle waardering heb ik ook kritiek. Ze komt erop neer dat in
een geschiedenis van het Nederlands voor extramurale studenten aan de interne aspecten veel
meer, en ook zorgvuldiger, aandacht moet worden besteed dan in dit boek gebeurt. Maar ik wil
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ook de omgekeerde formulering gebruiken: ondanks de kritiek blijft de waardering bestaan.

Corvan Bree

Het Weense arteshandschrift: Hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 28I8 / Erwin Huizenga (ed.). 2
Din. Hilversum: Verloren, 2004. - 1236
p. (MVN 10)
ISBN 90-6550-810-4 Prijs: € 66,Tien jaar na verschijning van het eerste deel is
thans het tiende deel verschenen van de prestigieuze en prachtige reeks 'Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden'. (Nochtans: de ware fan vraagt zich af waar deel 9
blijft?). En wat voor een deel: twee kloeke banden, met een omvang die nauwelijks onderdoet
voor de edities van het handschrift-Van Hulthem en het Comburgse handschrift in dezelfde
reeks. Behalve de omvang is ook de keuze van
het handschrift dit keer opvallend: het gaat om
codex Wenen, Österreichische N ationalbibliothek, 2818, ofwel het 'Weense arteshandschrift',
een omvangrijk handschrift dat uitsluitend artesteksten voor de medische wetenschap bevat. In
kringen van artes-medioneerlandici schieten
veelal superlatieven tekort om het belang van het
handschrift te onderstrepen. Ria Jansen-Sieben
heeft het manuscript in het verleden wel omschreven als 'het handschrift-Van Hulthem van
de artes'. Aangezien het handschrift-Van Hulthem op zijn beurt weer de eretitel 'Nachtwacht
van de Middelnederlandse letteren' heeft gekregen (namelijk door een werkgroep van Brusselse
en Utrechtse neerlandici in 1987, en in navolging
van hen door Wim van Anrooij en Fons van
Buuren in Op belofte van profijt in 1991), kan
men stellen dat het Weense handschrift niet minder dan de Nachtwacht van de Middelnederlandse artes literatuur is. Een handschrift een
moderne luxe-editie waardig.
Strikt genomen is het Weense handschrift
geen 'verzamelhandschrift', maar een convoluut
bestaande uit meerdere kleine verzamelhandschriften. De codex is opgebouwd uit verschillende productie-eenheden, die enige tijd als onafhankelijke boekjes gebruikt werden totdat ze
werden samengebonden. De boekjes behoorden
echter wel bij elkaar. Ze werden alle in 1490 of
kort erna vervaardigd door één kopiist, in nauwe
samenwerking met zijn opdrachtgever. Deze
opdrachtgever moet een medicus geweest zijn:
de inhoud van de Weense codex is veel te gespecialiseerd voor een niet-professioneel publiek. In
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het handschrift treft men een grote hoeveelheid
medische, chirurgische, farmaceutische, alchemistische en astrologische teksten aan. De combinatie van medische en sterrenkundige teksten
hoeft niet te verbazen: laatmiddeleeuwse medici
geloofden in een nauwe relatie tussen geneeskunde en astrologie. Zij bepaalden het geschikte
tijdstip voor een medische behandeling aan de
hand van de stand van de hemellichamen. Iedereen met een medisch beroep, vanaf de nauwelijks
geschoolde barbiers onderaan de hiërarchie via
de chirurgen en apothekers tot en met academisch geschoolde doctores medicinae, had daarom behoefte aan betrouwbare astrologische tabellen en traktaten. Behalve een grote collectie
astrologische en astronomische teksten en schema's bevat het Weense handschrift een veelheid
aan kleine en enkele grote geneeskundige traktaten. Vele daarvan zijn vertalingen van Latijnse
academische geschriften die ontstaan zijn tegen
de achtergrond van de Italiaanse universitaire
wereld. Tot de meest opvallende medische teksten behoren vertalingen van het Antidotarium
Nicolai (een medisch receptenboek op alfabet)
en van de Chirurgia magna van Bruno Longoburgensis (een chirurgisch handboek). De in totaal 125 teksten behandelen een buitengewoon
breed spectrum aan medische, farmaceutische en
astronomische vraagstukken. Editeur Erwin
Huizenga overdrijft niet als hij in de inleiding
stelt dat dit handschrift 'een zeer belangrijk document voor het onderzoek naar de geschiedenis
van de geneeskunde in de Nederlanden in de late
Middeleeuwen' is.
Erwin Huizenga heeft de afgelopen jaren bijzonder veel bijgedragen aan de kennis van het
Weense arteshandschrift. In 1987 promoveerde
hij op een uitgebreide studie van deze codex. In
een rij publicaties diepte hij vervolgens in de jaren '90 diverse onderwerpen aangaande het
handschrift verder uit. Kroon op zijn jarenlange
werk op het gebied van het Weense handschrift
is nu deze editie in de MVN-reeks. Dat kan gezien
worden als de vervulling van de wens die hij zeventien jaar geleden in zijn proefschrift uitdrukte, toen hij stelde dat 'het unieke handschrift en
de teksten erin het meer dan waard [zijn] om
verder onderzocht en/of geëditeerd te worden'.
Dat deze editie er inderdaad gekomen is, is mede
te danken aan het bedrijfsleven: een deel van de
kosten voor dit deel van de MVN-reeks is betaald
door de farmaceutische industrie. Een opmerkelijk gegeven in een vakgebied waar het bedrijfsleven zelden warm voor loopt.
Het belang van deze editie gaat verder dan het
Weense handschrift alleen. Huizenga noemt
haar een mijlpaal in het artesonderzoek, 'een er-
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kenning van de studie naar de artes literatuur als
volwaardige tak van de medioneerlandistiek'.
Daarmee is deze MVN-editie een getuigenis van
de stroomversnelling die het artes onderzoek het
laatste decennium mee heeft gemaakt. Dankzij
de inzet van verschillende medio neerlandici onder wie Orlanda Lie, Ria Jansen-Sieben, Jo
Reynaert en zeker ook Erwin Huizenga - is de
artes literatuur niet alleen uit de schaduw van de
middeleeuwse romans gekropen, maar zelfs volop in de schijnwerpers komen te staan. Van dat
laatste getuigt bijvoorbeeld de nieuwe reeks die
onder redactie van Lie, Reynaert en Huizenga is
begonnen, de Verloren-reeks Artesliteratuur in
de Nederlanden. Daarvan zijn inmiddels drie delen verschenen, een lijvige studie van - opnieuwErwin Huizenga (Tussen autoriteit en empirie,
De Middelnederlandse chirurgieën in de veertiende en viJftiende eeuwen hun maatschappelijke context, 2003), een bloemlezing met passages
uit artesteksten (Een wereld van kennis, 2002) en
een congresbundel (Artes in context, Opstellen
over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten, 2004).
Er is, kortom, goed nieuws over het onderzoek
naar de Middelnederlandse artesliteratuur. Dat
het fascinerende Weense handschrift, 'misschien
wel het belangrijkste astrologisch-medisch-chirurgische verzamelhandschrift dat we kennen', nu
voor iedereen te lezen is, zal die ontwikkeling
hoogstwaarschijnlijk nog meer goed doen.

Nolanda Klunder

Jozef Smeyers, Literair- en cultuurhistorische bijdragen: van Rousseau en
Amerika tot Aalst en Brussel. Brussel:
Studiecentrum r8de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, Facultés Universitaires Saint-Louis, 2004. (Cahier 25 /
Studiecentrum r8de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, Facultés Universitaires Saint-Louis).
De bundel bevat acht deels eerder gepubliceerde
opstellen over de manifestatie van een Zuidnederlands 'nationaal gevoel' en de invloed van de
Verlichting op het literaire en culturele leven in
de Zuidelijke Nederlanden tijdens de late achttiende eeuw.
In de eerste twee bijdragen 'In de marge van
de mythe(n)' (p. 1-10) en ,Achttiende-eeuwse
benamingen voor taal, volk en land' (p. I r-28,
eerder verschenen in 1987) onderzoekt de auteur
de wijze waarop de Nederlandse taal ('Nederduytsch, Nederlandsch, Vlaemsch, la Flamand,

la langue flamande, lingua belgica'), het grondgebied ('Nederlanden, Vlaenderland, les PaysBas, la Flandre, la Belquique, Belgica') en de bewoners ('Nederlanders, Vlaemingen, les
Flamands, Belgae') van de Oostenrijkse Nederlanden benoemd werden in de achttiende-eeuwse bronnen. Zoals Smeyers zelf aangeeft, gaat het
daarbij niet echt om een systematisch onderzoek, maar meer om een 'neerslag van vele jaren
contact met de r8de-eeuwse Zuid-Nederlandse
literaire en taalkundige bronnen' (p. II). Smeyers volstaat met de opmerking dat de terminologie weinig systematisch wordt gehanteerd en dat
ze beurtelings kan worden aangetroffen in de
meer beperkte betekenis (Zuid-Nederlands) en
in ruimere zin (Zeventien Provinciën) (vgl. p. 2728). Een verbinding met recent onderzoek over
bijvoorbeeld het ontluikende 'Belgische nationaal gevoel', waaraan Smeyers zelf lijkt te refereren (p. I; vgl. bijv. de studie van Ko1l2003), zou
de reikwijdte van deze artikelen hebben vergroot.
De bijna volledige afwezigheid van referenties
aan bestaand onderzoek geldt ook voor de volgende bijdragen in de bundel. 'Den Schryver van
Geneven. J.J. Rousseau in de I 8de-eeuwse ZuidNederlandse letterkunde' (p. 29-40, eerder
versch. in 2000) beschrijft de polemiek van vooral geestelijke auteurs, gericht tegen Rousseau,
Voltaire en andere vertegenwoordigers van de
verlichting. Opvallend is de snelle reactie van de
clerus op de gewraakte geschriften. Men kan
zelfs de vraag stellen, of werken als Een toom tegen Voltaire en andere materialisten (F. Hellynckx, Gent 1762), De fakkel van het Oud en
Alleen Waer Geloof (Gent 1774) van de jezuïet
J.P. de Klugmann of Den geest der reden (Amsterdam [Gent] 1777), anoniem uitgegeven door
de Gentse priester Jozef de Wolf, niet meer hebben gezorgd voor de verspreiding dan voor de
weerlegging van bepaalde verlichtingsideeën. De
reactie uit de hoek van verlichte tijdschriften, zoals Den Vlaemschen Indicateur (Gent vanaf
1779), komt in ieder geval aanzienlijk later. Het
volgende artikel belicht 'De Amerikaanse vrijheidsoorlog in Nederlandstalige Zuid-Nederlandse bronnen uit de periode van de Brabantse
Omwenteling' (p. 41-57, eerder versch. in 1990).
Ook hier is de werkwijze van Smeyers descriptief. De conclusie 'dat het Nederlandstalige bevolkingsdeel van de Zuidelijke Nederlanden helemaal niet buiten het contact met en de invloed
van de grote Europese ideeënstromingen leefde'
(p. 56-57) lijkt zonder meer gerechtvaardigd,
maar het is te hopen dat Smeyers' bevindingen
aanleiding zullen geven tot een inhoudelijke analyse van de beschreven bronnen. Welke politieke
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gedachten uit de Amerikaanse vrijheidsstrijd
werden precies beschreven? Hoe was de inschatting van de maatschappelijke toestand in de Zuidelijke Nederlanden? Welke tradities in het politieke denken zijn er in de bronnen te traceren?
Zijn er bevindingen over de receptie van de beschreven denkbeelden? Verder lijkt ook het contact tussen de Zuid- en de Noordnederlandse
politieke denkers tegen deze achtergrond een
boeiend object van onderzoek, waarmee overigens al een begin is gemaakt in de studie van
Baartmans (2001).
De laatste vier artikelen houden zich bezig
met het probleem van de versterkte invloed van
de Franse taal in de Zuidelijke Nederlanden na
de Oostenrijkse Successieoorlog (1745-1748):
'Taal en cultuur in de spiegel van de Brabantse
omwenteling' (p. 58-71, eerder in 1994), waarin
vooral ook aandacht wordt besteed aan de receptie van ].B.C. Verlooys Verhandeling op d'Onacht van de Moederlyke Tael in de Nederlanden
(1788); 'Mevrouw de Mode in de Vlaemschen
Indicateur (1779-1787)' (p. 72-77, eerder in
1995); 'De literatuur in Aalst in de 18de eeuw' (p.
78-93) en 'Taal en literatuur in 18de-eeuws Brussel' (p. 94-1°5, eerder in 1998). In dit laatste artikel stelt Smeyers dat het verfransingsproces ook
een intellectueel aspect heeft, de receptie van
Franse geschriften vergroot namelijk de bekendheid met allerlei vernieuwende ideeën omtrent
wetenschappelijke ontdekkingen, godsdienst en
politieke ontwikkeling en oefent bijvoorbeeld
ook een positieve invloed uit op het N ederlandstalige toneel in Brussel (p. 100-102).
Smeyers draagt veel materiaal aan voor verdere studie. Het is te hopen dat er in de toekomst
onderzoekers zullen zijn die, op de hoogte van
het actuele onderzoek naar de 18de-eeuwse literatuur, de Nederlandstalige literaire productie in
de Zuidelijke Nederlanden in hun blikveld willen betrekken.
Literatuur
J.].M. Baartmans, Hollandse wijsgeren in Brabant en
Vlaanderen: geschriften van N oord-Nederlandse
patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 17871792. Nijmegen 2001.
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Bettina Naak
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Bly-eyndend spel van minder-jarige
Heylige Theresia en haren Jongsten
Broeder Henrico / Godefridus Bouvaert; Ed. Marcel De Smedt. Facultés
U niversitaires Saint-Louis: Studiecentrum 18 de -eeuwse Zuid -Nederlandse
Letterkunde, 2004. 2 Din. - 107 + 61 p.
(Cahier nr. 26)
Geen ISBN. Informatie: Kruidtuinlaan 43,
B- 1000, Brussel
Het werk van de geleerde cisterciënzer en bibliothecaris van de Sint-Bernardsabdij te Hemiksem (thans Bornem), Godefridus Bouvaert
(1685 - I 770), is tot nu toe slechts weinig bekend.
Alleen zijn correspondentie met enkele Zuidnederlandse dichteressen, onder wie zijn drie zusters, werd door de verzamelbundel Met en zonder lauwerkrans: schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd (1997: 483-487; 565-571) onder de aandacht gebracht van een breder publiek. De editie van het enige door hem geschreven drama, ontstaan in 1739-1740 en alleen in
handschrift overgeleverd, verdient dan ook volop de belangstelling. Het eerste deel van de uitgave bestaat uit de tekst van het drie bedrijven
tellende en van twee komische tussenspelen
voorziene toneelstuk, met voor- en nawerk van
de auteur. In het tweede deel geeft Marcel De
Smedt een korte inleiding over leven en werk
van Bouvaert, zijn Bly-eyndend Spel en een uitvoerige woordverklaring van het over het algemeen goed leesbare drama. Belangwekkend is
ook de 'Bijlage' met een door Bouvaert opgestelde, gedetailleerde instructie voor de acteurs
(11: 57- 59)·
Zoals de titelpagina vermeldt, heeft Godefridus Bouvaert zijn spel van de Minder-jarige
H eylige Theresia geschreven naar aanleiding
van het zilveren jubileum van zijn zuster, Anna
Theresia Bouvaert (1692-1742), die in 1715 begijn was geworden in het Antwerpse begijnhof
Sion. In 1740 was zij daar, ondanks haar zwakke
gezondheid, ,Convents- en Novici-Meestersse'
en derhalve belast met het toezicht op de jonge
meisjes die zich hadden verbonden of wilden
verbinden met deze religieuze gemeenschap
(vgl. 11: 11-14,27-3°). Het stuk werd dan ook
tijdens de viering van het jubileum in juni 1740
door zeven jonge begijnen opgevoerd die de
auteur in het nawerk met naam en gespeelde rol
noemt, ze ontvingen voor hun moeite een boek
(I: 105), Uiteraard werden ook de mannenrollen
in deze begijnengemeenschap door vrouwelijke
acteurs vertolkt. Samen met de acteursinstructies, de regie-aanwijzingen, de uitvoerige beschrijvingen van de kleding van de speelsters en
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de inrichting van het toneel (I: 4-7; 11: 57-59)
vormen deze gegevens dus een belangrijke bijdrage tot de kennis van het geestelijke leven in
het Antwerpse begijnhof en het - door meisjes
uitgevoerde - schooltoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
Bouvaerts Bly-eyndend Spel thematiseert een
(legendarische) episode uit het leven van de Heilige Theresia van Ávila (1515-1582), de naampatrones van zijn zuster. De zesjarige Theresia ontvangt in een droom het goddelijke bevel uit te
trekken naar 'Moorelandt' om de 'Mooren' tot
het christendom te bekeren. Ze weet haar iets
oudere broer Henrico over te halen om mee te
gaan, hij zou in Afrika de jongens en zij de meisjes onderwijzen, beiden zouden zij streven naar
de kroon van het martelaarschap. Nadat Theresia hun bedoelingen in een brief aan hun ouders
heeft uitgelegd, verlaten ze in het geheim het ouderlijk huis (eerste bedrijf, v. 60-419). In het eerste komische tussenspel maken Mooriaen, de
zwarte dienaar van het huis en Sibille, de meid,
kennis met de wonderen die een 'Curieusitéman' in zijn optische kijkkast te bieden heeft,
waarbij vooral het anachronisme van de vertoonde beelden opvalt (v. 420-498). Don Alfonso en Donia Beatrix, de ouders van de kinderen,
zijn in het tweede bedrijf erg ongerust over hun
verblijf. Vooral de vader, een melancholieke podagrist, is van slag. Zijn echtgenote probeert hem
zonder veel succes te kalmeren, hij dicteert haar
een dreigbrief aan de kinderen, waarin hun zware straffen voor hun ongehoorzaamheid in het
vooruitzicht worden gesteld. De onhandige
Mooriaen bederft echter het stuk met inkt, waarop de moeder zelf een nieuwe, verzoenende brief
mag schrijven waarin zij de kinderen in liefdevolle woorden tot terugkeer probeert te bewegen. Don Alfonso is tevreden over de tussenkomst van zijn echtgenote en prijst de kracht van
de vrouwelijke kunne. De Mooriaen wordt uitgezonden om de kinderen te zoeken (tweede bedrijf, 499-992). In het tweede tussenspel wordt
de botte dienstmeid Sibille geconfronteerd met
twee bedelaressen die haar bedreigen omdat ze
geen aalmoezen geeft, de nachtwacht weigert Sibille te beschermen (v. 993-1 128). Een opgeluchte Mooriaen komt in het derde bedrijf melden
dat de kinderen gevonden zijn door hun oom
Don Sanchez, die hen toevallig is tegengekomen.
Terwijl vader en moeder de kinderen verwachten, wordt de afscheidsbrief van Theresia gevonden en zijn de ouders alsnog ingelicht over de
zuivere bedoelingen van hun geheime reis. Nadat Theresia en Henrico een teder welkom ten
deel is gevallen, worden ze door de gelukkige vader gewezen op hun verkeerde denkbeelden: het

'Moorelandt' is veel te ver weg, kinderen mogen
niets zonder toestemming van de ouders ondernemen en dromen zijn meestal bedrog, behoeven
althans de uitleg van wijze lieden. Nadat de kinderen vergiffenis hebben gekregen worden ze
getrakteerd op en feestmaal (derde bedrijf, v.
112 9- 1 547).
De Smedts editie kan als vertrekpunt dienen
voor een grondige analyse van de inhoudelijke
en formele aspecten van het toneelstuk. Interessant is bijvoorbeeld de figuur van de Mooriaen
die niet alleen de inleiding voor de toeschouwers mag houden en in de narede de moraal van
het drama verkondigt. Hij is binnen de handeling ongewild ook de aanleiding voor de missiedrang van de jonge Theresia: als exotische figuur
in de beschermde, huiselijke omgeving verpersoonlijkt hij de in christelijke zin nog onbeschaafde buitenwereld die zo veel uitdagingen
voor een naar het martelaarschap strevend meisje te bieden heeft dat in geestelijke dingen - zoals het bij een toekomstige heilige past - een opvallend zelfstandige weg bewandelt. Theresia's
plannen houden al helemaal geen rekening met
de vaderlijke autoriteit, ze beroept zich op haar
eigen interpretatie van de goddelijke opdracht
die haar ten deel is gevallen. In de morele belering van het stuk wordt trouwens voor dit soort
eigenwijsheid uitdrukkelijk gewaarschuwd:
dromen en visioenen, vanouds een belangrijk
onderwerp in de (vrouwelijke) spiritualiteit,
zijn vaak bedrog en behoeven tenminste uitleg
van bevoegde (mannelijke) autoriteiten. Deze
vermaning vond Bouvaert voor een begijnengemeenschap kennelijk niet overbodig. Aan de andere kant zijn het juist de vrouwelijke protagonisten (Theresia en haar moeder) wier spiritueel
vermogen dat van de hartstochtelijker en aardser ingestelde mannelijke figuren (Henrico en
de vader) duidelijk overtreft. Bouvaerts stuk
verdient vooral aandacht als specimen van het
(in de volkstaal gestelde) schooldrama. Samen
met andere bronnen (vg!. 11: 20-23; zie ook het
artikel van K. Porteman, 'Vlaams meisjestoneel
uit het ancien régime: een verkenning', in: Liber
amicorum]. van Schoor. Gent / Antwerpen
2003, p. 102-109) kan het als uitgangspunt dienen voor verder onderzoek naar de meisjesopvoeding in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de
achttiende eeuw.

Bettina Naak
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Marginale morfologie in het Nederlands:
paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita
/ Gert Meesters. - 327 p. Gent: KANTL,
2005. (Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde)
ISBN 90-72474-55-4 Prijs: € 17,00
Dit boek is de licht herziene versie van het proefschrift waarop de auteur in september 2002 promoveerde aan de K.U. Leuven. De bedoeling van
het boek is om een descriptief overzicht te geven
van een aantal typen woordvorming die in de
standaardbeschrijvingen van de morfologie van
het Nederlands minder aandacht hebben gekregen. In die beschrijvingen gaat de aandacht vooral uit naar het proces van samenstelling (door
combinatie van woorden) en afleiding (door
voornamelijk affigering). De taalkundige Van
den Toorn heeft om die reden wel eens geklaagd
over wat hij 'linguïstische preutsheid' noemde,
de verwaarlozing van de marginale morfologie.
De ambitie van Meesters is door zijn studie van
de marginale morfologie bij te dragen aan de
morfologische descriptie van het Nederlands, en
daarnaast aan te geven welke verschijnselen in
dat domein interessante theoretische implicaties
hebben.
Wat men, zeker tegen het licht van recente publicaties als Hüning 2000 en Hinskens 2001, ook
mag vinden van de gegrondheid van het verwijt
van Van den Toorn, zeker is dat Meesters de N ederlandse taalkunde heeft verrijkt met een uitstekend overzicht van de soorten woordvorming
die in de titel van zijn proefschrift genoemd worden. Zijn studie is gebaseerd op een aantal corpora met teksten uit Nederlandse en Vlaamse
kranten. Bovendien toont Meesters zowel de
Nederlandse als de internationale relevante literatuur uitstekend te kennen.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan 'Paradigmatische
samenstellingen'. Dit zijn samenstellingen die
niet zijn gevormd door de syntagmatische verbinding van twee woorden, maar op basis van
bestaande samenstellingen. Een voorbeeld is het
woord Kerstvrouw gevormd op basis van de samenstelling Kerstman en het woordpaar man vrouw. Voor dit verschijnsel is door verschillende Nederlandse morfologen aandacht gevraagd
omdat dit het belang van paradigmatische betrekkingen tussen woorden voor woordvorming
laat zien. De overzichten en beschrijvingen van
Meesters ondersteunen uitvoerig het gezichtspunt dat woordvorming zowel een syntagmatische als een paradigmatische dimensie heeft, zoals ook de auteur zelf met nadruk betoogt. De
vorming van samenstellingen als steengoed en
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scharrelmelk op basis van andere samenstellingen die met steen- of scharrel- beginnen heeft tot
de vraag geleid of deze eerste elementen niet als
affixen of althans affixoiden beschouwd moeten
worden. In ieder geval laten ze zien dat de grens
tussen samenstelling en afleiding vaag is (zie
Booij 200p voor een theoretische bespreking
van deze kwestie). De vorming van zulke samenstellingen laat zien dat het lexicon een 'web van
woorden' vormt (Booij 2005b, Koornwinder
200 5).
In de volgende twee hoofdstukken van Meesters' boek komen de neo-klassieke composita
aan de orde. In zulke composita is minstens een
van de samenstellende delen een gebonden morfeem, zoals bio-, eco-, tele- of -loog. Dergelijke
gebonden morfemen worden door Meesters,
maar overigens ook door een stoet van Duitse
taalkundigen, confixen genoemd. Uiteraard doet
zich dan het probleem voor wanneer we een gebonden morfeem een affix noemen, en wanneer
een confix. Een van de criteria van Meesters voor
de confix-status is dat als de betekenis van zo'n
morfeem gemakkelijk te vertalen is door een inheems woord, het een confix is. Ook merkt hij
op dat confixen altijd zelfstandige prosodische
woorden zijn, terwijl dat doorgaans niet geldt
voor (echte) affixen. Dat laatste is zeker juist
voor wat betreft uitheemse suffixen. Er is echter
toch wel een flink aantal gebonden uitheemse
morfemen die traditioneel als prefixen worden
beschouwd, en ook prosodische woorden zijn,
morfemen zoals anti- en meta-. Meesters merkt
zelf op (p. 80) 'Sommige confixen bouwen met
evenveel gemak een paradigma op als traditionele prefixen'. Ik denk dan ook dat, zodra zich
reeksvorming voordoet, het verschillen tussen
uitheemse prefixen en initiële confixen niet
scherp te trekken valt. En het is de vraag of dat
zo erg is: het benadrukt nog eens de paradigmatische grondslag van woordvormingpatronen
(vgl. Booij 200p).
Voor de morfologie van het Nederlands is een
duidelijk verschil geconstateerd in het gedrag
van uitheemse tegenover inheemse affixen. Uitheemse suffixen worden bij voorkeur aangehecht aan uitheemse stammen, terwijl dit niet
geldt voor uitheemse prefixen, die zich ook zonder moeite laten combineren met inheemse
stammen (Booij 2002). Meesters laat zien dat dit
ook geldt voor het hele domein van neo-klassieke composita waarin gebruik wordt gemaakt van
confixen: een woord als ecomelk met een initiëel
confix is gewoner dan een woord als hondoloog
dat een finaal confix bevat.
De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan
splintercomposita. Een splinter is een vorm-be-
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tekeniseenheid die te beschouwen is als een kortere en gebonden versie van een bestaand woord.
Voorbeeld van splinters zijn choco- en -meI in
chocomel, verkortingen van chocolade en melk.
Een ander mogelijk voorbeeld is -gate dat een
splinter is van Watergate, en vervolgens een
eigen betekenis 'politiek schandaal' heeft gekregen (vg!. Hüning 2000). In een aantal hoofdstukken geeft Meesters een bespreking van de internationale literatuur terzake, en een uitstekende
classificatie van de verschillende typen splinters
en splintercomposita.
Zoals Meesters (p. 160) opmerkt, wordt daardoor ook de grens tussen splinters en affixen
vaag. De belangrijkste categorie splintercomposita wordt gevormd door woorden met een
splinter als linkerlid, en een bestaand woord als
rechterlid, zo concludeert Meesters op p. 167. En
bij viervijfde van de splintersamenstellingen is
minstens een van beide woorden volledig, het
type flexileven. Meesters maakt de interessante
observatie dat dit mogelijk te maken heeft met
het feit dat gewone AN-composita met een uitheems adjectief als eerste lid, zoals totaalaanpak,
in het Nederlands niet zoveel voorkomen, en
splintercomposita dit gat mogelijk vullen. Deze
getalsmatige verhoudingen in de klasse van
splintercomposita laten m.i. ook zien dat de
voorspelbaarheid van de eigenschappen van een
nieuw gevormd woord (voorspelbaarheid van
woordsoort en betekenis) heel belangrijk is voor
de taalgebruiker en de productiviteit van een
woordvormingsproces bevordert. Als het rechterdeel een woord is, is de woordsoort van de samenstelling voorspelbaar, en weet men zo ook
welke klasse van entiteiten met dat woord benoembaar is.
Splinters zijn voor Meesters gebonden morfemen. Interessant is overigens dat ze wel input
kunnen vormen voor woordvorming, samenstelling zowel als afleiding. Zo is cam een splinter van camera, zoals in webcam, maar we komen nu in de krant ook al het werkwoord
cam men tegen, met de betekenis: 'met een webcamera werken, of zich via een webcamera op
het internet vertonen'.
In het slothoofdstuk van deze rijk gedocumenteerde studie worden tenslotte een aantal samenvattende conclusies gepresenteerd over de
marginale morfologie. Meesters heeft zeker laten
zien dat er veel mogelijk is op het terrein van
woordvorming, en dat ook marginale morfologie de moeite van het bestuderen meer dan waard
is. De Nederlandse taalkunde heeft zo een belangrijke aanvulling gekregen op het Morfologisch handboek van het Nederlands (De Haas en
Trommelen 1993).

Het boek wordt gecompleteerd door een lijst
van de woorden die in het boek aan de orde komen, een index, en een uitvoerige literatuurlijst.
Geert Booij
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Vilan van de Loo, Leven tussen kunst en
krant. Beata van Helsdingen-Schoevers
(r886-r92o). Journaliste en declamatrice
in Indië. 2 delen. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004- (Boekerij 'Oost en West'). - 171
+ 129 p.
ISBN 90 67182346.

'Adoe, koh terlaloe, een meisje, zij sgrijf in de
krant!' Met dergelijke uitroepen van verbazing
waren schrijvende vrouwen in Indië vertrouwd.
Hoewel ver in de minderheid - journalistiek was
immers een mannenwereld vol perkaras of kwesties - wisten deze dames zich in de Indisch-Nederlandse samenleving staande te houden. Een van
hen was Beata van Helsdingen-Schoevers, geboren op 21 maart 1886 in Madioen op Midden-Java.
Als kleindochter van een vermogend eigenaar van
koffie-, suiker- en houtkapondernemingen leek
haar een gouden toekomst beschoren. Hoewel
haar groorvader een jaar later in financiële problemen geraakte als gevolg van de Indische suikercrisis, had dat niet direct invloed op haar jeugd. Er
was voor haar een gouvernante die was opgeleid
aan het Instituut der Zusters Ursulinen te Batavia
dat garant stond voor een beschaafde, lees Neder-
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land se, vorming. De lessen aan huis bleken vruchtbaar want in 1900 deed Beate toelatingsexamen
voor de gemengde HBS in Soerabaja en slaagde.
Ze blonk uit in Duits. De overige vakken, waaronder Frans en Engels, waren net voldoende. Via de
romans in de schoolbibliotheek maakte ze kennis
met het leven in Europa, dat zo anders was dan
haar Indische wereld. Drie jaar later kwam er een
eind aan de door haar gedroomde toekomst. Geldgebrek was de boosdoener
Terug naar huis was Kertosono op MiddenJava waar haar vader een stoomrijstpellerij had.
Thuis moest ze zich onderwerpen aan de finishing touch van haar opvoeding door haar
moeder. Die bereidde Beata voor op een leven als
Indische vrouw: lady like, getrouwd met een man
in de suiker of tabak en het moederschap. Van
jongs af aan had ze zich hiertegen verzet. Jeugdfoto's tonen een opstandige Beata en in een onvoltooid dagboek herinnerde ze zich in retrospectieve: 'ik kan nu eenmaal niet kalm en deftig
zijn maar wat zou dat [...] er moet maar wat leven
in de brouwerij zijn.' Haar wereld werd die van
fietstochtjes en visites aan andere vrouwen die
meer belangstelling hadden voor de huishouding
dan voor moderne romans.
Desondanks slaagde Beata erin zich uit dit beklemmende milieu te ontworstelen. Ze wist zich
toegang te verschaffen tot de burelen van het Soerabaiasch Handelsblad waar ze vanaf 1906 'Causerieën uit de binnenlanden' publiceerde over
haar leven in Kertosono. Haar talent viel op. In
hetzelfde jaar drukte het Damesweekblad voor
Indië bijdragen van Beata af over haar uitstapjes
door de Preanger, onder haar nom de plume
'Baby'. Als 'Bébé' publiceerde ze er literaire recensies. Beata grossierde in schuilnamen, variërend van de initiaal 'P.' tot 'Binnenlander'. Ook
De Locomotief drukte bijdragen van haar af. Het
Nieuw Vrouwenleven. Maandblad voor dames
in Nederland en de Koloniën, de Haagsche Vrouwenkroniek en De Hollandsche Lelie wisten haar
eveneens te vinden.
Met haar talent sloot Beata aan bij journalistes
en schrijfsters, waaronder Lucy van Renesse die
onder het pseudoniem 'Dé-Lilah' in het Soerabaiasch Handelsblad publiceerde, en Thérèse
Hoven die als 'Fanny' voor de Java-Bode, onder
haar eigen naam voor De Sumatra-Post en De
Echo en als 'Adinda' Vrouwen lief en leed onder
de tropen (1892) schreef.
In Leven tussen kunst en krant. Beata van H elsdingen-Schoevers, journaliste en declamatrice in
Indië schetst Vilan van de Loo het leven van deze
vrouw die in 1920 overleed. In haar biografie
plaatst Van de Loo deze opmerkelijke journaliste
die ook in Solo een kunstkring oprichtte en een
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liefdadigheidstournee maakte, in de context van de
Indische cultuurgeschiedenis en in de geschiedenis
van de Indische dagbladpers. Ze breekt daarbij een
lans voor de schrijfsters die in Rob Nieuwenhuys'
Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers
en dichters over Indonesië hebben geschreven,
vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden
(1972) slechts een bijrol spelen.
Van de Loo, publiciste over Indische en Nederlandse schrijfsters over Indië, heeft ook een
bloemlezing uit Van Helsdingens oeuvre samengesteld: artikelen voor het Soerabaias Handelsblad, 'Brieven over Indië' voor De Hollandsche
Lelie en de Haagsche Vrouwenkroniek, haar
boek De Europeesche vrouw in Indië (1914), Het
Serimpi boek (postuum in 1925) en niet eerder
gepubliceerde bijdragen. Met haar bloemlezing
geeft Van de Loo een aanvulling op die van Johan Koning, Indië. Fragmenten. Causerieën en
beschouwingen over het leven in Ned. Indië over
de vrouwen het kind en hun belangrijke problemen (1929).
Uit Van de Loo's keuze klinkt de verrukking
van Beata van Helsdingen-Schoevers voor de
schoonheid van de Javaanse hofdansen, haar ergernis over de Indisch-Europese maatschappij
die synoniem was met Batavia en die ze traag en
ouderwets vond, haar verlangen naar een betere
wereld met een plaats voor de Indo-Europese
vrouwen de Nationaal-Javaansche Vereeniging
Sarekat Islam.
Afwezig in deze bloemlezing zijn Beata's bijdragen over de Duitse en Franse literatuur, haar
visie op de vrouw in het Nieuw-Romantisme en
op Verzen (1917) van Annie Salomons en Draadlooze dromen (1919) vanAda Gerlo. Deze bijdragen zijn wel te vinden in Konings bloemlezing,
zo onder andere ook Beata's pleidooi voor de
Nederlandse taal in N ederlands-Indië en haar recensie van Door duisternis tot licht ( 1 9 1 I) van Raden Adjeng Kartini. Daar staat tegenover dat Van
de Loo Beata's 'Vorstenlandsche impressies' die
al die jaren in het familiearchief bewaard bleven,
openbaarde, zo ook haar Kertosonose 'Causerieën' in het Soerabaiasch Handelsblad en haar
verslag van het congres van Indische Kunstkringen in augustus 1919.
In haar inleiding op de bloemlezing vermeldt
Van de Loo dat ze, evenals Koning, Beata's bellettristische publicaties voor het Bataviaasch
Handelsblad en haar literaire recensies voor het
Damesweekblad in Indië niet heeft opgenomen.
Dat is jammer, want voor de geschiedenis van de
Indisch-Nederlandse literatuur kunnen deze bijdragen van belang zijn. Zo ook Beata's eigen literaire proeven, die we eveneens vergeefs in beide
bloemlezingen zoeken. Desalniettemin is Van de
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Loo er in geslaagd een beeld te schetsen van deze
Indische vrouw die het Indische leven intens verafschuwde maar het tegelijk koesterde en er inspiratie in vond voor haar geschriften.
Adrienne ZUlderweg

De calvinistische voyeur: Jan Wolkers
in Zweden / Arno van der Valk. - Soesterberg: Aspekt, 20°5. 132 p. 111.
ISBN 9°-5911-1°3-6. Prijs: € 17,50
We moeten nog aan het idee wennen, maar de
laatste vijftien jaar is de Nederlandse literatuur
bezig aan een opmars in het buitenland. De vele
honderden vertalingen, zoals deze geregistreerd
staan in de database van het Nederlands Literair
Productie- en Vertalingenfonds (www.productiefonds.nllvertalingendb/search.php) spreken
letterlijk boekdelen. Niet alleen gevestigde
auteurs als Bernlef, Claus, Haasse, Mulisch en
Nooteboom zijn populair in landen als Duitsland en Frankrijk (in Duitsland verschijnen zelfs
de Gesammelte Werke van Nooteboom), maar
ook schrijvers als Abdolah, Dorrestein, Enquist,
Grunberg, De Winter en vele anderen doen het
goed, tot in talen als het Deens, Hebreeuws,
Pools en Portugees.
Dit is wel eens anders geweest. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bereikte de belangstelling voor de Nederlandse letteren in het buitenland een dieptepunt. In een interview ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
Stichting ter bevordering van de vertaling van
Nederlands letterkundig werk (de voorganger
van het Productiefonds ) in 1976, verzuchtte directeur Joost de Wit dat de belangstelling bij de
meeste buitenlandse uitgevers minimaal was en
dat veel van de uitgegeven teksten niet bleken
aan te slaan.
Des te opvallender is het dat juist in die periode het werk van J an Wolkers groot succes boekte in Zweden. De publicist Arno van der Valk,
die eerder een studie wijdde aan de buitenlandse
receptie van het werk van W.F. Hermans, geeft
hiervan een uitvoerig overzicht in De calvinistische voyeur,' Jan Wolkers in Zweden. Tussen
1969 en 1988 verschenen Zweedse vertalingen
van Wolkers' novellen en van tien van zijn romans: Turks Fruit (3 drukken), Een roos van
vlees (2 drukken), Horrible tango, Terug naar
Oegstgeest (2 drukken), De kus, De walgvogel,
De doodshoofdvlinder, De perzik van onsterfelijkheid, Kort Amerikaans en Gifsla. Daarnaast
verschenen in periodieken nog een viertal losse
novellen en een essay. De uitgaven werden niet

alleen door het publiek goed ontvangen, maar
ook uitgebreid gerecenseerd - in totaal verschenen 251 recensies - en over het algemeen positief
beoordeeld. In 1978 bracht de inmiddels populaire auteur met zijn vrouw een bezoek aan Zweden naar aanleiding van de presentatie van de
vertaling van De kus, bij welke gelegenheid hij
uitgebreid werd gefêteerd en geïnterviewd Bovendien werd Een roos van vlees in 1985 voor de
Zweedse tv verfilmd door regisseur Jon
Lindström. De uitzending riep een storm van
protest op, maar werd tevens bekroond met de
prijs voor de beste televisieproductie van het
jaar. Dankzij deze veelzijdige belangstelling
rond zijn werk was Wolkers in de jaren zeventig
en tachtig nergens buiten Nederland zo bekend
als in Zweden. Na 1988 verschenen er echter
geen nieuwe vertalingen meer en was het Zweedse Wolkers-tijdperk voorbij.
De calvinistische voyeur geeft een chronologisch-thematisch overzicht van de Zweedse receptie. Van der Valk is niet zozeer auteur als redacteur: het grootste deel van zijn boek bestaat
uit interviews (met de vertalers, de filmregisseur
en de omslagontwerper) en uit vertalingen van
Zweedse kranteninterviews met Wolkers zelf.
Daarnaast bevat het een analyse van de receptie,
van de hand van Ingrid Wikén Bonde, vertaalster
en hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Stockholm. Het boek wordt afgesloten met bibliografieën van de vertalingen en
van de recensies.
De eerste vertaalster, Rita Törnqvist-Verschuur, was gefascineerd door Wolkers' verhaal
Vivisectie en stuurde in 1965 uit eigen beweging
een vertaling naar het tijdschrift Bonniers Litterära Magasin. De bekende criticus Lars Gustafsson was hier redacteur en nam het op. Algauw volgde de vertaling van Gesponnen suiker.
Inmiddels had Törnqvist contact gekregen met
de romanschrijver en criticus Sven Delblanc, die
reeds toen tot de grootste Zweedse auteurs werd
gerekend. Deze leerde via haar het werk van
Wolkers kennen en raakte er geheel bezeten van.
Mede daarom leerde hij Nederlands en verdiepte
hij zich ook in het werk van andere Nederlandse
schrijvers. Törnqvist en hij stelden een bloemlezing verhalen uit de moderne Nederlandse literatuur samen (Moderna holländska berättare,
1969) en daarna een bundel met een keuze uit de
verhalen van Wolkers (Den ryslige snägubben
och andra novelIer, 1969). Voor beide bundels
schreef Delblanc de inleiding. Met betrekking
tot Wolkers noemt hij de bijna exotische bekoring die zijn werk voor een Zweedse lezer heeft.
'Zijn wrede verhalen spelen zich af tegen een
achtergrond die ver van ons afstaat, zowel histo-
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risch als geografisch'. Hij wijst erop dat het gezichtspunt bij Wolkers dat van een intens kijkend kind is: 'hij voelt in elke vezel de hebzucht,
de wreedheid en het egoïsme van het burgermansgezin (... ) hier is de dood de enige onontkoombare waarheid.'
Ingrid Wikén Bonde beschrijft hoe de eerste
recensenten geschokt waren door de inhoud van
Wolkers' verhalen, maar anderzijds onder de indruk waren van de frisheid van zijn taalgebruik
en zijn zwarte humor. De eerste roman, Turks
Fruit, werd enthousiast ontvangen. Gaandeweg
ontstond in de besprekingen het beeld van Wolkers als vertegenwoordiger van Eros en Thanatos. Sommige recensenten bleven zich ergeren
aan Wolkers' vulgaire taalgebruik, maar ze lieten
zich toch winnen door zijn literaire talent. Ook
werd hij nu in een internationaal kader geplaatst
en vergeleken met auteurs als Milier, Hemingway en Salinger. Op het hoogtepunt van Wolkers' roem was hij bijna een cultfiguur, wiens
persoon en werk niet alleen in serieuze kranten
werden besproken, maar ook in vakbondsbladen,
muziektijdschriften en vrouwenmagazines. Ook
wijdden diverse radioprogramma's aandacht aan
zijn werk. Een pleidooi voor de Nobelprijs is
echter nooit gehouden, maar wel is hij vereeuwigd in de Zweedse nationale encyclopedie.
Volgens de voormalige Groningse hoogleraar
scandinavistiek Amy van Marken was Wolkers'
succes in Zweden op twee manieren te verklaren.
Ten eerste doorbrak hij met zijn werk de codes
van de technocratische en bureaucratisch
Zweedse samenleving en van de intellectualistische en moraliserende Zweedse literatuur, en ten
tweede bevrijdden zijn romans de Zweden van
hun contactarmoede en frustraties. Wikén Bonde onderschrijft de eerste verklaring, maar de
tweede is volgens haar gebaseerd op een vooroordeel over de Zweedse mentaliteit.
De calvinistische voyeur is onderhoudende
lectuur voor wie geïnteresseerd is in Wolkers of
in de receptie van de Nederlandse literatuur in
het buitenland. De verzameling Wolkersiana
scandinavica is werkelijk uitputtend: op bewonderenswaardige wijze is werkelijk al het concrete materiaal betreffende Wolkers en Zweden bijeengebracht. Alleen al het in kaart brengen van
de 2 sr recensies is een prestatie. Jammer is wel
dat de drang tot volledigheid nogal eens tot overlappingen in de tekst leid t.
Inhoudelijk heb ik als voornaamste bezwaar
dat het boek teveel een feitenverzameling blijft
en te weinig analytisch is - eigenlijk is het receptie-overzicht van Ingrid Wikén Bonde het enige
echt analyserende stuk. Zo constateert Van der
Valk in één zin dat het na de jaren tachtig stil
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werd rond Wolkers in Zweden, maar hij doet
geen poging tot verklaring. En dat terwijl die
verklaring voor de hand ligt. Sinds eind jaren
tachtig heeft Wolkers namelijk geen romans
meer geschreven; daarna heeft hij voornamelijk
essaybundels gepubliceerd, die nu eenmaal per
definitie op een kleiner publiek gericht zijn en
minder gauw voor vertaling in aanmerking komen. Bovendien werden Wolkers' latere romans
ook in Nederland van mindere kwaliteit gevonden, en het is dan ook opvallend dat De onverbiddelijke tijd (NL I982) of De junival (NL I984)
niet in het Zweeds vertaald zijn, terwijl anderzijds nog in I985 het veel oudere Kort Amerikaans (NL I962) is vertaald.
Ook ontbreken vergelijkingen met andere
landen en schrijvers. Zo wordt wel vermeld dat
er een opvallend verschil is met buurland Denemarken, waar geen enkel boek van Wolk ers is
vertaald, maar ook hier ontbreekt een poging tot
analyse. Een verklaring zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er in Denemarken geen actieve vertaler en/ of vooraanstaand auteur was die een lans
brak voor de Nederlandse letteren in het algemeen en Wolkers in het bijzonder. Uit het
Zweedse succesverhaal blijkt immers wel hoe
belangrijk persoonlijke initiatieven zijn. Verder
mis ik een voor de hand liggende vergelijking
met een ander Nederlands auteur die veel succes
had in Zweden: Maarten 't Hart. In de jaren
1982-2°°3 verschenen van 't Hart negen romans
en een verhalenbundel in vertaling, die veel succes hadden. Ook van 't Hart werd een roman
(De kroongetuige) door Jon Lindström verfilmd.
En uiteraard heeft't Hart met Wolkers de nodige thematiek gemeen, zoals de streng gereformeerde jeugd en de liefde voor de natuur.
Hinderlijk voor de Nederlandse lezer is dat
Van der Valk uitsluitend de Zweedse romantitels
noemt en nergens de corresponderende Nederlandse titels. Dat Turkisk konfekt hetzelfde is als
Turks fruit is nog wel te begrijpen, maar wie
snapt dat Dronten de vertaling is van De walgvogel? En voor een lezer die het Zweeds wel machtig is, zijn spelfouten als 'holländse beratera' (p.
13, 14) in plaats van 'holländska berättare' en
'Götenborg' (p. 51,122) in plaats van 'Göteborg'
storend en bovendien overbodig, want elders is
wel de correcte spelling gebruikt.
Kortom, Van der Valk heeft een interessant
boekje samengesteld, maar met iets meer moeite
was het zeker nog interessanter geworden.
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YOURI DESPLENTER

Overgezet voor het gebed
Latijnse hymnen en sequensen in het Middelnederlands*
Until recently, litde was known about the Middle Dutch translations
of Latin hymns and sequences. This article offers a survey of these texts, starting
by situating these Latin songs in their medieval context and proceeding by describing the genesis of hymn translations in several Germanic languages (German,
English and Dutch). The discussion of different late medieval textual complexes
which contain Middle Dutch translations of these liturgical songs - such as the
psalter of the Devotio Moderna, the lay breviary and other devotional manuscript
types - sketches an oudine of the development, distribution and function of translations of Middle Dutch hymns and sequences.

Abstract -

Het lijdt geen enkele twijfel dat Latijnse hymnen en sequensen tijdens de Middeleeuwen, toen de roomse Kerk en haar rituelen het leven van veel West-Europeanen bepaalde, de bekendste en meest verspreide poëtische teksten van niet-bijbelse oorsprong waren. Hymnen, zoals Ave maris stella (Maria; AH 5 I: 140) of Vexilla regis prodeunt (Kruis; AH 50: 74),1 werden eerst en vooral gezongen in het liturgisch getijdengebed of officie (Divinum Officium), een in kerken en kloosters dagelijks terugkerende cyclus van acht gebedstijden (metten, lauden, priem, terts,
sext, none, vesper en completen). In elk van die getijden kwam een andere hymne
aan bod. Sequensen zong men daarentegen in de mis, maar die gezangen boden
evengoed een samenvatting van het thema van de liturgische viering. 2 Veel van de
duizenden hymnen en praktisch alle sequensen raakten na de Middeleeuwen in
onbruik: met de hervorming van de rooms-katholieke liturgie na het Concilie van
Trente (1545-1563) werd de tekst van nogal wat hymnen gewijzigd en werden op
vier na alle sequensen uit de eredienst verbannen (Harper 2001: 155-165). Enkel
Victimae paschali laudes (Pasen; Wipo van Bourgondië; AH 54: 12), Lauda Sion
salvatorem (Sacramentsdag; Thomas van Aquino; AH 50: 584), Veni sancte spiritus
(Heilige Geest; Stephan Langton (?); AH 54: 234) en Dies irae, dies illa (Doden; AH
54: 269) liet Rome nog als misgezangen toe)

* Dit artikel kwam tot stand na onderzoek in het kader van het doctoraatsproject 'Hymnen in het
Middelnederlands. Een onderzoek naar de aard, de verspreiding en de functie van Middelnederlandse hymnenvertalingen' (1999-2°°3), gefinancierd door het BOF (UGent), en het postdoctoraal project 'De Middelnederlandse psaltervertalingen: een exemplarische studie naar de religieuze, culturele
en maatschappelijke context van Middelnederlandse gebedsliteratuur' (2°°4-2°°7), gefinancierd
door het FWO-Vlaanderen. Met dank aan prof. dr. J. Reynaert, prof. dr. Th. Mertens en dr. G. Warnar voor hun aanwijzingen bij eerdere versies.
I Met 'AH' is de Analecta Hymnica bedoeld, de bekende editie van Latijnse middeleeuwse geestelijke liederen (zie bibliografie). Het eerste cijfer, bijvoorbeeld '51', verwijst naar de band waarin, het
tweede naar de pagina waarop het lied is afgedrukt. Aanduidingen als 'Maria' of 'Kruis' betekenen
dat de lofzang voor die gelegenheid werd gezongen. Deze verwijzingen zijn enkel naast de eerste vermelding van het lied in dit artikel geplaatst.
2 Voor 'leken' biedt Harper 2001 een duidelijke uiteenzetting van alle aspecten van de middeleeuwse liturgie.
3 In 1727 werd daaraan nog Stabat mater dolorosa (Maria; AH 54: 312) toegevoegd (De Goede 1965:
XLVII).
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In de Nederlanden werden vooral tijdens de lateMiddeleeuwen massaal vertalingen van die Latijnse liederen vervaardigd, maar veel was daarover tot voor kort
niet bekend. Een kleine opleving van interesse voor de Middelnederlandse vertalingen kwam er pas omstreeks 1960, wellicht niet toevallig in de periode dat het
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zou beslissen om de katholieke liturgie
vanaf dan in de volkstaal te houden. Op het einde van die korte periode van belangstelling was naar de vertalingen in proza evenwel nog steeds zo goed als geen
onderzoek verricht. Zo kon een Utrechtse musicoloog in 1965 enkel melden dat
het er veel meer waren dan de vertalingen op rijm (De Goede 1965: XLIX). Dat de
meeste Middelnederlandse hymnen- en sequensenvertalingen inderdaad in proza
zijn geschreven, moet aan de basis liggen van de lang gering gebleven wetenschappelijke interesse voor dit teksttype: tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw
gold in de medioneerlandistiek immers een heel strikte opvatting over Middelnederlandse 'literatuur' en was er voor de meeste prozateksten geen aandacht. Toen
de nadruk op de inbedding van Middelnederlandse teksten in de toenmalige cultuur kwam te liggen (historisering) en het functioneren van allerlei geschriften op
grotere belangstelling kon rekenen (Van Oostrom 1992: 262-263), was de tijd wel
rijp voor onderzoek van Middelnederlandse prozateksten, waaronder dus de
meeste vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen.

I

Latijnse hymnen en sequensen in de middeleeuwse cultuur

Dat de hymne in het officie en de sequens in de mis werd gezongen, is een correcte, maar tevens vereenvoudigde voorstelling van zaken. Hymnen en sequensen
doken als gevolg van hun bekendheid vanuit de liturgie immers op in heel verschillende uitingen van het religieuze en culturele middeleeuwse leven. Door hun
ritme en vorm konden ze bijvoorbeeld gemakkelijk in gedramatiseerde processies
en in het liturgisch drama geïntegreerd worden. Zo trok de omgang van Palmzondag in het elfde-eeuwse Canterbury naar de stadspoort waar in beurtzang met
kinderen op de toren de hymne Gloria laus et honor tibi (Palmzondag; Theodulphus van Orléans; AH 50: 160) werd gezongen.4 De dialoog tussen Maria Magdalena en de discipelen in de paassequens Victimae paschali laudes (De Boor 1967:
101-111) verlevendigde dan weer het liturgisch drama) De invloed van hymnen
en sequensen bleef echter niet tot het liturgische domein beperkt. Aankomende
kloosterlingen maakten zich in de schoolbanken immers een corpus van Latijnse
kerkliederen eigen dat ze op gezette tijden tot op het einde van hun leven te zingen kregen. Die gezangen hadden vanzelfsprekend een grote invloed op de zangers én op de teksten die zij soms zelf dichtten. Talrijk zijn dan ook de ontleningen van versregels uit oudere hymnen,6 niet alleen binnen hetzelfde genre. Denken we bijvoorbeeld aan Hadewijch, die in het eerste van haar Strofische Gedich4 Zie Young 1933, I: 91 en De Loos 2001: 40.

5 Ook andere lofzangen functioneerden in het liturgisch drama, zoals de sequens Mane prima sabbati (AH 54: 214) en de hymneJesu nostra redemptio (AH 51: 95) in de paasspelen (zie respectievelijk
Young 1933, I: 278, 288 en 331-333) en de hymne Hostis Herodes impie (AH 50: 58) in het Herodesspel uit Munsterbilzen (zie Young 1933, II: 75-84 en De Loos 2001: 37-38).
6 Vooral franciscanen pasten graag toe wat Szövérffy regelmäflige Zeilenentlehnung noemde, eigen-
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ten Latijnse verzen uit de Mariasequens Mirae iubar pietatis (AH 40: 91) zou hebben ingevoegd en voor het vijfenveertigste daadwerkelijk ontleend heeft aan de
Mariasequens Mariae praeconio (AH 54: 391).7 Politieke of militaire gebeurtenissen, zoals in onze streken de vervolging van de moordenaars van Karel de Goede
(tII27) door Lodewijk de Dikke, werden in nabootsingen van kerkliederen bezongen. 8 Het beste blijkt de algemene bekendheid van de Latijnse hymnen en sequensen evenwel uit de vele parodiërende drinkliederen. Zo transformeerde de
twaalfde-eeuwse Mariasequens Verbum bonum et suave (AH 54: 343) in drankhuizen op eenvoudige, maar succesvolle wijze in Vinum bonum et suave. 9 Dat de liturgische liederen die hier centraal staan ook in andere lagen van de maatschappij
gemeengoed waren, is af te leiden uit de subtiele verwijzingen ernaar in dichtwerken als Ysengrimus (Lehmann 1963: 168), Chaucers Canterbury Tales (Weber
1969: 32) en Dantes Divina Commedia (Balboni 1971).

2

Vroeg- en hoogmiddeleeuwse vertalingen

Hymnen als Ave maris stella of Veni creator spiritus (AH 50: 193), gedichten waar-

aan volledige wetenschappelijke studies zijn gewijd (respectievelijk Lausberg
1976 en 1979), vallen niet licht te begrijpen. Een anglist vatte het kernachtig samen
toen hij stelde dat de meeste hymnen en sequensen geschreven zijn in a tightlystructured syntax and a richly connotated and often highly allusive vocabulary
(Pezzini 1991: 298). Van kloosterlingen werd zeker in de vroege Middeleeuwen
verwacht dat ze het psalter en het liturgisch officie, beide in het Latijn, van buiten
kenden, maar veelal werd toekomstige geestelijken ook de inhoud van die teksten
bijgebracht. Een snelle introductie gebeurde in die periode bijvoorbeeld via interlineaire vertalingen. Zo stamt uit het eerste kwart van de negende eeuw een Oudhoogduitse interlineaire hymnenvertaling, de zogenoemde Murbacher Hymnen,IO
die in een onderwijssituatie functioneerde (Henkel 1988: 67). Ook gelijksoortige
Engelse vertalingen zijn bekend, evenwel pas uit de elfde eeuw (Gneuss 1968: 85101). Uit onze contreien zijn er daarentegen helemaal geen overgeleverd. In het
oosten van ons taalgebied werd in de negende of tiende eeuw wel een Oudnederfrankische interlineaire vertaling van het psalter vervaardigd, de Wachtendonckse
psalmen, die slechts gedeeltelijk tot ons is gekomen. 1I Zulke interlineaire psalmoverzettingen gingen in Duitstalig gebied soms vergezeld van hymnenvertalingen, 12 wat het mogelijk maakt dat ook de Wachtendonckse psalmen oorspronkelijk
aan een (niet overgeleverde) interlinair vertaalde hymnencollectie waren gekoppeld.
lijk een techniek uit de vagantenlyriek (versus cum auctoritate; zie Szövérffy 1972: 527), waarbij elke
strofe met het incipit van een oudere hymne werd afgesloten.
7 Zie hierover Bosch 1974: vooral 171-177 en Grijp 1992.
8 Voor Vexilla regis prodeunt / Et rex praecedit regie over Karel de Goede, zie Szövérffy 1992-94, II:
106.
9 Zie Lehmann 1963: 124-129,241-47 en Szövérffy 1992-94, II: 392-394.
10 Inleidend hierover: Sonderegger 1987.
I I Een heldere introductie tot de Wachtendonckse psalmen in Quak/Van der Horst 2002: vooral 2 526 en 64-78.
I2 Ik denk aan de zogenoemde Millstätter Interlinearversion (ca. 1200; Kirchert 1987: kol. 534).
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Volledige, op zichzelf staande vertalingen van liturgische hymnen en sequensen
werden in drie Germaanse taalgebieden - het Engelse, het Duitse en het Nederlandse - niet vroeger dan de veertiende eeuw gemaakt. Voor die vaststelling zijn in
het verleden een aantal verklaringen naar voren geschoven. De belangrijkste daarvan is dat de behoefte aan volledige vertalingen vóór 1300 eenvoudigweg ontbrak:
wie dan hymnen en sequensen zong, in hoofdzaak geestelijken, kende ze van buiten en begreep ze meestal (Gneuss 1968: 210). Het schrijven van kunstige, berijmde vertalingen loonde gedurende de hele Middeleeuwen nauwelijks de moeite. Als
een vertaler erin slaagde de brontekst helemaal te doorgronden en een mooie vertaling te maken, dan mocht hij er zeker van zijn dat hij die meestal slechts voor
God en zichzelf had geschreven (Pezzini 199 I: 298). Dat dit geen boutade is, blijkt
uit het feit dat van de weinige berijmde Middelnederlandse hymnenvertalingen
meestal slechts één bron bekend is.'3 Het functiebereik van poëtische overzettingen die bovendien op de melodie van de Latijnse liederen konden worden gezongen, was erg beperkt (Pezzini 1991: 298). In een liturgische context konden die in
elk geval niet aan bod komen, want de voertaal was en bleef daar het Latijn. Trouwens, tot ver in de veertiende eeuw was niet iedereen het ermee eens dat liturgische teksten via de volkstaal voor niet-geestelijken toegankelijk werden. Die opvatting was vanzelfsprekend ingegeven door het feit dat sommige ketterse bewegingen, zoals de Engelse lollards, niet-geautoriseerde vertalingen van de Bijbel en
de liturgische boeken verspreidden (Gneuss 1968: 227).

3 Het keerpunt

Het verschijnen van op zichzelf staande hymnen- en sequensenvertalingen, ruw
geschat vanaf 1300 dus, doet dan ook de vraag rijzen naar de legitimiteit én de
functie van die teksten. Met de interlineaire overzettingen zullen weinigen problemen hebben gehad: die werden immers niet 'horizontaal', maar 'verticaal' gelezen,
in nauwe samenhang met de Latijnse versie waarboven ze genoteerd waren. Ze
vervingen die brontekst niet. Ook de hymnenvertalingen van de Engelse franciscaan William Herebert (tI333) leidden voorzover bekend niet tot negatieve opmerkingen: hij laste ze namelijk ter illustratie in zijn preken in,'4 het deel van de
13 Slechts elf berijmde Middelnederlandse vertalingen van liturgische hymnen en sequensen kon ik
optekenen: (I) Ave maris stella: Ave sonder wee sterre der zee / gods moeder niet on twee (hs. Brussel,
KB, 2559-62: fol. 88r); (2) Cultor Dei memento (vasten; Prudentius; AH 50: 29): Goidts minnaer uutvercoren / Denct hoe syt herboren (hs. Brussel, KB, 2955-56: fol. I38r-v); (3) Vexilla regis prodeunt:
Oosterman 1995: R 222; (4) Id.: Des coninghs wympel toenen hem des eruces erafft / gheefft sijnen
schijn dair aen myt vleisch ghehanghen hefft (hs. Brussel, KB, 11797: fol. 2I8v-2I9r); (5) Ave mundi
spes maria (Maria; PL 217, kol. 917): Oosterman 1995: R 82 en (6) R 172; (7) onbekend (Vincentius):
Grote lyden ende grote striden / om godes willen nu te liden (hs. Brussel, KB, 5106: fol. 37va-b); (8) 0
beatae Margaretae (Margaretha; AH 44: 200): Hoe ghenoechlijc is die hoochtijt der glorioser maghet
sinte mergriet / Want van haren edelen strijt die heilighe kerc haer nu verblijt (hs. Den Haag, KB, 71
J 71: fol. I 72r-v en hs. Leiden, UB, Ltk. 276: fol. 9sva-96rb). Over deze acht, zie Desplenter 2004: 486489. Drie andere vertalingen - die vóór het in mijn onderzoek gehanteerde grensjaar 1565 werden
vervaardigd - konden op de melodie van het Latijnse lied worden gezongen: men raadplege het RNL,
T487 (Ave maris stella), T68I(Christe qui lux es et dies (completen; AH 51: 21)) en T685 (idem).
14 Zie Gneuss 1968: 221-222 en Pezzini 1991: 299 e.v.
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mis dat in de volkstaal mocht gebeuren. Dat de kerkelijke autoriteiten vertalingen
van liturgische liederen zelfs apprecieerden, kan blijken uit de scheppingen van de
zogenoemde Mönch von Salzburg (tweede helft veertiende eeuw). Zijn overzettingen waren geschikt om gezongen te worden en hij dichtte ze oorspronkelijk
voor het aartsbisschoppelijk hof in Salzburg. ' j In het Middelnederlands is er van
vergelijkbare initiatieven, van overzettingen die gezongen of in preken verwerkt
werden, althans uit de veertiende-eeuw, geen spoor meer. Het is natuurlijk denkbaar dat dergelijke vertalingen toen niet zijn gemaakt. Alles bij elkaar zijn de voorbeelden uit het Engelse en Duitstalige gebied op één hand te tellen, wat duidelijk
maakt dat het om creaties van enkelingen gaat. Mogelijk ontbrak het in die periode in ons taalgebied aan individuen die zulke teksten wilden dichten of aan een
omgeving die het kunstig vertalen van liturgische liederen stimuleerde.
De eerste Middelnederlandse vertalingen van hymnen staan niet op zichzelf,
maar maken deel uit van een West-Vlaamse volks talige versie van de getijden van
Maria, onser vrouwen ghetide na de ordenancie van rome. Het gaat om de prozavertalingen van twee Mariahymnen, Ave maris stella en Quem terra pontus aethera (AH 50: 86). Bekender zijn de Mariagetijden van Geert Grote (zie verder), maar
geruime tijd eerder bestond er in het zuiden van de Nederlanden dus al een ande-

re Middelnederlandse versie. Het oudste afschrift daarvan bevindt zich in hs. 5t.Peters burg, Biblioteka Akademii Nauk, 0 257 (olim XX.I.LXIII; fol. I07r-I36r; ca.
132 5- I 350).'6 Om vast te stellen voor welk publiek die Mariagetijden in de volkstaal werden overgezet, moeten we kort ingaan op wat we weten over het dagelijks
gebed in laatmiddeleeuwse religieuze gemeenschappen. Die kennis zal ons verder
nog van pas komen. In de regel waren kloosterlingen van de bekende ordes (zoals
de benedictijnen, de reguliere kanunniken van Augustinus of de franciscanen én
hun vrouwelijke tegenhangers) verplicht dagelijks het officie (in het Latijn) te
houden. De teksten van dat liturgisch getijdengebed waren vanaf de elfde eeuw in
het brevier opgetekend. '7 Naargelang van de dag baden kloosterlingen officies
voor specifieke heiligen, die in de sectie' eigen der heiligen' (sanetorale ) van het
brevier genoteerd waren, of officies voor specifieke feesten, die in de sectie 'tijdeigen' (temporale) van het brevier te vinden waren. Het brevier bevatte nog een derde deel, het zogenoemde 'gemeenschappelijke der heiligen' (commune sanctorum), met de officies voor onder meer de apostelen, de martelaren of de maagden
in het algemeen. Het (kleine) getijde van Maria behoorde strikt genomen niet tot
het officiegebed: het werd in veel kloosters wel dagelijks gelezen, maar niet altijd
gezamenlijk of in het koor (Harper 2001: 133). Het Mariagetijde is dan ook niet als
een liturgisch, maar als een paraliturgisch getijde te beschouwen en aanvankelijk
was het daarom slechts als aanhangsel in het brevier opgenomen. Vanaf de veertiende eeuw kwam het in het horarium (=Latijns getijdenboek) terecht (Van Dijk
199°: 158), een gebedenboek voor de privé-devotie dat niet tot de liturgische boeken mag worden gerekend. Het werd al snel in verscheidene volkstalen overgezet.
Leken - volgens het kerkelijk recht iedereen die niet tot de clerus behoorde of de
drie kloostergeloften had afgelegd (Van Dijk/Mertens 1993: 354 en 358) - be15 Over de Mönch van Salzburg, zie Wachinger 1989.
16 Zie Deschamps 1997 en de daar opgegeven literatuur.

17 Het brevier integreerde oHicieboeken als het psalter of het hymnarium in één boek.
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schikten meestal niet over de mogelijkheid of de godsdienstige ijver om zich verschillende malen per dag aan het gebed te wijden. Dat was voor hen ook geen verplichting. Wel baden velen in hun getijdenboek en de vroomsten onder hen, zoals
de begijnen, deden dat dagelijks. Vooral deze geëngageerden moeten behoefte aan
vertalingen hebben gehad, want vaak was hun kennis van het Latijn beperkt of onbestaande. Volks talige versies van bijbelse of (para)liturgische teksten waren in die
tijd echter controversieel. De Zuid-Brabantse monnik bekend als de 'Bijbelvertaler van 1360' was er zich bijvoorbeeld heel goed van bewust dat zijn vertaalactiviteiten niet door iedereen werden aanvaard!8
Toch vertaalde een West-Vlaming vóór ongeveer 1325 de Mariagetijden,'9 een
tekstencomplex dat in hs. St.-Petersburg, BAN, 0 257 onder meer met de eerste
Middelnederlandse versie van het psalter ('Vlaams-Brabantse standaardredactie';
fol. rr-104v) gecombineerd werd. Verder bevat dat handschrift typische componenten van een getijdenboek zoals de dodenvigilie (fol. 143r-149v), vertalingen
van geestelijke teksten voor 'beginners' zoals de zeven hoofdzonden (fol. 267V) en
de tien geboden (fol. 268r-269r), maar ook het oudste Middelnederlandse epistolarium (fol. 151r-25 5V) en de eerste Nederlandse Apocalypsvertaling (fol. 275r306v). Een exact profiel van de geïntendeerde gebruiker laat zich moeilijk schetsen, maar we hebben wel meer kans om bij een Latijnonkundige, religieuze vrouw
dan bij een monnik uit te komen. De aanwezigheid van vertaalde misteksten (de
epistellessen), een vertaald psalter (met in de marges de beginwoorden van de Latijnse verzen) en andere geestelijke geschriften wijst op een gebruiker die in een
meer dan gemiddelde mate aan het religieuze leven deelnam, maar niettemin behoefte had aan vertalingen van een groot aantal liturgische teksten. Een begijn of
een kloosterlinge kon het handschrift met andere woorden heel goed gebruiken.20

4 Grotes getijdenboek: het begin van de noordelijke vertaaltradities van
hymnen en sequensen
Voorzover ik kon nagaan, zijn de twee Mariahymnen uit het West-Vlaamse getijde en de exemplaren in het getijdenboek van Geert Grote de enige Nederlandse
hymnenvertalingen uit de veertiende eeuw. Raakten we bij het West-Vlaamse getijdenboek niet erg ver wat de doelgroep van het tekstencomplex betreft, dan hebben we bij dat van Geert Grote, door een aantal biografische gegevens, iets vastere grond om een these op te bouwen. Zo is bekend dat de koopmanszoon uit Deventer er pas op het einde van zijn leven toe kwam om enkele getijden in de volkstaal op te stellen. In 1383, nadat hij jarenlang als prediker was rondgereisd, legde
de kerkelijke overheid hem een preekverbod op en trok hij zich gedurende de laat18 In de proloog op zijn vertaling van het Oude Testament alludeert hij op eventuele kritiek (De
Bruin 1977: 3).
19 De tekst in hs. St.-Petersburg, BAN, 0 257 is nogal corrupt, wat op een langere overlevering kan
wIJzen.
20 Het handschrift bevat een achttiende-eeuws eigendomsmerk van Bethlehem, een klooster van de
reguliere kanunniken van Augustinus in Herent (Leuven) dat pas in 1407 werd gesticht (zie StookerfVerbeij 1997, n: 198 en nr. 61 I). Deze mannelijke geestelijken waren dus zeker niet de geïntendeerde gebruikers van de West-Vlaamse teksten.
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ste maanden van zijn leven terug in zijn ouderlijk huis. Van die woning had hij in
1374 grotendeels afstand gedaan opdat een aantal vrouwen van bescheiden afkomst er op devote wijze konden samenleven. 2' Wellicht was het voor hen dat
Grote een aantal getijden in het Latijn samenstelde en vervolgens in het Nederlands vertaalde. Dat de Latijnse teksten inderdaad eigen creaties zijn, blijkt uit de
vaststelling dat zijn Mariagetijde met geen enkel bekend Latijns exemplaar overeenstemt (Gorissen 1968: 84-87). Waarom Grote niet eenvoudigweg een bestaande Latijnse versie vertaalde, is niet duidelijk, maar het is daardoor wel zeker dat
zijn getijden niet konden dienen als 'simultane' vertaling bij paraliturgische, Latijnse getijden. Het volledige getijdenboek van Grote bevat naast de Mariagetijden
trouwens nog een kalender, de getijden van de Heilige Geest, de korte en lange getijden van het Heilig Kruis, de getijden van de Eeuwige Wijsheid, de zeven
boetpsalmen, de litanie van alle heiligen en de dodenvigilie. 22 In de vele honderden
overgeleverde exemplaren zijn evenwel niet altijd alle componenten opgenomen.
De getijden bevatten ook niet allemaal vertalingen van liturgische hymnen: alleen
Ave maris stel/a, Quem terra pontus aethera en Fit porta Christi pervia (Walpole
1966: nr. 88) uit de getijden van Maria en Veni creator spiritus uit die van de Heilige Geest zijn liederen die in het liturgisch officie werden gezongen. 23

Voor het privé-gebed, waarin de net aangehaalde hymnenvertalingen functioneerden, vertaalde iemand zeker vóór het einde van de veertiende eeuw ook enkele sequensen. Die overzettingen maakten eveneens deel uit van grotere tekstencomplexen, 'votiefmissen' genaamd. De Latijnse originelen van die missen zijn
min of meer met paraliturgische getijden vergelijkbaar, want het gaat om missen
die naast de voorgeschreven vieringen voor een bijzondere gelegenheid of specifieke devotie werden gehouden (Harper 200 I: 319). Ze zijn bijvoorbeeld opgenomen in horae van Bourgondische oorsprong en in sommige van die Latijnse getijdenboeken staan tot zeven misformulieren, één voor elke dag: voor de Drievuldigheid, de doden, de Heilige Geest, Alle Heiligen, het Sacrament, het Kruis en
Maria (Gorissen 1973: 77-112). Het merendeel van die missen is ook in het Middelnederlands vertaald en maakt, voorzover ik kon nagaan, hoofdzakelijk deel uit
van Noord-Nederlandse handschriften die vaak getijden van Grote bevatten. In
geen enkel Middelnederlands getijdenboek komen de zeven missen echter samen
VOOr.24 Hs. St.-Petersburg, Biblioteka gosudarswennaja publicnaja imeni Saltykowa Scedrina, Goll. O.v.I, Ia, een boek dat uit 1398 zou dateren/ 5 bestaat bijvoorbeeld uit een aantal getijden van Grote en uit de Middelnederlandse versies van de
votiefmissen voor Maria en de Drievuldigheid. De eerste mis bevat de ongetwijfeld oudste Nederlandse vertaling van de sequens Ave praeclara maris stella (AH
50: 313), Wes ghegruet maria seer claer sterre des meers opverresen uut gode tot
enen lichte der heiden (fol. 77v-80r), de tweede die van de sequens Benedicta /
semper sancta (AH 53: 139), Ghebenedijt si alto es die heylighe drievoudicheit die
21 Over het Meester Geertshuis, waaruit de zusters van het gemene leven zijn voortgekomen, zie
Post 1968: 259-272 en aanvullend Weiier 1995.
22 De recentste editie van Grotes getijdenboek is Van Wijk 1940. Nieuwere bevindingen in Gorissen 1968, Van Dijk 1990 en Van Dijk 1993.
23 De overige ymnen in Grotes getijden zijn vertalingen van paraliturgische gezangen.
24 Zie ook Gorissen 1973: 82-83.
25 Het handschrift heeft computtafels voor 1398-1462 (fol. 13r-16v; Lievens 1963: nr. 138).
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godhede als die enichede mede ghelike in glorien (fol. 89r-90v). Het zijn totnogtoe
de enige bekende Middelnederlandse vertalingen van Latijnse sequensen uit de
veertiende eeuw.
Om de vraag te beantwoorden waarom in de Middeleeuwen Latijnse liturgische
liederen naar onze taal werden overgezet, moeten we ook oog hebben voor de gebruikssfeer van die vertalingen. Grotes getijdenboek mag dan oorspronkelijk
voor de vrouwen in zijn huis geschreven zijn,>6 kort nadien al én in de eeuwen
daarna vond het zijn weg in kringen van heel diverse aard. In het algemeen kan dat
publiek omschreven worden als vromen die onvoldoende Latijn kenden en, in tegenstelling tot geestelijken, geen liturgische verplichtingen hadden. Wie dat getijdenboek daadwerkelijk las, is door het veelal ontbreken van bezitters- of geb ruikersmerken nog moeilijk te achterhalen. Met behulp van het repertorium van
Stooker en Verbeij (1997) kunnen een aantal vroeger geopperde veronderstellingen wel min of meer worden bevestigd. Het getijdenboek was hoofdzakelijk in
vrouwengemeenschappen populair en dan vooral in die huizen waar het liturgisch
officie niet werd gehouden. Ook in begijnhoven, waar de Moderne Devotie over
het algemeen geen rechtstreekse invloed had, waren de getijden van Geert Grote
gekend. Hoe hoger het intellectuele niveau, hoe meer er in vrouwengemeenschappen bovendien getijdenboeken werden vervaardigd. In mannenhuizen lag de belangstelling een heel stuk lager. Wel hebben vooral de reguliere kanunniken handschriften met Grotes getijden gekopieerd, waarschijnlijk veelal in opdracht. De
exemplaren die effectief tot het bezit van de regulierenkloosters behoorden, moeten voor de lekenbroeders bedoeld zijn geweest. Die namen niet aan het officie
deel. Grotes getijden waren echter ook verre van onbekend bij 'echte' leken, mensen die in de wereld leefden. Uit de vaak luxueuze exemplaren die in hun bezit waren, mogen we afleiden dat in elk geval de hogere klasse zich zo'n boek aanschafte. Ook bij deze groep blijken vooral de vrouwen interesse in de getijden te hebben gehad.27 Een merkwaardige vaststelling is nog dat het omstreeks 1400 voornamelijk de luxe-getijdenboeken zijn die Middelnederlandse versies van de hierboven besproken votiefmissen bevatten. Wilden rijke stedelingen zich zo via hun
Middelnederlandse getijdenhandschriften, die soms ter gelegenheid van een huwelijk op bestelling werden gekopieerd en verlucht,>8 aan de hoge adel spiegelen?
Het is immers bekend dat in die periode een aantal 'Nederlandse' edelvrouwen
Latijnse horae van Bourgondische oorsprong bezaten waarin Latijnse votiefmissen waren opgenomen (Gorissen 1973). Middelnederlandse missen blijken trouwens een tijdelijk fenomeen te zijn geweest: na 1450 verdwijnen ze uit de rijkversierde getijdenboeken en duiken ze enkel nog sporadisch op in 'gewone' manuscripten.

26 Andere vrouwengemeenschappen waar het gedachtegoed van de Moderne Devotie zich zou ontwikkelen, waren er vóór Grotes dood (1384) nauwelijks; zie WeiIer 1995: 131, aangevuld met Van
Luijk 2004.
27 Deze conclusie is gebaseerd op een analyse van de getijdenboeken in Goldene Zeit 1990. Zo zijn
er van de 5I volkstalige getijdenboeken in die catalogus veertien zeker of hoogstwaarschijnlijk voor
een vrouw bedoeld of door een vrouw gebruikt. Van geen enkel is een man als opdrachtgever bekend.
28 We kunnen hiervoor wijzen op hs. New York, PML, M. 6°78 (ca. 1494; zie Goldene Zeit 1990: nr.
101).
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5 Het Middelnederlands lekenbrevier duidelijker omlijnd
Het aantal Middelnederlandse hymnen- en sequensenvertalingen in veertiendeeeuwse bronnen is al bij al dus gering. Wie er devotieboeken op naslaat die daarentegen in de tweede helft van de vijftiende eeuw in onze contreien zijn geschreven, zal merken dat dergelijke teksten daar wél massaal aan te treffen zijn. Ze zijn
dan bijvoorbeeld opgenomen tussen 'gewone' gebeden of maken deel uit van afgesloten collecties, Middelnederlandse hymnaria eigenlijk. In het noorden van de
Nederlanden vormen zulke verzamelingen het einde van een lange ontwikkeling. 29 De ononderbroken hymnencollectie in het Noord-Hollandse hs. Amsterdam, UB, xv E 21 (ca. 1470-1480; Hülsmann 2000: nr. 5) telt bijvoorbeeld een zeventigtal vertaalde hymnen (fol. 178vb-197vb) en is duidelijk een bestand van teksten die in verschillende vertaaltradities hun oorsprong hebben en al decennialang
circuleerden, het is geen Latijns hymnarium dat in één keer werd vertaald. De
vraag is dan ook wanneer, waar en vooral waarom men in het noorden systematisch met het vertalen van hymnen en sequensen is begonnen.
Het precieze beginpunt van de oudste vertaaltraditie blijft buiten de directe
waarneming, dus dat zal in wat volgt met een aannemelijke hypothese moeten

worden gereconstrueerd. Zeker is wel dat het vóór 1430 ligt. In een getijdenboek
dat in dat jaar in het oosten van de noordelijke Nederlanden werd geschreven, hs.
Haarlem, Teylers Museum, 76 (CMD-NL n: nr. 399), bevinden zich naast de gebruikelijke inhoud namelijk enkele hymnenvertalingen die niet in veertiende-eeuwse
bronnen overgeleverd zijn. Uit de dialectkenmerken blijkt evenwel dat die teksten
niet in het oosten, maar wel ten westen van de Ijssel werden geschreven. De bewuste vertalingen komen verder ook (bijna) uitsluitend voor in vijftiende-eeuwse
devotieboeken uit het westen en wel het vroegst in de zogenoemde 'lekenbrevieren'. Voor deze boeken is al meer dan twintig jaar een degelijke definitie van de inhoud voorhanden, maar precieze gegevens over de meeste andere aspecten (ontstaan, gebruikers, verspreiding) ontbraken nog. Biemans omschreef 'lekenbrevieren' als
'[ ... ] codices waarvan de inhoud hoofzakelijk bestaat uit bestanddelen die aan het brevier
ontleend zijn: de (liturgische) teksten voor het officie - als getijdengebed -, zowel voor
het tijdeigen (proprium de tempore), het eigen der heiligen (proprium sanctorum) als
voor het gemeenschappelijke der heiligen (commune sanctorum); de psalmen en cantica
cum annexis in de standaardredactie der Moderne Devotie; een kalender en computistische tafels [... (Biemans 1984: 105)'

r

Van de handschriften die aan die definitie voldoen, dateren er met grote zekerheid
twee uit het tweede kwart van de vijftiende eeuw; de overige werden omstreeks of
na 1450 vervaardigd,3° Een grondige analyse van die twee in combinatie met een
29 In het vervolg van dit artikel concentreren we ons op de noordelijke vertalingen. De conclusies
over publiek en vertaal strategieën gelden evenwel ook voor de zuidelijke (voor de laatste, zie Desplenter 2004: 451-486).
30 Het gaat om hs. Parijs, BN, ms. néerl. 95 (Delft; ca. 1436) en hs. Kaapstad, NB, MS 3.b.17 (Utrecht/
Gouda; 1425-1450); zie respectievelijk Biemans 1984: nr. 104 en Steyn 2002: 142-146 (met dank aan
dr. 1. de Loos, dr. G. Gerritsen-Geywitz en drs. M. Hülsmann die mij belangeloos nuttige informatie over nogal wat handschriften uit hun eigen onderzoek verschaften).
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derde lekenbrevier en de toetsing van de resultaten aan jongere exemplaren bracht
onbekende feiten aan het lichtY Bij de vertalingen van liturgische teksten in het
algemeen en hymnen in het bijzonder zijn met name een aantal functie- en verspreidingspatronen te ontwaren die mogelijk ook voor andere vormen van Middelnederlandse geestelijke prozaliteratuur uit de vijftiende eeuw hebben gegolden. Vooraleer we daarop kunnen ingaan, moeten we een wezenlijk onderdeel van
het lekenbrevier van naderbij bekijken, het psalter van de Moderne Devotie.
Door de wijze waarop de Middelnederlandse bijbelteksten onder leiding van
c.c. De Bruin werden uitgegeven,3 2 krijgt men de indruk dat de psalters in de vertaling van de Moderne Devotie zoals het bijbelboek gestructureerd waren: de
psalmen in numerieke volgorde (I - 150) zonder onderbreking na elkaar. Binnen
hetzelfde project gaf Biemans in de catalogus van de Middelnederlandse bijbelhandschriften echter al aan dat deze of gene psalter '[ ... ] kon gebruikt worden als
een psalterium per hebdomadam, dwz. het is voorzien van een ordening waarin
alle 15° in een cyclus van zeven dagen gelezen kunnen worden' (Biemans 1984:
114). Uit eigen onderzoek van een groot aantal Middelnederlandse psalters blijkt
echter dat de visie op die boeken net omgekeerd moet worden: niet het psalter met
een liturgische ordening vormt de uitzondering, maar dat zonder een dergelijke
opmaak. Het psalter van de Moderne Devotie is met andere woorden van bij het
begin een vertaling van het liturgische en niet van het bijbelse boek geweest. Onder meer de aanwezigheid van vier vertaalde Latijnse hymnen 'verraadt' die opzet.
De meeste psalters van de Moderne Devotie bevatten immers vertalingen van de
hymnen voor de 'kleine uren' (de priem, de terts, de sext en de none ),33 teksten die
niet uit de Bijbel, maar wel uit het breviergebed komen. Het gaat respectievelijk
om Nu dat die sterre des lichts verresen is (lam lucis orto sidere; AH 5I: 40), Nu heilighe gheest een mitten vader (Nunc sancte nobis spiritus; AH 50: 19), Machtich re-

giere waerachtighe god die matighes die stonden der dinghen (Rectorpotens verax
deus; AH 50: 20) en God die taye crachte der dinghen (Rerum Deus tenax vigor; AH
50: 20).34

Aan dat liturgisch psalter werd in de eerste decennia van de vijftiende eeuw een
elementair bestand van vertaalde officies uit het brevier gekoppeld. Dat valt opnieuw uit de hymnen, ditmaal in die liturgische getijden, af te leiden, want het gaat
telkens om dezelfde vertalingen van dezelfde liederen. Het zo verkregen 'basislekenbrevier' , zoals ik het noem, is geen Middelnederlandse versie van het volledige
Latijnse brevier, maar bestaat, naast het psalter, in de eerste plaats uit de vertaalde
liturgische teksten voor de belangrijkste liturgische feesten: Kerstmis, Epifanie,
Beloken Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Sacramentsdag, Drievuldigheid en de
Kerkwijding)5 Deze vertalingen van officies uit het temporale-deel van het bre31 Het derde lekenbrevier is hs. Utrecht, UB, 1039 (Utrecht; ca. 1453); zie StookerNerbeij 1997,11:
nr. 1212.
32 Codices manuscripti Sacrae Scripturae/Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten, Leiden
1970-1984.
33 In enkele psalters zijn tussen de psalmen meer hymnenvertalingen opgenomen dan de hier opgesomde; zie ook Desplenter 2002: 127-128.
34 De incipits zijn naar hs. Kaapstad, NB, MS 3.b.17 (eerste) en hs. Parijs, BN, ms. néerl. 95 (overige).
Over het algemeen bevinden deze hymnenvertalingen zich in psalm 118, de lofzang die in het Latijnse officie tijdens de kleine uren werd gezongen.
35 Mogelijk behoorde ook de dienst van Goede Vrijdag (het ambacht) tot dat basisbestand.
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vier werden van enkele overgezette getijden uit het eigen der heiligen (sanctorale)
vergezeld, met name die voor Andreas, Petrus en Paulus, Maria Magdalena, Tenhemelopneming van Maria, Johannes de Doper, Geboorte van Maria, Michäel,
Franciscus, Allerheiligen, Martinus en Katharina. Een laatste complex van teksten
dat tot dat basislekenbrevier behoort, bestaat uit vijf vertaalde officies uit het commune sanctorum of gemeenschappelijke der heiligen (voor de apostelen, één martelaar, meer dan één martelaar, een belijder en een maagd). Deze collectie van 24 in
het Middelnederlands overgezette liturgische officies moet op een bepaald moment in zijn geheel in een groter gebied zijn geïntroduceerd. Het bevindt zich immers in handschriften die vóór of omstreeks 145 0 in Utrecht, Delft of Amsterdam
(bijvoorbeeld in hs. Den Haag, KB, 74 G 6 (ca. 1450-1455; Hülsmann 2000: nr. 10»
- met andere woorden in de belangrijkste steden in het westen van de noordelijke
Nederlanden - werden vervaardigd of gebruikt en ook in jongere devotieboeken)6 Biemans' veronderstelling omtrent de compositie van de Middelnederlandse lekenbrevieren, namelijk dat ze allemaal vertaalde officies voor het hele jaar bevatten en dat die bijvoorbeeld over twee banden waren verdeeld (Biemans 1984:
105), stemt niet overeen met de overgeleverde manuscripten. Een vertaling van
een volledig Latijnse brevier in de middeleeuwse Nederlanden is immers nooit gemaaktY

6 Ontstaans- en gebruikscontext van het basislekenbrevier
Uit verschillende aspecten van het hierboven omschreven bestand van vertaalde
liturgische officies blijkt dat het, net als Grotes getijdenboek en het psalter, uit de
Moderne Devotie is voortgekomen. Niet alleen is het aan het psalmboek van die
beweging gekoppeld en behoorden de gemeenschappen waarin handschriften met
het basislekenbrevier werden gekopieerd of gebruikt tot de invloedssfeer van de
Moderne Devotie, bovendien is voor de hymnenvertalingen in die officies soms
volstaan met een korte verwijzing naar Grotes getijden. De gebruiker van het basislekenbrevier moest dus ook met die laatste teksten vertrouwd zijn, hoewel het
lezen van volkstalige versies van het Latijnse officie een serieuze evolutie in zijn
(lees: haar) gebedsleven betekende tegenover de lectuur van Middelnederlandse
niet-liturgische devotieteksten, zoals Grotes getijden. Een dergelijke ontwikkeling vraagt om een verklaring, maar eerst moeten we nagaan hoe zowel volkstalige getijdenboeken als lekenbrevieren in die periode, in tegenstelling tot eerdere
eeuwen en zelfs decennia, op grote schaal konden worden vervaardigd en dat
schijnbaar zonder problemen met de kerkelijke overheid.
Dat dergelijke initiatieven aanvankelijk toch niet vanzelfsprekend waren, blijkt
uit het feit dat voortrekkers van de Moderne Devotie zelf in de pen kropen om
36 Niet alle handschriften bevatten alle vertaalde officies en in veel manuscripten zijn er ook nog andere opgenomen (zie verder). Het basisbestand is dan ook te beschouwen als een hypothetische reconstructie op basis van een aantal representatieve handschriften.
37 Er dook tijdens mijn onderzoek slechts één 'volledig' lekenbrevier op dat over twee banden (hs.
Brussel, KB, 5106 en hs. Brussel, KB, 4249-50) is verdeeld. Het gaat om een zestiende-eeuwse compilatie van vertaalde teksten die eerder al in hoofdzaak in de oostelijke Nederlanden circuleerden (zie
hierover Desplenter 2004: 382-393).
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daadwerkelijke of eventuele kritiek te pareren. In het traktaat De precibus vernaculis ('Gebeden in de volkstaal'), toegeschreven aan Gerard Zerbolt van Zutphen
(tI398), wordt bijvoorbeeld uitdrukkelijk gepleit om te bidden in de moedertaal. 38 Die praktijk was voorheen verre van evident: berichten van middeleeuwse
gelovigen die de Latijnse teksten die ze baden niet volledig snapten, zijn geen uitzondering,39 In De precibus vernaculis staat de gedachte centraal dat het gebed een
grote meerwaarde verkrijgt als de gelovigen de door hen uitgesproken woorden
verstaan. Voor leken, die de taal van de Kerk over het algemeen niet (voldoende)
machtig waren, gebeurde het gebed dan ook bij voorkeur in de volkstaal. Verder
wijst de auteur erop dat alleen de heel devote leken vertalingen van bijbelse en liturgische teksten wensten, omdat die voor hen een sterkere werking dan 'gewone'
gebeden hadden. 40 Dat publiek mocht men de toegang tot onder meer de psalmen,
via de volkstaal, niet ontzeggen. Uiteindelijk keurde de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim het lezen van devote teksten in de volkstaal in 1401 goed,
steunend op de argumenten in De precibus vernaculis (Kock 2002: 195-196). Hij
nam daaruit ook de restrictie over dat religieuze lectuur in de volkstaal kon, zolang de inhoud eenvoudig en eenduidig was en geen ketterse ideeën bevatte. Vertalingen van devotieliteratuur waren dus toegelaten en dat in tegenstelling tot die
van moeilijker te interpreteren teksten.
Daarmee was omstreeks 14°0 in het Utrechtse diocees het standpunt van de kerkelijke overheid duidelijk en kon men beginnen met het vertalen van allerlei Latijnse devotieteksten. Een antwoord op de vraag waarom bepaalde gelovigen Middelnederlandse versies van brevierteksten lazen, hebben we echter nog steeds niet.
Om die fundamentele vraag naar de motivatie en mogelijk naar het moment van
die ontwikkeling in hun gebedsleven te beantwoorden, moeten we nagaan wie
handschriften met een liturgisch psalter, al dan niet gecombineerd met vertaalde
officiegetijden, gebruikte of in zijn bezit had. Uit mijn onderzoek van de recentste literatuur ter zake en uit de analyse van de bronnen zelf blijkt dat van dertig
psalters van de Moderne Devotie gegevens omtrent gebruik of bezit bekend zijn.
Tweeëntwintig van die boeken (ca. 73 %) kunnen met tertiarissenconventen verbonden worden die nooit een andere regel dan die van de derde orde van Franciscus hebben aangenomen.41 Als we dit merkwaardige gegeven combineren met de
vastgestelde aanwezigheid van een vertaald officie voor Franciscus in het basisle38 Een moderne editie van deze tekst in Hyma 1924: 66-70 en toelichting in Staubach 1997: 251-253.
39 Als duidelijk voorbeeld geldt de Diepenveense zuster Jutte van Ahaus, een voormalige abdis die

een kind de Latijnse psalmen leerde, maar zelf niet in staat was om ze volledig te vertalen (zie
Scheepsma 1997: 46-47).
40 'Alii autem et maxime devociores sepius magis attenduntur [lees: accenduntur] et afficiuntur circa
psalmos vel antiphonas, et hiis forte in huiusmodi se expedit excercere et secundum hoc libellos oracionum habere' (Hyma 1924: 69).
41 De dertig handschriften zijn: StookerfVerbeij 1997, II, nrs. 69,7°,71,80, 118, 198, 295, 298, 424,
5°0,539,54°,544,715,749,932,934,979, IIOO, II09, 1212,1253 (?), I286, aangevuld met de nrs. 3,
16, 18 en 31 in Hülsmann 2000 en verder nog drie lekenbrevieren (hs. Londen, British Library, Egerton IIp (ca. 1450-1460), hs. Rijsel, BU, 207 (ca. 1450-1475) en hs. Brussel, KB, II 5508 (145°-15°0»
waarvan uit de hymnenvertalingen of de kalender kan worden afgeleid dat ze voor het Delftse tertiarissenconvent St.-Ursula bedoeld waren. De cursief gedrukte nummers komen niet uit tertiarissenconventen zonder verdere evolutie; men vergelijke de gegevens uit StookerfVerbeij 1997 en Hülsmann 2000 met de lijst in Goudriaan 1998.
42 Voor één Middelnederlandse prozaversie van het berijmde Franciscusofficie van Julianus van
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kenbrevier,42 dan mogen we hoogstwaarschijnlijk stellen dat de tertiarissen niet
alleen de daadwerkelijke, maar ook de geïntendeerde gebruikers van dat tekstencomplex waren. Wie meende dat deze boeken als vertaalhulp waren bedoeld voor
nonnen die het officie in het Latijn moesten bidden, die heeft voor die veronderstelling geen enkel argument: lekenbrevieren bevatten altijd slechts een selectie
van vertaalde officies en bovendien werd in tertiarissengemeenschappen helemaal
geen liturgisch getijdengebed gehouden. Uit diverse bronnen is bekend dat sommige van die conventen zelfs met het bidden van Grotes getijden volstonden. 43 De
enige manier waarop deze vrouwen lekenbrevieren konden gebruiken, was lezing
tijdens een gemeenschappelijke gebedsdienst buiten het liturgisch kader, of gewoon tijdens hun privé-gebed. Des te prangender is dan ook de vraag naar de reden
of de noodzaak van de samenstelling en de verspreiding van vertaalde brevierofficies in combinatie met het liturgisch psalter. Zowel de inhoud als de distributie
maken immers duidelijk dat die beide complexen niet toevallig zijn ontstaan, en
dat de combinatie op een bepaald moment, zeker vóór I430, doelbewust geconcipieerd en vervolgens in tertiarissenconventen in diverse steden geïntroduceerd
werd.
Eerst moet nog kort verduidelijkt worden hoe we deze tertiarissen, of vrouwen

die de regel van de derde orde van St. -F ranciscus volgden, met teksten van de Moderne Devotie in verband kunnen brengen. 44 Het is in de mediëvistiek nog niet zo
lang algemeen aanvaard dat de derde franciscaanse orde in het noorden van de Nederlanden, naast de broeders en de zusters van het gemene leven enerzijds en de
reguliere kanunniken en kanunnikessen van St.-Augustinus anderzijds, tot de
Moderne Devotie behoorde. Omdat de huizen van het gemene leven op het einde
van de veertiende eeuw onder vuur kwamen te liggen - de bewoners leidden een
religieus leven onder een kerkrechtelijk onduidelijke status - beslisten een aantal
rectoren van die huizen om de door de Kerk goedgekeurde derde-orderegel van
Franciscus aan te nemen. 45 De eerste gemeenschappen deden die overstap in I399
en in datzelfde jaar werd ook het Kapittel van Utrecht opgericht, de vereniging
van conventen van de derde orde die twee jaar later officieel werd erkend. De regel van de derde orde was populair, zoals blijkt uit het feit dat in de vijftiende en
zestiende eeuw in het Utrechtse diocees een kleine 170 huizen, die vooral vrouwen herbergden, aan te wijzen zijn waar deze regel werd gevolgd. Hoeveel van die
conventen bij het Kapittel van Utrecht waren aangesloten, is minder duidelijk.
Het is verleidelijk, maar wegens het ontbreken van de juiste archivalia uit die periode niet zonder gevaar, om de samenstelling en de introductie van het basislekenbrevier te koppelen aan de evolutie die het Kapittel van Utrecht even voor
14I8 kende. 46 In dat jaar vroegen een aantal voormannen aan de Utrechtse bisschop de toestemming om de conventen van het kapittel tot de regel van AugustiSpiers (ca. I200), zie Maximilianus 1959-60, I: 347-376. Die tekst, uitgegeven naar hs. Den Haag, KB,
74 G 6, wijkt af van die in Delftse lekenbrevieren. Verder onderzoek is gewenst.
43 Zie bijvoorbeeld Janse 2000: 92-93 en Van Luijk 2004: 82-84.
44 De volgende alinea is gebaseerd op Goudriaan 2000 en de daar opgegeven literatuur.
45 Pas in 1401 keurde de Utrechtse bisschop de levenswijze van de fraters en zusters goed (Rehm
1985: 157)·
46 Kapittelbesluiten van voor 1427 zijn verloren gegaan (zie De Kok 1927: 91).
47 Voor een overzicht van de groei van het Kapittel van Sion, zie Van Dijk 1986, rr: 544-546.
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nus te mogen laten overgaan. Er leefde in een aantal gemeenschappen blijkbaar de
wens om tot volwaardige kloosters te evolueren waar de bewoners, in tegenstelling tot die van conventen van de franciscaanse derde orde, de drie kloostergeloften moesten afleggen en het officie (in het Latijn) zouden moeten bidden. Om de
vrouwengemeenschappen over de streep te halen en om ze met de liturgische geplogenheden van een regularissenklooster vertrouwd te maken, zouden de voortrekkers binnen het Kapittel van Utrecht een soort van liturgisch basisboek in de
volkstaal in deze conventen kunnen hebben verspreid. Onder meer Willem Clinckaert en Pieter Gerritszoon, die het bovenvermelde verzoek tot de bisschop richtten, zouden voor die veronderstelde distributie verantwoordelijk kunnen zijn. Zij
leidden de twee (mannen)gemeenschappen die als eersten toetraden tot het Kapittel van Sion, de in 14 I 8 gestichte vereniging van conventen van de derde orde die
na de bisschoppelijke goedkeuring de augustijner regel hadden aangenomen.47
Het is wellicht niet toevallig dat Gerritszoon instond voor de zielzorg in enkele
Delftse vrouwenconventen waarvoor in de loop van de vijftiende eeuw Middelnederlandse lekenbrevieren en psalters werden gekopieerd. Ook andere leidende figuren binnen het Kapittel van Utrecht, zoals Wermboud van Boskoop, bezaten
ongetwijfeld de capaciteiten om liturgische teksten te vertalen en de invloed om
die 'literatuur' te verspreiden. 48 Als het motief van die distributie inderdaad het
aanzetten van tertiarissenconventen tot de aanname van de augustijner regel was,
dan heeft die maatregel weinig succes gehad. Het Kapittel van Sion benaderde
nooit de omvang van de grootste vereniging van kanunnike(sse)nkloosters in de
Nederlanden, die van Windes heim, en de meeste tertiarissenconventen waar lekenbrevieren werden gebruikt, namen nooit een andere regel aan. Toch kan de
onbetwijfelbare introductie van een Middelnederlands basislekenbrevier in tertiarissenconventen daarom niet als verloren moeite en de bovenstaande hypothese
zomaar als waardeloos worden beschouwd: een nieuw devotieboek was gecreëerd
dat de vrouwen voor hun gebedsleven het houvast van de Latijnse liturgie bood.
In een aantal van die boeken zijn trouwens 'gebruiksaanwijzingen' opgenomen
waarin de lezer bijvoorbeeld wordt aangemoedigd om gedurende een bepaalde
periode zoveel mogelijk psalmen per dag te lezen:
Men zei den zouter beghinnen opten paechsdach [sic] [. ..] Ende leest alle daghe also veel
psalmen als ghi wilt op dat ghi den souter uut brenghet op ons heren hemelvaerts dach te
tercie tijt [. ..]49

Wie dergelijke richtlijnen volgde, had natuurlijk minder tijd om teksten te lezen
die de geestelijke leiders gevaarlijk of minder geschikt achtten.
Het basislekenbrevier viel in elk geval in de smaak, want in diverse conventen
werd het oorspronkelijke bestand van 24 vertaalde officies aangevuld met getijden
die men ter plaatse overzette. Voor feesten of liturgische periodes waarvoor het
basislekenbrevier geen teksten voorzag, zoals voor de advent, werden op verschillende plaatsen liturgische officies (met hymnen) vertaald en op lokaal niveau verspreid. Zo zijn er vertalingen die enkel in Delftse handschriften voorkomen of
48 Dat Wermboud als vertaler actief was, wordt al vermeld in Mali 1 S54, 1:
49 Naar hs. Amsterdam, UB, xv E 21, fol. Sra-vb.
50 Zie hierover ook Desplenter 2002, passim.
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vertalingen die typisch zijn voor boeken die in en om Amsterdam werden vervaardigd.5° Dat die geen ruimere distributie kenden, kan verklaard worden door
de clausuur (slot) die meer en meer tertiarissenconventen in de loop van de vijftiende eeuw insteldenY De lokaal vertaalde aanvullingen geraakten met andere
woorden nauwelijks nog voorbij de conventsmuren.

7 Een alternatieve vertaaltraditie in het oosten

Het hierboven geschetste basislekenbrevier en zijn lokale aanvullingen herbergen
alles samen vertalingen van een paar honderd verschillende Latijnse hymnen.
Middelnederlandse versies van sequensen waren, enigszins logisch, in die volkstalige navolgingen van het brevier veel minder te vinden. Toch zijn er in nogal wat
devotieboeken uit het noorden van de laatmiddeleeuwse Nederlanden overgezette sequensen opgenomen,5 2 maar die komen dan voort uit een milieu met duidelijk andere noden dan de tertiarissen. Mijn hypothese dat het Middelnederlandse
basislekenbrevier voor gemeenschappen van de derde orde was bedoeld en met
het Kapittel van Utrecht in verband moet worden gebracht, wordt bevestigd door

de vaststelling dat de hymnenvertalingen uit dat tekstencomplex ten oosten van de
Ijssel over het algemeen niet bekend waren. Het Kapittel van Utrecht was inderdaad vooral in het westen actief (Goudriaan 1998: 231-234). In veel devotiehandschriften uit de hele oostelijke regio, gaande van Groningen tot Maaseik en van het
uiterste noorden van Holland tot in het Duitstalige gebied, zijn daarentegen compleet andere vertalingen te vinden van meestal dezelfde Latijnse hymnen die in het
westen al van een Middelnederlandse versie waren voorzien. Er valt aan te nemen
dat in dat gebied eveneens van bovenaf een basis bestand van vertaalde hymnen en hier dus ook sequensen (en andere kleine liturgische teksten) - werd verspreid.
Daar is men wellicht later dan in Holland en Utrecht met het vertaalwerk begonnen, want de oudste bron met die specifieke vertalingen werd pas omstreeks 1470
geschreven.5 3 Opvallend is in elk geval dat dit oostelijke basis bestand uit losse liturgische teksten heeft bestaan en niet uit volledige vertaalde officies zoals in het
westelijke basislekenbrevier. Het was ook niet aan een vertaald psalter gekoppeld.
Een aanknopingspunt voor het publiek van die oostelijke vertaaltraditie is bij de
vertaalde heiligenhymnen te vinden. Heel opvallend blijkt het leeuwendeel van de
vertaalde liturgische lofzangen voor Augustinus namelijk in oostelijke handschriften te zijn opgenomen, terwijl de westelijke boeken vooral vertalingen van
liederen voor Franciscus bevatten. Als vertaalde Franciscusgezangen al deel uitmaken van oostelijke handschriften, dan gaat het daarbij in bijna alle gevallen om
andere vertalingen dan in de westelijke. Onderzoek naar de (semi-)religieuze gemeenschappen in het oosten van de Nederlanden is nog steeds slechts in beperkte
51 Samenvattend over dit fenomeen, Van Luijk 2004: 155-159.
52 De Middelnederlandse vertalingen van zowel hymnen als sequensen uit meer dan 15° handschriften zijn opgenomen in de inventaris in Desplenter 2004.
53 De zuiverste en mogelijk ook oudste representant is hs. Haarlem, SB, 188 E 16. Het boek vertoont
een verregaande verwantschap met hs. Brussel, KB, IV 1217 (15°0-155°), dat wellicht voor een gemeenschap van augustijner signatuur in het bisdom Keulen was bedoeld.
54 Zie Van Luijk 2004 waarin de zogeheten 'oost-west hypothese' (zie verder) op haar geldigheid
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mate gebeurd, maar het ligt voor de hand om die dubbele tweedeling (oost/west,
Augustinus/Franciscus) te koppelen aan de evolutie die de oostelijke huizen in de
loop van de vijftiende eeuw kenden.5 4 Mogelijk, en naar de Middelnederlandse
hymnen- en sequensenvertalingen te oordelen heel waarschijnlijk, evolueerden
oostelijke huizen van zusters van het gemene leven volgens het patroon dat Rehm
vaststelde bij gelijksoortige gemeenschappen in het noordwesten van het Duitstalige gebied (Rehm 1985: 167 -179). Tussen 1450 en 1480 zouden daar praktisch alle
zusterhuizen de augustijner regel hebben aangenomen. Nieuwe gemeenschappen
van vrome vrouwen ontstonden er bovendien meteen in de vorm van regularissenkloosters. Als we deze vaststellingen ook naar het oostelijke deel van de Nederlanden mogen extrapoleren, dan hebben we al een verklaring voor het latere
verschijnen van 'oostelijke' hymnen- en sequensenvertalingen. In elk geval blijkt
men in het oosten geen beroep te hebben willen doen op de westelijke versies, mogelijk omdat het basisbestand door een andere instantie werd verspreid, of omdat
de westelijke vertalingen niet aan de noden van vrome vrouwen in oostelijke
kloosters voldeden. Wie in het oosten voor dat basisbestand verantwoordelijk
was, valt (nog) niet zonder meer vast te stellen. Van diverse hymnen en sequensen
voor Augustinus circuleerden in het oosten verschillende vertalingen, wat betekent dat wellicht verscheidene personen of instellingen, waaronder mogelijk het
Kapittel van Windes heim, overzettingen van liturgische teksten hebben verspreid.

8 Vertaalstrategieën en publiek
Dat de doelgroepen van het westelijke basislekenbrevier enerzijds en dat van de
oostelijke vertalingen anderzijds verschillende vertaalstrategieën vereisten en de
overzettingen daardoor moeilijker uitwisselbaar waren, wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de vertalingen van de hymne van de priem, lam lucis orto sidere. De westelijke versie bevindt zich in het liturgisch psalter (zie eerder), terwijl de oostelijke deel uitmaakt van het veronderstelde oostelijke basisbestand van vertaalde liturgische teksten.
Bij een eerste lezing van de vertalingen valt meteen op dat de westelijke tekst
veel vlotter is geschreven dan de andere. De oorzaak daarvan ligt ongetwijfeld in
de wil om een Nederlandse tekst te schrijven en om bijgevolg van de Latijnse
brontekst af te wijken. Zo worden Latijnse grammaticale constructies in de westelijke tekst, in tegenstelling tot de oostelijke, niet zomaar overgenomen (vgl. inden werken des daghes t.o.v. inden daghelixen werken; str. I), is de volgorde van
de Latijnse verzen niet slaafs nagevolgd (vgl. vers 3 en 4 in stro 4) en wordt geopteerd voor duidelijke, Nederlandse zinsconstructies (vgl. de plaats van 'wi' en
'singhen' in stro 4). Uit de vertaling van Ne litis horror insonet (str. 2) komt ten
slotte de doelstelling van de respectieve vertalingen naar voren: heel dicht bij het
Latijn blijven in de oostelijke (op dat die tot verveerlicheit des kives niet en lude),
een vrijere, leesbare overzetting bieden in de westelijke (op datter gheen strijt of en
come). Zonder de Latijnse brontekst valt de oostelijke vertaling bijna niet te bewerd nagegaan door onderzoek naar religieuze vrouwengemeenschappen in Leiden en Zwolle.
55 De tekst uit het Parijse handschrift (p. 275a-b) werd aangevuld en gecorrigeerd met die in hs.
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lam lucis orto sidere
Deum precemur supplices
Ut in diurnis actibus
Nos servet a nocentibus.

2°9

Parijs, BN, ms. néerl. 95 55
(west)

Brussel, KB, IV 44 56
(oost)

Nu dat die sterre des lichts
verresen is laet ons
oetmoedich gode bidden dat hi
inden werken des daghes ons
bescherme van scadelicheden

Te hants als die steerne des lichtes
opghegaen is laet ons ynnichlike
bidden dat hi ons inden daghelixen werken beware van dat ons
schaden mach

2. Linguam refrenans temperet AI wederbreydelende moet hi
Ne litis horror insonet
die tonghe matighen op datter
gheen strijt of en come
Visum fovendo contegat
dat sien moet hi bedecken op
Ne vanitates hauriat.
dattet gene ydelheit en sceppe

Die tonghe moet hi wederbreidelende matighen op dat die tot verveerlicheit des kives niet en lude
dat ghesichte moet hi beschermende bedecken op dattet gheen
ydelheit en scheppe

[ ...]

[ ... ]

[ ...]

4. Ut cum dies abscesserit
Noctemque sors reduxerit
Mundi per abstinentiam
Ipsi canamus gloriam.

Op dat wi als die dach voer bi
is ende die zonne die nacht
wederleet hem moghen glorie
singhen want wi ons keerden
vander wedt

Op dat als die dach en wech gaet
ende die natuerlike loep den nacht
wederbrenct reyn overmits abstinencien wy hem glorie singhen

grijpen, terwijl men de westelijke heel goed zelfstandig kan lezen. Het lijdt geen
twijfel dat die verschillende vertaalstrategieën samenhangen met de geïntendeerde
functie en het doelpubliek van de beide vertalingen. Het oostelijke bestand moest
religieuzen, wellicht in hoofdzaak vrouwen, hulp bieden bij het verstaan van de
Latijnse liturgische teksten waarmee ze elke dag werden geconfronteerd. In
kloosters die de regel van Augustinus volgden, werd immers in principe het Latijnse officie gebeden. Voor de vertalingen in het basis lekenbrevier golden andere
prioriteiten. Aangezien die teksten voor tertiarissen bedoeld waren, die geen Latijns officiegebed hielden, waren ze initieel niet als vertaalhulp bedoeld. Dit neemt
niet weg dat zowel de oostelijke als de westelijke vertalingen na verloop van tijd in
devotieboeken van verschillende aard terechtkwamen en daar op allerlei wijzen
gingen functioneren.

9 Conclusie

In het noorden van de laatmiddeleeuwse Nederlanden kunnen twee grote vertaaltradities van liturgische teksten onderscheiden worden. Ze komen voort uit verschillende instanties die, gedeeltelijk toevallig, het gebied in twee helften verdeelden. Deze vaststelling bekrachtigt dan ook de al langer opgeworpen en ten dele

Kaapstad, NB, MS 3.b.I7 (fol. 79va-b), terwijl die uit hs. Brussel, KB, IV 44 (fol. I2r-v) met die in hs.
Brussel, KB, IV 1217 (fol. 8v-9r) werd vergeleken. De spelling van u/v/wen i/j is naar het huidige gebruik genormaliseerd.
56 Hs. Brussel, KB, IV 44 (ca. I 500) bestaat uit vertaalde uittreksels uit het brevier en het missaal die
bijna integraal uit de oostelijke regio afkomstig zijn (een uitgebreide analyse van dit handschrift in
Desplenter 2004: 362-377).
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gecontesteerde 'oost-west hypothese' die een tweedeling in de Noord-Nederlandse laatmiddeleeuwse spiritualiteit poneert, maar ze sluit tevens aan bij de opmerking dat die oost-westtegenstelling weinig met geografie of mentaliteit te maken heeft en des te meer met de verschillende keuzes die bij het institutionaliseren
van het vijftiende-eeuws geestelijk leven werden gemaakt.
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Het verschil tussen cursief en romein
De kunstbeschouwingen van J.A. Alberdingk Thijm
en S.J. van den Bergh lil De Spektator (1843-1850)
Abstract - A survey of review articles in De Spektator van tooneel, koncerten en
tentoonstellingen (1843- 1850), reveals diverging ideas ab out poetry, drama, music
and art: a divergency caused by the troubled friendschip between its two editors,
Sam Jan van den Bergh (1814-1868), a Protestant poet, inspired by Holland's history of freedom and tolerance, and his Roman Catholic antagonist Jozef Alberdingk Thijm (1820-1889), an advocate of idealism in art. Whereas at first they we re
in league with each other, their relation deteriorated, however, partly as a result of
the changing political and religious conditions in the Netherlands.

De lezer die zich in r 8 56 de twee delen van H.J. Schimmels Dramatische poëzy
(Amsterdam: J.c. Loman Jr.) had aangeschaft, zal geen gevoel van voldoening
hebben gesmaakt toen hij de 'Voorreden' onder ogen kreeg, waarin de auteur verklaarde het drama voor lezing ten enen male ongeschikt te achten: 'het is bestemd
VOOr de voorstelling, en waar die ontbreekt is het slechts een doode vOrm die alleen in de studeerkamer van enkelen beschouwd wordt'. Eerder in zijn inleiding
had Schimmel betoogd dat het Nederlands toneel aan verloedering was prijsgegeven en dat de toneelspeler de toegang tot beschaafde kringen door zijn vak was
ontzegd. De inspanningen van de enkelen 'die naïef genoeg zijn geweest om op
herstel te hopen en pogingen daartoe aan te wenden', moeten noodzakelijk doodlopen op de algemene onverschilligheid VOOr het toneel: 'hun arbeid is doelloos'.
Dit zijn opmerkelijke uitspraken van iemand, die van r 847 tot r 8 50 redacteur was
geweest van De Spektator van tooneel, koncerten en tentoonstellingen (r 843r850), een tijdschrift dat door kritische beschouwingen wilde bijdragen aan de
verbetering van het Nederlands toneel. Klaarblijkelijk dacht Schimmel niet zonder een gevoel van teleurstelling of wrevel ('naïef genoeg') terug aan zijn SpektatorJaren.
Met dit oordeel over de verdiensten van De Spektator gaf hij uiteindelijk E.].
Potgieter gelijk, die zes jaar eerder in een lang opstel 'Hollandsche Dramatische
Poëzij' in De Gids van r 8501 had geschreven dat de inspanningen van De Spektator om het toneel te verbeteren prijzenswaardig waren geweest, maar achteraf beschouwd weinig hadden uitgehaald:
Eene gansche reeks jaargangen van den Spektator getuigt van voorbeeldeloozen ijver voor
den bloei van ons tooneel, getuigt van velerlei pogingen om het uit zijn gezonken toestand
op te heffen, een beteren uitslag waardig. Er werd al de geestdrift der jeugd vereischt, om
eene zoo hoopelooze taak te aanvaarden, als het prikkelbaar maken der olijfantshuid onzer commissarissen en comedianten heeten mogt. En de eerste schoten vielen, forsch aangezet en flink gemikt, - de in rook gehulde heesters vonkten en vlamden voort, - er werd
zoo vlug, er werd zoo van alle zijden gevuurd, dat het landschap schier geen adem meer
I

Potgieter 185°.
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had om knal bij knal weêr te geven; - maar toen de wind de blaauwe wolkdamp wegwoei, ach, daar lagen de logge gevaarten nog ongetroffen en ongedeerd, het was om de buks
moedeloos aan de wand op te hangen. 2

Toch hadden De Spektator en De Gids, zij het met wederzijds respect, in de voorafgaande jaren meer dan eens ook met scherp op elkáár geschoten. Nog drie jaar
eerder, in r 847, had De Spektator met genoegen vastgesteld dat De Gids inmiddels
zijn koers had verlegd en zijn voorkeur voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse
cultuur, met zijn burgerlijk realisme, had opgegeven) Deze bijdrage, ondertekend
met de letters v.H., was geschreven door lA. Alberdingk Thijm (r820-r889), die
sinds zijn toetreding tot de redactie van De Spektator in r843, had gezorgd voor
een katholieke stem in dat tijdschrift. Hij had ononderbroken campagne gevoerd
voor een oriëntatie op de rooms-katholieke cultuur van de Middeleeuwen en voor
idealisme in de kunst. Mederedacteur en oprichter van De Spektator SJ van den
Bergh (r8r4-r868), drogist te 's-Gravenhage, zocht als dichter veelal inspiratie in
het protestantse vaderlandse verleden; als criticus was hij op zoek naar wat herkenbaar, realistisch, 'aandoenlijk' of van betekenis voor de Nederlandse volksaard
was. Hij verdroeg Thijms katholieke kuren (en die van diens kompaan].W. Cramer), zolang hij maar goede toneelkritieken schreef en opstellen over kunst die De
Spektator onderscheidden van andere tijdschriften, vooral De Gids.
Elders is nagegaan over welke letterkundige' netwerken' de beide redacteuren van
De Spektator konden beschikken4; hier volgt een inhoudelijke bespreking van de recensies en kunstbeschouwingen in het tijdschrift, geschreven door Thijm en Van
den Bergh, of door andere Spektator-recensenten zoals A.J. de Bull en HJ Schimmel (beiden redacteur vanaf r 847), die niet tot het kamp van Thijm behoorden.! De
verschillende kritische benaderingen die in de artikelen over toneel, muziek en schilderkunst soms kunnen worden opgemerkt, worden tegen de achtergrond geplaatst
van de zich ontwikkelende vriendschap tussen SamJan van den Bergh en Jozef AIberdingk Thijm, zoals die kan worden gereconstrueerd uit hun omvangrijke correspondentie. Het is onvermijdelijk om in de bespreking van hun verstandhouding, die
als eerste volgt, al inhoudelijk in te gaan op hun bijdragen in De Spektator.

Omhoog naar toppen van vriendschap - en weer omlaag
In de eerste jaren van hun briefwisseling (r843-r845)6 voeren afstemming van
kunstsmaak en geloofszin de boventoon in de verhouding tussen Van den Bergh
2 Potgieter 1850: 188.
3 'Blijde verschijnsels', in De Spektator VI (1847), p. 129-133.

4 In een bijdrage aan een bundel met opstellen van onderzoekers van de Nijmeegse letterenfaculteit:
'De orthodoxie van de behanger en het deuntje van de beitelaar. Haagse en Amsterdamse medewerkers van De Spektator (1843-1850)', in: Bots en Levie 2006: 183-217. Over hetletterkundig 'netwerk'
van SamJan van den Bergh, zie ook: Van de Schoor 2002-2003: 62-105.
5 Ouwerkerk 2003 besteedt vooral aandacht aan de ontwikkeling van de infrastructuur van kunstkritiek in tijdschriften (waaronder De Spektator, p. 77); in deze bijdrage gaat om een inhoudelijke bespreking van kritieken op het gebied van toneel, muziek en schilderkunst. Recente publicaties over
Thijms stukken in De Spektator zijn Streng 1989 en Streng 1990.
6 De brieven (285 brieven van Van den Bergh en 288 van Thijm, de meeste uit de periode 1842-1851)
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en Thijm. Eendrachtig werken zij samen aan De Spektator, waarbij ze elkaar alle
ruimte laten en mogelijke conflicten in een vroeg stadium worden bezworen. Verheugd over hun eensluidende oordeel (en soms daardoor verrast) wisselen zij van
gedachten over de poëzie van Beets, Da Costa en Bilderdijk, over de betekenis van
letterkundige genootschappen en opvattingen over vertalen.? Vooral hun eigen
poëzie en die van anderen wordt druk besproken. Thijms ideaal van de schrijver
als moreel hoogstaand, kuis persoon wordt door de brave drogist met blijdschap
aanvaard: samen doen ze Jonckbloet daarom in de ban, wiens Physiologie van den
Haag (1843) ze een stuitend geschrift vinden.
Aanvankelijk vraagt Thijm, nog wat verontschuldigend, om begrip voor de
rooms-katholieke signatuur van zijn poëzie 8, maar als Van den Bergh opgetogen
reageert op een bespreking van de Warenar in De Gids ('Wat is dat een eeuwig
mooie recenzie van Bakh. v.d. Brink over Hoofts Warenaar door de Vries. Die
laatste krijgt nog al.'),9 komt Thijm even uit zijn roomse kast:
Ik vind de recensie van Bakhuysen over Hoofts Warenar door de Vr[ies] uitg[egeven)'o
een goed stuk in zich, gelijk alle stukken in de Gids zijn; maar ik kan het niet toejuichen
wanneer ik het voor de rechtbank mijner beginselen roep. Schaikheid (een Potgieteriaansch en van den Brinkiesch woord, dat in de taal der gewone menschen doorgaands losbandigheid zou heeten) schaikheid en smakeloze wartaal goed te keuren, en hemelhoog te
verheffen, alleen om dat die gemeene zaakjens uitdrukkingen en getróuwe uitdrukkingen
van een époque zijn - dat zou ik mij niet veroorloven. Ik heb het boek van De Vries gelezen, en ik ben geheel op zijn hand. De Gidsen zijn vaderlanders avant-tout, en zij hebben
even veel gevoel voor het ideale, als Voltaire voor de grondwaarheden van het Christendom. Zij hebben een begeerigen zin voor kleur; rond verheven vormen begrijpen ze niet:
zij zijn Jan Steenen - geen Michael-Angeloos. 11

Een voorstel van Thijm om Warenar te recenseren in De Spektator wordt door
Van den Bergh met instemming begroet; alleen vraagt hij zijn vriend bij voorbaat
"t zóó aan te leggen, dat wij vrede hielden met den Gids'.12 Intussen was er een bericht gekomen over de financiële deconfiture van Bakhuizen van den Brink en de
crisis waarin De Gids daardoor was terechtgekomen: 'Deze is, men zegt om schulworden bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) te Nijmegen, in het Thijm-archief:
Thijm 98-100,1254-1256.
7 Zie: brief LVI, Thijm aan Van den Bergh, 21 augustus 1843; brief 51, Van den Bergh aan Thijm, 27
augustus 1843; brief LXIV, Thijm aan Van den Bergh, [niet gedateerd]. Over de confrontatie van
Thijms en Van den Berghs vertaaltheorieën: zie Van de Schoor 2004.
8 Brief LXII, Thijm aan Van den Bergh, 1 I september 1843: 'en toch gij zult misschien niet over mijn
vaerzen te vreden zijn. Maar, wat zal ik u zeggen? Wij drukken ons in ons geheel in onze voortbrengselen uit: en de sympathie moet hooger op worden gezocht dan in de onderdeelen: het is, dat die legenden (als de aard dier gedichten meêbrengt) eene katholijke kleur dragen, waar gij over heen moet
stappen. Godsdienstverschil, tot voorwerp van kunst geworden, houdt ook op beleedigend voor iemants gevoel te zijn, en al ontmoeten wij liever gewrochten, die in al hun volheid een echo in ons hart
vinden - dit belet ons niet ook anderen te gevoelen en te beoordeelen. In de schoonheidsvereering,
afgescheiden van de onderdeelen der religieuze filozofie, gaan wij samen.' Van den Bergh antwoordt
hierop in brief 56, 14 september 1843.
9 Brief 60, Van den Bergh aan Thijm, [4 oktober] 1843.
10 De Vries 1843. Bakhuizens recensie inDe Gids (1843) I, pp. 554-579.
I I Brief LXVIII, Thijm aan Van den Bergh, 8 oktober 1843.
12 Brief 63, Van den Bergh aan Thijm, 13 oktober 1843.
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den, uit het land, en met hem ligt de Gids. Het engagement tusschen hem en jufvrouw Toussaint is verbroken [.. .].'1 3 Van een bespreking in De Spektator is het
(wellicht daarom?) niet meer gekomen. Maar de beide redacteuren houden vast
aan hun opvatting dat De Gids bestreden moet worden (Thijm, op 3 februari r 844:
'Ik hou 't er voor, dat de Gids ietwat lonterigs in u, Ten K[ate] en Mij als Spektatoren ruikt'I4), zij het op beschaafde, respectvolle toon. Eigenlijk wilden ze beiden
Potgieter maar wat graag te vriend houden.

Romein en cursief
Vanaf r845-r846 zijn er steeds vaker misverstanden en soms oplopende meningsverschillen tussen Van den Bergh en Thijm, die dan nog wel gesmoord worden in
hartelijke vriendschapsbetuigingen, maar toch afbreuk doen aan de goede verstandhouding. Van den Bergh besteedde in r 846, voor deel VI, noodgedwongen al
minder tijd aan De Spektator, wat de samenwerking met Thijm niet ten goede
kwam. Toen in r847, met deel VII, de 'Nieuwe Series' van start moest gaan, trok de
drogist zich helemaal uit het tijdschrift terug. De politieke omstandigheden rond
r 848 zorgden voor een verdere verkoeling tussen de beide vrienden. In het onderstaande zijn enkele markante uitglijders in de snelle afdaling die hiervan het gevolg
was, beschreven.
Op r r februari r 847 schreef Van den Bergh zijn vriend een brief over de bespreking door L.R. Beynen van Thijms gedicht De klok van Delft (Utrecht r 846). Van
den Bergh vond het stuk wegens zijn anti-katholieke strekking niet geschikt voor
De Spektator en had Beynen publicatie in het Algemeen Letterlievend Maandschrift aangeraden. Ij Thijms protesten van vier jaar eerder tegen Ten Kates inleiding bij diens bespreking van de Gijsbrecht in De Spektator - de kwestie wordt
hieronder nog ter sprake gebracht -, waren Van den Bergh kennelijk bijgebleven:
De S. heeft nooit een Protestantsche kleur gehad - hij is altijd half onzijdig gebleven, maar
het meer katholische element kwam wel eens een enkele maal door - iets waar tegen ik
niets had - maar als ik mij herinner, wat het geval is geweest met een uitdrukking van ten
Kate in den Gijsbrecht, dan weet ik a priori, dat gij geen vrede kunt hebben met zijn beoordeeling - dan kan het niet missen of het zou eene ontrouwheid zijn in het door ons
aangenomen beginsel.
In dezelfde brief wees Van den Bergh Thijm zijn plaats in het politiek-godsdienstige spectrum van die dagen, nog wat naïef - Thijm en Groen van Prinsterer, 'bien
étonnés de se trouver ensemble' - en zonder zich rekenschap te geven van de afstand die hij zo tot zijn vriend had afgemeten:
wat het staatkundige aangaat, zie ik, grenst gij wel wat aan Groen: ik ben wat liberaler Groen zou zeggen, minder Bijbelsch, zie zijn protest tegen de revolutie[be]grippen, in de
Vereeniging - een protestantsch maandschrift bij Höveker verschijnende. 16
13 Brief 65, Van den Bergh aan Thijm, 31 oktober 1843.
14 Brief cm. De dichter J.J.L. ten Kate was in de beginjaren medewerker van De Spektator. Thijm ondertekende zijn eerste bijdragen aan het tijdschrift met de letter 'M': vandaar de cursivering in 'Mij'.
15 Beynen 1847. Brief 207, Van den Bergh aan Thijm.
16 Van den Bergh doelt op Groen 1847. In het bijzonder zal de passage op p. 131-134 zijn aandacht
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Vanaf deze tijd verslechtert de verstandhouding tussen Van den Bergh en Thijm.
Een meningsverschil over een schilderij van Kruseman,Johannes de Dooper, doet
Thijm verzuchten: 'bleef het nog maar bij een verschil als dat van romein en kursief tusschen ons'. '7
In een brief van 23 november 1848 toonde Thijm zich onthutst over T ollens'
voorbericht bij de geïllustreerde heruitgave van Willem Messcherts gedicht De
gouden bruiloft. De grijze volksdichter had hierin een lans gebroken voor verstaanbare, toegankelijke poëzie, zoals het 'natuurlijk, eenvoudig en op vele plaatsen aandoenlijke Gedicht' van de in 1844 ontslapen Messchert. Het vers, dat van
1825 dateerde, zou hopelijk opwegen tegen 'het vreemd en onhollandsch gezang
van sommige onzer hedendaagsche poëten', waarbij het dichterlijk gevoel was ingesluimerd. 'Men heeft gemeend door phantastische mijmerijen en middeleeuwsche kloosterlegenden, veelal in een zonderlingen vorm en een barbaarsche taal ingekleed, onzen zangberg te kunnen opluisteren en zich lauweren in te winnen',
maar daarin had Thijm - want hem had Tollens op het oog - zich deerlijk vergist.
Bijzonder smartelijk voor de immer galante Thijm moet T ollens' bewering zijn
geweest dat dit soort poëzie vooral beschaafde vrouwen van de dichtkunst had
vervreemd: 'Men heeft voor haar sedert eenigen tijd het genot der poëzij onbe-

reikbaar gemaakt door duistere, koude en raadselachtige diepzinnigheden, waarbij het hart ongeroerd blijft en het hoofd duizelt.',8
Eerder al had Thijm gesneerd dat Van den Bergh en zovele anderen wel hoog
opgaven van zijn achteloos op het papier geworpen knittelverzen, rijmpjes die hij
wel kon 'k. .. kken', maar een veelzeggend stilzwijgen bewaarden als hij hun zijn
serieuze gedichten voorlegde. Ditmaal werd het Thijm dan ook te veel:
Tollens gaat, op mijn woord, een ongelijken strijd aan. De grijzaart doet niet wel een eervollen naam, een halve-eeuw lang opgehouden, te kompromitteeren, [met] op zijn ouden
dag aan 't hakken te gaan op de jonge lui. Gaf hij eenig blijk een even goed en pozitief
theorist te kunnen zijn, als hij uitmuntend praktikus geweest is - dan mocht hij mij of ieder ander tot een bête noire voor kakografische voorbeelden nemen: maar thands, zoo gezocht en bij elke gelegenheid, de "middeleeuwsche kloosterlegenden en barbaarsche fantastische mijmerijen" met zijn meêwarigen glimlach de grand génie te bejegenen, en zijn
wandelbadientjen uit speelschheid langs den rug van den "Romantiker" te laten gaan - het
zal hem kwalijk bekomen. '9

Thijm schreef Tollens' onvermogen om van zijn katholieke dichtkunst te genieten
toe aan 'aardschgezindheid' en leek in zijn verontwaardiging vergeten dat het hier
de dichter betrof die zijn vriend SamJan van den Bergh beschouwde als zijn leermeester en voorbeeld.
In zijn laconieke reactie komt Van den Bergh zijn vriend wel enigszins tegemoet, maar eigenlijk geeft hij T ollens groot gelijk. Met zijn wens dat Thijms poëticale inzichten zich lieten uitdrukken in gemoedelijke, toegankelijke gedichten,
hebben getrokken, waar Groen zich een leerling, een kwekeling van Bilderdijk noemt. Ook Thijm
erkende Bilderdijk als zijn leermeester.
17 Brief CCLIX, Thijm aan Van den Bergh, 7 februari 1848.
18 Messchert [1848].
19 Brief CCLXI, Thijm aan Van den Bergh. Een 'wandelbadientjen' is een wandelstok (van 'badine',
rotting).
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zoals die van T ollens, laat Van den Bergh merken volstrekt geen ontzag te hebben
voor de heilige band waarmee Thijm zijn kunstopvatting had vastgemaakt aan
vorm en inhoud van zijn gedichten:
Tollens! ja, dat is wat ik gisteren nog aan Withuys 20 zeî, dat het mij innig spijt, dat hij zulke tirades maakt tegen iemant, die hem niet heeft gemolesteerd. Ik wenschte wel, om ik
weet niet wat, dat gij beide, eminent in verschillende opzichten, elkander kost verstaan, en
dat hij niet weder onlangs tegen u (maar ook tegen anderen) ware te veld getrokken. 't Is
eeuwig jammer! Laat hij uw vaerzen niet mooi vinden - dat staat hem vrij - maar laat hij
niet telken reize ertegen op komen. Gij hebt gelijk aesthaeticus heeft hij zich nooit getoond - of liever theorist maar ik wou dat gij zijn praktijk had bij uw theorie en hij omgekeerd een theorie bij zijn praktijk - en we hadden twee genien als geen volk heeft aan te
wijzen. Ik geloof inderdaad dat er waarheid is in 'tgeen Withuys zeide u gezegd te hebben,
'dat gij in uw poëzij meer uw hart dan uw hoofd moest volgen', - gij toch zijt poëet in uw
ziel, maar gij mengt er te veel filozofie onder!'

In dezelfde brief uit Van den Bergh zijn ongenoegen over de partijstrijd tussen de
verschillende 'sekten', tijdens de politieke verwikkelingen van 1848. Natuurlijk
had Thijm alle recht ook voor de katholieken de vrijheid op te eisen die in de
Tachtigjarige Oorlog was bevochten. Maar zoals de rooms-katholieken politiek
en godsdienst in de verkiezingsstrijd vermengden, stond de liberaal Van den
Bergh tegen. Volgens hem moest het gaan om een krachtmeting tussen conservatieven en liberalen:
Ik wou dat we 't alle konden overeenkomen alle protestant of alle katholijk te zijn. Dan
was de boel uit - en men vroeg maar naar Domper of Lichtman - naar Vooruitgangsvriend of voortgangsvijand.

Bij alle meningsverschillen over kunst, godsdienst en politiek voegden zich de
kwalijke gevolgen van een tanende vriendschap. Van den Bergh ergerde zich aan
een uitblijvende reactie op het doodsbericht van zijn moeder; meer dan eens betrapte hij er Thijm op dat hij in Den Haag was geweest, zonder bij de drogist te
komen 'oplopen'.22
Schijnbaar gewillig lieten de vrienden zich door de politieke polarisatie verder
uit elkaar drijven. In De Katholiek van 185°23 was een artikel verschenen over 'De
protestantsche vereeniging "Unitas"', die zich tot doel had gesteld het protestantisme in Nederland te ondersteunen en te bevorderen; een bevordering die volgens het tijdschrift ten koste ging van het rooms-katholieke element in de Nederlandse samenleving. Thijm had daarop langs zijn neus weg geïnformeerd of Beynen en Sam Jan misschien lid waren van Unitas?
Geërgerd door deze insinuatie, sloeg Van den Bergh Thijm met hetzelfde tijdschrift om de oren. In De Katholiek had hij een recensie gelezen van Een beeld
der toekomst. Romantiesch gedicht (1849), door Spektator-medewerker A.J. de
Bull. 24 De Bulls toekomstdroom over het harmonieus samengaan der confessies,
naar het voorbeeld van de zestiende-eeuwse pastoor-predikant Hubertus Duif20
21
22
23

De journalist en dichter CG. Withuys (1794-1865).
Brief 232, Van den Bergh aan Thijm 28 november 1848.
Brief 241, Van den Bergh aan Thijm, 22 juni 1849; brief 243,4 juli 1849; brief 249,2 maart 185°.
De Katholiek 9 (1850), dl. 18, p. 382-4°8.
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huis, werd door De Katholiek afgedaan als temerige protestantse propaganda.
De recensie besluit met de volgende regels: 'Bij ouder en grooter dichters dan de
heer De Bull, zooals b.v. Bilderdijk zelf in zijne laatste jaren, Da Costa, Beets,
Ten Kate, Beeloo, S.]. van den Bergh en andere ging dadelijk, waar zij piëtistiesch werden, het aangeboren dichtvuur uit, en zij vielen in een koud, ondragelijk prozaïsme.' Op provocerende toon liet Van den Bergh aan Thijm weten dat
hij, volgens het woord van Nathan der Weise, liever met mannen wil vallen dan
met kinderen staan. 'Trouwens, waar ik 't lot deel met da Costa, Bilderdijk, ten
Kate, Beets en Beeloo heb ik geen reden van klagen: maar zeker is het dat mijn
gloed nog lichten zal, zoo God wil en dat de Vaderlander nog niet in mij is gestorven.'2j
Het vaderlands verleden bood de twee kemphanen volop munitie. In een niet gedateerde brief uit oktober r 8 5r schreef Sam Jan van den Bergh dat Thijm en zijn
geloofsgenoten, zoals onlangs J.J. van der Horst 26, elke kans aangrepen om Willem van Oranje te vernederen. Van der Horst was in zijn brochure Het huwelijk
van Willem van Oranje met Anna van Saxen 'on-nederlandsch' te werk gegaan en
had daarom verdiende klappen gekregen van Johannes van Vloten in de Algemeene Konst- en Letterbode. 27 Thijm antwoordde op 20 oktober r8p dat Van den
Bergh zich een ander oordeel over de brochure gevormd zou hebben, als hij haar
werkelijk gelezen had. Zijn grootste grief gold evenwel de sympathie die Van den
Bergh had opgevat voor de 'ongodist' Van Vloten:
En dan dat prijzen van Van Vloten! [...] Hij bestrijdt geen enkel der feiten, door de naastelkander-stelling der echte stukken bij Van der Horst ten laste van Willem aan het licht
gekomen. Maar hij zegt (wat men van een loochenaar der Christelijke waarheid en zedeleer verwachten mocht) - dat men bij een Staatsman den kinderachtigen maatstaf der burgermansdeugd niet aan mag leggen; dat men de inspraak der natuur en van zijn aanleg
(spijt welke wetten ook) volgen moet - want dat men anders aan zijne bestemming niet
voldoet. Dat is klinklaar kommunisme. Laten wij toch, die maar éenen Heer en Meester,
te weten Christus, erkennen - al verschilt onze leer op vele punten, niet aanbinden met rationalisten en vergoders van het stof! Wanneer een mensch, die in den naam des Drieëenigen Gods gedoopt en door het bloed van Jesus verlost is, op den zelfden dag aan Duitschland een betuiging van zijn ingenomenheid met het Protestantisme en aan Spanje van zijn
24 De Bull 1849. De kritiek is afgedrukt in De Katholiek 9 (1850), dl. 17, pp. 299-322. Zie over De
Bulls gedicht: Van de Schoor 1995, in het bijzonder p. 53-59.
25 Brief 260, Van den Bergh aan Thijm, niet gedateerd.
26 Van der Horst 1851. Johannes Josephus van der Horst (1822-1889) was kapelaan en pastoor en

verrichtte archiefonderzoek te Veere en Middelburg.
27 Brief 265, Van den Bergh aan Thijm, niet gedateerd, [oktober 185 I J. Van Vlotens bespreking van
de brochure in Algemeene Konst- en Letterbode (1851), Il, p. 214-223. Thijm zou een 'Anti-kritiek'
publiceren in een 'Bijblad' van de november-aflevering van 185 I van De Gids, waarop Van Vloten repliceerde in Algemeene Konst- en Letterbode (1851), Il, p. 339-342. Van Vlotens eerste bijdrage over
Van der Horsts brochure opent met de zin: 'Dit geschriftjen is de ongelukkige en doodgeboren
vrucht van gemoedelijk, maar jammerlijk vooroordeel, en welmeenenden, maar bekrompen geloofsijver.' Hij maakt duidelijk dat hij zelf niet veel op heeft met Willem van Oranje, 'een man, voor wiens
eenzijdig en ziekelijk streven wij bekennen anders weinig, en geene andere deelneming te gevoelen,
dan die, welke alle onvermoeide ijver en onuitputtelijke werkkracht steeds zal inboezemen', maar
hem toch wil verdedigen tegen de onmachtige aanval van Van der Horst.
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onwankelbare trouw aan het Katholicisme doet - dan is die man, in mijn oog, een onoprechte, een onrechtschapene, hij zij een boer of een koning. 28

Nee, dan Mevrouw Bosboom-T oussaint, die begreep Thijm wel, zo hield de verongelijkte dichter zijn vriend VOOr. 29 Haar moed om een bijdrage van Thijm op te
nemen in haar Almanak voor het Schoone en Goede 30, de durf van 'een zwakke
vrouw, een teêrgevoelig dametjen', stak schril af bij de lafheid van Nepveu en Van
den Bergh, de redacteuren van de almanak Aurora, van wie de eerste Thijm had
gevraagd of hij in zijn bijdragen aan dit jaarboekje 'de nonnetjens en bagijntjens
dit jaar maar thuis woû laten? ..' Zelfbewust, vanuit de verdrukking, richt hij het
woord tot Van den Bergh en N epveu, die zich het recht aanmatigden 'van den
morgen tot den avond de "Spaansche bloedhonden" te bezingen, die streden voor
de rechten van Neêrland's wettigen Soeverein', en hij noemt zich een dichter 'die
Goddank, sinds eenige jaren voelt dat hij zijn brevet van toelating heeft', en dekreteert: 'Ik behandel wat mij aesthetisch, niet wat mij kloosterlijk voorkomt.'
Er viel niet tegen op te tornen, vond Van den Bergh: 'Waar de stem in 't spel
komt heeft het woord een anderen klank')' Hij stuurde Thijm zijn bundel Balladen en Gedichten, maar niet meer met de onbevangen blijdschap waarmee hij
vroeger zijn vriend zijn gedichten had toegezonden. Er zou wel weer gedonder
van komen:
Ik kan u niet vergen, dat gij den inhoud met "heisa juchheia" begroet, sedert ik weet dat ik
met enkele daarin voorkomende gedichten heb" gegriefd", waar ik niet wilde grieven; maar
dit verg ik van u, op grond van 't oud verbond, dat gij in de toezending zien zult, dat, hoewel wij op eene verschillende manier de geschiedenis interpreteeren en beschouwen - wij,
in weerwil van sterk verschil van meening, toch, gedachtig aan de genoegelijke dagen van
ouds [...] elkander kunnen ter zijde blijven, al ben ik niet veranderd, al klopt voor alles wat
Nederland betreft mijn hart nog als bij onze eerste persoonlijke kennismaking, toen we elkander tegenvlogen in de Stilsteeg; dit verg ik van u dat gij den "kunstenaar" niet zult miskennen, gelijk ik dien in u altijd zal blijven hoogschatten door al de dagen mijns levens, al
valt gij soms aan wat mij innig dierbaar is, en wat ik aanneem voor waarheid en voor recht.
Onze vriendschap zal niet in godsdiensthaat uitloop en - want dit is waarheid, dat ik bij
de verdediging van mijn Vaderland en van zijne helden - dat ook uw vaderland is en uwe
helden moesten zijn - uit overtuiging spreek, gelijk ik het van u geloof, al kan ik niet aannemen wat gij leeraart en al verzet gij u tegen mijne opvattingen. Dit weet ik - dat ik nooit
een tijdgenoot die anders denkt heb gekwetst.

In de laatste bewaard gebleven brieven kunnen ook weer hartelijke passages gevonden worden. Op 27 december r856 bedankt Thijm zijn oude vriend voor een
briefje 'dat mij geheel den ouden goeden toon onzer jongere jaren en minder ernstig geprononceerde pozitie (onder den drang der omstandigheden, dikwijls op28 Brief CCLxxrv, Thijm aan Van den Bergh, 20 oktober r8p. Nog in r853 kwam Thijm op de kwestie terug, met een 'open brief' aan Van der Horst: Thijm r853 (zie brief 27r, 27 januari 1853).
29 Brief CCLxxvr, Thijm aan Van den Bergh, I I juni 1852.
30 Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint had in haar Almanak voor het Schoone en Goede voor 1851 (p.
r43-154) een bijdrage van Thijm opgenomen met de titel 'Van Orphaen en de goede Lympiose',
waarover zij door verscheidene schrijvers werd gekapitteld; zie haar brief aan Nicolaas Beets van
vóór 6 december 1851, waaruit de relevante passage wordt geciteerd in: H. Reeser 1985: 9-10.
3I Brief 27°, 27 augustus r 8p.
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pozitie) tegenademt'Y Eerder had Van den Bergh in Thijms nieuwe vriendenrol
een gedicht dat hij in 1843 in het oude album van zijn vriend had gepend, overgeschreven en gedateerd in 1852: 'omdat ik met een gerust gemoed de gevoelens in
1843 uitgesproken nog kan onderschrijven'.

Bijdragen over toneel, muziek en schilderkunst
Toneel

Toneel werd door de Spektator-redacteuren beschouwd als een machtige hefboom van de volksverheffing en de aankweking van kunstzin. Maar deze kunstvorm, waarvan zoveel goeds werd verwacht, was aan de ernstigste verloedering
ten prooi gevallen. Ook de andere kunsten zouden op den duur door hun zieke
zuster worden besmet: 'geen twijfel, of, zoo men het hollende ros niet bij het bit
grijpt, de verbastering van het Tooneel zal ongemerkt haren verwoestenden invloed op onze taal en letterkunde uitoefenen [... ]'.3 3 Al deze gedachten deden de
toneelrecensenten van De Spektator de rug rechten en de mouwen opstropen:

krachtig optreden was geboden. Acteurs werden bespot, stukken vertrapt en
schouwburgdirecties gehoond. Het idealisme moest op het toneel terugkeren:
We hebben niets tegen natuur op het tooneel: maar dat is eene andere natuur dan de gewone; [... ] dat is een NATUUR, die men aanleert; die men, deelt jen voor deelt jen uit de waereld opvangt, zuivert, polijst, samenstelt, en tot KUNST vervormt. 34

De Spektator moest zich in elk geval, zo oordeelde Thijm, die toen nog maar net
aan het tijdschrift verbonden was, op een hoog standpunt stellen: 'Wij moeten,
dunkt mij, voor alles, trachten ons zoo waardig mogelijk voor te doen, en het publiek doen beseffen, dat de Spectator in de loge (niet op het schellinkje) zijn kritiek schrijft.'35 In dezelfde brief gaf hij aan hoe hij meende een verbetering van het
toneel te kunnen bewerkstelligen: door de acteurs voor ogen te houden dat zij een
grootse taak te vervullen hadden: 'Ik geloof,' zo schrijft hij,
dat een der grootste middelen om het schouwtooneel op te beuren, daarin bestaat, de akteurs achting voor zich-zelven te doen krijgen: critici, die als kunstenaars tot kunstenaars
spreken, oefenen stellig den grootsten invloed. Zoo wij het ver genoeg konden brengen,
om onze Hollandsche akteurs in den volsten zin tot fatsoenlijke menschen om te scheppen, zouden wij reeds veel gewonnen hebben [.. .].3 6

Desondanks houdt hij zich in zijn toneelkritieken hoofdzakelijk bezig met het
morele gehalte of de godsdienstig-politieke strekking van de opgevoerde stukken.
32 Brief CCLXXIX.
33 De Spectator I (1843), p. 29.
34 De SpectatoTI ( 1843), p. 53.
35 Brief VI, Thijm aan Van den Bergh, 10 januari 1843.
36 Een opmerkelijk ingezonden stuk in deeln van De Spektator (1843, p. 12-14) is 'Eene Schets naar
de Natuur', geschreven door Jan van Weerden, waarin begrip wordt gevraagd voor het ondermaatse
spel van toneelspelers, door een schets van enkele dagen uit het leven van een acteur. Van onderbetaalde, oververmoeide kunstenaars die onder erbarmelijke omstandigheden moeten repeteren, reizen
en optreden, kan men geen dramatische hoogstandjes verwachten.
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Dat bleek voor het eerst toen Thijm zich opwond over een bespreking door Ten
Kate van een opvoering van de Gijsbrecht in De Spektator III (1844). Als redacteur
had Thijm wijzigingen aangebracht in de recensie, die Ten Kate nadien weer ongedaan had gemaakt. Die wijzigingen betroffen de beschouwing die Ten Kate aan
de eigenlijke toneelkritiek had doen voorafgaan en die handelde over de Opstand
en de herleving van de cultuur in de Nederlandse gewesten in de zestiende eeuw.
Twee opmerkelijke zinnen daaruit luiden:
Met mannenkracht rees Nederland op, vol heilige geestdrift de slavenboeien afschuddende, die bij de aanlichtende eeuw, niet alleen de lichamen, maar ook de zielen en de geesten
te zeer zouden verdooven. De Zedelijke Zelfstandigheid, uit een vernieuwd Geloof geboren, [...] deed weldra ook het meer dan half verstikte Schoonheidsgevoel herrijzen en zich
in echte kunstvormen gietenY

Zoals te verwachten was, zag Thijm dat een slagje anders:
Ik vond er iets stootends voor mijn gevoel in, dat de Spektator in de behandeling van
voorwerpen trad, waaromtrent de zienswijs der bearbeiders uit elkaàr liep, en aldus noodwendig in tegenspraak met eenige van hen moest komen. Van daar, dat ik zijn uitdrukking
wat veralgemeende; dat ik den politieken toestand meer deed in het oog vallen, door van
vreemde boeien te spreken, en dat ik het punt des geloofs zóodanig stelde, dat wij het allen gelijkelijk konden avoeëeren. Ik meen, dat zoo wel het katholicisme verlevendigd is
door het kalvinisme, als dit laatste toen ter tijd zijn leven heeft aangevangen. Ik geloof, dat
de geheele Christenheid, door de hervorming aanleiding gevonden heeft zich te retrempeeren - en een vernieuwd, een op gewakkerd, en reeds daardoor (afgescheiden van de natuur der dogmata, die hier niets ter zake doet) vermogend geloof te omhelzen. Zoo geschreven, konden wij-allen zonder restrietions mentales de belijdenis aanvaarden: en inderdaad behoeven wij bij onze kunstbeschouwingen nimmer verder dan deze te gaan.

In Ten Kates inleiding werd thans de indruk gewekt, aldus Thijm, dat de 'zedelijke
zelfstandigheid' en daarmee het kunstgevoel waren geboren uit het 'vernieuwde'
protestantse geloof. De 'rooms gezinde Vondel' met zijn 'middeleeuwsche Gijsbrecht' waren dus kinderen van de ReformatieP8
Telkens blijkt dat Thijm in zijn bespreking van toneelstukken veel gewicht toekende aan het 'historiëele': een van de beoordelingscriteria die de redactie van De Spektator wilde hanteren in de toneelkritiek, die moest ingaan op 'het moreele, het historiëele, of aesthetische, in de konceptie of in de uitvoering, in de hoofdzaak of in de
onderdeelen',39 Daarom was Kotzebues Kruisvaarders 40 een liederlijk stuk, waarin
de vrome middeleeuwse ridders die het Heilige Land gingen bevrijden, zich overgaven aan 'roofzucht, wulpschheid, bijgeloof, verveling of Duitsche Schwärmerei'. De
recensie bevat een nauw verholen oproep om de uitvoering van het stuk te gaan verstoren; een oproep waaraan Thijm zelf en enkele 'vrienden van De Spektator' gevolg
gaven tijdens de voorstelling van 22 november 1843, door de acteurs uit te fluiten.
37 De Spektator m (1844), p. 89-99, over de voorstellingen van de Gijsbrecht in de Amsterdamse
Stadsschouwburg op 3 en 6 februari 1844. Over Ten Kates stuk: brief XCVII, 10 januari 1844; brief 86,
I I januari 1844; brief cm, 3 februari 1844.
38 Brief cm, Thijm aan Van den Bergh, 3 februari 1844. Van den Bergh apaiseert zijn vriend in een
brief van 5 februari: brief 9 I.
39 De Spectator! (1843), p. 105·
40 De Spectator! (1843), p. 125-132.
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Van den Bergh hechtte in zijn toneelbesprekingen meer belang aan het 'aesthetische, in de konceptie of in de uitvoering': hij ging in op het realistische gehalte
van het vertoonde, de natuurlijkheid van acteerspel en voordracht. Daarbij
schuwde hij hatelijkheden niet: "t Is jammer, dien man ontbreekt niets om te behagen dan stem, stand en gebaren', zo luidt kort en krachtig zijn oordeel over de
acteur Van Briessen in Abällino, de groote bandietY Fenneman, die optrad in de
vaudeville De debutant,
geleek een marionet, dien een Frieschen poppekast-vertooner laat praten en spelen, zoo gedurig maakte hij de zelfde bewegingen. De handen op den buik - de handen beide er af en
weêr te rug - de linkerhand op haar post en de rechter eenige duimen vooruit gebracht en
vervolgends op nieuw te rug getrokken, als of er een magneet zit in dat onmisbare deel des
menschelijken lichaams - en dan heeft hij den geheelen kurzus zijner gesten doorioopenY

Vooral de onnatuurlijke uitspraak van de toneelverzen deed Van den Bergh gruwen - zelf was hij lid van Mnemosyne, een Haags 'declamatorisch gezelschap'.
Van de besproken toneelstukken verlangde hij een realistische voorstelling van
eigentijdse zeden en aandoeningen.
Muziek

Onder de besprekingen van muziekuitvoeringen die gedurende de eerste jaren in
De Spektator verschenen, nemen de stukken over de componist J.J.H. VerhuIst
(1816-1891)43 een opmerkelijke plaats in. VerhuIst was lid van Oefening Kweekt
Kennis en bevriend met Sam Jan van den Bergh. Hij was zo ingenomen met wat De
Spektator over hem schreef, dat hij van de weeromstuit aanbood zelf een bijdrage
over muziek in het tijdschrift te publiceren. Hij zou wel een stuk schrijven over de
liederen van de Amsterdamse componist en muziekpedagoog David Koning
(1820-1876), als Koning zijn liederen wilde recenseren. SamJan moest deze zelfde
componist ook maar vragen voor een bespreking van de opera De gelofte. 44 Thijm
voelde er niet veel voor om Koning te vragen: de identiteit van de Spektator-redacteuren zou zo aan te velen onthuld worden. Viotta moest Verhulsts liederen maar
bespreken. 45 In oktober 1843 had Van den Bergh al laten weten: 'Het is mogelijk
dat wij door VerhuIst nog een medewerker voor muziek in Rotterdam krijgen.' Alleen is niet duidelijk of met 'VerhuIst' in deze zin de componist zelf bedoeld wordt
of een van de stukken die over hem in De Spektator waren verschenen. VerhuIst
had ook nog aangeboden muziekrecensent W.]. van Zeggelen behulpzaam te zijn
met de samenstelling van een kritische bespreking van een concert.
Het eerste artikel over VerhuIst was het verslag van een concert dat op I I december 1842 ten paleize plaatsvond, in aanwezigheid van koning Willem 11, de koningin, ministers en leden van het corps diplomatique. Ten gehore gebracht wer41 De Spectator! (1843), p. 146.
42 De Spektator VII (1847), p. 8-9.
43 Zie over hem: Van Riemsdijk 1886; voorts: E. Reeser 1986: 60-64, 86-102; Van Gesse12004: 35435 8.
44 Brief 94, Van den Bergh aan Thijm, 22 februari 1844. De gelofte (1840) was een 'romantisch zangspel' in drie bedrijven van F.J. de Wit, op muziek gezet door W. Smits.
45 Brief CVI, Thijm aan Van den Bergh, 26 januari [= februari] 1844.
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den de ouverture voor Gijsbrecht van Aemstel, de cantate Onze Bede, de Hymne
en Gloria voor de mis en Psalm 145. 46 De laatste drie stukken konden ook worden
beluisterd tijdens een uitvoering op 22 januari 1843, toen bovendien nog Ouverture No. 3 in b-mol, de Symfonie, een achtstemmige hymne en een intermezzo
voor orkest ten gehore werden gebrachtY Opvallend in de bespreking is de letterkundige toonzetting, die overigens terugkeert in recensies van kunsttentoonstellingen: muziek en schilderkunst worden beoordeeld met maatstaven die aan de
dichtkunst ontleend zijn. Zo wordt van de Ouverture No. 3 gezegd dat er 'eene
eenvoudige maar schoone gedachte [aan] ten grondslag [is] gelegd', die de componist met zijn fantasieën heeft omkleed en tot het slot meer en meer ontwikkelt; het
scherzo van de Symfonie is 'bevallig in de voordragt en humoristisch van gedachten'. De cantate en de ouverture voor de Gijsbrecht dragen 'den stempel van poëzij'; Hymne en Gloria zijn als overladen 'met den rijkdom zijner gedachten', die
ze, evenals Beethovens Opus 125, welhaast onuitvoerbaar maakt.
De verknochtheid aan VerhuIst heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat De
Spektator veel belangstelling aan den dag legde voor de muziek van componisten
uit de 'Leipziger Schule', navolgers van Mendelssohn, die Verhulsts leermeester
was geweest. William Sterndale Bennet was zo'n componist, wiens ouverture Die
Waldnymphe de Spektator-criticus en dichter Van Zeggelen 'een zachte streelende aandoening der ziel' verschafte, 'als het genot van een balsemgeurigen lenteavond, in een bloeiende gaarde'.48 Voor de werken van Liszt, Berlioz en Wagner,
waarvan VerhuIst niets moest hebben, was het in de jaren 1845-185° nog wat
vroeg. In muzikaal opzicht moest De Spektator, dat zich vaak het standpunt van
de 'dilettant' eigen maakte, de vlag strijken voor Caecilia (waarin na 1850 wèl aandacht werd gevraagd voor deze componisten) en het Nederlandsch Muzikaal
Tijdschrift, de muziektijdschriften van F.e. Kist. Met Kist en het Muzikaal Tijdschrift wilde De Spektator daarom nog wel eens de degens kruisen. 49 De bewondering van Kist voor Bach, wiens werk hij grotere bekendheid wilde geven, werd
door De Spektator evenmin gedeeld. Lambert Alberdingk Thijm toonde zich ongevoelig voor de uitvoering van Bachs Suite in D op het Caecilia-concert van 27
april 1848 te Amsterdam. Hij vond de muziek zielloos en laakte 'het gebrek aan
een naar den Hemel voerend element'. Ze deed hem denken aan 'een volgends al
de regelen eener koude architectuur versierde kast, doch waar van binnen de boeken ontbreken')O Dit oordeel kwam voort uit de wrevel die de dilettant voelde
over de hooghartige houding van muziekkenners. De 'jeugdige opgewondenheid'
waarmee hij de muziek van Mozart, Haydn en Beethoven verdedigde, werd door
hen afgekoeld door te wijzen op Bach, die het hoogst bereikbare in de muziek vertegenwoordigde) I
Een ouverture van Mozart en de Eroica van Beethoven, die na Bach op het Cae46 De Spectator! (1843), p. 41-43.
47 De Spectator! (1843), p. 133-135.
48 De Spektator IV (1844), p. 36.
49 Zie De Spektator III (1844), p. 52 (noot), 134-138 en 188-195; D.K. [= David Koning?], 'A propos
van recenseren', in Nederlandsch Muzikaal Tijdschrift 6 (1844), nr. 8, p. 63-65. Verder: 'Dr. Kist, in
het Muzikale (?) Tijdschrift', in De Spektator IV (1844), p. 133-138.
50 De Spektator VIII (1848), p. 206-209; zie ook E. Reeser 1986: 67.
5I Vgl. J. Oosterholt 2000.
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cilia-concert ten gehore werden gebracht, brachten de recensent dan ook in verrukking. Over de muziek van Mozart schrijft hij:
Men dobbert in een zee van goud en licht, sterren en alle glansrijke hemelteekenen verdringen zich boven het hoofd, proteusvormige wezens, uitblinkende in het algemeene
licht, deuren uit één diamant gehouwen, die toegang geven, tot portieken en tooverpaleizen met gouden festoenen, robijnen en smaragden wanden en al wat de weelderigste verbeelding van een arabischen-nachtverteller zich denken kan, ziet men voor zich, bij 't
hooren van deze oeverture.
De voornaamste muziekrecensent van De Spektator was J.J. Viotta, boezemvriend
vanJ.P. Heije, van wie hij vele gedichten op muziek zette. Hij maakte het Amsterdamse publiek bekend met nieuwe werken van Felix Mendelssohn-BartholdyY
In zijn bespreking van Mendelssohns Elias 53 wijst Viotta erop dat het Oude Testament een rijke bron vormt voor oratoriums. Van de bijbelfiguren zijn de profeten
het meest geschikt om aan het muziekstuk een grote dramatische kracht te verlenen. Een andere Godsgezant, Johannes de Doper, zou als schilderkunstig onderwerp aanleiding geven tot een heftig meningsverschil tussen Thijm en SamJan van
den Bergh.

Schilderkunst
Had Thijm in een brief van 2r februari r843 nog voorgesteld de titel van het tijdschrift maar te wijzigen in De Spectator van/der Tooneelen en Concerten, omdat
van de bespreking van kunsttentoonstellingen toch niets terechtkwam - immers:
Over schilderijen hebben we nog niets gezegd. Is dat veld ook niet wel wat groot, om er
eenige schreden op te wagen, die zich waarschijnlijk (zonder uitgebreider medewerking en
ruimer bestek) tot een paar passen door den modder aan den slootkant zouden bepalen?
- in de voorrede van deel II wordt aangekondigd dat voortaan ook exposities behandeld zullen worden. Deze belofte wordt ingelost met een grote bespreking van
de Haagse tentoonstelling van levende meesters van r 84 3. Wel is het zo dat de beide redacteuren bij hun bezoek aan die expositie de hulp inroepen van 'uitgebreider' medewerking en deskundig advies. Thijm stelde voor de Haagse kunstschilder ].A. van der Drift (r808-r883) in de arm te nemen; 'dat is een fiksch theoretikus, en zijn beroep brengt meê, dat hij de ten toon stelling zóo dikwijls bezoeke,
als een goede kritiek, zal zij goed zijn, noodzakelijk maakt'.54 Toch zou niet Van
der Drift als deskundige gids meegaan, maar waarschijnlijk de schilder A.J. Ehnle
(r8r9-r863)·
Het oordeel dat in De Spektator geveld werd over de tentoongestelde kunstwerken, was niet steeds alleen door artistieke overwegingen ingegeven. Van den
Bergh liet aan Thijm weten dat hij het lastig vond iets ongunstigs over RF.e. ten
Kate's Armoede te zeggen. Het betrof immers de broer vanJ.J.L. ('Jan') ten Kate:

52 E. Reeser 1986: 82.
53 De Spektator VIII (1848), p. II7-124, 163-171.
54 Brief XXXVI, Thijm aan Van den Bergh, 2 mei 1843.
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Ik ben huiverig van deze schilderij iets leelijks te zeggen, daarom wou ik 't maar lala laten:
weet ge waarom? Als Jan hoort, dat uitkomen móet, wie er aan zijn, is hij vast nijdig, en ik
heb geen recht om met hem te breken, en ook geen lust meteen, daarenboven moet mijn
broêr van zijn broer geld hebben, en men zou het ras daaraan toeschrijven - meld gij dus
eens hoe het zachtst te zeggen en er toch niet over heen te springen [.. .].55

Thijm dicteerde daarop in zijn antwoordbrief een passage, die onversneden in de
bespreking zou terechtkomen.5 6 Maar toen Thijm aankondigde dat hij aan het
eind van de bespreking nog een sneer in petto had voor de commissie die de tentoonstelling had samengesteld, reageerde Van den Bergh geschrokken en verzocht
hem de commissieleden te ontzien: zowel zijn broer als hij verdienden goed aan
deze liedenY Thijm toonde zich inschikkelijk:
ik had het mij nooit kunnen vergeven, zoo mijn uitval tegen de Heeren van de Kommissie u
of uwen broeder eenig nadeel had toegebracht: daar is de zaak van te gering belang voor.5 8

Maar aan Cramer liet Thijm weten dat hij stoer had vastgehouden aan zijn bezwaren:
Ik heb hem [...] geschreven dat ik, ofschoon zijn bezwaren billijkend, geen lust gevoelde,
zwart te noemen, wat ik eerst voor wit had aangezien, en dat ik hem daarom verzocht,
zoodanige veranderingen, ratures, toevoegsels enz. te bewerkstelligen, als hij noodig zou
oordeelen. Ik trek er in den naam mijner rust en vrede, mijn hart af en ben zelfs eenigszins
blij een wichtig exkuus voor mijzelven te hebben, om mij zacht jens aan een weinig aan
den Spektator te onttrekken. 't Wordt mij te lastig, en kost mij al te veel hoofdpijnen, om
nog niet te spreken van het geweld, waarmee 't mij van mijn andere zaakjens afhoudt. [...]
Arme stakkers, stumperds van akteurs, of stakkerds van schilders, waar niemant van afhangt; die mogen wel doorgehaald, gegrieft en zoo in hun hart als in hun beurs benadeeld
worden - maar wie eenigszins hooggeplaatst, wie jonkhr. of Mr. of kamerdienaar van
deze is, moet ontzien, moet gevleid, en als een wonder van smaak en kunde vereerd worden, al maakt hij zich aan de grootste nuchterheden schuldig.5 9

Ook oordeelde Sam Jan soms onbevangener over de tentoongestelde kunst dan de
strenge kunstrechter Thijm. Toen Van den Bergh weer eens wat aandoenlijks had
aanschouwd dat beslist geprezen moest worden - een beeldje van de Belgische
kunstenaar Eugène Simonis (1810-1882) van een huilende jongen met een kapotte
trommel- nam Thijm met een bijna hoorbare zucht het gunstige oordeel van zijn
vriend over, maar voegde eraan toe: 'Het bijna banale onderwerp is zóó schoon behandeld, dat wij den kunstenaar bidden een volgenden keer ons een verhevener gedachte aan te bieden - opdat wij hem ook daarvoor den lauwer schenken mogen.'60
55 Brief 34, Van den Bergh aan Thijm, 22 mei 1843.
56 Brief XXXVIII, Thijm aan Van den Bergh, 24 mei 1843; De Spektator n (1843), p. 36; in deze passa-

ge staan de zinnen: 'De Hr. Ten Kate heeft, vóór alles, naar waarheid getracht - en wie zou dit niet
prijzen? Maar de Hr. Ten Kate moet te zeer van de noodzakelijke onderscheiding der waarheid in de
natuur en der waarheid in de kunst overtuigd zijn, om ons de bedenking niet ten goede te houden, dat
zijne schilderij er door zou gewonnen hebben, zoo hij de Armoede een weinig geïdealizeerd had.'
57 Brief 39, Van den Bergh aan Thijm, 9 juni 1843.
58 Brief XLVI, Thijm aan Van den Bergh, niet gedateerd.
59 KDC archief Thijm 1286, Thijm aan Cramer, 14 juni 1843. Ook geciteerd in: Van Rijswijck 1968:
deel I, p. 65.
60 DeSpektatorn(I843),P. 50.
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Thijms voorkeur ging uit naar de idealistische, romantische schilderkunst van
Arij Scheffer. Hij zag zijn kans schoon om in een bespreking van Francesca da Rimini het misverstand recht te zetten dat hij altijd naakt in de kunst afkeurde, of de
uitbeelding van zondige liefde veroordeelde:
A propos de Arij Scheffers Francesca da Rimini, was het, dunkt me, niet kwaad dit als een
voorbeeld te citeeren van dichterlijke bevatting en symbolieke verhevenheid. Wij hebben
zoo dikwijls de voorstelling der verboden liefde in de vaudevilles en alledaagsche tooneelspelen gegispt, maar druk haar uit in zulk een verheven drama, waar alles meêwerkt om u tot
ernstige gedachten te stemmen, en gij zult ons niet met het kwaad vertrouwd maken, [zelfs]
al baart de voorstelling geen afschuw, al bevat zij geen prikkel ten goede: alle de krachten
van onzen geest verliezen zich in de beschouwing, en men weet van geen gevolgtrekking. 6 !

Met de inzending van een bronzen beeld van Willem van Oranje, vervaardigd
door de Graaf de Nieuwerkerke, werd de discussie geopend over de waarachtige
uitbeelding van Willem van Oranje: als een Franse ridder te paard, of als de peinzende staatsman in bronzen mantel. 62 Een strijd tussen twee Willems, die van
Louis Royer, op het Haagse Plein, en die voor Paleis Noordeinde. 63
De besprekingen in de volgende jaren van verschillende kunsttentoonstellingen

dragen onmiskenbaar het merkteken van Thijm. Pas in 1848 wordt pijnlijk duidelijk hoe uiteenlopend Van den Bergh en Thijm oordeelden over schilderkunst, in
twee besprekingen van het doek Johannes de Dooper door Cornelis Kruseman
(1797- I 857).64 Deze tegenovergestelde opvattingen van het kunstwerk tastten
geenszins de 'homogeniteit' van De Spektator aan, aldus verzekerde de redactie in
'Een woord ter inleiding' bij deel IX (1850); zij getuigden juist van 'liberaliteit'. De
lezer had zout en zoet gekregen, in plaats van de smakeloze kost van één gemitigeerd oordeel. Het stond iedere medewerker vrij zijn persoonlijk inzicht kenbaar
te maken, na erkenning van de gemeenschappelijke 'geloofsbelijdenis': veertien
stellingen die in deel VIII (1848) waren gepubliceerd met de titel 'Onder wat vlag
wij varen'.65 In werkelijkheid genoten Thijm en Van den Bergh in het geheel niet
van deze met vals bravoure verkondigde vrijheid om het met elkaar oneens te zijn.
61 Brief XL, Thijm aan Van den Bergh, 30 mei 1843. Over dit stuk staat het volgende in De Spektator
n (1843), p. 47-48: 'Het moet een groot, een buitengewoon genie zijn, dat Francesca, in de armen van

haren geliefde, bijna naakt weet voor te stellen - beiden de leedteekens vertoonend van het staal, dat
hen, op het eigen oogenblik, doorboord heeft - en dat, wel verre van u de minste onreine gedachte in
te boezemen, u met een stem, bevende van eerbied, in onsamenhangende uitroepen, het hoogste, het
reinste kunstgenot doet uitdrukken!' Het doek Dante en Vergilius ontmoeten in de onderwereld de
schimmen van Francesca da Rimini en Paolo Malatesta wordt beschreven in: Ewals [1995]: 182-183.
62 Brief 38, Van den Bergh aan Thijm, 2 juni 1843. De Spektatorn (1843), p. 50-51.
63 Zie hierover: Van de Schoor 2002: 42-73.
64 Zie ook: D. Dorbeck, Thz. 1849. Krusemans schilderkunstige verdiensten werden veelvuldig
door dichters bezongen. In de almanak Aurora voor 1840 publiceerde J.J.L. ten Kate een gedicht
'Aan mijn' hooggeschatten vriend, den WelEd. Heer C. Kruseman, met een' dichtbondel' (p. 125126). H. Meijer Jr. wijdde een lierzang aan een vroeger schilderij van Kruseman, voorstellende Johannes de Doper: 'Joannes de Dooper, in jeugdigen mannelijken bloei geschilderd, door den Heer Cs.
Kruseman', afgedrukt in de Nederlandsche Muzen-almanak voor 1823 (p. 57-62). Van den Bergh
verwijst in zijn bespreking naar dit gedicht. De discussie over KrusemansJohannes de Dooperwordt
door T. van Westrheene Wz. besproken in de Kunstkronijk 20 (1859), p. 9-16.
65 De SpektatorvlII (1848), p. 405-410.
66 'CO Kruseman, in zijnen "Johannes den Dooper"', in De Spektator VIII (1848), p. 57-66. Het schil-
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Thijms ongenoegen over uitlatingen van Schimmel en De Bull die hem niet konden
bekoren, blijkt in deel VIII telkens weer uit ongemakkelijke voetnoten, waarin
knarsetandend het blije beginsel van het onbewimpelde persoonlijke oordeel
wordt bevestigd, zolang de geachte medewerker maar wist onder wat vlag hij voer.
Van den Bergh bewonderde het doek, dat hij was gaan bekijken in de Haagse
Academie voor Beeldende Kunsten, om zijn eenvoud en waarheid. 66 Kruseman
had van zijn voorstelling van de boeteprediker een onvergankelijk meesterwerk
gemaakt. Het was 'eene krachtige manifestatie van zijn dichterlijk gemoed' - opnieuw worden poëtische maatstaven aangelegd bij de beoordeling van niet-letterkundige kunstwerken: Kruseman heet' dern] eerste[n] onzer penceeldichters' , of
zelfs 'deEn] dichter met zichtbare klanken'.
Bij alle waardering voor het schilderij, maakt Van den Bergh toch de kritische
kanttekening dat de onthutsing die de woorden van Johannes de Doper teweegbrengen onder zijn zondige toehoorders, niet in overeenstemming is met de milde uitbeelding van de prediker, die 'het verheven-edel-ernstige zijner roeping'
mist. Krachtige taal spreekt deze Godsgezant niet; toch sidderen de man en vrouw
op de voorgrond, 'de verpersoonlijking der overtuigde zonde', voor zijn veroordeling van hun ontuchtige liefde. Van den Bergh nam iets 'aandoenlijks' waar 'in
de trouw, waarmede de inwendig om de taal van den Godsgezant in toorn ontstoken man de vrouw, welke geen ander steunsel vindt dan in hem, aan wien ze zich
vastklemt, schraagt'. De druk waarmee hij de hand van zijn geliefde omklemd
houdt, bewijst hun gehechtheid. De vrouw vond Van den Bergh 'hemelsch schoon',
'als uit maanlichtstralen geschapen'; het stel is de ideale uitbeelding van de strijd
van het zinnelijke met het zedelijke beginsel.
Ook de overige groepen worden van een uitvoerige, bijwijlen dichterlijke interpretatie voorzien. De jongeling aan de voeten van Johannes stelt de tot geloof gekomen ziel voor, de in gedachten verzonken grijsaard naast hem geeft uitdrukking
aan de verstandelijke overweging van Gods Woord; de groep van de Oosterling,
de neger en het kind is de verzinnelijking van de aanstaande verlossing van alle
mensen en de gelijkstelling voor God van Jood en Heiden, of anders wellicht de
onbewogen rijkaard die steunt op zijn schatten, zijn slaaf en zijn kind. De man en
vrouw naast deze groep drukken het diepste schuldbesef uit: zij strekt in vertwijfeling de armen ten hemel, hij ligt verpletterd ter aarde. De vrouw met kind op de
ezel, die niet overstuur lijkt door het gehoorde, omdat zij de zuivere, geestelijke
liefde uitbeeldt en zij zich dus niets te verwijten heeft, is een figuur die wat losstaat
van de voorstelling als geheel, maar in haar afgezonderdheid doet denken aan de
vluchtende Maria met Jezus.
Thijm antwoordde met een ingezonden brief, waarin werd betoogd dat het
schilderij volstrekt tekortschoot om uitdrukking te geven aan het verheven onderwerp.6 7 Hij beloofde zijn bezwaren te verdelen over een verhandeling aangaande
de gedachte van het stuk en een technische beschouwing. Maar in feite werd er alleen betoogd dat de vormgeving minderwaardig was, nadat eerst, los van het schilderij werd aangekocht door koning Willem Il. In 1955 is het schilderij, dat toen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam hing, vernietigd omdat het in zeer slechte staat verkeerde. Een getekende voorstudie van een detail van het schilderij is afgedrukt in De Leeuw [2005]: 12, afb. 3.
67 'CO Krusemans "Johannes de Dooper"', in De Spektator VIII (1848), p. 1°7-117.
68 Beynen 1849.
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derij, was uiteengezet hoe ontzettend en onbegrijpelijk verheven het onderwerp
was. Krusemans Johannes daarentegen was een schertsfiguur, wiens gelaatsuitdrukking niet getuigt van goddelijke inspiratie maar van 'de afmatting der dweeperij of van nog onedeler bedwelming', met slordige haren, maar geen van spirituele kracht 'steigrenden haarbos'. De hand, in betekenisloze vermaning uitgestrekt,
lijkt naar een vogelnestje te wijzen; de 'onedele kromming van de teenen' verhindert elke diepere gedachte. Van de compositie deugt niets en de verdeling van licht
en donker is een aanranding van het schoonheidsgevoel. Het getal van de afgebeelde groepen is noch historisch, noch symbolisch, de interpretaties die aan de bijfiguren worden gegeven zijn ontsproten aan de goedwillendheid van Krusemans
vrienden, de 'al te gemeenzame' neger heeft een te korte dij en ook de andere figuren zijn vaak mistekend. Aan het coloriet valt evenmin enige vreugde te ontlenen:
'De toon van het geheel is paerschachtig, het effekt verwig, de behandeling kleingeestig glad.' Uit alles blijkt dat Thijm bijzondere eisen stelde aan verheven religieuze voorstellingen, die Van den Bergh op een profaner niveau kon waarderen, als
de uitbeelding van aandoeningen en hartstochten hem aansprak.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de observatie die L.R. Beynen uitwerkte in
een opstel in Het Hollandsche Schilder en Letterkundig Album van 1849, betreffende het protestants element in de voorstelling van Johannes de Dooper, de werkelijke reden is van het meningsverschil tussen Thijm en Van den Bergh. 68 In plaats
van het passieve en ideale dat kenmerkend is voor de katholieke kunst, doet de
protestantse kunstenaar het natuurlijke en menselijke uitkomen in zijn bijbelse
voorstellingen. Katholieke kunst weerspiegelt het geestelijk, idealistisch en symbolisch element van het roomse geloof; de ontvankelijkheid van het protestantisme voor alles in de wereld waarin zich het goddelijke openbaart, wordt in de schilderkunst zichtbaar gemaakt door de grotere levendigheid van de voorstelling, de
krachtige vormen en het heldere coloriet. Dit protestants element is zichtbaar in
het werk van Arij Scheffer en in Johannes de Dooper van Kruseman. Veel van
Thijms detailkritiek kan worden herleid tot deze aandacht voor het realistische en
het ontbreken van een gewijde sfeer. Beynen verschaft de theoretische achtergrond bij de waardering van SamJan van den Bergh: men zou hem de meer onderlegde kunstcriticus kunnen noemen, die, staande aan de zijde van Van den Bergh
en voortgekomen uit diens letterkundig genootschap Oefening Kweekt Kennis,
van buiten De Spektator, Thijms esthetica bestreed. Beynen is een interessante
kunstcriticus en essayist, wiens werk nadere bestudering verdient.
Voor Thijm is er maar één schilder die in staat is godsdienstige onderwerpen op
een waardige manier te behandelen en dat is Arij Scheffer - verwonderlijk voor
wie bedenkt dat Beynen hem juist een 'protestantse' kunstenaar noemde. Geen
bespreking van een schilderijententoonstelling of zijn werk wordt de exposerende kunstenaars als nastrevenswaardig ideaal voorgehouden. Toch wekt Thijms
dwepen met Scheffer ook in De Spektator enige weerstand. In zijn bespreking van
de almanak Vergeet me niet voor 1848, moppert A.J. de Bull, als hij aan Thijms
drie dichterlijke 'Silhouetten' in het jaarboekje toekomt, van Jan van Eyck, Rembrandt en Arij Scheffer, dat de regels: 'Hij hoort aan Nederland: in Nederland geboren / Zag hij den vreemden aard geen geest noch kunststijl af', van hovaardige
69 De Spektator VIII (I 848), p. I48-I49.
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bekrompenheid getuigen. Vooral de gedachte dat God het vaderland bijzonder
gunstig bedeeld had met kunstenaars gaven, acht hij verwerpelijk. 69 En toen Thijm
in de aantekeningen bij zijn verhalend gedicht De klok van Delft (Utrecht 1846)
bij Scheffer verschoning zocht voor het gebruik van zestiende-eeuwse taal in zijn
vers, omdat ook de schilder de voorstelling van het oude beoogde voor moderne
toeschouwers, werd deze rechtvaardiging weerlegd in de reeds genoemde recensie
van L.R. Beynen, die voor De Spektator niet geschikt was bevonden en werd afgedrukt in het Algemeen Letterlievend Maandschrift. Beynen meende dat Scheffer zich in zijn geïdealiseerde voorstelling van het verleden nooit had laten verleiden tot angstvallige 'stoffelijke nabootsing', zoals Thijm die in zijn gedicht had gebracht. 'Al zijne tinten zijn genomen van het palet van zijn tijd', aldus Beynen;
'zijn stijl is de verheven stijl van onze dagen, zijne manier, de onze.'70
Het naakt in de schilderkunst stelde Thijm telkens voor een probleem, waarover
alleen Scheffer hem kon heen helpen - zoals bleek uit de bespreking van diens doek
Francesca da Rimini. Niet alleen bezorgdheid om de uitwerking van het naakt op de
beschouwer, ook benauwde gedachten over ontklede meisjes in kunstenaarsateliers
maakten deel uit van dit probleem. Op een tentoonstelling in Amsterdam in 1848
zag Thijm schilderijen van de Belgische kunstenaar J. Correns waarmee 'druk [is]
gespekuleerd op de laagste tochten van het menschelijk hart'J ' Een schilderij waarop een naakt vrouwelijk model in een atelier was afgebeeld - '(haar hoedjen en sjaal
op een tafel in den achtergrond)', kennelijk zijn deze stille getuigen van de voorafgaande ontkleding bijzonder obsceen - steekt in al zijn vunzigheid nog gunstig af bij
een doek dat Thijm om de hoek in de directiekamer had bespied ('het zelfde "model" met nog indecenter pooze'), dat men blijkbaar niet waagde te vertonen. De
kunstenaar wordt tot slot nog een onverbloemde bedreiging toegevoegd:
Weet ge wat we voor u veil hebben? - Verachting; en als ge ooit aan het bureau van den
Spektator verschijnt - een paar ruwe knechtshanden aan uw eollet d'artiste, om u de straatsteenen te doen kussen. Dat hebt ge bij ons verdiend; met uw adulatie der beestlijkheid.

Besluit
De Spektator van tooneel en koncerten houdt, bij alle waardevolle en lezenswaardige artikelen over verschillende kunstdisciplines, een herhaalde mislukking in:
het falen van Van den Bergh en Thijm om de aanvankelijke eensgezindheid te bewaren, en later, opnieuw, de onwil van Thijm om andersdenkende medewerkers
en redacteuren werkelijk een stem te gunnen in 'zijn' tijdschrift. Toch had Thijm
in de laatste jaargangen van De Spektator laten blijken dat het door de verandering
der tijden niet langer ging om de worstelstrijd tussen rooms-katholieken en protestanten, maar tussen christenen en 'ongodisten'. Impliciet lag deze overtuiging
besloten in de uitgangspunten die hij formuleerde in het stuk 'Onder wat vlag wij
varen'. Hij sprak haar met zoveel woorden uit in een bijdrage over de Keulse dom
70 Algemeen Letterlievend Maandschrift (r847), II, p. 484.
7r De Spektator VIII (r848), p. 384-385.
72 'De Keulsche Dom. - r2 Augustus, r848', in De Spektator VIII (r848), p. 299-303.
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in deel VIII (1848) van De Spektator, naar aanleiding van het zesde eeuwfeest van
deze kerkJZ Katholieken en protestanten moeten hun 'schooltwisten' opgeven 'in
tegenwoordigheid van den Dom, en, op den kreet van Pantheïsme en Ongodisterij, die uit Duitschland en Frankrijk opgaat', zich om Christus' kruis verzamelen.
Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Op een andere plaats in hetzelfde
Spektator-deel verstoorde een dissidente mening van een van zijn medewerkers
Thijms serene gedachten over christelijke verdraagzaamheid die hij had ontwikkeld toen hij dagdromend ronddwaalde tussen de ten hemel reikende spitsbogen.
De Haagse dichter B.Ph. de Kanter, huisvriend van SamJan van den Bergh, had in
zijn gedicht 'De dom van Keulen' in Aurora. Jaarboekje voor 1848 het voornemen
van de Pruisische overheid om de bouw van de dom te voltooien - in september
1842 was een begin gemaakt met de reconstructie - op dichterlijke wijze toegejuicht. Het gedicht eindigde wat curieus, met het 'stout' maar 'hemelsch zoet'
denkbeeld dat wellicht ooit Christus, teruggekeerd op aarde, de kerk zou betreden.?} Een ongelukkig denkbeeld, meende recensent A.J. de Bull, 'even zeer aesthetiesch als religieus onverdedigbaar'. Rede en smaak zullen het gevoel dat De
Kanter aanvankelijk in zijn gedicht wist op te wekken, door deze wending tot
zwijgen brengen.7 4 Zoals vaker getuigt ook ditmaal weer een corrigerende voetnoot van Thijms ergernis over het onbegrip van de recensent; ergernis verkleed als
bevestiging van het recht van de afzonderlijke medewerkers op een eigen levensbeschouwing. Intussen wilde De Spektator juist daarom geen verantwoording afleggen voor uitlatingen als die van De Bull.
Thijm heeft zich steeds zorgen gemaakt over 'gebrek aan homogeniteit' in het
tijdschrift: hij streefde kunstkritiek op christelijke grondslag na en verlangde dat
Van den Bergh, De Bull en Schimmel hem daarin volgden. Dat gebrek maakt
thans juist de charme uit van De Spektator.
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Jiddisch Hebreeuws in Nederlands en Bargoens"
Naar aanleiding van J.G.M. Moormann, De Geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel. Bezorgd door Nicoline van der Sijs,
met een inleiding van Enno Endt. Amsterdam-Antwerpen: L.J. Veen, 2002.
Dutch Bargoens (often referred to as 'thieves' cant') and related cryptolects contain a considerable amount of Yiddish vocabulary of Hebrew-Aramaic
stock. The phonology of these words demonstrates a great resemblance to the
phonology of Semi tic words in Dutch Yiddish as described by Hartog Beem. Yet,
there are also differences. These are due to adaptations to Dutch phonology, intrusions from German Rotwelsch and Ashkenazic Hebrew, and to non-standard
West Yiddish phonology as can be detected in Yiddish words in Post-Yiddish
Dutch and German and in Rotwelsch and German dialects.

Abstract -

1

Inleiding

J. J

Bargoens en Rotwelsch als onderzoeksterrein

Het Bargoens en aanverwante geheimtalen genieten weinig aandacht. Ondanks
een vermeerderd bronnenboek (Moormann 2002: II, 111) ontbreekt er nog een Bargoens historisch-vergelijkend woordenboek of een woordenboek van jiddicismen
in de gezamenlijke variëteiten van het Nederlands, al is Beem (1975) een handig
naslagwerk voor Post-Jiddisch Nederlands (= met Jiddisch doorspekt Joods N ederlands). Voor het Rotwelsch (het Duitse Bargoens) en het Duits staan de zaken
er beter voor, blijkens de woordenboeken van Wolf (1985), Stern (2000) en
Klepsch (2004). Zie ook Althaus (2002, 2003, 2004) en Weinberg (1973).
Verder ontbreekt er een inleiding die Nederlands Jiddisch en West-Asjkenazisch Hebreeuws tegen elkaar afgrenst, om na te kunnen gaan of Moormanns 'Hebreeuwse' materiaal Jiddisch is of Asjkenazisch Hebreeuws.
Daarvoor is kennis van Aramees kwadraatschrift met punctuatie nodig alsook
van de verschillende Hebreeuws-Aramese uitspraaktradities. Men valt dus makkelijk terug op Moormann. Maar die zag - misleid door 'de' literatuur - Asjkenazisch Hebreeuws [voortaan AH] voor Jiddisch aan, en bij individuele woorden
ging er veel mis (Den Besten 2005). Jammer genoeg is deze zwakte van Moormanns proefschrift (Moormann 1932) door Endepols (1932), Van Haeringen
(1933), Kluyver (1933) en Wils (1932) niet onderkend.

*

Een artikel over dit onderwerp was ooit beloofd aan de redactie van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Moormann (2002) leek een goede aanleiding, maar bleek een zware klus.

Veel details moesten onbesproken blijven. Ik dank een anonieme reviewer en Alexis Manaster Ramer
voor wijzigingsvoorstellen.
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Bedoeling en bouw van dit artikel

Het Bargoens - hier te begrijpen als het geheel van door het Jiddisch en het Romani
beïnvloede geheimtalen binnen het Nederlandse taalgebied - is een variëteit van het
Nederlands. Deze variëteit wordt gekenmerkt door een eigen, geheimtalig lexicon.
Een deel daarvan komt uit het Nederlandse Jiddisch en een groot deel daarvan is van
Hebreeuws-Aramese oorsprong, waarbij overigens een aantal kunstmatig verjiddischte hebraïsmen zitten. Het historisch-fonologische onderzoek over deze subcomponent van het Bargoense lexicon is echter nooit goed van de grond gekomen.
Moormann (1932-1934, 2002), die wel etymologieën geeft, heeft geen poging gedaan om het taalkundig verband tussen het door hem geciteerde 'Jiddisch' en de
Bargoense etyma te definiëren. Het zou hem ook moeilijk gevallen zijn, want dat
'Jiddisch' was AH, en de Semitische component van het Jiddisch en het AH sluiten
maar gedeeltelijk op elkaar aan. Na Moormann heeft Beem (1974,1975) zich met de
zaak bezig gehouden, maar hij heeft het jammer genoeg bij enkele aanzetten gelaten.
In dit artikel wil ik laten zien dat de Semitische component van 'het Bargoens'
in hoge mate overeenkomt met wat wij weten over de Semitische component van
het Nederlandse Jiddisch, waarmee ik Beems uiterst summier gehouden oordeel
(1974: I 5) bevestig (par. 5-6). Daarentegen moet ik Beem tegenspreken wat betreft
de 'Bargoense vervormingen' in jajem, stiekum, jofel, enzovoort (J IDD. jajen, sjtieke, jofe, etc.). Deze komen m.i. over het algemeen uit niet-standaard-West-Jiddisch [wJ] (par. 6-8).
Ik zal na een inleiding over de Bargoense bronnen openen met een paragraaf
over de feilen van de etymologie van Bargoense en Rotwelsche woorden van Jiddische oorsprong (par. 3). Hierna komt een paragraaf over de verschillen tussen
Asjkenazisch Hebreeuws (en Aramees) en de Semitische component van het (Nederlandse) Jiddisch (par. 4). Dit wordt nader uitgewerkt in twee paragrafen, voor
klinkers en voor medeklinkers (par. 5 en 6). Het Bargoens wijkt echter ook af van
wat we denken dat Nederlands Jiddisch is. Voor medeklinkers wordt dat onmiddellijk behandeld in par. 6. Voor de afwijkende klinkers is par. 7 gereserveerd. Ik
zal betogen dat het bij de afwijkingen nauwelijks gaat om Nederlandse fonologie.
Wel speelt Nederlandse spellingvariatie een rol. En verder gaat het om merendeels
ook in Duitsland geattesteerde niet-standaard wJse fonologische processen. Er
blijft dan een kleine verzameling Asjkenazisch en Sefardisch Hebreeuwse woorden over. Het artikel sluit af met een paragraaf over de (semi)-morfologie van de
Jiddische uitgangen -es en -em. Er zal worden beargumenteerd dat ook 'Bargoense vervormingen' zoals jajen > jajem non-standaard-wJ zijn (par. 8).
Ter voorkoming van misverstanden wijs ik erop dat dit artikel vier typen talen
en variëteiten daarvan onderscheidt:
1 het BARGOENS en zijn Duitse tegenhanger, het ROTWELSCH.
2 het HEBREEUWS (en ARAMEES) in het algemeen (volgens een gereconstrueerde
normuitspraak) en ASJKENAZISCH HEBREEUWS [AH], de Hebreeuwse uitspraaktraditie bij de Asjkenazische joden met parallel daaraan het SEFARDISCH HEBREEUWS [SFH] van de Sefardische joden. Het Nederlandse AH, dat deel uitmaakt
van het Noordwest-AH, onderscheidt zich van andere typen AH o.a. door de diftong [;:lu]. Kortheidshalve zal ik alleen van AH spreken. (MISJNA-HEBREEUWS
wordt in par. 8.3 gedefinieerd.)
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3 JIDDISCH: hiermee is in principe het NEDERLANDSE JIDDISCH [NJ] of ruimer het
Noordwest-Jiddisch bedoeld, al is een nog ruimere lezing niet verboden, noch
te vermijden. Typisch voor het NJ is o.a. de [:m]. De afkorting NWJ is tot het
noodzakelijke beperkt. Aan de afkortingen NJ en WJ viel echter niet te ontkomen.
4 POST-JIDDISCH NEDERLANDS (PJN) en POST-JIDDISCH DUITS (PJD), dat wil zeggen met Jiddisch doorspekte variëteiten van het Nederlands en het Duits.
Voor het NWJ en het PJN en PJD baseer ik me op Beem (1970, 1975), Kisch (1967,
1968) en Weinberg (1973), en voor de historische fonologie van het Jiddisch en het
AH op Birnbaum (1922), Bin-Nun (1973), Katz (1993) en Jacobs (2005). Voor de
historische morfonologie van het Hebreeuws (en het Aramees) steun ik op de gewone woordenboeken en op Lettinga (1996) en Kutscher (1982).

2

De Bargoense bronnen

Moormanns bronnen zal ik aanduiden met 'br' plus het desbetreffende nummer
(brr, bn, enz.) of met 'brn' plus een opsomming van de nummers (bijv. brn 16,
48). De via Sanders (1999) beschikbare bronnen 32 (Köster Henkes De Boeventaal, 1906) en 56 (Van Bolhuis De Gabbertaal, 1937) zullen echter 'ET' resp. 'GT'
genoemd worden.
Veel bronnen grossieren in het overschrijven. De Boeventaal lijkt op een paar
ingangen na vrij van dit euvel. Voor de overschrijverij in De Gabbertaal en in br5 8
en brs9 verwijs ik naar Moormann (2002), Van der Sijs' inleiding bij Roskam
(2002) en Den Besten (2004,2005). Ik zal daarom niet uit br58 en brs9 citeren en
uit De Gabbertaal alleen voor zover het materiaal niet aan andere bronnen ontleend is. Verder laat ik br57 - een excerpt uit het werk van Meyer Sluyser - weg
omdat dit geen Bargoens maar Post-Jiddisch Nederlands is.
Aan Moormanns bronnen heb ik toegevoegd: Endt & Frerichs' Bargoense
woordenboek (1974) [BW], Van Aalst (1975) [VA], de lijst Winschoter koopmansBargoens in Steenhuis (1978:57-59), de lijstjes Bargoens en slagersjargon in Berns
(1993:43-44,50), en het woonwagen-Bargoens van Haalboom (1995) en Van Mullem (1995).
Sommige bronnen - met name De Gabbertaal (GT) en Israel Querido'sjordaancyclus (br60) - bevatten ook PJN of locaal, door het Jiddisch beïnvloed Nederlands. Van dit soort materiaal is er meer. Zie het eind van de volgende paragraaf.

3 De makkes van de Jiddisch-Bargoense en Jiddisch-Rotwelsche etymologie
Bij de etymologische behandeling van een leenwoord hoort het oorspronkelijke
woord juist geciteerd te worden. Maar dit principe wordt door Moormann met
voeten getreden. Voor jiddicismen als tof'goed', mesjokke 'gek' en meileg 'koning' geeft hij als basis tauw, meshugo' en mélèch, wat echter AH is. NJ is nu juist:
tof, mesjogge en meilech (Beem 1975).
Moormann staat hierin niet alleen. Hetzelfde geldt voor Wolfs Rotwelsche
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woordenboek (1985) en Althaus' lexicon van Duitse jiddicismen (2003), al weet
Althaus tenminste nog dat het eigenlijke Jiddisch verschilt van het 'Jiddisch' dat
hij net als Wolf uit Avé-Lallemant (1862) [AL] citeert. AL is ook voor Moormann
een hulpbron en verdient daarom enige aandacht.
Avé-Lallemant (1862) bevat een appendix van 307 pagina's, bestaande uit een
jüdischdeutsches Wörterbuch (A) en een Wörterbuch des Rotwelschen (B). Hetjüdischdeutsche (= Jiddische) woordenboek A biedt de basis voor de etymologie van
de Jiddisch-Rotwelsche (d.w.z. op het Jiddisch teruggaande Rotwelsche) woorden in B. Wat AL als Jiddisch aanbiedt is qua klankvorm grotendeels Duits AH.
Uitzonderingen zijn: Duitse woorden in samenstellingen en uitdrukkingen, en
werkwoorden en feminina op basis van Hebreeuws-Jiddische (d.w.z. op het Hebreeuws teruggaande Jiddische) woorden (bijv. 'l:JJl ganven, gannefen, stehlen'
en "I1:JJl ganewte, die Diebin'). De woorden worden zo veel mogelijk per wortel gegroepeerd met behulp van een Hebreeuws werkwoord, 3e pers. mnl. enkv.,
verl. tijd, zoals 'nl.m Molach, er hat gesalzen'. Dit is niet meer tot AH omgetoverd
Jiddisch. Dit is AH.
Maar Moormanns 'Jiddisch' komt merendeels uit deel II van Het jo 0 dsch in Nederland van Voorzanger & Polak (191 5) [v&p]. Uit de inleiding (p. 67) blijkt dat de
auteurs Hebreeuws- en Aramees-Jiddische woorden zoveel mogelijk in formeel
Asjkenazische klankvorm wilden weergeven, in afwijking van de klankvorm in de
'volkstaal', dat wil zeggen het Jiddisch of het PJN. V&P biedt daarom in principe
Asjkenazisch Hebreeuws en Aramees en geen Jiddisch - 'in principe', want deel II
van v&p zit ingewikkelder in elkaar. v&p geven namelijk ook hebraïsmen uit de Sefardische traditie, gemarkeerd met sph., en een paar Asjkenazische religieuze titels
die de Sefardische norm volgen. Verder behandelen zij hebraïsmen uit Israël Querido's Levensgang, gemarkeerd met q., en een groot aantal Hebreeuws-Bargoense woorden uit de BT, gemarkeerd met brg. En om allerlei redenen zijn ook Jiddische vormen opgenomen: (a) als die niet direct van de Asjkenazische klankvorm
afgeleid kunnen worden, bijvoorbeeld toh 'goed' en meilech 'koning', of (b) als de
morfologie Duits is, bijvoorbeeld jaarshenen 'erven'. Maar in sommige gevallenbijv. bij mazzel- zijn de redenen onduidelijk.
Moormann neemt de Bargoense etymologieën van v&p nogal onkritisch over.
Op grond van 'tof, brg. zie taub, goed.' bij v&p geeft hij 'Jd. tauw' als etymologie
voor tof, terwijl onmiddellijk boven tof de eigenlijk Jiddische (enigszins etymologisch gespelde) vorm toh staat ('tob, zie taub.'). Idem bij BRG. meilig: de verwijzing naar mélèch wordt gehonoreerd, de vermelding van meilech wordt genegeerd. Moormann ging er blijkbaar van uit dat de verschillen tussen de 'Jiddische'
en de Bargoense woorden aan de 'onderwereld' te danken waren (Moormann
2002:627), wat op nogal naïeve ideeën over leenfonologie duidt.
Maar het werd Moormann ook niet makkelijk gemaakt: op gezag van AL en v&p
mocht hij aannemen dat tauwen mélèch goed Jiddisch was en dat posttonische
volle klinkers (zoals in meshugo normaal waren. Hij liet zich jammer genoeg niet
beleren door zijn derde bron voor etymologieën, Bischoff (1916), dat een realistischer beeld van het Jiddisch geeft.
Maar waarom bieden AL en v&P Semitisch-Jiddische woorden bij voorkeur in
een Asjkenazisch Hebreeuws of Aramees jasje aan? Voor de gemiddelde Asjkenazi moet er een natuurlijke glijdende schaal geweest zijn, lopend van formeel AH via
C)
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allerlei vormen van informeel AH (of: Volks-Asjkenazisch) naar het Jiddisch. (Vergelijk Katz (1993) en Weinberg (1994).) Informeel Asjkenazisch trekt het woordaccent naar voren (zoals in het Jiddisch), reduceert optioneel een volle klinker in
posttonische positie en introduceert soms andere Jiddische eigenschappen. In
zo'n context is het voor de linguïstisch ongeschoolde mogelijk om de formeel Asjkenazische vorm van woord X te zien als de citatievorm van het Jiddische woord
X. Vandaar het als AH vermomde Jiddisch van v&p en AL. De laatste had weliswaar
geen joodse achtergrond, maar hij moet zich hebben laten adviseren door joodse
geleerden. I
Toch had Moormann beter kunnen weten, gezien zijn vermelding van Mieses'
historische grammatica (1924). Weliswaar behandelt Mieses een Oost-Jiddische
variëteit, maar dat hoort geen probleem te zijn. Het is jammer dat Van Ginneken,
Moormanns promotor, hier niet sturend is opgetreden.
Tegenwoordig hebben we het makkelijker door de uitspraakaanduidingen van
Hebreeuws-Aramese woorden in de moderne woordenboeken van het Jiddisch.
Bovendien zijn we nu via Beem (1975), Kisch (1967) en Weinberg (1973) goed
geïnformeerd over de resten van het WJ in Nederland en Duitsland, terwijl aanvullend Post-Jiddisch materiaal te vinden is bij Meyer Sluyser (br57) en in Kisch
(1968), Verhoeff & Wierema (1999) [ON] en Van de Kamp (2005) voor (vooral)
Amsterdam, en Steenhuis (1978:57-59) [SR], Meijer (1984) en Van Bekkum (1999)
[VB] voor Winschoten. (Steenhuis (1978) telt zowel als Bargoens als als PJN omdat
het een woordenlijst geeft van 'het Winschoter bargoens, vroeger vooral gesproken door Joodse kooplieden' (p. 57).)
Aanvullend materiaal over Jiddische leenwoorden in het Duits, Duitse dialecten
en het Rotwelsch kan gevonden worden bij Althaus (2002, 2003, 2004) resp. Stern
(2000) en Klepsch (2004) resp. Wolf (1985) en AL.

4 De Semitische component van het Jiddisch versus het Asjkenazisch Hebreeuws
Het AH en de Semitische component van het Jiddisch hebben zich - in de tijd naast
elkaar - op verschillende wijze uit het Hebreeuws ontwikkeld, al delen zij allerlei
klankveranderingen. Beide lijken te mogen worden teruggevoerd op een variant
van het Tiberiënsische Hebreeuws, dat wil zeggen de uitspraaktraditie van het Bijbels Hebreeuws zoals die door de masoreten (bijbeltekstgeleerden) van Tiberias
in de negende en tiende eeuw is vastgelegd. Deze traditie zou midden veertiende
eeuw bij de Asjkenazische joden de overhand gekregen hebben (Eldar 1993:39).
Maar er zijn redenen om de pre-Jiddische Tiberiënsische uitspraaktraditie een hogere ouderdom toe te kennen Qacobs 2°°5:25).
Het Tiberische systeem kent (vereenvoudigd voorgesteld) vijf korte klinkers (a,
e, i, 0 u) met vijf lange tegenhangers alsook een sjwa. Deze opposities zijn in het
AH en het Jiddisch ondanks allerlei klankveranderingen min of meer gehandhaafd,
waarbij het Jiddisch het verst van de bron afstaat. (Zie par. 5.) Verder onderscheidden de Tiberiënsische masoreten zevenentwintig consonanten. Hiervan bleven er
1 Voor AL en v&p zie ook Aptroot (1991).
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maar achttien over - al heeft het Nederlandse AH één medeklinker weer 'hersteld'.
(Zie par. 6.) Door geringe verschillen bij de medeklinkers kunnen HebreeuwsJiddische en AHse woorden vooral aan de hand van de klinkers onderscheiden
worden. Verder is het Jiddisch herkenbaar aan een paar - vanuit het Hebreeuws
gezien - foute meervouden, maar dit speelt bij het Bargoens nauwelijks een rol.

5 De klinkers van Jiddisch-Bargoense woorden 2
Een vergelijking van de klinkers van de Hebreeuws-Bargoense woorden met die
in de corresponderende Hebreeuws-Jiddische en AHse woorden leert dat Jiddisch
en Bargoens in hoge mate overeenkomen. Desondanks doen een paar woorden in
de Bargoense lijsten Asjkenazisch of Volksasjkenazisch aan. Zie daarvoor par. 7.
5.I

Jiddisch en Bargoens versus AH

5.1.1 Diftongering en verhoging van lange klinkers
Het Jiddisch en het AH hebben een paar fonologische regels gemeen: de diftongering van [e] en [0] en de verhoging van de [a] tot [0]. Vergelijk de volgende voorbeelden van Duitse (D) en Hebreeuwse (H) etyma met hun wJse tegenhangers. De
voorbeelden zijn uit Beem (1975). Germanismen in diens spelling van Duits-Jiddische woorden zijn vervangen en de Hebreeuwse woorden zijn naar de (gereconstrueerde) Tiberiënsische uitspraak weergegeven. Voor de goede orde meld ik dat
ik in dit artikel met twee spellingsystemen zal werken: een systeem à la Beem
(1975) voor wJ en AH, en voor (gereconstrueerd) Hebreeuws en Aramees een spelling met lengtestreepjes en een sjwateken, terwijl de medeklinkers een IPA-achtig
model volgen:

(a)

(b)

(c)

[e] >[ei]
D: reden 'spreken' >reiden - heben 'tillen, opstaan' >heiben
H: haverim 'vrienden' >chawgirem - mepim 'doden' >mgisem
[0] >[:m]
D: tot 'dood' >tout - schon 'al' >sjount
H: söhgr 'koopman' >soucher - höpiim 'zegel' >chousem
[a] >[0]
D: sagen 'zeggen' >zogen - Gabel 'vork' >gobbel
H: kaliiwim 'honden' >kelQwem - hiixiim 'wijs' >choochem

De Hebreeuwse woorden hebben eindklemtoon. In de corresponderende Jiddische woorden is het accent verschoven, en is de posttonische klinker gereduceerd
tot sjwa. In het AH is dat niet het geval. In principe met behoud van eindklemtoon
vinden we daar: chaweirim, meisim, soucheir, chousQm, kelowim en choochQm.
Overigens kon volgens Weinberg (1973) de wJse uitgang -em (mnl. meerv.) ook
als -im geproduceerd worden.
2 Deze paragraaf gaat uit van Beem (I970, I975) en Katz (I993). Mijn toepassing van e.e.a. op deJiddisch-Bargoense woorden bevestigt het algemene oordeel in Beem (I 974: I 5).
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Merk op dat het in het AH choochom en chousom is en niet "choochoom of
':·chousoom. In het Pre-AH werd blijkbaar häxom en höjJOm gezegd (Katz 199371).
Dit betekent dat het Pre-AH eigen realisatieregels had voor de klinker die de Tiberiënsische masoreten met de qamets (Q) weergaven. Traditioneel moeten hQxQm
'wijs' en hQxmQ 'wijsheid' gelezen worden als häxiim resp. hoxmii. In het PreAH was het blijkbaar häxQm resp. hoxmii. De qamets moest dus in elke gesloten
lettergreep als een [:) J gerealiseerd worden. Zoals we nog zullen zien, ligt dat voor
het Jiddisch anders.
Het Bargoens staat in principe aan de kant van het Jiddisch en niet aan de kant
van het AH: diftongering van de [eJ en de [oJ plus posttonische vocaalreductie vinden we in Hebreeuws-Bargoense woorden als geweirim [BTJ / geweirum [GTJ
'(vak)kameraden' (HEBR. havërïm), kenijve 'brood' (d.w.z. 'broodwinning', eig.
'diefstal'; HEBR. ganëvä) [BTJ resp. in sjouter 'politieagent' [GTJ (HEBR. sötër),
sjoucher [BTJ / soucher Cbr 38, 49J 'koopman' (HEBR. söhër). Verhoging van de eaJ
plus posttonische vocaaleductie vinden we in woorden als goochem [brn 8, 15, 42,
53, BTJ (HEBR. häxäm), kapsones [br34, BTJ / gawsones [GTJ (AH ga'awsonoes) en
sores (HEBR. ~äröp). Voor Duits-Jiddische leenwoorden geldt hetzelfde: kneibel
'sterke kerel' [BT], schnobel 'snater, mond' [GT], al wordt vaak <a> geschreven, zoals in nase 'neus' [BTJ.
Verder vertoont het Bargoens net als het NJ een aantal afwijkingen van dit patroon: (a) Enkele woorden diftongeren de [0 J niet. Bijvoorbeeld moser [brn 11, 16,
54J / moosjer [bn6J 'verrader, gerechtsdienaar, spion' - correspondeert met NJ
moser 'aanbrenger, verklikker' (HEBR. mösër). En de [oJ van bemore [BTJ / morig
[bq8, BTJ / more [brn 48-49J 'bang' correspondeert met de [oJ van NJ more 'angst'
en bemore 'bang' (HEBR. ba 'in', mörä?' 'vrees'). (b) NJ koosjer 'ritueel rein' (HEBR.
käsër) kent een - volgens Beem obsolete - variant kousjer, die blijkens Beranek
(1965:kaart 68) ook elders bekend was. Een diftong treedt ook op in BRG. kouser
'zonder buit' [bn6J, kousjer 'zuiver' [BTJ, kousser maaken 'de buit weggooien'
[bq 3J, enzovoort.
5.1.2 Verkorting van lange en verlenging van korte klinkers
Behalve op de in de voorgaande alinea beschreven punten wijkt de Hebreeuwse
component van het Jiddisch nog verder van het Asjkenazisch Hebreeuws af door
de zogenaamde Closed Syllable Shortening of css en door het recyclen van de resultaten van Stressed Open Syllable Lengthening of SOSL. Zie Birnbaum (1922),
Bin-Nun (1973), Katz (1993) en Jacobs (2005).
Om de fonologische processen die al behandeld zijn of nog behandeld
zullen worden, op een rijtje te krijgen, kan Tabel I geraadpleegd worden:
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Tabel I: Fonologische processen in de Semitische component van het Jiddisch en in het AH
NJ

la
Ib
2

3
4
5
6
7
8

[a] > [J] / _ C$ ['bloedt' 4]
idem, mits onbeklemtoond ['bloedt' 2]
css ['bloedt' 3-4; voedt 5]
Diftongering van [e] en [0]
Verhoging: [a] > [0]
Verlaging: [u] > [J]
SOSL

Resultaat van 6 voedt 3-4 (opt.)
Klemtoon op de paenultima [voedt 9]
Posttonische klinkerreductie tot sjwa

9

AH

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-/+
-/+

css
css onttrekt lange klinkers aan diftongering c.q. verhoging en moet dus van voor
de diftongering zijn. Het volgende overzichtje laat de werking van css zien voor
[a], [e] en [0] in eenlettergrepige woorden en vergelijkt die met het AH, waar css
niet voorkomt, zij het dat de qamets in jQm 'zee' en jQd 'hand' in het AH vanwege de gesloten lettergreep als [J] gerealiseerd moet worden: 3
HEBR
AH

WJ

jam 'zee'
jäó'hand'
Jom
jod
Jam
jat

sëo'spook'
ken 'ja'
sjeid
kein
sjet
ken

500 'geheim
tav'goed'
soud
touw
sot
tof

In het meervoud komen AH en Jiddisch weer meer met elkaar overeen. Bijvoorbeeld AH 5jeidim, soudous versus WJ 5jeidem, soudes (HEBR. seóïm, saóa} ).4 Maar
soms verliest juist het Jiddische meervoud de reflex van een lange klinker. Dit gebeurt bij het Hebreeuwse naamwoordelijke patroon CöCeC, dat in het meervoud
manlijk CöC(~)C-ïm is. Ik neem als voorbeeld HEBR. saher 'koopman', mv.
5ah(a)rïm, wat correspondeert met AH soucheir, mv. souch(e)rim. Het Jiddisch gaat
uit van een variant zonder sjwa. Dus wordt er verkort: soucher, mv. sochrem.
Een speciaal geval vormen nog Hebreeuwse naamwoorden volgens het C ~CaC
patroon. Hier kon de klemtoon niet verschuiven. Op grond van de verkortingsregel is het dus C~CaC in het Jiddisch: bijvoorbeeld JIDD. knas 'geldboete' (HEBR.
qanäs). Een blijkens Bin-Nun (1963:271) Pan-Jiddische uitzondering is NJ kesaaf
'schrift, brief' (HEBR. kajJäv 'geschrift').
Deze verschijnselen hebben ook hun sporen achtergelaten in het Nederlands en
het Bargoens.]at en tof zijn natuurlijk onmiddellijk herkenbaar en deze woorden
en lef(HEBR.lev 'hart' > AH leiw) en sof (HEBR. söf'einde' > AH sou!> staan ook in
3 HEBR. jad 'hand' en jam 'zee' zijn jad resp. jam in de status constructus, d.w.z. als possessum in
possessum-possessor-combinaties. In zo'n geval verschillen AH en Jiddisch dus niet.
4 Voor sjeidem (niet in Beem (1975)) zie ON, pp. 207, 217, 220.
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de Bargoense bronnen. Meervouden van het type CoCC-em zijn bewaard in BRG.
sjotrem 'politie' [BW], het meervoud van sjouter 'agent' en in moscherem 'verklikker' [br37], het versteende meervoud van moser / moosjer GmD. mosrem), dat
Moormann (2002: 284, 291, 294) van ROMANI moskero 'schout' wil afleiden.
Bargoense naamwoorden van de vorm CdCaC zijn: knars 'vonnis' [brr6] en
knas 'boete' [GT] (HEBR. qanas) en met de uitzondering kesaaf corresponderen
kas(s )aaf/ cassaaf'brief' en cassaafje / cas(s)avie / kassavie 'briefje' [brn 15- 16, BT],
ook: 'bankbiljet' [BT] (HEBR. kapav). Moorman, die bij kassaaf'brief' [brr 5] 'kesiwoh 'schrift'; kesowi 'mijn schrijven, mijn brief" uit V&p citeert (zie ook p. 235),
heeft hun lemma kefah (= kesaw) 'schrift' gemist. (Dit zou AH kesow moeten zijn,
maar V&P geven Hebreeuwse CdCäC-woorden met CeCaC weer. Vgl. AL: Kessaw
'die Schrift, Vorschrift'.)
css heeft ook consequenties voor de lange [u] in gesloten lettergrepen: het product, een korte [u], wordt in het NJ verlaagd tot [::>]. In Duits-Jiddische woorden
vinden we dat bijvoorbeeld in kos / kosj (Du. Kuss), onter (Du. unter), en in Hebreeuws-Jiddische bijvoorbeeld in chotspe (HEBR. hu~pa) maar ook - gevoed door
css - in sos 'paard' (HEBR. sus> JmD. sus> NJ sos). Sos is ook voor het Bargoens
genoteerd [brn 36, 4 2 , 48-49].
Maar er zijn ook uitzonderingen op de verkortingsregel: het is chein, niet ':-chen
(HEBR. hen), en naast de letternamen ches 'cheth' en tes 'teth' (HEBR. hep, tep)
staan beis 'b' en reisj 'r' (HEBR. bep, res). Ook hier gaan het Nederlands en het Bargoens met het Jiddisch mee: gein 'pret', ges / gis '8, slim [van HEBR. haxam]', tis '9',
beis '2', en Mokum Reis / Rijst 'Stad R[otterdam]'. (Zie brr 6 en BT). Deze uitzonderingen zijn Pan-Jiddisch. (Vgl. Jacobs 2005:41.)
SOSL
SOSL, de verlenging van beklemtoonde klinkers in open lettergrepen, heeft zich
waarschijnlijk in het pre-Jiddisch Hebreeuws voorgedaan, want de Jiddische
klemtoonverschuiving heeft hier geen invloed op. Het is t;.mmes 'waarheid', niet
t;.mes of gimes (HEBR. [?Em~p]), maar wel b(Jjes, m(Jjem, dt;.rech 'weg' en t;.rew
'avond' (HEBR b[gJjip, m[g]jim, d[flrex, f[flrev). Blijkens Katz (1993:73) zijn dit
ook de vormen in het AH. In het Jiddisch treedt soms ook nog diftongering of verhoging op: mgilech 'koning', tooches 'achterste' (HEBR. m[fllex, t[gJhap). In het
AH is het dus mf./ech en taachas.5
Aan de voorwaarden voor SOSLwordt alleen voldaan door sommige segolata,
dat wil zeggen woorden waarvan een eindcluster is opengebroken door een [E] zoals in ':-mf1.lk > mf1.lek > mt;.lex 'koning' - en soms (na een [j]) door een korte i
(b(Jjt> b(Jjit > b(Jjip 'huis') of (in de omgeving van een chet ([b]) of ajin ([<i])) door
een korte a, zoals in mt;.lah 'zout'. Sommige segolata hebben onderliggend een lange klinker en zijn hier dus irrelevant.
Ook hier volgt het Bargoens het Jiddisch: (a) een Hebreeuwse korte onbeklemtoonde klinker in open syllabe blijft kort: t;.mmes 'waarheid' (HEBR. ?emgp), (b)
een Hebreeuwse korte beklemtoonde klinker in open syllabe (bI) is lang: IITgum
/ lf.gem / leechem 'brood' (HEBR. lt;.hem), dt;.rig 'weg' en meeleg 'zout', en (b2)
diftongeert soms: mgilig 'koning', 19ichem / 19ichen 'brood' of ondergaat verho5 v&p verwijzen bij meilech door naar mélèch maar bij

BRG.

toges naar togaf (vs. AL Tachas).
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ging: tQges / tQkes 'kont', (c) een lange beklemtoonde klinker diftongeerde: grilek
/ grilik enzovoort 'deel, aandeel' (HEBR. hi.leq), rigel/ rikel 'kalf' (HEBR. lfgel).6
Overigens is alleen (b2) specifiek]iddisch; de rest is - afgezien van klemtoonverschuiving en vocaalreductie - ook AH. Verder zijn er op detailpunten verschillen
met Beem (1975): deze kent bijvoorbeeld (ad (b2» leechem alleen zonder, en krilef'hond' alleen mèt, diftongering (HEBR.lr:}jem, kgJev), terwijl die woorden in de
Bargoense bronnen variatie vertonenJ

5.2 De korte voorklinkers
De Bargoense bronnen variëren bij een aantal jiddicismen tussen [e] en [l]: (a)
voor JIDD. sjem 'naam' (HEBR. sem) vinden we schemp / schim / sjim 'naam', addesjim 'allemachtig' [eigenlijk 'heer-naam'], (b) de letternamen ches en tes (HEBR.
hep, tep) vinden we als ges '8', tes '9', en als gis '8, slim [acroniem van goochem]',
tis '9', (c) ken 'ja' (HEBR. ken) en emmes 'goed, echt, heus, enz.' (HEBR. ?emep
'waarheid') treden op als ken / kin, emmes / immes, (d) enzovoort. 8 Ook is er één
keer sprake van het omgekeerde: tennef in plaats van tinnef [BT] (HEBR. tinniif).
We hebben hier te maken met een NJS verschijnsel, blijkens Beem (1970:19,
1975): [l] voor [e] vinden we in NJ bellen / billen 'blaffen' en chemme / chimme
'boter'. [e] voor [l] vinden we in NJ birje / berje 'een flinke vent' (HEBR. birja
'schepsel'), tippesj / teppesj 'dwaas' (HEBR. tippeS) en gesjir / gesjer 'vaatwerk'.9
Aanvullend bewijs is te vinden in ON met sjem / sjim 'naam [= God]' in een aantal Hebreeuwse citaten en almemmer / almimmer 'voorleesverhoging in de synagoge'.IO
Omdat in het Bargoens [l] in plaats van [e] sterk staat, terwijl Beem (1975) aan
vormen met [e] de voorkeur geeft, neem ik aan dat [l] > [e] een ouder en waarschijnlijk sporadisch verschijnsel is, en dat [e] > [l] een jonger, niet-standaard-proces is, dat weer op vormen als berje kon inwerken. II Het Nederlands heeft aan dit
verschijnsel, dat Beem grotendeels buiten zijn lexicografische beschrijving heeft
gelaten, gis « ges) overgehouden (vs. Du. kess 'brutaal, slagvaardig').

6 (a) f!.mmes [brn 33-34, 36, 48-49, 60, BT], (bI) l~um / 19gem / lrrchem [brn 12, 15-16, BT], df!.rig
[BT], mrrleg [BT], (b2) mf!.i.lig [brr6, BT], lf!.i.chem /lf!.i.chen [brn 23, 25], tQges of tQkes [BT], (c) gf!.i.lek /
gf!.i.lik enz. [brr6, BT], gjgel / f!.i.kel [brn 42, 48-49, Berns (1992:50), VB]. - Maar ook: (niet-verlengd?)
lechem [brn 35-37, 39,41].
7 Problematisch zijn BRG. e(e)git / ege(r)t [brn 16,60, BT] - echert [bq8] 'I' en ager [brn 16,20,60,
BT] - acher [bq9] 'ander' (HEBR. ?eh~d resp. ?ahr.r), maar dit is ook Jiddisch.
8 (a) schemp [brr 6], schim [bqo, BT], sjim [BT], addesjim [GT], (b) ges [bq8, BT, SH], tes [bq8, BT, SH],
gis [brn 16, 36,49, BT], tis [brn 16,49], (c) ken [brn 23-25> 38,42], kin [brn 16,20, BT], emmes [brn 3334,36,48-49,60, BT, SH], immes [brn 16,49,60, BT].
9 Volgens Beranek (1965: bij kaart 42) zou het NJ de proto-Jiddische i in een gesloten e omzetten,
bijv. fesch, kent, kele 'joodse gemeente'.
Ia Sjem (pp. 255, 257, 264-5>3 54), sjim (pp. 135, 137-8, 145, 148, 150, enz.), almemmer (p. 219), almimmer (p. lIl).

JIDDISCH HEBREEUWS IN NEDERLANDS EN BARGOENS

243

6 De medeklinkers I2

6. I De medeklinkers in Semitisch-Jiddische woorden
Het Tiberiënsisch Hebreeuws telde 27 medeklinkers: {bdg, ptk, q~, vöy, fpx, z, s~s,
lmn, hhjw, ?)}. Hier zaten een aantal emfatische medeklinkers bij (q,~, ~), de keelklanken eh] (chet), [7] (alef) en [1] (ajin) en de (context-bepaalde) gespirantiseerde
tegenhangers van bdgptk: vöyfpx. In het Jiddisch en het AH werd het aantal consonanten teruggebracht tot I8 door aanpassing aan het Middelhoogduits.
Om te beginnen vervielen de gespirantiseerde varianten van Cg] en Cd], al zijn er
nog resten van de [ö] in BRG. pages 'bang' [brn 48-49] (HEBR. prlhaó 'vrees'; JIDD.
paached 'bang'), PJD jud / jus 'j' (HEBR. jöó) en DU.DIAL. jud / jus' IO' (HEBR. jöó)
en lammet / lam(m)es '30' (HEBR.lameó).'3 Voor de overblijvende vffix geldt: (a)
[v] viel samen met de [w], die in Duitse context labiodentaal ([u]) was geworden,
wat ik met Beem als <w> spel, (b) Cp] viel samen met de Cs] (c) eh] viel samen met
de [x], wat ik met Beem als <ch> spel. Verder viel [~] samen met de niet gespirantiseerde Ct]. Idem voor [q] en [kJ die samenvielen in de [kJ. De emfatische [li] werd
omgezet in Cts].
Een speciaal geval tenslotte vormen de alef ([?]) en de ajin ([1]), respectievelijk de
glottisslag en de 'kotsklank', die geheel verdwenen zijn, maar die oorspronkelijk
op een of andere manier uitgesproken moeten zijn, zoals blijkt uit een aantal secundaire verschijnselen in het Jiddisch: (a) JIDD. sonnem 'vijanden' uit HEBR.
sönnm is alleen verklaarbaar als in het proto-Jiddisch de alef nog uitgesproken
werd, zodat css nog kon werken (> son?im > sonnem). (b) Soms treedt op de plek
van de ajin een nasaal op: JIDD. neweere 'zonde' (HEBR. rawera), nesjieres 'rijkdom' (HEBR. rasirüjJ), Jankew 'Jacob' (HEBR. Jaraqöv). (Vergelijk Bin-Nun
(I973:385) en Weinberg (I973:22).) (c) Verder heeft de weglating van ajin of alef
tussen twee klinkers soms tot diftongen geleid, zoals in JIDD. geiwe 'verwaandheid' (HEBR. ga?awa). (Vgl. Beem I970:I8-I9, Weinberg I973:22,Jacobs 2005:26.)
Van (b) zijn ook sporen in de Bargoense bronnen aan te treffen: ne were 'jammer' [GT] en najems 'ogen' [Moormann 2002:43], najin [BT] / najim [bq8] 'oog'
(gezien najin niet uit HEBR, renajim 'ogen' maar uit HEBR. rajin plus an# > am#
(vgl. par 8.3)). Vergelijk Najem / Najum in het Rotwelsch en Duitse dialecten.
Stern (2000) citeert ook Nolum / alem / alum 'mensen, de wereld' (met niet-gediftongeerde [0]: HEBR. rölam 'wereld'). (Maar - contra Weinberg (I973:22) - ook
een alef in de anlaut kan een en] opleveren: BRG. nies(s)e / nieze 'vrouw' [brn I6,
20,25,34-36,39-4°,60, BT, BW, VA] (HEBR. nssa) en PJD nemone 'geloof' (Weinberg I973, I984; HEBR. ?emüna).)
Echter, in het Nederlandse AH is onder invloed van het SFH uiteindelijk in de negentiende eeuw een velair-nasale uitspraak voor de ajin dominant geworden, waardoor de alef en de ajin, die niet, of als een hiaat gerealiseerd werden, weer uit elkaar
getrokken konden worden - wat alleen maar kon omdat het AH een 'opleestaal'
Vgl. Gescherr en berje bij V&p (pp. 42, IOO).
Ook deze paragraaf gaat uit van Beem (I970, 1975) en Katz (I993)' Bij mijn toepassing op het Bargoens wijk ik nogal eens af van het oordeel van Beem (1974, 1975).
13 Beem (1975), Weinberg (1973) en Stern (2000). Vgl. ook Wolf (1985)' - De klinkers van jud / jus
en lammet / lammes (i.p.v. "'jod / *joss resp. *lomet / "-lomes) zijn historisch onregelmatig.
11
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was.'4 Volgens Kisch (1967:127-contra Beem (1970:inl.) - heeft dit het Jiddisch van
sommige sprekers beïnvloed, wat bevestigd wordt door de volgende gegevens uit de
BT: gnajen / ngajin '70' (HEBR. 'iajin, 16e letter van het alfabet), gnorel / orel 'onbesnedene, christen' (HEBR. 'iärël), en zerouang 'arm (lichaamsdeel)' (HEBR. zaröa'i).
Hiervan zijn in ieder geval gnajen en gnorel vanwege de sjwa Jiddisch en niet AH.
Als we deze gevallen opzij zetten, mogen we stellen dat de Semitische component van het Jiddisch van 27 consonanten is teruggegaan naar 18: {bdg, ptk, fx, z,
stSs, lmn, hjw} - met als 'on-Duits' neveneffect een pretonische achlaut in woorden als chein of chazzer 'varken, varkensvlees'.

6.2 Variatie vanuit het Jiddisch
Het Hebreeuws-Jiddische systeem met 18 consonanten is echter niet geheel stabiel. Om te beginnen kent het WJ Auslautverhärtung, dus worden tow, lew en jad
als tof, lef en jat uitgesproken. Bijgevolg zijn de geflecteerde vormen in het Nederlands en het Bargoens toffe en jatten 'handen' en niet ':-towwe / "tovve of ''jadden.
De uitzondering tovve peulings 'mooie benen' in het Winschoter Bargoens c.q.
PJN [SH] laat zich door Groningse intervocalische voicing verklaren.
Verder werd vermoedelijk [v] in het NJ na een klinker optioneel als eb] gerealiseerd, zoals Weinberg (1973:21) voor het Duitse Jiddisch meldt, met o.a. chabber
'vriend' als voorbeeld. Versterking van de [v] was gelexicaliseerd in eibig 'eeuwig'
(Du. ewig) en menobbel 'lelijke man' (HEBR. manuwwäl), maar blijkbaar optioneel
in woorden als chawwer en heiwel 'ijdelheid', die het Bargoens als gabber en heibel ontleend heeft [brn 15-16, 33, 35-36, BT resp. BT, 33, 34J. (Vgl. Beem 1970:20).
Dat de uitspraak variabel was, blijkt verder uit PJN kafs(j)oonus in plaats van kapsones (JmD. gawsones; ON, pp. 206, 218), uit het paar gabberoeze - chawroeze 'familie, gezelschap' in het PJN van Winschoten CVB], uit rebogum [SR] als variant van
rewogem 'winst' (HEBR. rawähïm) en uit soebm / soeben - soeven 'guldens' [SH]
(HEBR. zahüvïm). De [b] van gabber en heibel- verstemloosd tot [p] in kapsones is dus eerder (niet-standaard) Jiddisch dan Nederlands. (De Cf] in kafs(j)oonus daarentegen is het standaard-product van de syllabefinale verstemlozing van de Jiddische [v], die als Duitse [v] meer fricatiefachtig is dan de Nederlandse. )
Standaard was de reductie van Cts] in anlaut tot Cs] (Beem 1970:20-21), waarvan
Beem (1975) nogal wat Hebreeuws-Jiddische (èn Duits-Jiddische) voorbeelden
geeft. De afwezigheid van de pretonische Cts] in BRG. sappelen / sappere, sores,
soemkoef 'politie', tegenover gotspe, katsjef / katsof / katser 'slager'l5 is dus een
kwestie van NJ, eerder dan Bargoens of Nederlands, al gaat het hier wel om aanpassing aan het Nederlands, want in het Duitse Jiddisch bleef de Cts] in anlaut bewaard, zoals uit Weinberg (1973), Wolf (1985), Stern (2000) en Klepsch (2004)
blijkt, terwijl daar blijkens Weinberg juist de Cs] in anlaut vervangen kon worden
door Cts], bijvoorbeeld zëichel in plaats van sëichel (met [sJ) 'verstand' (HEBR.
sëxel). Deze variatie vinden we ook in het Rotwelsch en de Duitse dialecten.
Maar er is in het Bargoens meer aan de hand met de sibilanten: [z] kan vers tem14 Zie Kutscher (1982:278), V&P p_ 73 en Bin-Nun (1973:385).
15 Sappelen / sappere [bf49, BT], sores [GT], soemkoef[ = tsoem koe! = tsoem q[enasl 'tot boete/straf';
BT] - gotspe [GT], katsjef[BT] / katsof[brn 48-49] / katser [SH].
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lozen, [s] kan palataliseren en Cs] kan depalataliseren. Voorbeelden van verstemlozing van de Ez] zijn: zoof versus soof'gulden' [BT] (HEBR. zahüv) - zonef [br39J
versus souif[lees: sonif; bno] 'staart, penis' (HEBR. zänäv). Gevallen van palatalisatie zijn: sjoof in plaats van soof[BT], sjonef[bf42] in plaats van sonif en moosjer
'(o.a.) spion' [bn6] I moscherem 'verklikker' [bf37] in plaats van mo(o)ser 'verrader' [brn 16, 54J. Gevallen van depalatalisatie zijn: sjikker - sikker 'dronken' [BT]
(HEBR. sikkor) en siene in plaats van sjien 'politieagent' [BT] (HEBR. Sïn 'S' als acroniem van WJ sjouter 'politieagent') - en op woordeinde: ros [brn I I - I 2, 40, 48, 54,
VA, SH, Van Mullem (1995)],6 in plaats van rosj [brn 49, BT] (HEBR. roS), nefis(ch)
'lichaam' [GT] I nefe(r)s 'goed voorkomen' [brn 48-49] (HEBR. ngfes 'ziel, persoon'). De verwarring van Cs] en Cs] doet denken aan wat voor het Oost-Jiddisch
wordt aangeduid als sabesdiker losn Gacobs 2°°5:83).
De verstemlozing van de [z] heeft zeker met het Nederlands te maken, maar
hoeft daarom nog niet specifiek Bargoens te zijn. Kisch (1968:248) vermeldt dit
verschijnsel voor het PJN van Amsterdam. Vergelijk ook soien 'zeven' en soof'gulden' in het PJN van Winschoten [SH]. Bovendien voedt verstemlozing de palatalisatie, wat geen Nederlands verschijnsel is. Hoewel Beem en Kisch erover zwijgen,
vermoed ik dat het een niet-standaard-verschijnsel uit het NJ of het PJN is. En als
dan zoof via soof sjo of kan worden (en zonef via sonef sjonef), dan is het redelijk te
veronderstellen dat de verstemlozing van de Ez] in anlaut op z'n minst ook een NJ
of PJN (non-standaard-)verschijnsel was.
Bevestiging hiervoor kan worden gevonden in het schaarse Post-Jiddische materiaal uit Winschoten, waaronder een paar gevallen van palatalisatie: sjonef / zonuf'penis' [SR] (vgl. ook VB), sjeiken 'urineren' [SR] versus NDL. zeiken, sjereive 'brand' [SH,
VB] versus sereife [BT] (HEBR. sarëfä) en sjos 'paard' CVB] in plaats van sos (HEBR. süs).
Hiermee zijn we bij een belangrijke conclusie aangeland: ook waar het Bargoens
van het Jiddische 'model' lijkt af te wijken, is waarschijnlijk Jiddisch in het spel. Dit
geldt voor de versterking van de [u] (Weinberg 1973), de vereenvoudiging van de
affricaat Cts] (Beem 1970), de verstemlozing van de Ez] en de palatalisatie van de Cs]
(beide niet vermeld door Beem of Weinberg) - al zullen sommige processen vanuit
het Nederlands versterkt zijn. - Vermoedelijk geldt hetzelfde voor de sporadisch
optredende omzetting van de intervocalische Cs] in Ez] zoals in bozer [brn 36, 40,
48-49] en - met Winschoter t/d-insertie - boosder [SH, VB] 'vlees' (HEBR. bäsär).
6.3 De factoren Nederlandse fonetiek, Nederlandse spelling en vernederlandsing

Toch speelt ook de Nederlandse fonologie een rol. Het Nederlands kent geen Cg]
buiten assimilatiecontexten, afgezien van leenwoorden als goal en grapefruit. Een
paar Jiddische woorden met Cg] werden echter in het Bargoens (zoas tegenwoordig in het Nederlands) met een Ek] uitgesproken: kapsoones 'drukte' GmD. gawsones, vgl. GT), kift GmD. gift), kimmeI '3' GmD. gimmeI 'derde letter; 3'), en mesjokke 'gek' (ook mesjoche; NJ mesjogge). Het gaat hier om een normaal fonetisch
proces, zoals bij kool 'goal'. Maar het is [xJannef'dief, bedrieger' en [xJajes 'tuig'
tegenover JmD. [gJannef en [gJajes. Hier lijkt spellinguitspraak een rol te spelen,
of al dan niet bewuste vernederlandsing. Dit kunnen vrij willekeurige beslissingen
16 Bij Van Mullem:

kimmelinderos 'je bent gek', d.w.z. 'g [= gek] in het hoofd'.
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zijn geweest, zodat we in de BT naast elkaar gannef'dief, bedrieger' en kenijve
'brood' [= 'broodwinning'] aantreffen, wat komt van J IDD. gannef' dief' en geneiwe 'diefstal', beide met een Cg].
Omdat bijna niemand een woord initiële [x] met een <ch> spelt, vinden we in de
BT naast elkaar [x]-woorden zoals gabber, geiluk 'aandeel', glonis 'raam, ruit' en
[g]-woorden zoals gal/ach 'pastoor, priester', goïm 'christen'. Idem dito voor de
GT: gajim 'leven', gammer 'ezel', gebroeze 'kameraden' met een [x] en gabbe 'bestuurder', ganfen 'stelen', geiwe 'verbeelding, trots' met een Cg]. Omdat niemand
tegenwoordig kannef of kein voor [g]annef en [x]ein zegt, moeten spellinguitspraak en vernederlandsing een grote rol gespeeld hebben. Alleen bij een 'geleerd'
woord als goi zijn er ook goiÏm die [g]oi zeggen.
Eigenlijk zou dit het enige Jiddisch-Bargoense spellingprobleem moeten zijn,
maar ook de Cs] geeft problemen. De Bargoense bronnen lijken hiervoor <sj> en
<sch> te gebruiken, terwijl <sch> bijvoorbeeld in schore 'koopwaar' ook [sx] representeert. Bovendien lijkt bij een paar woorden die in het Jiddisch met Cs] beginnen, Cs] vernederlandst te zijn tot [sx]. Schim 'naam, gezicht, bewijs' bijvoorbeeld
[brn r6, 25,38-4°, BT, VA] doet denken aan HEBR. sem 'naam', mede gezien 'Sjim,
zie Schim, naam.' [BT]. Maar de verwijzing gaat van sjim naar schim en de uitspraak [sx]im wordt bevestigd door het BW. Sjim is dus vernederlandst tot schim.
Iets dergelijks lijkt te gelden voor scheffen / scheften / schiften 'in de gevangenis
zitten, (ergens) zijn' [brn r6, 39-42,48, 53,60, BT, VA]. Het doet aan wJ sjeffen 'gevangen zitten' denken, en er bestaat een variant sjeffen I sjeffenen I sjeften [brn r r,
r6, 49, 54, BT]. Ook hier kent het BW alleen maar scheffen.
Betekent dit nu dat we bij schachelen I schacheren, schiks(e), schofel of bij geschiewes, schiddis(ch) ook aan 'vernederlandsing' moeten denken?I7 Dit lijkt wat
ver te gaan. Bovendien kunnen sjacheren en sjofel als Duitse leenwoorden gegolden hebben. Maar dat sluit pogingen tot vernederlandsing niet uit. Wat bijvoorbeeld te denken van skiks 'meid' [br39]?
Als we op grond van eigen kennis of op grond van Jiddische en/ of Hebreeuwse
woordenboeken besluiten dat <sch> in woord x voor Cs] staat, kunnen we ons dus
vergissen, maar de vraag is of dat erg is. I8
6.4 Rotwelsche invloeden

Hoewel de Jiddische [x] geen probleem kan zijn voor een Nederlandstalige, bevatten de Bargoense bronnen een paar jiddicismen waarin een woordinitiële [x] als
<k> verschijnt. Eén woord wordt altijd met een <k> geschreven; een aantal andere worden steeds in slechts één bron met een <k> of een <c> geschreven. In beide
gevallen vermoed ik Rotwelsche invloeden. Als Hoogduits 'dialect' heeft het Rotwelsch nl. de neiging om - zoals nog steeds in Zuid-Duitsland en Oostenrijk ge17 Schachelen [brll], schacheren [BT], schiks(e) [br 22,31, enz.], schofel [brn 40-41, enz.] - geschiewes 'schat, engel' [GT] GIDD. chesjiewes), schiddis(ch) 'huwelijk' [GT] (NJ sjiddesj).
18 Belgische bronnen gebruiken ook wel <ch>: chachelas 'verkoopster' [br9], chachelen 'verkopen,
verruilen' [brn 9,21], chiken 'dronken' [bn9]. Bn6 geeft vijf woorden met <c> = Es]: calf'christen'
(NJ sjal(le)f'niet-joodse jongeman') - caskene 'drinken' (wJ sjasjekenen; vgl. Weinberg (1973=29))coger neekof'cachot' (HEBR. sahör 'zwart', ARAM. nfqev 'gat') - cok 'markt' (BRG. sjok [brl 3] / schok
[brlI]; HEBR. suq) - colgem 'tafel' (NJ sjolchen < HEBR. sulhan).
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bruikelijk - [X] (en [ç]) in de anlaut door [kJ te vervangen, zoals in kess 'gis'. Bargoense woorden met een [k] in plaats van een Jiddische [x] zijn dus vermoedelijk
Rotwelsche leenwoorden.
In een bron uit 1769, [br7/52], vinden we 'Een Kamer Een Camberous, [ ... ]',
"Kammeraet 'Cabber' en "Varken 'Kasser, [ ... ]'. De eerste twee woorden zijn
ontleend aan een bron uit 1752 [bq I: Bargoens van Weert]. Cabber en kasser zijn
JIDD. chawwer en chazzer en camberous komt van JIDD. chawroese 'gezelschap,
vriendschap'. Dit wordt bevestigd door een andere ingang in br7: 'Een opgehangen Daer is eene van onse Camerouse getalt', dat wil zeggen 'daar is een van onze
bende opgehangen'. Dit was waarschijnlijk een boef met Duitse achtergrond.
Iets dergelijks vermoed ik bij kocheme bajes 'geheim helershuis' [GT], wat zowel
qua klankvorm als qua verbinding typisch Rotwelsch is (vgl. Wolf (1985) ad Kochemerbais, Kochemer Penne, enz.), en bij kalf'groot mes' [BT] in plaats van galf /
gallef 'mes' (HEBR. hallaf 'slachtmes'). '9 Galf / gallef 'mes' komt in meerdere
bronnen voor (brn 11, 16, 3°,42, 54,60, BT), kalf'groot mes' slechts in één. Het
ontbreekt in Wolf (1985), maar Stern (2000) geeft Ch alef / Kaluf / Challuf, enzovoort 'slachtmes'. Kalf'groot mes' is dus ook qua betekenis meer 'Duits'.
Rotwelsch schuilt ook achter de ingang 'Kaf, dorp, stad.' [BT]. Kaf is ROTW.
Kaff 'dorp', een acroniem met WJ kaf 'k' voor (en naast) RoTW. Kefar 'dorp'
(HEBR. kafar). Er kan een misverstand zijn geweest over het woord mokum, dat in
het Rotwelsch - meer dan in het Bargoens - behalve 'stad' ook 'plaats' en dus
'dorp' kan betekenen. De lezing 'dorp' is bij ons beperkt tot zuidelijke en oostelijke bronnen (brn 8, 22-23, 4°-41) - met als enige westelijke uitzondering boerenmokem 'dorp' [GT].
Kalf en kaf zijn eenmalige ontleningen. Een echt leenwoord daarentegen is kajem
/ kajim / kajum 'jood'. Het komt in een groot aantal Bargoense bronnen voor [brn
23, 3°-3 1, 35-38,42]; en in bn2 in de samenstelling kajumstaal. Kajem / Kaim /
Keim enzovoort 'jood' is Rotwelsch (en dialectaal Duits) en komt van de joodse
naam Chajim / Chajem. Dit is zeker niet de enige Bargoense ontlening aan het Rotwelsch. Zie bijvoorbeeld BRG. foks(e) 'goud' met de afleidingfokse' gouden' [brn 12,
15-16,3°,36, BT, VA]. Foks is een lichte vernederlandsing van RoTW. Fuchs 'goud'.

7 Afwijkende klinkers: Asjkenazisch, Volksasjkenazisch of wat anders?
Belangrijk voor de beoordeling van de klinkers in Hebreeuws-Jiddische woorden
in het Bargoens is dat er ook minder formele varianten van het Asjkenazisch Hebreeuws bestaan, door Katz (1993:57) aangeduid als 'Popular Ashkenazic' oftewel
Volksasjkenazisch. In het Volksasjkenazisch kan het accent naar voren getrokken
worden zonder dat de posttonische klinker gereduceerd wordt. Dit biedt m.i.
kansen voor css. In plaats van AH mokoum 'plaats' en AH choochom 'slim' (HEBR.
maqöm, haxam) zouden we dan ':-mokom of 'fchoocham krijgen. Dit geeft ons een
criterium om volle klinkers in gesloten eindlettergrepen te onderscheiden: diftongen en [;:,] voor de qamets zijn AH, een korte klinker (mits een [ex] voor de qamets)
is Volksasjkenazisch.
19 Zie ook kolf 'mes' [BT, na kooneJ.
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7.I Vooroverwegingen: vervuilde bestanden, Sefardisch Hebreeuws en de sjwa

Het register Bargoens-Nederlands van Moormann (2002) bevat een behoorlijk
aantal potentieel AHse woorden en ook een paar Sefardisch Hebreeuwse (sFHse).
Veel daarvan kunnen weggelaten worden, omdat het register vervuild is door
Moormanns uittreksels uit het werk van Meyer Sluyser (br57; 'Jiddisch [en Hebreeuws, HdB] uit Amsterdam (vóór 1940)'), en uit het van plagiaat aan elkaar
hangende boekje Dieven-jargon van Henry Roskam (bq8). Hierdoor vervallen
tientallen vermeldingen van grotendeels op V&p teruggaande AHse woorden en een
vijftiental SFHse. Als we bovendien de duidelijk uit geleerde bron komende Hebreeuwse letternamen uit bn6 weglaten en de daarvan vermoedelijk afhankelijke
lemma's 'Vau, 6.' en 'Zain, 7.' uit de BT, blijft er nog maar weinig SFH over: (a) dallet / daleth '4' [brl5, BT] en get '8' [BT], (b) dajan ' [rabbinaal] rechter', medina in
Mokum Medina 'Augsburg', menoega 'rust', sjalom 'vrede' [GT] en (c) bajith
'huis', meshama [lees: neshama] 'ziel' [SH; niet in Moormann]. In het AH zou dit
moeten zijn: (a)' doles, cheis, (b)' dajon, medino, menoecho, sjoloum, (c)' bajis, nesjomo. (Gazir 'slechte kerel, varken' [GT] kan net zo goed SFH als AH zijn.) Maar
hierbij moet bedacht worden dat het standaard-Jiddisch inmiddels de letternaam
dalet uit het SFH overgenomen heeft en dat blijkens V&p Asjkenazische religieuze
titels (bijv. dajan) een SFHse vorm hadden. Bovendien zijn de GT en SH te jong dan
dat invloed vanuit het prestigieuze, Sefardisch geöriënteerde Modern Hebreeuws
van Palestina resp. Israel kan worden uitgesloten. De spelling van [nJeshama met
<sh> is ook verdacht.
Om nu vast te kunnen stellen welke woorden in de Bargoense bronnen AH of
Volksasjkenazisch kunnen zijn, moet nog één hobbel genomen worden: de vraag
naar de spelling van de sjwa in deze bronnen. In de spelling van het Nederlands
(plaatsnamen meegenomen) kan de sjwa geschreven worden: als <e>, <i> of <u>
(afgezien van de morfeemgebonden <ij> in -lijk). Maar daarnaast kan de sjwa ook
ongespeld blijven zoals de svarabhaktivocaal in galm, elf, velg, enzovoort. In tabel
2 wordt een overzicht gegeven van de combinaties van klinker en medeklinker die
in het schrijven van het Bargoens zijn uitgeprobeerd. Per cel geef ik maximaal
twee voorbeelden.
Tabe!2: De schrijfwijze van de sjwa in de Bargoense bronnen
Schrijfwijze van de sjwa

+S
+M
+F
+G
+N
+L
+R
+K
+T

E

I

U

bajes, sores
najems,legem
gannef, sonef
petteg, Paitseg
gnaJen, alJenen,
orel, gode!
ager, boosjer
gijlek
dollet, eget

bajis, tsoris
geweirim, najim
gannif, sonif
derig, parrig
najin, ngajin

mijmus, tochus
geweirum, lee gum
zonuf

geilik, mee!ik
eegit

geil uk, mee!uk
pagud

nvt
scholm
kilf,olf
galg, parg
nvt
nvt
nvt
galk
nvt
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Wanneer een klinkerteken (enigszins) met de historische vokaal in het Hebreeuws
overeenkomt, heb ik dat aangegeven met vet. Dit geldt voor de <e> en de <i>. Ik
wil echter voorstellen om de desbetreffende <e> uitsluitend als een teken voor de
sjwa te interpreteren. Dit reduceert het aantal mogelijke Asjkenazische en Volksasjkenazische lemmata.
Bij de <i> liggen de zaken anders, in die zin dat -im met volle klinker Jiddisch
kan zijn en dus geen argument voor het AHS karakter van het desbetreffende
woord biedt. Verder kan <i> in -jiC behalve een sjwa ook een door de [j] opgewekte, gekleurde variant van de sjwa aanduiden. Ook hier is dan een interpretatie
van zo'n woord als Jiddisch toegestaan.
Verder lijkt er een soort klinkerrijmend patroon, a-a, te hebben bestaan. Voorbeelden zijn: gedal(l)ast 'arm' [brn 16, 5sJ, gal/ach / gal/agh / gal/agt 'pastoor,
priester' [brn 7, 16, 51, BT], hal/as 'herrie, drukte' (etymologie onduidelijk) [BT],
mattaf 'kelder' [br7/51, 16], parag 'scheldnaam voor 'Jood" [BT]. Van al deze
woorden behalve mattaf zijn ook varianten bekend met een sjwa: gedal/est, gedallist [brn 38, 60, BT], galg [bQ9], hal/es [br60, BT],parrig / parg / parch / parregponem 'hoofdzeer, ellendeling, ongelukkige' [brn 33, 48, BT]. Nu zou gal/ach nog
verklaard kunnen worden als een Volksasjkenazische variant van HEBR. "galläh
'scheerder', maar mattaf en dallas vormen de aanwijzing voor een onafhankelijk
a-a-patroon, omdat de tweede <a> hier onhistorisch is, gezien HEBR. dal/up 'armoede' en martëf 'kelder' - tenzij mattaf een afschrijffout voor ':-mattof is. Dit
klinkerpatroon is ook voor het Rotwelsch geattesteerd, blijkens ROTw. Dal/aswinde 'armzalig huisje', Gal/ach 'pastoor', Hal/es / Hal/as 'lawaai', Par(r)ach /
Bar(r)ach 'uitslag, schurft'. Vanwege deze spreiding kan het hier om een nonstandaard-wIs verschijnsel gaan.
7.2 Diftongen in gesloten, en volle klinkers in onbeklemtoonde lettergrepen

De oogst aan AHse woorden is - zoals te verwachten - groter dan die aan SFHse
woorden maar nog steeds klein ten opzichte van de honderden andere hebraïsmen. Om te beginnen zijn er een paar gevallen van een diftong in een gesloten lettergreep: (a) in monosyllaba: khein 'loos, slim' [BT] (HEBR. kën), rausj 'hoofd' [BT]
(HEBR. röS), en (met monoftongering vóór de [r]) neer 'licht' [GT] (HEBR. nër, AH
neir), (b) in een syllabe die in het Jiddisch een sjwa zou bevatten: godvul [lees: godoulJ 'groot' [GT] (HEBR. gadöl). De Jiddische (en Bargoense) tegenhangers zijn
ken / kin, ros(j) en ner vanwege css en godel vanwege vocaalreductie in een onbeklemtoonde lettergreep. God[0 Jul is echter het enige woord met een diftong in potentieel onbeklemtoonde positie, en dat terwijl er genoeg hebraïsmen in de Bargoense bronnen staan waar zo'n diftong zou kunnen voorkomen.
Daarentegen heb ik drie gevallen gevonden van een [0] uit [a] in een open slotlettergreep, waar het Jiddisch een sjwa heeft: gaulo 'ziek, zwak' [GT] (bedoeld 'zieke vrouw'?), geneiwok [lees: geneiwoh] 'diefstal' [GT], melogo 'werk' [BT]. Verder
acht gevallen van een [:)] in een gesloten lettergreep die teruggaat op een qamets:
boosor 'vlees' [BT], golob [GT] / golof[BT] 'melk', katsof'slager' [brn 48-49], mispot 'hof' [bn6], sawor 'nek' [BT], sjonof[br36] / zonof[bq8] 'staart, penis', sohof
'goud' [BT], sokon 'baard' [BT]. Maar in vier van de acht gevallen staat de 0 vóór
een Cf] die eigenlijk een [v] zou moeten zijn (AH cholow, katsow, zonow, zohow).
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Andere volksasjkenazische trekjes zijn de 'foute' realisatie van de [v] in golob en
van de sisklanken in mispot, sawor, sjonof, sohof en sokon (AH cholow; misjpot,
tsawwor, zonow, zohow, zokon).
Andere woorden met een korte klinker in de eindlettergreep zijn moeilijk te
vinden: zerouang 'arm' [BT] (HEBR. zaroaf) hoeft geen AH te zijn. Ook reibach
'winst' [bq8] (HEBR. rgwah) valt af, vanwege de [b] en de Jiddische diftong (vgl.
par. 5-1.2). Korte i lijkt geattesteerd in najin 'oog', ngajin '70' (zie par. 7.1), maar
er is al vastgesteld dat deze twee woorden niet AH hoeven te zijn. Voor het Volksasjkenazisch kunnen we het daarom beter zoeken in volgens het Jiddische patroon
verkorte klinkers in onbeklemtoonde posities. Maar ook dan vinden we weinig:
(a) Gal/ach met [a] uit [a] is al opzij gezet en andere gevallen van een [a] op grond
van een qamets ontbreken. (b) Een verkorte [0] vinden we in gammor 'ezel' [BT],
marre moekomt 'alibi' [br8], mokkom maaken 'bijeenkomen' [br53]. (c) [::>] uit [u]
uit HEBR. [u] vinden we in balsassor 'makelaar' [GT], dal/os 'armoede' [bn6],patsof'hoofd [d.w.z. gezicht]' [bq2], sjorof / zorof in jansjorof [bq2] / janzorof[brn
37,4°,48] 'jenever'.20 Maar merk op dat bal en jan- verkorte vormen zijn «HEBR.
bafal resp. j(Jjin). Balsassor en jansjorof / janzorofhebben dus (minstens) twee informele kenmerken. Daarentegen verschilt (d) hasjewijnoe 'zich uit de voeten maken' [GT] slechts in één kenmerk van AH hasjieweinoe 'voer ons terug' (HEBR. hasiwënü) of vanJIDD. hasjeweine 'weg, verdwenen'. Hasjewijnoe, dat naar de vorm
(geen -en) geen Jiddisch werkwoord kan zijn, lijkt afkomstig uit een etymologische uitleg bij BRG. gasjewijnen 'weggaan, ervandoor gaan' [BT] dat alleen als imperatief ('wegwezen!') optreedt, en moet dus als AHS citaat (met Jiddisch-Bargoense betekenis) apart gezet worden.
Deze oogst aan asjkenazismen is niet groot, en uit het vervolg zal blijken dat een
deel vermoedelijk toch Jiddisch is.
7.3 Geronde klinker vóór labiale consonanten

Er zijn vijf woorden met een onetymologische [::>] in onbeklemtoonde positie. Bij
vier gaat het om een [::>] vóór een Cf]: keilof'hond' [br36] (HEBR. kdev), kesof'zilver' [bn6: 'bij Joden soms in gebruik'] (HEBR. kgsej), nekof'gevangenis' [brn 1516] (ARAM. ngqev), Mokum Mol/of[lees Mokum Ol/oiJ 'Amsterdam' [BT] (HEBR.
lalej). In het vijfde geval gaat het om een <0> vóór een <m>: 'Melogem of Melogom - werk' [GT]. Dit is HEBR. malaxa, met een toegevoegde Cm] (vgl. par. 8.3).
Nu kan melogem van JIDD. melooche komen, maar melogom kan niet op AH meloocho teruggaan, want dan was het ':·melogoom geweest. Melogom is dus waarschijnlijk van non-standaard-JIDD. melogem afgeleid. De [::>] van keilof, etc. komt
dan waarschijnlijk ook van een Jiddische sjwa.
We zullen dit verschijnsel Pre-Labiale Ronding van de sjwa noemen (PLR). PLR
is echter een machtig instrument: een deel van de Volksasjkenazische woorden
kan ook binnen het Jiddisch met PLR worden afgeleid: golof, katsof, sjonof, zonof,
sohof, marre moekomt, mokkom maaken, patsof, jansjorof, janzorof De volkstalige aspecten spreken dan vanzelf: dit zijn Jiddische woorden. Verder veronderstelt golob AH cholow (met versterking van [v]) en is dus geen Jiddisch.
20 HEBR.

namar, marJe mäqam 'verwijzing', mäqam (b) - sarsur, dallup, par?uf, säruf (c).
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PLR moet een niet-standaard-verschijnsel zijn geweest, net als de verhoging van
de [e]. Maar terwijl Beem (1975) het laatste nog mondjesmaat toelaat, is PLR bij
hem niet geattesteerd. Ook in de joods-Nederlandse literatuur is dit verschijnsel
maar spaarzaam aanwezig. In ON (p. 106) vond ik enkel arbekansof « arbekansef,
een metathesis geval van arbekanfes (HEBR. ?arbaf kanföp 'vier hoeken'), een religieus kledingstuk voor joodse mannen), en in Van de Kamp (2005:93) vond ik nog
Jokofin plaats vanJokef'Jacob'. Verder citeert Meijer (1984) uit Ter Laans Groningse woordenboek (1929) jeudnpoerom I poerom 'purimfeest; lawaai, drukte',
en mekaaiom 'pak slaag, flinke regenbui' en kepoerom als varianten van resp. mekajem 'pak slaag, heel veel' (etymologie onduidelijk) en kepoere (met onetymologische [m]). Maar in Meijers eigen voorbeelden treedt PLR niet op.
In de Rotwelsche bronnen daarentegen komt dit verschijnsel rijkelijk voor, zij
het eerder met [u] dan met [;:>]. Vóór een [f] vinden we <ulo> bijvoorbeeld in Esuf
'tabak', Keilof! / Kei/uf! etc. 'hond', Nekuf / Nekof'gat, gevangenis', oluf' I'. In
geen van deze woorden kan de <ulo> op een Hebreeuwse [u/u] teruggaan. Hetzelfde geldt voor de volgende m-woorden: kochum / chochum 'slim', Lechum
'brood', Majum 'water', Mokkum / Mokum 'stad, plaats', Ponum / Bonum 'gezicht, mond, neus'. Evenzo voor (ex)meervouden als Wonum 'steen(en?)', Kînum
'luizen', Malboschum 'kleren', en Zussum 'paard(en)', die in het Hebreeuws de
uitgang -ïm hebben. Verder treedt PLR ook op in woorden die eindigen op een onetymologische [m] (zie par. 8).21
PLR vinden we ook in het door Stern (2000) verzamelde dialectmateriaal. Bijvoorbeeld: Challuf 'slachtmes, mes', Ganuf! 'dief', Kesuf 'zilver' - Bachinum
'kleinigheid', Nolum / alum 'de wereld, mensen', Scholum 'vrede' - Bezum 'eieren', Dalfonum 'bedelaars, armen, bedriegers', Schkorum / Skorum 'leugen(s)'.22
PLR is dus waarschijnlijk een algemeen niet-standaard-kenmerk van het WJ.
Maar hoewel dit een voor de hand liggend concept is, was er - afgezien van de
kwalificatie 'Pseudolateinisches' bij Althaus (2004:10-I2) voor Jiddische leenwoorden als Bonum 'gezicht' en stikum 'heimelijk' (naast Golus 'ballingschap' en
Mores 'angst') - tot voor kort in de literatuur niets over te vinden. Pas bij het herschrijven van dit stuk ontdekte ik dat Klepsch (2004:210 en 213) in zijn woordenboek van resten van het Jiddisch in Mittelfranken - in de paragrafen 'Verdumpfung von unbetontem Segol' en 'Chirek mitJod in unbetonten Silben' - over 'Verdumpfung' vóór labiale medeklinkers spreekt, zoals bij Lechum 'brood' en Kinum
'luizen'. (Segol = [e]; Chirek mitJod is een tweeledig grafeem voor [i].) Merkwaardigerwijze ontbreekt de term Verdumpfung in de paragraaf over de Cholem [=
[0]] (pp. 193-199), hoewel er een lemma Mochum 'plaats' is (HEBR. mäqöm). En
dat dit alleen bij niet-Joden zou voorkomen (p. 213), wordt weersproken door de
Nederlandse feiten en Klepsch' eigen data sub Mochum.

21 HEBR. Ifsev, kdev, ARAM. ngqev, HEBR. lalef - haxam, 19hem, majim, maqom,panim - 'avanim,
kinnim, malbûSim, sûsim. In het Duitse Jiddisch had diftongering niet zo'n allesverplichtend karak-

ter als in het NJ. Volgens Katz (1993) diftongeren de Hebreeuwse [0] en [e] in het Centraal WJ überhaupt niet.
22 HEBR.

hallaf, gannav, kgsef - ba-hinnam, 'iMam, salom -

bë~im,

dalfonim / dalfanim, saqarim.
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7.4 De AHSe rest
Door PLR is de lijst van AHse en Volksasjkenazische vormen in de verzameling van
Moormann teruggebracht tot ongeveer vijftien. Deze komen allemaal maar één
keer voor, terwijl bij een paar daarvan de Jiddische tegenhanger enkele keren opgetekend is. Tegenover rausj 'hoofd' [BT] bijvoorbeeld staan ros(J) 'hoofd, haar'
[tien bronnen, vgl. par. 6.2] en rosjie 'id.' [BT] - tegenover boosor 'vlees' [BT] staan
boos(j)er / boser enzovoort 'vlees' [brn 7/P, 16,36,42-43, BT, SH, Berns (1993)]tegenover melogo 'werk' [BT] staan malo(o)chum / melogem enzovoort 'werk,
werkplaats, zware arbeid' [brn 16, 20, 60, BT, SH]. (Voor de verklaring van de onetymologische Cm] zie par. 8.3.) De Hebreeuws-Jiddische woorden werden dus in
hun Jiddische vorm geleerd. De Asjkenazische vorm hoorde bij een hogere taallaag en komt daarom in de bronnen maar zeer beperkt voor. Maar deze voorkomens alsook de PLR-gevallen moeten Moormann hebben gestijfd in zijn opvatting
dat AL en v&p echt Jiddisch aanboden.

8 'Morfologische' kwesties
Het is niet ongewoon om op een aantal typische vorm elementen van JiddischBargoense woorden te wijzen (vgl. Endt 1969:43-44). Het opvallendst zijn
woordfinaal -es, -em en in mindere mate -ef, die met een paar woorden tot in de
algemene taal doorgedrongen zijn: sores, smeris, piegem, geteisem, stiekem, en
gannef, tinnef enzovoort. Daarnaast vinden we in de Bargoense bronnen nog allerlei andere Jiddische patronen: (a) bal + Hebreeuws naamwoord, letterlijk 'heer
(HEBR. baral) [van] N' - bijvoorbeeld balmilchome 'heer van oorlog (Hebr.
milhämä)', dat wil zeggen 'soldaat'. (b) HEBR. ba- 'in' + N ter vorming van adjectieven - bijvoorbeeld bemore 'in angst' (HEBR. ba-morä?), dat wil zeggen 'bang'.
(c) Werkwoorden afgeleid van Hebreeuws-Jiddische nomina - bijvoorbeeld gannefen 'stelen' uitgannef'dief', (d) Tenslotte zijn er gevallen waar een Jiddische beginlettergreep vervangen lijkt door een Nederlands prefix: me >be- en ke >ge- en
gevallen waar -en in een Jiddische eindlettergreep een vervangen lijkt door een
Nederlandse uitgang -er.
Omdat de bal-nomina, de be-adjectieven en de werkwoorden in principe doorzichtig zijn, zal ik ze verder buiten beschouwing laten. Bij -es en -em echter is
meer aan de hand, vooral door de expansie vanJIDo. -em in het Bargoens. Maar ik
begin met de 'Nederlandse' affixen.
8. I Jiddische of Nederlandse (pseudo )-affixen
Het gaat hier om de (pseudo )-affixen -er, be- en ge- in bijvoorbeeld koter, bedibberen 'zeggen, praten' en gesibe 'geschrift', wat teruggaat op JIDO. koten 'klein,
klein kind', medibberen 'spreken' en kesiwe 'schrift, inschrijving'. Ook hier is de
vraag: is dit Bargoens of was het al (non -standaard -)Jiddisch? Ik bespreek in deze
subparagraaf alleen be- en ge; -er komt in 8.2 aan de orde.
Het pseudo-prefix be- treedt op in BRG. bedibberen 'spreken', dat vanJIDo. medibberen komt, zelf een kruising van medabberen 'spreken' en het door Beem ten
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onrechte voor niet-Jiddisch gehouden dibberen 'spreken'. Verder bijvoorbeeld in
besjollemen 'betalen', uit JmD. mesjollemen. 23 Me- in beide woorden is toevallig
van oorsprong een Hebreeuws participiaal prefix, maar dat is irrelevant voor de
substitutie. Beem (I975) is over deze twee woorden niet helemaal duidelijk. Hij
verwijst van bedibberen naar medibberen, waar niets over bedibberen staat, en bij
besjollemen zegt hij: 'met aanpassing aan betalen opgenomen in de ndl. volkstaal
z. mesjollemen.' Echter, Wolf (I985) noemt bedibberen ook voor het Rotwelsch,
Weinberg (I973) geeft beschulmen(en) en beschullemen voor het PJD en in Van
Bekkums reconstructie van het Winschoter PJN vinden we besjollemen als variant
van mesjollemen 'betalen', naast een paar andere woorden waar be- een Jiddische
lettergreep me voortzet. Het omgekeerde komt één keer voor: maginnef' een
beetje, bijna niets' in plaats van beginnem [bq8]. (Vgl. par. 8.3 voor -em > -ef)
Het pseudoprefix be- heeft dus waarschijnlijk zijn oorsprong in vernederlandsend c.q. verduits end Jiddisch.
Hetzelfde geldt voor het pseudo-prefix ge-, dat in enkele woorden een Jiddische
beginlettergreep ke- vervangt. Bijvoorbeeld gedagis in plaats van kedaaches
'koorts' (HEBR. qadd4hap) in iemand de gedagis ingeven '(o.a.) iemand de les lezen' [BT], gesibe 'geschrift' in loensche gesibe 'vals geschrift' GmD. kesiwe, HEBR.
kapïvä) [brr6], en gewoere(m), enzovoort in uitdrukkingen die 'verbergen' betekenen GmD. kewoere 'begrafenis, graf', HEBR. qavürä) [brn I2, I6, 60, BT]. Beem
(I975) wijst dit substitutieverschijnsel impliciet aan het Bargoens toe, maar Weinberg (I973) geeft voor het PJD keriere / kriere versus geriere 'kou' (HEBR. qarïrä)
en kewure versus gewure 'begrafenis' (HEBR. qavürä). (Vgl. ook Beranek
I96p28.) En Van Bekkum (I999) vermeldtgedages 'waarschuwing' voor het PJN
van Winschoten.
8.2 De (pseudo)-uitgangen -es en -em

Hoewel -es en -em door hun frequente voorkomen aan uitgangen doen denken,
zijn ze dat in het Bargoens niet, afgezien van een paar twijfelgevallen met -em/-im.
In het Jiddisch zijn het soms uitgangen, soms niet. Een complicerende factor hierbij is dat een Bargoense slot-m soms onhistorisch is. Dit komt in par. 8.3 aan de
orde.
Een Hebreeuws-Bargoens woord uit het Jiddisch dat eindigt op -es, kan teruggaan op een Hebreeuws woord dat eindigt op [s], [p] of [S]. Alleen bij [p] kan er
sprake te zijn van een suffix: de Hebreeuws nominalisatie-uitgang -üp of de vrouwelijke meervoudsuitgang -op zoals in dalles 'armoede' (HEBR. dallüp, bij dal
'arm') en in glonis 'raam, ruit', meerv. glonissen [BT] GmD. ::'challounes 'ramen',
HEBR. hallonop, enk.v. hallon). Het gaat bij -es/-is dus soms om een versteend
meervoud. Bij sores (HEBR. ?ärop) is het meervoud nog enigszins voelbaar.
Een Hebreeuws-Bargoens woord dat eindigt op -em, kan - via het Jiddisch - teruggaan op een Hebreeuws woord waarvan de stam eindigt op een Cm] of op een
Hebreeuws meervoud of tweevoud. Voorbeelden van het eerste zijn mokum
'plaats' (HEBR. mäqom) en goochem (HEBR. häxäm). Tot deze groep reken ik ook
23 Zie ook Van de Kamp (200P05-I06) en vgl. bedine 'streek' en bewiechmen 'verdienen' i.p.v. medine resp. mewiechmen « marwiechmen) [bq8].
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ponem en majem, die morfologisch eigenlijk Hebreeuwse meervouden zijn
(HEBR. panïm, majim). Echte Hebreeuws-Jiddische meervouden of tweevouden
vormen over het algemeen collectiva in het Bargoens. Van meervouden komen geteisem, geweirim in Is dat je geweirim? 'Zijn dat je gabbers?' [BT], kinnem 'luis,
luizen' [brn 36, 38], rewoochem 'winst' [bq8, BT], schorem / sjkorum / skorem
'arm, slecht, leugen(s)' [brn 16, 35, 48, BT]. Van tweevouden (het Hebreeuwse
'meervoud' voor lichaamsdelen) komen 'reklajim, het stel poten van een paard als
verzamelnaam; aan mv. wordt niet gedacht' [bq8] en schnajim / sjnajim / snajem
'(goed) gebit' [brn 48-49]. Daarbij moet wel bedacht worden dat sjkorem
'leugen(s)' ook in het NJ als enkelvoud gebruikt werd, evenals kinnem en rewoochem.
In beperkte mate zijn Jiddische meervouden ook telbare enkelvouden geworden
in het Bargoens: sossem / sjossem 'paard' (niet van HEBR. siisïm 'paarden' maar op
basis van J IDD. sos), moscherem 'verklikker' [br3 7] (HEBR. mös(a)rïm) en kooterum 'klein' [BT], koterum 'jongen' [bn6], kotrum 'kind' [VA].
Het gebruik van zulke meervoudsvormen als meervoud kennen de Bargoense
bronnen nauwelijks. Ik heb alleen aangetroffen: kotrim 'kinderen' [bn6], geweirum 'vakkameraden' [GT] (al zou het een collectivum kunnen zijn), en gazzorumsoacher 'varkens koopman' [bq8] met het 'onjuiste' meervoud chazzorem GIDD.
chazzeirem, wat ':·chazierem had moeten zijn gezien HEBR. hazïrïm).
Maar kotrim 'kinderen' en kooterum / koterum / kotrum laten zien dat BRG. koter, dat is afgeleid van JIDD. koten 'klein, kleintje' (Beem 1975> Weinberg 1973),
wel degelijk in het NJ of in het PJN gebruikt is, want alleen bij sprekers van die variëteiten was het -em-meervoud gewoon. Dit kan betekenen dat ook koter en gozer GIDD. chosen 'bruidegom, vent') in het Jiddisch gevormd zijn. Maar dat is
moeilijk te bewijzen. Het gebruik van het pseudo-suffix -er in Jiddische leenwoorden lijkt typisch voor het Nederlandse taalgebied: de Duitse bronnen zwijgen erover. In mijn PJNse bronnen heb ik naast koten enzovoort 'jongetje' [SH, VB,
Meijer 1984] alleen in SH koters 'kinderen, vooral jongens' gevonden.

8.3 Jajem: een Bargoense vervorming?
Een bekende 'Bargoense vervorming' is BRG.jajem 'jenever' uitJIDD.jajen 'wijn'.
Minder bekend is dat deze verandering zich bij meer woorden voordoet en dat er
ook een toegevoegde [m] bestaat. Ik begin met Vn >Vm, wat ik naar HEBR. mëm
'm' mematie zal noemen.
Naast jajem uit jajen vinden we: colgem [lees: sjolgem] 'tafel' [bn 6], kotem / kotum 'klein, kind' [brn 16, 36], najim 'oog' [bq8], sakkem/ sakkum/ sokkum 'mes,
knipmes' [brn 7/52, 16], sojem 'i [bno]. Dit correspondeert metJIDD. jajen, sjolchen, koten, ajen, "sakken (gereconstrueerd), zojen (HEBR. jajin, sulhan, qatan,
'ajin, sakkïn, zajin). Deze onhistorische [m] zit ook in BRG. hintemer 'homosexueel, viezerik, smeerlap' [BT, VA]. Een afwijkend geval is jajem zorem en sorrem /
sourem / sorum in plaats van jan soref'brandewijn' [brn 7/52,16,4°, GT]. Het omgekeerde, [m] > [f], komt - zeer beperkt - ook voor: kinnefin plaats van kinnem
'luizen' [brn 25,34-36,42] en maginnef'een beetje, bijna niets' in plaats van beginnem [bq8]. (Voor be- > me-/ma- zie par. 8.1.)
Verder lijkt een [m] te zijn toegevoegd in o.a. melogem / melogom / maloochum,
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enzovoort 'werk, werkplaats' [BT, GT, SB] (HEBR. maläxä) en stiekum / stiekem
'stilletjes, in het geheim' [brn 12, BT, VA] (HEBR. satïqä 'stilte'), gewroesem 'makkers, kameraden' (ARAM. havrüpä). Alleen bij het laatste woord zou een bijgedachte aan meervoud meegespeeld kunnen hebben. (Vgl. par. 8.2.)
Maar stiekum, malogem enzovoort kunnen hun Cm] indirect aan mematie in
werkwoorden te danken hebben. De [mJ treedt nl. ook op in bijvoorbeeld kiejemen 'kopen' [GTJ (uit kiejenen / kienj(enJen 'kopen' < HEBR. qinjän 'bezit,
koop'). En mematie zien we aan het werk in 'nossene, geven; nossum hem stikum
dit cassaafje "geef hem stil dit briefje".' [brr6].
Blijkens kienj(en)en kan het stamsuffix -en weggelaten worden en het omgekeerde komt ook voor. Zie bijvoorbeeld Du. JIDD. reunen / roinen 'zien, kijken'
(Wolf 1985, Weinberg 1973, Stern 2000). Dit komt van HEBR. rö?e 'ziende'. Het
hiaat dat ontstond door het wegvallen van de alef werd gevuld met een [j] en er
werd het suffix -en toegevoegd. In het Bargoens vinden we de korte vorm rooien
/ roojen / roien 'kijken' [brn 37-38,48-49, SR] en - met mematie van het toevoegsel-en - roojemen / rooyumme [16, 37, 60, BT, VA, Berns (1993:50)].
Iets dergelijks geldt voor malocheme(n) / malogeme(n) 'werken, vrijen' [brn 35,
40, 48-49, BT, VA]. Dit correspondeert met malochenen (door Moormann
(2002:223) in Zutphen opgevangen), en met PJD melochen(en) / malochen(en)
(Weinberg 1973). Melogem enzovoort is vermoedelijk een terugformatie uit malogemen enzovoort. Voor stiekum uitJIDD. sjtieke 'stil' geldt ongeveer hetzelfde.
In het NJ bestond naast het half werkwoordelijke sjtieke ('stil' = 'zwijg') sjtiekenen
'zwijgen'. Uit de imperatief sjtieken komt dan sjtiekem en dat is weer zijn eigen leven gaan leiden.
Mematie kan geen Nederlandse oorsprong hebben. Het is waarschijnlijker dat
dit uit niet-standaard-wJ komt. Maar in Nederland is de Jiddische oogst buiten het
Bargoens niet groot: melogem 'werk', melogemen 'vrijen' [VBJ, jaijum 'jenever'
[SR], en jajem soref'brandewijn' en sjtiekum 'stilletjes' [ON, pp, 38, 26s, 139J.
Hetzelfde verschijnsel blijkt zich echter in Duitsland voor te doen. Weinberg
(1973) geeft äjen / äjem 'oog',jäjen / jäjem 'wijn'. Moormann (2002:94, 96) citeert
voor het Badense handelaarsjargon van Rappenau uit Meisinger (1900) o.a.
Masamátm 'handel' en Suutm 'Duivel [= Satan]'. En uit Stern (2000) haal ik voor
Duitse dialecten: Chasen / Chasem 'voorzanger', Chosen / Chosem / Kuschem /
Kosem 'bruidegom', Da/fen / Dalfem(s) 'bedrieger, bedelaar, arme', Kotem / Kotum / Koten 'klein kind, kind', Najem 'oog', Sakem / Sakim 'mes'. Uit Wolf
(1985) voor het Rotwelsch: gefinkelter Jajem 'brandewijn' en Kotem 'kind'. In al
deze woorden is een [n] gememiseerd.
Ook werkwoorden doen hieraan mee: zie DU.DIAL. malochemen / melocheme
'zwaar werken, vrijen', naast malochen / melochene 'zwaar werken', stiekenen
'zwijgen', stike / stikem / stiekum 'stil, heimelijk', zekemen 'schreeuwen', wat
correspondeert met PJD ûkenen 'schreeuwen, schelden, zingen' (Weinberg 1973).
En voor PJD mallen 'besnijden' (Weinberg 1994) geeft Beranek (196p80) malen
/ malen en / malemen / malelnen.
Mematie vinden we dus in het Bargoens en het Rotwelsch, in PJN en PJD, en in
Duitse dialecten. Maar er is niets in de fonologie van het Nederlands of het Duits
dat erop wijst dat mematie een Bargoens/Rotwelsch proces zou kunnen zijn. En
de constante factor in dit geheel, WJ, geeft ook geen aanleiding om te denken dat
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mematie uit het WJ zou kunnen komen, al past de creatie van nieuwe -em-woorden beter bij het WJ vanwege de Hebreeuwse -em-meervouden. 24
Nu doet de mematie zich - afgezien van het geval hintemer - alleen voor bij Hebreeuws-Jiddische woorden, en dus is de vraag of er iets is in de (historische) fonologie van het Hebreeuws dat daaraan doet denken. En zoiets bestaat inderdaad:
nunatie, het omgekeerde proces. In het (nabij belse) Misjna-Hebreeuws, dat wil
zeggen het Hebreeuws van o.a. de Talmoed, treedt nogal eens op woordeinde een
[n] op in plaats van een Bijbels-Hebreeuwse [m]. Dit betreft zowel de meervoudsuitgang -im (> -in), als pronominale elementen (bijv. fatten 'jullie (mnl.)' uit fattem) als naamwoorden en adjectieven zoals faoan 'persoon' uit faoam. In de Middeleeuwen is het Hebreeuws van de Talmoed steeds meer aangepast aan het Bijbels Hebreeuws en de verandering van [m] in [n] werd zo ongedaan gemaakt. (Zie
Segal I927 [I970]:34, 40, I26 en Kutscher I982:I2I-I22, I 57).
Vermoedelijk is hetzelfde gebeurd met de Semitische component van het Jiddisch. Een hypothetisch voorbeeld: Proto-Jiddisch "gateisen en ':'choochen werden verbeterd tot gateisem en choochem. Gevallen als jajem, kotem, enzovoort
zijn dan hypercorrecte resten van dit aanpassingsproces. En jajem is dan niet een
'Bargoense vervorming' maar een Jiddisch leenwoord. Beems Jiddisch erkende
deze variant al niet meer, zodat Beem jajem kon zien als een corruptie van jajen.
Maar in de minder verfijnde variant van het Jiddisch die in ON te vinden is, bestonden deze resten nog wel: jajem soref en sjtiekum (pp. 38, I39, 265). En toevallig
vermeldt v&p naast een paar Bargoense mematiegevallen ook één Jiddisch voorbeeld: bammemadlikemhuis 'bordeel' (tegenover bammeemadliekenhuis in Beem
(I975», waarbij bammemadlikem teruggaat op een citaat uit de Misjna: HEBR.
bamme maoliqin 'waarmee ontsteekt men?' Daarentegen zullen BRG. leichen
'brood' [bf23] en rewoghen 'aandeel' [brn I5-16] restanten van de oude nunatie
zijn (HEBR. 19xem, rawahim) - evenals ROTW. Lechen 'brood', Mauken 'stad,
plaats' (Wolf I985) en DU.DIAL. Maukens / Mochen 'stad, plaats' (Stern 2000). Een
zeer vroeg geval (van vóór I486) is Du. JIDD. Targen 'Targum [= Aramese Bijbelvertaling]' (Timm I987:346).
8.4 I ets over jofel (en joven)

De verandering van JIDD. jofe 'mooi' in BRG. jofel is een geval apart.fofe is (misschien naar analogie van J IDD. sjofel en tofel' ongegrond') voorzien van een [1], zodat het beter paste in een Germaans flexiesysteem. Blijkens Moormann (2002)
komt naast jofel / jovel ook wel joven voor, terwijl één bron de sandhivorm jofer
opgeeft [bf42].fofel / jovel heeft de voorkeur [brn 25, 29, 35-36,4°,42,48-49, 55,
SR, Bw].foven beperkt zich tot br6o, BT, VA en BW.
Het wordt een beetje eentonig, maar ook hier zijn er argumenten om deze 'Bargoense vervormingen' aan niet-standaard-Jiddisch toe te schrijven, want blijkens
Weinberg (I973) was jofel ook PJD: 'jöfe, auch jöfel, adj. Schön.' Voorbeeld: jofele Schickse 'mooi meisje'. Maar hij geeft ook voorbeelden met jofen, waaronder jofene achiele 'goed eten'. Ondanks Beems afkeurende opmerkingen hierover
24 Een voorlopig geïsoleerd Oost-Jiddisch geval: ganeydem - ganeyden 'hof van Eden' (Birnbaum
1922:27, Bin-Nun 1973:384).
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(Beem 1974:15), zijn jofel enjoven dus waarschijnlijk geen Bargoense maar Jiddische maaksels.

9 Bargoense of (Post)-Jiddische vervormingen?
In dit artikel heb ik veel overeenkomsten aan kunnen wijzen tussen de Semitische
component van het Bargoens en die van het NJ zoals te vinden bij Beem (1975). Afwijkingen worden bepaald door de door Beem (1974) genoemde NJse verhoging
van de [€], zoals in ges> gis, Nederlandse fonetiek bij Cg] > [k], zoals in gawsones
> kapsones, en Duitse fonetiek bij het leenwoord kajem 'jood' uit chajem en bij de
nonce laan kalf uit chaUef Maar ook zijn we op Bargoense verschijnselen gestuit
die in eerste instantie niet Jiddisch lijken:
(a) Posttonische [v] > eb] (en met Auslautverhärtung Cp])
(b) [z] > Cs]
(c) [s] > Cs] en omgekeerd
(d) A-a rijm
(e) Pre-Labiale Ronding van [d]
(f) Een beginlettergreep ke- wordt soms ge(g) Een beginlettergreep me- wordt soms be(h) Een eindlettergreep -Cen wordt soms -Cer
(i) Een woord- of stamfinale en] wordt soms Cm]
(j) Soms wordt een Cm] op het woordeinde 'toegevoegd'
(k) fofe wordt jofel / jofen
Met behulp van onafhankelijk materiaal heb ik echter beargumenteerd dat hier
sprake is van non-standaard-wJ. Hiervan lijken alleen (b), (c) en (h) beperkt tot
Nederland. De rest is ook in Duitsland geattesteerd. En hoewel (f), (g) en (k) gezien kunnen worden als aanpassingen aan het Nederlands en het Duits, geldt dit
niet voor Pre-Labiale Ronding of de mematie van de [n].

Afkortingen
Bronnen: AL =Avé-Lallemant (1862) - BT =Köster Henke (1906) - BW =Endt & Frerichs (1974) - GT
=Van Bolhuis (1937) - ON = Verhoeff & Wierema (1999) - SH = Steenhuis (1978) -V&P = Voorzanger & Polak (1915) - VA = Van Aalst (1975) - VB =Van Bekkum (1999)
Talen en variëteiten: AH = Asjkenazisch Hebreeuws - Aram. = Aramees - Brg. = Bargoens - Du. =
Duits - Du.diaL = Duitse dialecten - Hebr. = Hebreeuws - Jidd. =Jiddisch - NdL = Nederlands -NJ
= Nederlands Jiddisch - PJD = Post-Jiddisch Duits - PJN = Post-Jiddisch Nederlands - Rotw. = Rotwelsch - SFH = Sefardisch Hebreeuws - WJ =West-Jiddisch
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MARTINE MEUWESE

Terug naar de handschriften!

Keith Busby, Codex and Context. Reading aId
Prench Verse Narrative in Manuscript. 2 vols.
Amsterdam-New York, 2002. - 941 pp., zw-w
ills. ISBN: 9°-420-1379-6 (vols I + n). € 90,-.
'This is a book about absence, the absence from
medieval French literary studies of a codicological dimension', zo begint het boek van Keith
Busby raak en provocerend, om in een moeite
door te vervolgen met de stelling dat menigeen
die zichzelf een mediëvist noemt onvoldoende
bekend is met middeleeuwse handschriften en
het belang daarvan voor zijn onderzoek. Het lezen van literatuur in tekstedities is immers iets
totaal anders dan het lezen van die teksten in een
handschrift. De doelstelling van Busby's omvangrijke studie is even duidelijk en onomwon-

sche verspreiding van de handschriften, en opdrachtgevers en bezitters komen allemaal uitvoerig aan bod in de twee dikke en rijk geïllustreerde
delen van Busby's boek. De studie is bovendien
zeer informatief, onderhoudend en geestig geschreven. Er passeren nogal wat handschriftsignaturen de revue die iemand die minder vertrouwd is met de betreffende codices misschien
in eerste instantie doen duizelen, maar het boek
valt ook uitstekend op een algemener niveau te
lezen en de uitvoerige bibliografie en de indices
op handschriften, teksten en thema's maken de
studie ook zeer geschikt als naslagwerk. En hoera, de illustraties zijn bovendien zorgvuldig gekozen en functioneel, hoewel de reproductiekwaliteit niet altijd even geweldig is.
De twaalfde eeuw wordt in Frankrijk gekenmerkt door de prille opbloei van zowel de Franse
taal als de literatuur. De vroegste volkstalige literatuur is overgeleverd in handschriften met tek-

den geformuleerd: er is niet onderzocht vanuit

sten in het Latijn. Het zijn vaak adaptaties van

een specifieke theorie of vooronderstelling, maar
er wordt 'gewoon' systematisch en thematisch
gepresenteerd wat Busby in vele jaren handschriftenonderzoek aan fascinerends door zijn
handen heeft laten gaan aan Oudfranse versteksten in handschriften tot 14°0, om daarmee aan
mediëvisten duidelijk te maken hoeveel ze missen als ze alleen met tekstedities werken.
Wat een verademing! Geen hoogdravend en
modieus getheoretiseer, maar eerst eens onbevangen en nauwgezet bekijken wat het handschriftenonderzoek aan interessante gegevens
oplevert, en het materiaal vervolgens gaan ordenen en interpreteren. Nog altijd lijken handschriftkundigen zich te moeten verdedigen als ze
niet meteen met een gekleurde bril op naar hun
onderzoeksmateriaal willen kijken. Het lijkt zo
vanzelfsprekend dat 'een onbevangen blik' een
essentiële meerwaarde geeft aan de kwaliteit van
handschriftkundig onderzoek, maar dat is het
blijkbaar niet.' Net zoals nieuwsgierigheid als
onderzoeksdrijfveer eigenlijk taboe geworden is:
het moet vooral vernieuwend en nuttig zijn.'
De uitdagende, sterke en zorgvuldig beargumenteerde inleiding van Busby's studie zet meteen de toon voor het hele werk. Het boek is gerangschikt in thematische hoofdstukken die het
rijke handschriftelijke materiaal vanuit een scala
aan invalshoeken belichten: productie en verkoop, kopiistengedrag, lay-out, miniaturen en
rubrieken, verzamelhandschriften, de geografi-

die Latijnse teksten of ze borduren erop voort.
De volkstaal is in deze handschriften dus geen
surrogaat voor degenen die geen Latijn beheersen. Deze codices ontstaan in een kloosterlijke
context omdat daar zowel de kennis als de middelen aanwezig zijn om boeken te vervaardigen.
Monniken zien zichzelf als bewakers van de geschiedenis en kopiëren daarom ook kronieken,
niet alleen voor henzelf maar ook voor wereldlijke opdrachtgevers.
De Franse literatuur uit de twaalfde en dertiende eeuw is vooral overgeleverd in handschriften
uit de dertiende en veertiende eeuw. Het enige
spoor van een Franstalige twaalfde-eeuwse Arthurcodex is het Oxfordse fragment van de Tristan van Thomas. Dat de meeste teksten niet
overgeleverd zijn uit de tijd waarin de auteur
leefde en dat autografen al helemaal zeldzaam
zijn, speelt natuurlijk ook bij de Middelnederlandse letterkunde. De dertiende-eeuwse Kopenhaagse Lutgart is in dat opzicht bijzonder)
Voor de Maerlanthandschriften komt de Brusselse Rijmbijbel 15°01 nog in aanmerking om tijdens Maerlants leven vervaardigd te zijn, maar
het Detmoldse Der naturen bloeme handschrift,
dat doorgaans 1287 gedateerd werd, is op basis
van zijn schriftkenmerken onlangs onverbiddelijk naar het begin van de veertiende eeuw verwezen, ook al oogt de illustratiestijl ouder. 4
De vroege handschriften met Franse teksten
zijn meestal blad breed geschreven en hebben een
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klein formaat van ongeveer r6 bij r r centimeter.
Ze zijn ongedecoreerd en bevatten hoogstens
enkele geschilderde hoofdletters, alweer op dat
uitzonderlijke Tristan-fragment van Thomas na,
dat een gehistorieerde initiaal bevat. Na een aanvang met eenteksthandschriften gaan er ook teksten gebundeld worden. Dat gebeurde thematisch met verschillende teksten van eenzelfde
auteur, Chrétien de Troyes bijvoorbeeld. Pas
nog weer een fase later wordt een diversiteit aan
Franse teksten in één band samengevoegd.
In de dertiende eeuw worden met de opkomst
van de commerciële boekproductie duurder uitgevoerde handschriften vervaardigd. Het boekformaat groeit tot ongeveer 30 bij 20 centimeter,
nu geschreven in 2 kolommen van 35-40 regels,
met toepassing van penwerk. Gaat het om langere teksten, dan kunnen ze op zichzelf voorkomen. Het is opmerkelijk dat de boekproductie
vooral floreerde in Noord-Frankrijk en het
grensgebied met de Zuidelijke Nederlanden, in
centra als Amiens, Atrecht, Sint-Omaars, Kamerijk, Doornik, en Rijsel.5 Ongeveer de helft van
de Oudfranse handschriften stamt uit deze regio
(p. 535)! Deze streek was dichtbevolkt en de
boekcultuur ontwikkelde zich goed in handelssteden.
Voor veel Franstalige handschriften bestaat
daarmee de zeer reële mogelijkheid dat wat traditioneel in algemene termen aan Noord-Frankrijk wordt toegeschreven, in de praktijk in de
Zuidelijke Nederlanden kan zijn vervaardigd. 6
Meertaligheid en uitwisseling van visuele modellen over de hoofden van die talen heen speelden
in dit gebied zeker een roIJ Maar het is niet alleen zo dat de herkomst van veel Franstalige
handschriften vermoedelijk naar noordelijker
streken getrokken kan worden. Soms verschuiven handschriften in recent onderzoek juist in
tegenovergestelde richting, zoals het Miracles de
Nostre Dame handschrift dat aanvankelijk in
Brabant en tegenwoordig in Parijs gelokaliseerd
wordt. 8 Het is wel kort na zijn ontstaan in Brabant terechtgekomen bij de kartuizers van Selhem.
Hier ligt duidelijk nog een braakliggend maar
veelbelovend onderzoeksterrein, waar zowel romanisten als medio neerlandici nog heel veel
kunnen ontdekken. Dat geldt uiteraard ook voor
kunsthistorici. Zo zou ik zeer benieuwd zijn
naar de uitkomsten van een studie naar het illustratieprogramma van het liefdesbestiarium in het
Nederrijns moraalboek in relatie tot de Franse
geïllustreerde versies van Richard de Fournivals
tekst. In dit kader zijn Middelnederlandse bezittersaantekeningen van het type 'wie dit boek bij
mij terugbrengt, zal beloond worden' in hand-
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schriften met Franse teksten uit deze regio ook
interessante getuigen (p. 732).
Combinaties van teksten binnen eenzelfde codex kunnen iets onthullen over hun functioneren. Wanneer een Alexanderroman bijvoorbeeld
gevolgd wordt door een kruisvaartroman of door
het verhaal van Judas Maccabeus, hebben ze gemeen dat ze allebei over veroveringen in het
Oosten gaan en dat een van de Negen Besten als
held optreedt. De Roman d'Alexandre is vaak
een brug tussen de antieke en middeleeuwse wereld, in zowel chronologische als literaire zin.
Busby stelt dat het moderne onderscheid tussen genres voor het middeleeuwse publiek waarschijnlijk niet gold: zowel epiek als romans waren zeer populair bij dezelfde aristocratische
publieksgroepen. Zo lijkt de Roman de Troie in
de Middeleeuwen vooral als een historische tekst
beschouwd te worden, te oordelen naar de werken waarmee hij samengevoegd werd. Andere
handschriften combineren teksten over dieren,
zoals de Roman de Renart en bestiaria. Dit fenomeen gaat ook op voor het Middelnederlands
aangezien het Dyckse handschrift zowel Maerlants Der naturen bloeme als de Reinaert bevat.
Paul Wackers plaatste eveneens kanttekeningen
bij moderne genre kwalificaties op basis van
voorbeelden uit de Middelnederlandse letterkunde. 9 Terugkoppeling naar de handschriften
kan bepaalde moderne ideeën uit het literatuuronderzoek dus nuanceren.
Het loont ook de moeite om te bekijken of
eenzelfde kopiistenhand elders teruggevonden
kan worden. Jos Biemans signaleerde al dat de
kopiist van het Haagse handschrift van Maerlants Spiegel historiael niet alleen nog een afschrift maakte van tenminste een deel van dit
werk, maar dat hij eveneens opduikt in fragmenten van Maerlants Historie van Troyen. Een andere Spiegel historiael kopiist schreef ook de Renout van M ontalbaen. 10 En een van de kopiisten
van het Leidse fragment met Velthems Merlijncontinuatie fungeerde als corrector van de Ferguut. Dwarsverbanden te over.
Eenzelfde kopiist kon uiteraard zowel een
verlucht als een onverlucht handschrift kopiëren, zoals duidelijk blijkt bij de overlevering van
Chrétiens Perceval. Wanneer een tekst tweemaal
door dezdfde persoon werd gekopieerd, zullen
er toch kleine afwijkingen zijn in de spelling van
woorden, en soms worden er regels overgeslagen.
Busby geeft zelfs een voorbeeld van dezelfde kopiist terwijl er duidelijke dialectverschillende zijn
tussen de door hem gekopieerde teksten. Het is
goed om er alert op te zijn dat het dialect van de
schrijver blijkbaar in direct verband staat met dat
van zijn legger. De methode Dees is op zichzelf
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dus nooit helemaal betrouwbaar; er dienen andere localiseringscriteria zoals bijvoorbeeld verluchting bij betrokken te worden. Daarnaast kan
het dialect van een kopiist weer anders zijn dan
dat van de corrector. Een kopiist kan de tekst ook
behoorlijk kleuren: zo heeft de befaamde kopiist
Guiot, die de romans van Chrétien de Troyes afschreef, heel selectief gekopieerd: vloeken zijn
spoorloos verdwenen en erotische passages zijn
ingekort. De ironie wil dat juist de kopieën van
Guiot zijn geëditeerd, en daardoor door veelliteratuurhistorici als dé tekst van Chrétien de
Troyes worden beschouwd.
Afkortingen komen vaker voor in verzen dan
in proza. Ze dienen niet alleen om ruimte uit te
sparen, maar hebben volgens Busby ook een esthetische functie. Interpunctie kan dienen als
hulp bij het voorlezen, vooral bij dialogen. Busby constateert dat er relatief meer interpunctie
aan het begin van een tekst staat dan verderop,
mogelijk om de lezer te laten wennen aan het
metrum. Penwerk initialen markeren vooral dialoog en tijdsaanduidingen, en functioneren dan
als paragraaftekens, of onze inspringingen aan
het begin van alinea's. In prozaromans staan de
initialen vaak op het punt van entrelacement.
Handschriftenmakers speelden als een soort
middeleeuwse journalisten soms een subtiel
spelletje met de toekomstige lezers door via een
bepaalde lay-out associaties met een ander type
tekst te wekken. Busby noemt dit 'reader manipulation'. Zo zijn er Franse moraliserende teksten, waarschijnlijk bewust, in het jasje van de
sappige fabliaux gestoken. Dergelijke wegwijzers bij het lezen en functioneren van een tekst
komen meestal niet tot hun recht in tekstedities.
Moderne indelingen in paragrafen of hoofdstukken zijn vaak aangebracht door de editeur, maar
corresponderen lang niet altijd met middeleeuwse onderverdelingen. Om niet te spreken van het
verzwijgen in, met name oudere, tekstedities van
de iconografie van eventuele illustraties en hun
plaatsing in de tekst.
Meestal zijn de verluchte handschriften geen
'eerste generatie' -exemplaren. De illustraties geven dan vaak een 'moderne' visie op een 'oude'
tekst. Het is daardoor aannemelijk dat de illustraties van de jongere Lancelot-Graal cyclus de
verluchting van de romans van Chrétien de
Troyes beïnvloed hebben. Bij de verluchting
spelen dezelfde vertakkingen als bij kopiistenhanden: eenzelfde atelier kon bijvoorbeeld zowel
een kruisvaartroman als een Roman de Renard
verluchten. Meestal was is er bij de verluchting
van volkstalige literatuur geen sprake van vaste
doorgekopieerde decoratieschema's, zoals bij
Latijnse bijbels en gebeden- en getijdenboeken,

en de specifieke keuzes van ieder manuscript
kunnen daardoor veelzeggend zijn.
Waar een literaire tekst oorspronkelijk geschreven is, hoeft niet dezelfde regio te zijn waar
de kopieën werden besteld en vervaardigd. Toch
waren veel teksten die in een specifieke regio
spelen, een locale held verheerlijken (Godfried
van Bouillon), of geschreven zijn door een plaatselijke auteur (Adenet), vooral in de betreffende
stad of streek populair. Vandaar dat kruisvaartliteratuur zo populair was in Brabant en dat veel
liedkunst en drama uit Atrecht stamt.
Het Kanaal en de Alpen waren duidelijke natuurlijke barrières, al bestond er tot de vroege
dertiende eeuw nog een culturele eenheid aan
beide kanten van het Kanaal. De vroege Roman
de Troie traditie is duidelijk verbonden met
Normandië en Engeland omdat Benoîts opdrachtgever in Plantagenetkringen verkeerde en
de Anglo-Normandiërs hun eigen geschiedenis
graag in de context van de Oudheid wilden
plaatsen. Epiek werd dus vaak gebruikt als middel om de eigen heerschappij te rechtvaardigen.
Blijft nog de vraag: hoe kwam die Vlaamse monnik nou in het klooster van Rochester terecht om
daar 'hebban olla vogala' op dat schutblad te
pennen? Was dat direct vanuit Vlaanderen of via
een Normandisch klooster?"
Zowel de boeken, hun vervaardigers als de opdrachtgevers konden mobiel zijn: boeken gingen
mee op kruistocht, werden her en der cadeau gegeven, overerfd en geannexeerd. Jean Ie Bon
kocht boeken in Parijs, maar later ook in Engeland omdat hij daar na de slag bij Poitiers als
krijgsgevangene zat. Mahaut d' Artois kocht
nieuwe boeken, verkreeg oude boeken uit nalatenschappen en liet ook speciaal op haar kasteel
iets vervaardigen. Naast heiligenlevens en wonderverhalen is de Roman de la Rose vaak het enige volks talige boek in clericaal bezit; toch is een
bescheiden verlucht handschrift van de Roman
de Renart waarschijnlijk gemaakt voor een
aartsbisschop (p. 248), wat een ander licht op het
functioneren van de tekst in dit handschrift kan
werpen.
Busby legt de grens bij 1400 omdat veel van de
twaalfde- en dertiende-eeuwse Franse versteksten daarna niet meer worden gekopieerd en omdat ook de taal en de boekcultuur rond die tijd
veranderen. Die sitatie lijkt ook op te gaan voor
Nederlanden, vergelijk bijvoorbeeld de opkomst
van de Historiebijbel, die Maerlants Rijmbijbel
lijkt te vervangen.
Hoe draagt de studie van handschriften bij tot
de literatuurgeschiedenis? Die vraag zal ongetwijfeld uitvoerig aan de orde komen in de op
stapel staande nieuwe literatuurgeschiedenis van
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de Middelnederlandse letterkunde, maar daarop
vooruitlopend kan op basis van Busby's monumentale studie alvast geantwoord worden: op
heel veel manieren. Busby's boek is geen pleidooi om tekstedities uit het raam te gooien, maar
om nauwgezetter aandacht te besteden aan de
nog nauwelijks bestudeerde handschriftelijke
bronnen alvorens er theorieën op los te laten. De
methodologische kwesties die in Busby's boek
worden aangesneden zijn evenzeer van belang
voor de Middelnederlandse literatuur, en hetzelfde geldt voor de praktische problemen die hij
signaleert op het gebied van handschriftenonderzoek. Zo kan met Gumbert gesteld worden:
codicologie is interessant, nuttig en nodig."
Gelukkig staat de Middelnederlandse letterkunde er wat de codicologische dimensie betreft
vrij goed voor. Dat zal er deels mee te maken
hebben dat er beduidend minder handschriftelijk Middelnederlands dan Oudfrans materiaal is
overgeleverd. Maar daarnaast is context duidelijk 'in'. Blijken daarvan zijn de Tekst in Context
reeks voor het middelbaar onderwijs, tekstedities
die aandacht besteden aan codicologie, paleografie en decoratie (zoals de reeks Middeleeuwse
verzamelhandschriften uit de Nederlanden), en
de nog verse oraties op het gebied van de Middelnederlandse literatuur. IJ Gelukkig maar, want
die handschriftelijke en culturele context is onontbeerlijk voor een goed begrip van de literaire
teksten en hun functioneren in de middeleeuwse
samenleving.
I Vergelijk de bespreking van de dissertatie van Jos
Biemans in Millennium 16 (2002), p. 86-90, waar de recensent op p. 89 meldt: 'Toch lijkt mij hier [...] de bekende misvatting mee te spelen dat 'een open blik' een
betere waarborg voor objectiviteit zou zijn dan het
voornemen een vooraf geformuleerde hypothese te
toetsen. Het tegendeel is immers het geval: hypothesevorming en toetsing scherpen de blik'. Ik kan mij hier
niet in vinden: na een grondige inventarisatie van het
handschriftelijke materiaal kunnen op basis van deze
'ruwe data' nadere onderzoeksvragen geformuleerd en
uitgewerkt worden; het omgekeerde leidt juist tot tendentieuze en vooringenomen resultaten.
2 lP. Gumbert: Eenheden en fragmenten. Colophon
van een codicoloog. Leiden, 2000.
J Zie E. Mantingh: Een monnik met een rol. Willem
van Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en
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de fictie van een meerdaagse voorlezing. Hilversum,
2000.

4 Zie J.P. Westgeest: De natuur in beeld. Middeleeuwse mensen, dieren, planten en stenen in de geillustreerde handschriften van jacob van Maerlants Der naturen Bloeme. Proefschrift Universiteit Leiden, 2006
5 De productie van geïllustreerde handschriften in
deze regio komt uitvoerig ter sprake in M. Smeyers:
Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de
16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
Leuven, 1998.
6 Zie O.a. M. Meuwese: 'De omzwervingen van enkele boodschappers en een jongleur. Van Bologna via
Oxford en Parijs naar Vlaanderen', In: Maar er is meer.
Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen.
Studies voor jozef D. janssens. ed. R. Sleiderink, V.
Uyttersprot, B. Besamusca, Leuven (2005), p. 338-357;
en J.W. Klein, '(Middelnederlandse) handschriften:
produktieomstandigheden, soorten, functies'. Queeste
2 (1995), p. 1-30.
7 Zie o.a. M.L. Meuwese: Beeldend vertellen. De verluchte handschriften van jacob van Maerlants Rijmbijbel en Spiegel Historiael. proefschrift Universiteit Leiden,

2001,

en idem, 'Die Illumination der Detmolder

Der Naturen Bloeme-Handschrift'. In: jacob van
Maerlants Der naturen bloeme und das Umfeld. Vorlaüfer, Redaktionen, Rezeption (Niederlande Studien
23). ed. A. Berteloot, D. Hellfaier, Münster, (2001), p.
IH-IF, afb. 14-28.
8 M. Smeyers, B. Cardon: 'Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest'.
In: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. tentoonstelling Diest, (1983), p. 31-99.
9 Zie P. Wackers: 'There are no genres. Remarks on
the Classification of Literary Texts', Reinardus '3
(2000), p. 237-248. Wackers nuanceert zijn titel op p.
238 tot: 'I believe that genres do not exist, but that gen-

re consciousness does'.
10 J.A.A.M. Biemans: Onsen Speghele Ystoriale in

Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van jacob van Maerlant,
Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een
beschrijving van de handschriften en fragmenten. Leuven, '997, p. 253·
I I Zie E. Kwakkel: 'Hebban olla vogala in historisch
perspectief', TNTL I2I (2005), p. 1-24.
12 Gumbert 2000, p. 5.
IJ P. Wackers: Terug naar de bron. 2002; }.A.A.M.
Biemans: Het begrijpen van de vorm. 2005; O.S.H.
Lie: Wat bezielt een mediëvist? Mastering the Middle
Ages. 2005; W. van Anrooij: Handschriften als spiegel
van de Middeleeuwse tekstcultuur. 2005.
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Boekbeoordelingen

Jan van Ruusbroec, Opera omnia 9:
Van seven trappen. Uitgegeven door R.
Faesen, Tekst vertaald in het Engels door
H. Rolfson, Tekst vertaald in het Latijn
door L. Surius (1552). Turnhout: Brepols,
2003. (Studiën en Tekstuitgaven van Ons
Geestelijk Erf xx 9). - ISBN 978 2 503
°4°9 1 2 en 9789°2°952254. € 125,Met Van seven trappen heeft Rob Faesen het negende deel bezorgd in de kritische Opera Omnia-editie van het werk van de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). Deze reeks,
die onder redactie staat van Guido de Baere, wil
de vervulling zijn van de oude wensdroom van
het Ruusbroecgenootschap om een volwaardige
kritische editie van Ruusbroecs oeuvre beschikbaar te maken. De vorige editie, Jan van Ruusbroec, Werken (4 din., tweede uitgave 1944-1948)
kon niet tegemoetkomen aan de hedendaagse
hoge wetenschappelijke eisen, onder meer om
alle varianten te bestuderen en op te nemen. De
Opera omnia-uitgave doet dat wel, en heeft daarnaast ook de ambitie om Ruusbroec toegankelijk
te maken voor een groter publiek, dat wil zeggen
ook voor niet-wetenschappers en voor niet-Nederlandstaligen. Voor deze laatste groep is onmiddellijk naast de Middelnederlandse tekst een
(Amerikaans-)Engelse vertaling te vinden. Ook
alle andere tekst in de Opera omnia-uitgave is in
het Engels; enkel de minder technische delen
zijn, telkens achter de Engelse versie, ook in het
Nederlands opgenomen.
Dat is het geval voor de inleiding in het begin
van de editie van de Trappen. Net als in andere
delen uit de reeks krijgt de lezer hier achtereenvolgens informatie over de datum en de context
van het werk, de structuur en de inhoud, de thema's en bronnen en de weerklank. Alles samen
nemen deze paragrafen niet meer dan dertien pagina's in beslag, wat betekent dat Faesen zich beperkt tot het allernoodzakelijkste; hier kom ik zo
meteen nog op terug. Tot slot bevat de inleiding
een toelichting bij de wijze van uitgeven. Dan
volgt het eerste deel, enkel in het Engels, dat de
weerslag is van het onderzoek naar de overlevering in handschriften van Van seven trappen.
Sinds de publicatie van Willem de Vreese's Beschrijving der handschriften van Jan van Ruusbroec's werken (Gent, 19°0-19°2) zijn er nog vijf
manuscripten boven water gekomen waarin de
tekst van de Trappen is terug te vinden. Dat

brengt het totaal op vijftien, waarvan slechts vier
de complete tekst bevatten. Een nagenoeg complete versie is overgeleverd in drie handschriften
en twee handschriften bevatten fragmenten. In de
overige zes van de vijftien codices die door Faesen worden opgesomd en vervolgens ook beschreven zijn excerpten uit de Trappen terug te
vinden, dat wil zeggen passages die bewust door
de kopiisten zijn geselecteerd.
Als legger voor zijn editie heeft Faesen het zogenoemde handschrift A gekozen. Dit is het
overgebleven deel van het tweedelige handschrift
met Ruusbroecs verzamelde werk, dat nog tijdens
diens leven tot stand gekomen is in het Groenendaalse klooster waar hij prior was. Het handschrift wordt heel betrouwbaar geacht en daarom
dus is de doorlopende Middelnederlandse tekst
die de lezer in Faesens editie gepresenteerd krijgt,
volledig terug te voeren op de originele tekst van
de kopiist van A. Uiteraard zijn er wel enkele evidente ingrepen gedaan volgens de algemene principes van de reeks zoals het aanpassen van de
spelling aan hedendaagse normen, het oplossen
van afkortingen en het indelen in alinea's, maar
Faesen heeft geen correcties aangebracht in de eigenlijke tekst van het A-manuscript. De correcties die door de kopiist zijn aangebracht zijn
overgenomen in de editie; ze worden telkens aangegeven in de paleografische noten, die samen
met het uitgebreide variantenapparaat en het apparaat van bijbelcitaten en bronnen onder de kritische tekst zijn te vinden. Dit geheel wordt gevolgd door een schematische samenvatting van
de inhoud van de Trappen en een beknopt kritisch commentaar waarin de keuze voor enkele
specifieke varianten in A wordt toegelicht. Tot
slot bevat deze uitgave nog een handige woordenlijst met alle substantieven, adjectieven,
werk- en bijwoorden die in de tekst van de Trappen voorkomen en een bronnenindex, met een
overzicht van alle bronvermeldingen.
Dat alles maakt dat we nu beschikken over een
betrouwbare, volledige en ook handzame editie
van de Trappen, die wetenschappers alle bekende informatie over de overlevering en de varianten biedt en daar waar nodig is keuzes van de uitgever toelicht en motiveert. De geïnteresseerde
leek, N ederlands- of Engelstalig, kan alle tekstkritische passages negeren en zich verdiepen in
Ruusbroecs tekst, eventueel begeleid door de inleiding. Zoals eerder opgemerkt is die inleiding
opvallend beknopt. De opzet van inleidingen in

BOEKBEOORDELINGEN

een uitgave zoals de Opera omnia is in de eerste
plaats, zo lijkt mij, om de lezers die minder bekend zijn met Ruusbroec en zijn werk de achtergrondinformatie te geven die noodzakelijk is
voor een beter begrip van de tekst. Dat vraagt
uiteraard niet om een uitgebreide discussie van
alle standpunten over onzekere kwesties in het
hedendaagse Ruusbroeconderzoek, en dus is het
goed dat Faesen niet ingaat op details. Tegelijkertijd loopt hij daarmee het risico om net voor
de onervaren Ruusbroeclezer niet altijd duidelijk
genoeg te zijn, bijvoorbeeld wanneer hij bij de
bespreking van de thema's en bronnen de naam
van Jean Gerson laat vallen zonder enige toelichting. Wie Gerson niet kent heeft dus weinig aan
Faesens verwijzing naar diens bedenkingen over
het concept 'eenheid' in de mystiek.
Ook wanneer hij de structuur en inhoud van
de Trappen uiteenzet gaat Faesen misschien iets
te kort door de bocht. Hij kiest er namelijk resoluut voor om de lezer door de Trappen te gidsen
aan de hand van de driedeling van het mystieke
leven in een werkend, een begerend en een godschouwend leven, die centraal staat in Ruusbroecs werk dat het hoogst gewaardeerd wordt
door de meeste onderzoekers, namelijk Die geestelike brulocht. Faesen heeft een overschot aan
gelijk wanneer hij zegt dat die driedeling ook in
de Trappen zit en het is inderdaad een goede manier om uit te leggen waar Ruusbroec het over
heeft. Maar met formuleringen als 'de driedelige
structuur van de Trappen' (p. 43) leidt Faesen de
aandacht van zijn lezers te veel af van de zeven
trappen waarin Ruusbroec zijn tekst indeelt. In
tegenstelling tot Faesen ben ik van mening dat
deze zeven trappen wél het voornaamste structuurprincipe zijn; ze zijn in ieder geval de indeling waarvan Ruusbroec wil dat ze in het oog
springt. Het is niet verkeerd om de driedeling in
de Trappen terug te willen vinden, maar het is
niet noodzakelijk voor een helder begrip van de
manier waarop Ruusbroec het mystieke leven in
de Trappen presenteert.
De nuances en de voorzichtigheid die ik een
beetje mis in de bespreking van de inhoud zijn
wel heel duidelijk aanwezig in de bespreking van
de problematiek rond de context en het doelpubliek van de Trappen. Faesen overloopt de verschillende mogelijkheden die in het onderzoek
zijn opgeworpen en lijkt zelf, hoewel hij dat nergens expliciet stelt, het meest te voelen voor de
betrekkelijk nieuwe denkpiste dat de Trappen
voor een groep van mannelijke lezers of toehoorders bestemd zou kunnen zijn. Hij haalt ook enkele tekstcitaten aan om die hypothese te onderbouwen, maar ontkracht zijn argumenten dan
weer om het volgende concluderen: 'het veiligste
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is dus om te stellen dat de geadresseerde (of geadresseerden) van de Trappen niet gekend is' (p.
39). In zekere mate kan dat eigenlijk ook gezegd
worden over de geadresseerden van de Opera omnia: het beoogde doelpubliek is breed en divers en
daardoor moeilijk concreet voor ogen te krijgen.
Dat maakt van het schrijven van een inleiding die
voor iedereen interessant is een moeilijke evenwichtsoefening. Het is dus vanzelfsprekend dat
Faesen af en toe iets te veel overhelt in de richting
van de specialist door bepaalde kennis te veronderstellen en dan weer misschien iets te veel in de
richting van de leek door niet al te diep in te gaan
op heikele kwesties. Maar Faesen weet wat hij
zegt wel steeds helder te formuleren en zorgt
daarmee voor een goede inleiding bij zijn welkome editie, waarmee de voorlaatste etappe is bereikt in de realisatie van de wens van alle hedendaagse Ruusbroeclezers om over een gedegen
uitgave van het verzamelde werk van de mysticus
te kunnen beschikken.
Hadewijch Ceulemans

Ioannis Rusbrochii, De omatv spiritvalivm nvptiarvm Wilhelmo lordani interprete. Ed. Kees Schepers. Turnhout: Brepols, 2004. (Corpus Christianorvm,
Continuatio Mediaeualis 207) - 408 pp.
ISBN 2 503 °5°794. € 180,-

Er is alle reden om blij te zijn met Kees Schepers'
editie van Willem Jordaens' Latijnse vertaling
van Jan van Ruusbroecs Die geestelike brulocht.
Want het is een tekstuitgave met een al langere
geschiedenis. In 1976 promoveerde de Canadese
onderzoeker Bernard Desoer op een editie van
deze tekst, die hij ook voorzag van commentaar.
Maar de gestencilde vorm ervan maakte deze Latijnse Brulocht nagenoeg onbereikbaar voor verder onderzoek. In de negentiger jaren maakte dr.
Desoer dan ook plannen voor een vernieuwde
uitgave. Hij kon deze echter niet meer uitvoeren;
hij overleed in 1998. Kort daarvoor had Kees
Schepers het stokje van hem overgenomen. Voor
deze editie stelde hij Desoers tekst bij naar de
normen van deze tijd en schreef hij een nagenoeg
compleet nieuwe toelichting.
Het boek bestaat uit twee bijna even lange delen van elk circa tweehonderd pagina's. Het eerste deel is de Introduction. Het tweede deel omvat
de tekst van De ornatv met kritische commentaar
(Adnotationes) en Indices. De introductie en de
kritische commentaar zijn in het Engels gesteld,
wat de toegankelijkheid van deze editie aanzienlijk verruimt. Bovendien voegt het boek zich
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door deze werkwijze als vanzelf bij de nieuwste
drietalige uitgave van Ruusbroecs oeuvre (Middelnederlands, Latijn uit de zestiende eeuwen
modern Engels).
Wie dit boek voor het eerst in handen krijgt zal
zich wellicht verbazen over de lengte van de Introduction. Wie er zich nader in verdiept vindt er
een schat aan informatie en tal van aanknopingspunten voor verder onderzoek.
Schepers opent het eerste hoofdstuk van het
eerste deel met een zeer korte toelichting op de
persoon van Ruusbroec en zijn traktaat Die geestelike brulocht. Terecht benadrukt hij daarbij de
overvloed aan bestaande literatuur over de Brabantse mysticus en zijn werk. En al is dit een
boek voor specialisten, ik zou hier toch iets meer
context hebben toegejuicht. Aan de andere kant
is het natuurlijk terecht dat nu eens alle aandacht
uitgaat naar de vertaler, Willem Jordaens. Kees
Schepers slaagt erin om uit de weinige, soms elkaar tegensprekende bronnen een beeld van deze
huisgenoot van Ruusbroec te distilleren, met
name met betrekking tot zijn werkzaamheden.
Want naast vertaler was J ordaens ook kopiist en
zelf auteur. Dat hij de Brulocht vertaalde en dat
deze vertaling hier voor ons ligt, dat weten we in
elk geval zeker. Alleen wat de datering betreft,
zijn er de nodige speculaties: ergens tussen 1355
en 1360. Schepers betoog is grondig en helder geformuleerd. Deze kwalificatie geldt ook de manier waarop hij uitgebreid ingaat op Jordaens'
vertaaltechniek. Die is niet, zoals de vertaler zelf
laat weten, naar de letter van het woord, 'uerbum
e uerbo', maar een zo getrouw mogelijke weergave van de betekenis, 'sensum de sensu' (p. 24 en
28; de editor lijkt hier naar analogie met 'uerbo'
een kopiistenfout te maken: hij schrijft herhaaldelijk 'de senso'). Schepers laat onder meer zien
hoe literaire conventies uit de ene taal worden
ondervangen in de andere. Maar Jordaens is ook
zelf inventief. Zo gebruikt hij ongewone of zelfgecreëerde woorden. En hij toont een voorliefde
voor verkleinwoorden. Dat alles bij elkaar verraadt als het ware de handtekening van de vertaler. Het is een boeiend onderdeel van het boek.
De auteur stelt dan ook terecht dat Jordaens' taal
en stijl een aparte studie verdienen, niet alleen in
De ornatv, maar ook in zijn andere geschriften.
In het tweede hoofdstuk van de Introduction
behandelt Schepers de geschiedenis van De ornatv. Hij laat de plaats zien van Jordaens' vertaling tussen die van Geert Grote uit vermoedelijk
1383h384 en die van Laurentius Surius die, samen met alle andere werken van Ruusbroec, in
gedrukte vorm werd gepubliceerd in Keulen in
1 552. Schepers concludeert dat Geert Grote's
vertaling blijkbaar voorzag in de behoeften van

het Germaanse taalgebied. Die van J ordaens
daarentegen zorgde met name voor de verspreiding van Ruusbroecs gedachtegoed binnen de
Romaanse cultuur, zoals in Frankrijk en Italië, en
ook in Vlaanderen, Engeland en zelfs Polen. De
interesse voor het werk van de Brabantse mysticus in de Zuid-Europese landen betekende echter
tegelijk het einde van verdere verbreiding. Plaats
van actie: Parijs. Centrale figuur: de Parijse kanselier Jean Gerson (1363-1429). Hij veroordeelde
bepaalde passages in de De ornatv. Ruusbroec
was toen al overleden. Jan van Schoonhoven die
pas na Ruusbroecs dood in Groendaal intrad,
nam de verdediging op zich. Hij betoogde dat
Jordaens sensum de sensu vertaalde. Vanaf dat
moment kwam deze Latijnse vertaling in een
kwaad daglicht te staan. André Combes heeft een
uitgebreide studie (vier delen, 1945-1972) aan
deze controverse gewijd. Uit deze massa aan informatie weet Schepers op scherpzinnige wijze
de essentie naar voren te halen. Bovendien laat hij
overtuigend zien hoe de censuur door Gerson de
verdere verspreiding van Ruusbroecs werk blokkeerde. Pas in 1 512 kwam er weer ruimte dankzij - 0 ironie van het lot - de samenwerking tussen de humanist Jacques Lefèvre d'Etaples en de
Parijse uitgever Henri Estienne.
Het derde hoofdstuk biedt een uitgebreide beschrijving van de nog bestaande manuscripten en
die ene Franse druk. Elke beschrijving wordt gevolgd door een handig literatuurlijst je. In het
vierde hoofdstuk wordt de relatie tussen de verschillende tekstgetuigen uit de doeken gedaan. In
het vijfde en laatste hoofdstuk van het eerste deel
beargumenteert Schepers de wijze van uitgeven
van de De ornatv. Hij houdt zich niet aan de regels van het klassieke Latijn, maar respecteert de
middeleeuwse spelling. Dan volgen nog een
drietal Figures die het stemma van de manuscripten, de verspreiding van De ornatv en de geografische spreiding van de tekstgetuigen weergeven.
De Introduction wordt besloten met een Bibliography.
Het tweede deel is de kern van het boek, de
tekst van De ornatv. Deze wordt gevolgd door
een Appendix waarin de hoofdstuktitels van De
ornatv nog eens op een rij worden gezet, door
Adnotationes met de tekstkritische commentaar
en door nog twee Indices met schriftcitaten en
verwijzingen naar auteurs.
Met deze editie heeft Kees Schepers voortreffelijk werk geleverd. De eerder genoemde puntjes van kritiek vallen hierbij in het niet. Het belang van deze uitgave mag niet worden
onderschat. Niet alleen is een waardevolle tekst
toegankelijk gemaakt. We krijgen ook, aan de
hand van deze casus, meer zicht op de wisselwer-
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king tussen de volkstaal en het Latijn dat zo lang
dé taal van de geleerden was. In de veertiende
eeuw vonden tal van religieuze en wetenschappelijke teksten hun weg naar een groter publiek
dankzij vertalingen in de volkstaal. Het omgekeerde kwam veel minder voor. Dat maakt De
ornatv zonder meer interessant. Deze uitgave is
ook een terecht eerherstel voor de vertaler Jordaens. En daarnaast wordt, langs deze omweg,
nog eens het belang van Ruusbroecs werk voor
de Middelnederlandse literatuur bevestigd.
HildeNoë

Nolanda Klunder, Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en
hun relatie tot de Europese traditie. Amsterdam: Prometheus, 2005· - 559 pp.
ISBN 90 446 0739 1
Als sich 1985 an den Universitäten Würzburg
und Eichstätt ein Sonderforschungsbereich zusammenfand, urn 'Wissensorganisierende und
wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter' zu
untersuchen, nahm er auch einen über ganz Europa verbreiteten 'Wissenstext' in sein Programm: das lateinische Elucidarium des Honorius Augustodunensis, verfaBt ca. 1100, und seine
Umsetzungen in die europäischen Volkssprachen. Die Rezensentin arbeitete damals an der
kritischen Edition des Deutschen Lucidarius und
promovierte über die Rezeptionsgeschichte des
lateinischen Elucidarium im deutschsprachigen
Raum mit einem Ausblick auf den niederländischen. Ein Teil der Dissertation war der Edition
der niederdeutschen Elucidarium-Übersetzung
nach der einzigen bekannten Handschrift gewidmet.
Zwanzig Jahre später hat Nolanda Klunder
dieses Thema wieder aufgegriffen und unter einem veränderten Blickwinkel zur Geschichte des
Lucidarius-Stoffes in den Niederlanden weiterentwickelt. Sie füllt dabei eine Forschungslücke,
denn seit Schorbachs Grundlagen-Studie von
1894 (Studien überdas deutsche Volksbuch Lucidarius und seine Bearbeitungen in fremden Sprachen) gab es keinen zusammenfassenden Überblick mehr über die Situation des Lucidarius in
den Niederlanden.
Klunder untersucht vier Texte aus dem niederländischen Sprach-und Kulturraum, die sie
als Vers- Lucidarius bezeichnet (bisher bekannt
als Dietsche Lucidarius und zugänglich in der
Edition von Ph. Blommaert, Die dietsche Lucidarius, leerdicht der Xlve eeuw, gevolgd door
andere gedichten uit hetzelfde tijdvak, Gent

26 7

1856), als Prosa-Lucidarius (vormals niederdeutsche Elucidarium-Übersetzung - Klunder
läBt den Text unter ostmittelniederländisch laufen, der Schreibsprache der Devotio moderna und zugänglich in D. Gottschall, Das 'Elucidarium' des Honorius Augustodunensis. Untersuchungen zu seiner Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte im deutschsprachigen Raum mit
Ausgabe der niederdeutschen Übersetzung,
1992), als Artes-Lucidarius (bisher nur fragmentarisch zugänglich bei P. Leendertz, Het Zutfensch-Groningsche handschrift, TNTL 15
[1896]) und als gedruckter Lucidarius (bekannt
lediglich durch einen kurzen Artikel von H.
PJeij, Over een onbekend schoolboek, gedrukt te
Brussel in het begin van de zestiende eeuw, in:
Hamans / VoskuiJen [red.], Adieu adieu sweet
bahnhof, AmsterdamI984).
Die ersten beiden gehen auf das lateinische
Elucidarium zurück, der Artes-Lucidarius stützt
sich auf den Deutschen Lucidarius, der gedruckte Lucidarius dagegen auf den afrz. Second Lucidaire. Mit dieser Textauswahl erhält Klunder ein
groBenteiJs unbekanntes Textbündel und einen
präzisen Forschungsansatz: 'hoe gingen de Middelnederlandse auteurs om met hun brontekst, en
welk doel streefden ze na toen ze de tekst omwerkten naar hun volkstaal en darbij juist op
déze manier ingrepen?' (S. 3 5). Besonders interessant ist die Gegenüberstellung der beiden Elucidarium-Bearbeitungen, einmal in Vers- und
einmaJ in Prosaform. Auf dem Vers-Lucidarius
(S. 4°-148) und dem Prosa-Lucidarius (S. 149185) liegt somit auch der Schwerpunkt der Arbeit. Mit Hilfe gut gesetzter Fragen bringt Klunder die Texte zum Sprechen: Handschriftliche
Überlieferung mit gebrauchsfunktionaler Beschreibung; Bearbeitungstechnik; Zusatzquellen;
Publikurn. In verkürzter Form, da Zusatzquellen
fehlen, gilt dies es Raster auch für den Artes-Lucidarius (S. 186-213) und den gedruckten Lucidarius (S. 214-233). Darüber hinaus ermöglicht
die Autorin in einem reich ausgestatteten Anhang in synoptischen Übersichtstabellen (S. 247378) einen Überblick über den Textbestand der
verschiedenen Lucidarii und stellt in diplomatischen Handschrifteneditionen (S. 381-498) diejeni gen Texte zur Verfügung, die bis lang gar nicht
oder nur ungenügend greifbar waren.
Die Übertragung ursprünglich lateinisch gefaBten Schulwissens in die Volkssprache wird allgemein als VereinfachungsprozeB gesehen, bedingt durch das neue nicht lateinkundige
Laienpublikum. Dieses 'Absinken des Niveaus'
wäre also beim Vers- und Prosa-Lucidarius zu
beobachten, während Artes- und Druck-Lucidarius schon auf diesem Niveau angekommen sind,
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da sie ja bereits auf volkssprachlichen Quellen
gründen. Natürlich konstatiert auch Klunder
dies en ProzeB in ihrer Untersuchung, doch gelingt es ihr, in geduldigen Einzelbeobachtungen
das eigenständige Profil dies er volkssprachlichen
Adaptationen herauszuarbeiten.
Der niederländische Autor des Vers-Lucidarius arbeitet das Elucidarium urn in ein Erbauungsbuch, das dem Leser Anleitungen gibt, wie er
zu seinem Seelenheil kommen kann. Dabei setzt
er, optimistischer als Honorius Augustodunensis,
auf den freien Willen und die kirchlichen Gnadenmittel wie Beichte und BuBe. Der niederländische Autor arbeitet mit ExempeIn und szenischen Tableaus, die er aus volkssprachlichen
Zusatzquellen entnimrnt. Diese neue Form der
Lebenslehre hat dann auch die weiteste Verbreitung gefunden (I Vollhandschrift und 3 Fragmente, das älteste aus dem 2. Viertel des 14. Jahrhunderts und damit der älteste Textzeuge aller
niederländischen Lucidarius-Adaptationen) und
richtete sich in erster Linie an fromme Laien. Ein
ganz individuelies Produkt ist hingegen der ProsaLucidarius, der wahrscheinlich im Ambiente der
Windesheimer Kongregation entstand und es offenbar nicht verlassen hat. Der einzige Textzeuge
stammt aus dem Kloster Marienwalde in Frenswegen, der östlichsten Bastion der Windesheimer
und Wegbereiterin der Devotio moderna im
deutschsprachigen Gebiet. Der unbekannte Autor schrieb das Elucidarium urn in ein niederländisches Handbuch zur Heilsgeschichte mit dem
5chwerpunkt auf dem Ende der Zeiten und dem
Auftreten des Antichrist, wob ei er sich der einschlägigen lateinischen Fachtexte bediente, die er
in die Volkssprache übertrug. Das ausgeprägte
Interesse an eschatologischen Themen dürfte in
diesem Fall auf die individuellen Interessen dieses
Bearbeiters zurückgehen. 5eine Elucidarium-Bearbeitung läBt sich als Tischlektüre für die Laienbrüder einer Klostergemeinschaft denken.
Wesentlich schwieriger ist es, spezifische Bearbeitungsinteressen für den Artes- und den
Druck-Lucidarius zu ermitteln, die bereits auf
volkssprachlichen Quellentexten basieren. In
beiden Fällen werden diese lediglich ins Niederländische übersetzt. Der Artes-Lucidarius, in nur
zwei Textzeugen überliefert, scheint eher das
Produkt eines gedankenlosen Kopisten ohne
theologische Ausbildung. Was vom deutschen
Lucidarius in der verkürzten niederländischen
Version noch übrigblieb, sprach jedoch ein weitgestreutes Publikum an: das Groninger Fragment fand Platz in einer Prunkhandschrift für
Adelskreise, die schmucklose und flüchtig geschriebene Londoner Vollhandschrift wandte
sich an unbemittelte Laien oder Weltgeistliche.

Von dem einzigen erhaltenen Exemplar eines
gedruckten niederländischen Lucidarius sind nur
sieben Textseiten erhalten. Der Brüsseler Drucker Thomas van der Noot übersetzte zu Beginn
des 16. Jahrhunderts den afrz. Second Lucidaire,
seinerseits eine dominikanische modernisierende
Bearbeitung des lat. Elucidarium, ins Niederländische. Klunder kann zeigen, daB er bereits einen
Druck als Vorlage benutzte. Obwohl der Second
Lucidaire, der sich an ein emanzipiertes Bürgerturn wendet, in Frankreich groBen Erfolg hatte,
fand er in den Niederlanden offenbar nur wenig
Anklang.
Klunders Studie zur Elucidarium-Rezeption
in den Niederlanden endet mit einem Ausblick
auf den mittelniederländischen Sidrac und die
Tafel vanden kersten ghelove des Dirk van Delft
(5.240-243), die das Elucidarium nur noch indirekt, wie beim Sidrac, oder ganz peripher wie in
der Tafel wahrnehmen. Der Anhang von Klunders Buch enthält eine Reihe wichtiger Editionen: den Vers-Lucidarius in drei diplomatischen
Abschriften nach den drei Brüsseler Handschriften (S. 385-464) und den Artes-Lucidarius in
zwei diplomatischen Abschriften nach der Londoner Vollhandschrift und dem Groninger Fragment (5. 465-498). Sie hat damit eine Fülle von
Material beigesteuert zum Verständnis des Umsetzungsprozesses eines lateinischen Wissenstextes in die Volkssprache und seiner Fortuna in einem bestimmten Kulturraum. Ihr Material war
im GroBen und Ganzen bekannt. Doch Nolanda
Klunder hat gezeigt, daB die Forschung in zwanzig J ahren weiter vorangekommen ist.
Dagmar Gottschall

Helrnut Tervooren unter Mitarbeit von
Carola Kirschner und Johannes Spieker, Van der Masen tot op den Rijn. Ein
Handbuch zur Gechichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im
Raum von Rhein und Maas. Berlin: Erich
5chmidt Verlag, 2006. - Geïllustreerd.
449 pp. € 59,80
Decennia lang hebben Vlaamse en Nederlandse
neerlandici en Duitse germanisten verhitte debatten gevoerd over de vraag of Hendrik van Veldeke tot de Nederlandse dan wel de Duitse literatuur
gerekend moest worden. Tegenwoordig meent
men dat het land van Maas en Rijn een eigen literaire identiteit had. Wat er van de twaalfde tot diep
in de zestiende eeuw aan literatuur geboekstaafd
werd, was nauwelijks in kaart gebracht.
Daar is nu verandering in gekomen. De Duit-
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se germanist Helmut Tervooren heeft het literaire erfgoed uit dit grensgebied beschreven. Onder
de titel Van der Masen tot op den Rijn (een verwijzing naar Veldekes Servaeslegende Boek 2,
vers 1080), heeft hij een Handbuch zur Gechichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum van Rhein und Maas gepubliceerd.
Op de titelpagina worden de namen van Carola
Kirschner en Johannes Spieker als medewerkers
vermeld, maar blijkens de ondertekening van
hoofdstukken en paragrafen waren ook Michael
Baldzuhn, Bernd Bastert, Thomas Bein, Ulrike
Bodemann, Anne Bollmann, Georg Cornelissen,
Monika Costard, Ulrike Hascher-Burger, Kurt
Otto Seidel, Brigitte Stern berg en Jürgen Wolf bij
deze onderneming betrokken.
In veertien hoofdstukken hebben Tervooren
en de zijnen gepoogd alle volkstalige teksten uit
het Rijn- en Maasland te beschrijven. Nadat in
het eerste hoofdstuk het doel van het boek uiteen
is gezet en het gebied is afgebakend, volgt een
kort tweede hoofdstuk over het begin van de literaire productie. In de volgende acht hoofdstukken passeren enkele literaire (sub )genres de
revue, te weten geestelijke letterkunde, (wereldlijke) epiek, lyriek, 'Minnereden' & liefdesallegorieën, dodendansen & visioenen van het hiernamaals, toneel en historiografie. Het tiende
hoofdstuk is gewijd aan de adellijke hoven die
gefungeerd (kunnen) hebben als opdrachtgevers.
In de volgende twee hoofdstukken komen artesIiteratuur en juridische geschriften aan bod. In
het dertiende hoofdstuk wordt aandacht besteed
aan de zestiende eeuw. Het veertiende hoofdstuk
behandelt de dialecten uit het Rijn- en Maasland.
Het boek wordt afgesloten met een uitvoerige bibliografie (hoofdstuk 15), dertig kleurenafbeeldingen en een drietal registers.
Op het eerste gezicht ziet het boek er degelijk
uit. Maar bij het doorbladeren springen de kleurenillustraties (pp. 391-420) onmiddellijk in het
oog: de kwaliteit daarvan is zó belabberd dat het
pijn aan de ogen doet. Tijdens het lezen vallen
nog meer oneffenheden op. Waarom zijn de titels
van middeleeuwse werken zowel gecursiveerd
als tussen aanhalingstekens geplaatst? Dat lijkt
me dubbelop. Er is vaak een storende discrepantie tussen tekst en onderschiften. Op pagina 49
wordt Jakob van Maerlant met een 'k' gespeld
(waarom eigenlijk?), maar in het onderschrift op
pagina 50 met een 'c'. Bij de literatuurverwijzingen aan het eind van de paragrafen wordt onderscheid gemaakt tussen tekstedities (Ausgaben) en
studies (Literatur), maar omdat de algehele bibliografie verdeeld is over drie subafdelingen,
moet men soms drie lijsten doorlopen. De zogenaamde Lundse liederen en gedichten werden in
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2005 uitgegeven door Annette Hoogstadt-Hemmes. Haar proefschrift met een teksteditie is echter niet bij de tekstedities maar bij de vakliteratuur ondergebracht waarbij 'spreukachtig'
verkeerd gespeld is (spreuckachtig). De bibliografie bevat nog veel meer slordigheden. Ik volsta met een handjevol voorbeelden. Het is
Avonds, niet Avons (354) en 'Warnaar' (3 81 )
moet 'Warnar' zijn. Baukje Finet-van der Schaaf
(375) hoort onder de 'F', niet onder de 'S' te
staan. 'Vorsterman, W.' is niet de editeur van de
(tweede druk van de) facsimile van de Mariken
van Nieumeghen: Willem Vorsterman was de
drukker die de tekst rond 15 I 5 in Antwerpen op
de markt bracht. De bedoelde tekstuitgave wordt
gewoonlijk op naam van J. van Mierlo gezet: hij
was verantwoordelijk voor inleiding, transcriptie
en annotaties. Dit alles staat gewoon op de titelpagina van de genoemde editie. In het register is
eveneens een en ander mis gegaan: bij Handschriften worden de handschriften van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen onder
Amsterdam geplaatst: deze handschriften bevinden zich sinds 1939 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Bij Personen und Namen
staat 'Jan van Boendale' ook onder 'Bondael,Jan'
en Jan de Beka onder 'Johannes de Beka'.
Bovenstaande slordigheden wekken irritatie
op. Dat is jammer, want daardoor dreigt een bespreking te ontaarden in muggenzifterij. En dat
verdient dit boek niet. Voor het eerst is een poging
ondernomen de literatuur uit het Maas- en Rijnland te beschrijven. Alle hoofdstukken kennen
min of meer dezelfde opbouw: na een summiere
algemene beschouwing worden alle teksten onder
de loep genomen en kort, maar krachtig besproken. Doordat de hoofdstukken steeds op dezelfde
manier zijn gestructureerd, komen er weliswaar
nogal wat doublures voor, maar dat hindert niet.
De indeling van de stof over de veertien
hoofdstukken heeft me enigszins verbaasd. Het
is volkomen terecht dat in het tweede hoofdstuk
(Geistliche Literatur im Rhein-Maas-Raum) alle
teksten die beogen het geloof te verspreiden, aan
de orde komen, dus naast bijbelse epiek en heiligenlegendes, ook exempelen en preken. Maar
waarom krijgen de Totentänze und fenzeitsvisionen een eigen hoofdstuk (het zevende)? Deze
twee sub genres sporen het publiek net zo goed
aan een christelijk leven te leiden, want alleen op
die manier kan ná de dood het hemelrijk verworven worden. Deze teksten behoren mijns inziens
tot de geestelijke letterkunde. Hetzelfde geldt
voor het Maastrichter (ripuarisches) Passionsspiel
(8. I) en de Pilgerbücher und Pilgerberichte (9.6).
Ofschoon het boek geen literatuurgeschiedenis beoogt te zijn, maar een handboek, is het geen
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dorre opsomming van feitjes en weetjes. De paragrafen zijn helder en prettig geschreven en
worden opgesierd met citaten uit de besproken
teksten. Kortom, het boek leest als een trein.
Helmut Tervooren en zijn medewerkers verdienen alle lof. Zij hebben een stevig fundament gelegd voor verder onderzoek.

LudoJongen

Wouter Schouten, De Oost-Indische
voyagie van -. Hertaald door Michael
Breet met medewerking van Marijke Barend-van Haeften. Zutphen: Wal burg
Pers, 2004. - ISBN 9°573° 256 x
De scheepschirurgijn Wouter Schouten (16381704) voer in 1658 in dienst van de voc naar
Azië. Na zijn terugkeer in 1665 publiceerde hij in
1676 zijn met kopergravures geïllustreerde reisverslag, de Oost-Indische voyagie. Het boek is
een van de belangrijkste Nederlandse reisbeschrijvingen uit de zeventiende eeuwen verscheen ook in Duitse en Franse vertaling. Het
had in het buitenland daardoor meer bekendheid
dan Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indien. In
zijn boek beschrijft Schouten zijn heen- en terugreis met daartussen bezoeken aan verschillende plaatsen in Azië. Dat heeft een zeer leesbaar
boek opgeleverd dat in de uitstekende hertaling
van Michael Breet nu ook toegankelijk is voor
geïnteresseerde leken.
Schouten schrijft over zijn belevenissen vanuit
een protestants-christelijk perspectief. In zijn
'Opdracht' aan de burgemeesters van zijn vaderstad Haarlem bezingt hij in proza de bewijzen
van Gods almacht in Zijn schepping. Door een
zeeman werd die vooral beleefd op zee: 'De grote oceaan laat overal aan de mens Gods grote
wijsheid, kracht en almacht zien, want op deze
duizenden mijlen grote oceaan neemt de aandachtige zeeman een bodemloze diepte waar, vol
angstaanjagende en prachtige zaken. Daarin bevinden zich niet alleen veel grote en kleine vissen,
maar ook angstaanjagende zeemonsters. Door
stormen opgezweept, stijgen de geweldige golven van de zee tot geweldige hoogten. Soms kunnen, in een ogenblik tijds, deze golven de grootste schepen verzwelgen en de bemanning
verdelgen' (p. 24). Schouten is in deze passage
een zeevarende Pascal die bevangen wordt door
de angstwekkende diepten van de grote oceaan.
Elders komt dit christelijke perspectief tot
uiting in kritische beschrijvingen van het geloof
van moren (moslims) en heidenen (alle andere
godsdiensten). Tussen zijn dienstreizen vindt

Schouten gelegenheid voor toeristische uitstapjes
naar bezienswaardigheden zoals moskeeën en
tempels. In Arakan, in Birma, bezoekt hij bijvoorbeeld een afgodsbeeld van de 'aanzienlijkste
van de Arakanse goden', een zwart beeld dat tegen de 'kou' 'met een sierlijk gewaad was aangekleed'. Het betreft natuurlijk een Boeddhabeeld,
dat door Schouten vanwege zijn omvang in christelijke termen 'vertaald' wordt als 'de broer van
Goliath'. Omdat het op een bergtop was opgesteld, deed het hem denken aan de hooggelegen
heiligdommen van 'de kinderen Israëls, waarmee
zij de toorn van God hadden opgewekt' (p. 135).
De Arakanse priesters bedreven bovendien dezelfde onreinheden als de inwoners van het vervloekte Sodom (p. 160). De 'verschrikkelijke afgoderij' van Arakan en andere Aziatische
gewesten moet bij hem dezelfde huiver hebben
opgeroepen als de diepten van de oceaan.
Natuurlijk heeft Schouten ook veel wereldlijk
nieuws te melden. Hij beschrijft de exotische natuur en de vreemde, vaak wellustige zeden van de
Aziaten. Hij was ook betrokken bij krijgshandelingen en zeerampen. Sommige verhalen zijn van
horen zeggen, zoals dat over het lotgeval van N ederlandse matrozen die verzeild raakten op de
kust van Zuidland (Australië). Het Nederlandse
schip de Draak was op deze onbekende kusten
gestrand, waarna een deel van een reddingsexpeditie die erop uitgestuurd werd ook problemen
kreeg en pas na lange omzwervingen een N ederlandse handelspost wist te bereiken. Van negen
matrozen die tijdens de terugreis naar een onbekende kust waren gezwommen, werd echter
nooit meer iets vernomen (p. 5°-55).
Het boek is voorzien van een beknopte inleiding van de hand van Marijke Barend-van Haeften, duidelijke kaartjes waarop Schoutens reizen
zijn weergegeven, en woordverklaringen en annotaties. De annotaties beperken zich echter teveel
tot topografische en biografische bijzonderheden
en zeggen te weinig over de exotische 'feiten' die
door Schouten worden beschreven, terwijl die
voor de contemporaine lezer toch de waarde van
het boek bepaald moeten hebben. Zo wordt in de
annotaties weliswaar vermeld wat Zuidland betekent, maar er wordt niet bij verteld wat men in de
zeventiende eeuw van dit geheimzinnige land wist
(p. 110, n. 15). Anderzijds volgen wel de biografische bijzonderheden van een slaaf die in Batavia
terechtgesteld is (p. 308, n. 43), terwijl dit toch van
minder belang is dan de unieke natuurhistorische
en culturele kennis die Schouten voor zijn lezers
had verzameld, waardoor het boek ook in de achttiende eeuw nog herdrukt is.

Siegfried Huigen
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Karel van Mander, Olijf-Bergh z609.
Voor het eerst heruitgegeven met inleiding, annotatie, weergave van de opgespoorde bronteksten en register van
namen. Ed. P.E.L. Verkuyl. 2 din. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2004. - ISBN
9° 6 55° 75 6 6. € 55,In 1609 verscheen Karel van Manders OlijfBergh, een leerdicht over het Laatste Oordeel, bij
bevriend uitgever Passchier van Westbusch. Van
Mander was drie jaar daarvoor overleden en had
een 'claddigh schrift' nagelaten op basis waarvan
Van Westbusch een gedrukte uitgave verzorgde.
Van die uitgave is nu een studie-editie verschenen, verzorgd door P.E.L. Verkuyl.
Verkuyl stelt zich een aantal doelen met deze
editie: het openleggen van de I 609-uitgave, zowel
in de vorm van een leestekst (met onder andere
aangepaste interpunktie en indeling van gezangen, deel I) als in de vorm van een diplomatische
weergave (deel II, Appendix IV). Tevens wenst hij
inzicht te geven in de bronnen die Van Mander
inspireerden tot het dichten van de Olijf-bergh.
Kijkend naar de grafische weergave van de resultaten van Verkuyls zoektocht naar Van Manders
bronnen (strepen in marges naast de leestekst geven aan van welke passages Verkuyl de bron
heeft kunen traceren), dan is duidelijk dat de
Olijf-bergh stevig wortelt in bestaande literaire
tradities. Ook voorziet Verkuyl in een uitgebreide inleiding (met onder andere een goed onderbouwde datering van Van Manders handschrift)
en in gedetailleerde annotaties.
Omdat Van Westbusch alleen kon werken met
een (onvoltooid gebleven?) manuscript van Van
Mander, bevat de I609-uitgave vele tegenstrijdigheden en onduidelijkheden. Ook die beoogt
Verkuyl in deze editie op te lossen, met behoud
van leesbaarheid en overzichtelijkheid. In de inleiding worden bevindingen daarom bijvoorbeeld zo schematisch mogelijk weergegeven, en
de editie is tweedelig om onnodig bladerwerk te
voorkomen. De zorgvuldigheid en zorgzaamheid waarmee Verkuyl te werk is gegaan, maken
zijn editie tot een eerbetoon aan Van Mander.

Els Stronks
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P.e. Hooft, Geeraerdt van Velsen / Baeto of Oorsprong der Hollanderen. Bezorgd door Henk Duits. Amsterdam:
Bert Bakker, 20°5. (Deltareeks.) - ISBN
9°351 27331. € 32,5°
Wie dit fraaie boek koopt krijgt een sieraad voor
de boekenkast met daarin twee toneelstukken die
zowel literair als historisch van het grootste belang zijn. De spelen, die prachtige scènes en lyrische passages bevatten, zijn gematigd aangepast
aan het moderne Nederlands: ze zijn herspeld,
maar niet zodanig dat de schoonheid van Hoofts
taal is aangetast. Ook de interpunctie is gemoderniseerd. Voor de geoefende lezer van zeventiende-eeuwse poëzie is het onwennig, misschien
zelfs wat teleurstellend, maar men moet zich realiseren dat de meeste lezers niet geverseerd zijn in
de oudere taalfasen, en gehinderd worden door
de afwijkende spelling. Alleen al de accenten die
Hooft, zelfs in zijn eigen naam, op talrijke o's
plaatst zullen veel moderne lezers afschrikken.
Als uit die grote groep lezers een aantal nu deze
toneelstukken wel kunnen lezen, terwijl anders
de drempel te hoog zou zijn, is de grote moeite
die Henk Duits zich getroost heeft niet voor
niets geweest. Overigens is aan de moeilijke taal
van Hooft niets veranderd: zijn ingewikkelde
grammatica en vocabulaire zijn intact gelaten.
Overvloedige annotaties verklaren de tekst, waar
nodig een hele zin voorvertalend.
Daarbij is kennelijk de stelregel van de reeks
dat er wel geannoteerd mag worden, maar de annotator mag niet verwijzen naar andere literatuur, en zeker geen Latijnse citaten opnemen. Bij
het zien van een reeks Latijnse woorden slaan de
moderne lezers het boek dicht, dat heeft de uitgeverij laten uitzoeken, en ze kopen ook geen
boeken meer van datzelfde type. Het gevolg is
soms alleen maar potsierlijk, zoals bij vs. 29 I van
de Baeto, waar een noot staat: 'vgl. Juvenalis, Satyrae, X, 349.' Welde verwijzing, maar niet de
Latijnse tekst en zelfs geen Nederlandse vertaling
daarvan. Nu moet de lezer naar de boekenkast
lopen, Juvenalis openslaan en zien wat er in dat
vers staat. Als de vers nummering overeenkomt:
wie naar de Loeb-editie grijpt vindt het niet,
want daar staat het citaat in vs. 35°. Ook het internet (http://www.thelatinlibrary.com/juvenaIJIo.shtml) heeft de moderne telling, reden te
meer om ook de zeventiende-eeuwse Juvenalisuitgaven nog eens te digitaliseren. Maar als de lezer het niet opgeeft vindt hij, desnoods een vers
lager, een citaat waar hij wat aan heeft, want de
manier waarop Hooft de gedachte van Juvenalis
weergeeft is tamelijk ingewikkeld, en daarom
misschien wat raadselachtig. Juvenalis' formule-
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ring' carior est illis homo quam sibi' is glashelder:
zij (de Goden) houden meer van de mens dan hij
van zichzelf. Een paar verzen verder gaat het nog
erger mis. Bij Baeto vs. 298 'een stip, een ogenblik, een niet' staat de aantekening: 'vgl. Seneca,
Epistulae, 69'. Wie dat nazoekt vindt een lange
brief, waar heel veel in staat, en men moet er echt
de oude aantekening van Fokke Veenstra bij halen om te zien dat Seneca's eenvoudige 'punctum
est quod vivimus' bedoeld is als uitgangspunt
voor Hoofts variërend uitgewerkte gedachte.
Dat brengt op een ander punt dat het lezen van
dit boek tot een ongemakkelijk avontuur maakt:
weliswaar staat in de 'Verantwoording' dat Duits
voor zijn annotaties 'dankbaar gebruik heeft gemaakt van de oudere tekstedities', maar talrijke
aantekeningen van Fokke Veenstra over parallelplaatsen bij Montaigne, Lactantius, Lucretius en
vele anderen zijn zonder bronvermelding overgenomen, terwijl dit materiaal toch op Veenstra's
leeservaring gebaseerd is: vaak zijn de gedachten
die Hooft overneemt gemeengoed en ook wel bij
Castiglione, Erasmus of Lipsius te vinden. De
Deltareeks staat geen voetnoten toe, maar dat is
geen vrijbrief voor het gedeeltelijk overnemen
van talrijke gedachten. Vooral omdat de aantekeningen van Duits uitvoeriger, maar niet beter of
slechter dan die van Veenstra zijn (of in het geval
van Geeraerdt van Velsen, dan die van De Witte,
die overigens ook zeer aan Veenstra schatplichtig
is), vraagt men zich af of een nieuwe uitgave van
de oudere tekstedities - desnoods met de ingreep
in de spelling en interpunctie, en hier en daar wat
uitgebreid en aangepast aan de smaak van de moderne lezer - niet veel prettiger zou zijn geweest.
In het uitvoerige 'Nawoord' geeft Duits de
achtergronden die bij de toneelstukken van belang zijn. Hier krijgt men informatie over de Amsterdamse rederijkerskamers en de experimenten
met het toneel van die tijd. Hoofts voortrekkersrol wordt goed duidelijk gemaakt. Uitvoerig
wordt het verschil tussen Arminianen en Gomaristen belicht, maar uit het betoog van Duits blijkt
dat dat voor Hooft niet van wezenlijk belang is
geweest. Interessanter zijn de politieke tegenstellingen, en vooral de ideeën over de ideale inrichting van de staat. Het belang van het 'Intermezzo'
over Seneca's toneel en Scaligers poëtica wordt
niet duidelijk: als dat spelen zijn met een gruwelijk einde, is toch wel de conclusie dat Hooft zich
niet aan de scaligeriaanse voorschriften gehouden
heeft. Hier zou men een wat breder beeld van de
poëtica wensen, waarin ook de rol van de komedie en de commentaren daarop belicht werd.
Eigenlijk is de samenvatting van Pluymer in
zijn 'Voorspel' op de Geeraerdt van Velsen van
r 678 wel heel treffend. Daar zegt hij over dit spel:

Vertoond de aanschouwer, hoe de Velzerheer
verbolgen,
Het schendig leet, hem van graaf Floris aangedaan,
Zo euvel wreekt, en hem zijn onbedacht bestaan,
Waar in hy zich te stout door schennis had
verloop en,
Ten koste van zyn bloed rampzalig doed bekoopen.
Euveldaad tegenover schanddaad. Dit wordt
door Duits niet geciteerd, maar over de opvoeringspraktijk en de receptie in de zeventiende
eeuw geeft het 'Nawoord' belangrijke gegevens,
die helaas niet te controleren zijn. Behalve dat
past over het 'Nawoord' niets dan lof. De duidelijke samenvattingen en besprekingen van de toneelstukken maken het mogelijk de tekst en de
bijbehorende filosofische en politieke achtergronden goed te begrijpen in het licht van de
meest recente literatuur daarover - sinds Veenstra heeft de neerlandistiek niet stilgestaan.
Het boek is verlucht met zes illustraties. Het is
te betreuren dat er geen stukje van de oorspronkelijke edities te zien is. Het is toch bijzonder om
te zien hoe Blaeu beide toneelstukken met bewonderenswaardige eenheid van stijl heeft uitgegeven, en dat met een tussenpoze van dertien jaren: van r6r3 tot r626. En een foto van een
tekstpassage zou de lezer ook een huiveringwekkende blik bieden op de spelling van Hooft.
Daarvoor moet de lezer dan maar naar de bibliotheek, of naar GoogIe.
Ton Harmsen

P.e. Hooft, Rede over de waardigheid
van de poëzie / Reden vande Waerdicheit der Poesie. Met een inleiding, hertaling en commentaar door Jeroen Jansen.
Amersfoort: Florivallis, 20°5. - Geïllustreerd. 56 pp. ISBN 90 7554° 30 2. € r6,P.e. Hooft schreef zijn Reden vande Waerdicheit der Poesie waarschijnlijk rond r6r4, als onderdeel van een propaganda-offensief ten bate
van een Amsterdamse schouwburg. De voor toneelvoorstellingen gebruikte ruimte in de Nes
was te klein geworden en het stadsbestuur moest
worden overgehaald tot steun voor de bouw van
een echt theater. Die steun kwam er op den duur
ook, zij het waarschijnlijk niet onder invloed van
deze 'rede'. Het is immers de vraag of die ooit
werkelijk is uitgesproken: daar is tenminste niets
over gedocumenteerd. Het stuk bleef dus waar-
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schijnlijk alleen in kleine kring bekend en is pas
in 17Z8 gedrukt. Sindsdien heeft het een zekere
reputatie, al was het maar vanwege de betrekkelijke schaarste aan dat soort poëticale teksten in
het Nederlands in die tijd (een schaarste die overigens, daar is al vaker op gewezen, bij nader toezien wel meevalt, maar het blijft een kwestie van
sprokkelen).
Over de waarde van deze rede is onlangs nog
een pittige discussie gevoerd, waar ik hier graag
naar verwijs (Literatuur [De Groene Amsterdammer] zo05, nr. I, p. 17 en zo06, nr. I, p. 59).
Deze uitgave biedt in elk geval de mogelijkheid
om het betoog eens rustig op zich te laten inwerken zonder telkens in het gebeeldhouwde zeventiende-eeuws te blijven haken, want men kan gerust afgaan op de hertaling door Jeroen Jansen.
De originele tekst staat ernaast, naar de laatste redactie van het handschrift, een autograaf. De
commentaar, over de opbouw van het betoog en
de herkomst van Hoofts argumenten, is helder en
informatief - enigszins bezorgd vraagt men zich
zelfs af wat de op p. 5, noot 5 aangekondigde wetenschappelijke (cursivering origineel) uitgave te
bieden mag hebben, dat hier niet aan de orde
komt. Misschien, om eens een suggestie te geven,
de opvallende 'aardsheid' van een deel van
Hoofts argumentatie ten gunste van de poëzie.
Natuurlijk, zij is de 'taal der goden', en het betoog beweegt zich overwegend in die hogere sferen. Maar de waarde van de dichtkunst wordt
even welsprekend gedemonstreerd met het verhaal dat Vergilius alleen al voor zijn befaamde
Marcellus-regels meer dan 20.000 gulden ontving, en stierf als multimiljonair. En dat Saleius
Bassus 37.500 gulden kreeg, en Oppianus evenveel gouden penningen als er regels waren in zijn
gedicht over de vissen ... En zo meer (p. 43, 44,
zie ook 49). Zijn dat niet precies de argumenten
waarmee niet de dichter, maar de schilder zichzelf als ideale echtgenoot aanprijst in Cats' verhaal over Rhodope? En terecht wijst EricJ. Sluijter erop dat die zich daarmee toch wel een beetje
zal hebben gediskwalificeerd in de ogen van de
hogere-cultuurdragers (De zeventiende eeuw 4
(1988), p. 6). Maar Hooft wist ongetwijfeld hoe
hij indruk kon maken op een Amsterdams stadsbestuur.
Het boek is mooi uitgegeven, maar het gladde
papier leent zich slecht voor het zetten van (potlood)strepen, uitroeptekens en vraagtekens. En
dat terwijl het genre defenee ofpoetry nog volop
actueel is.

Ton van Strien
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W.M.N. Hüsken, De Spelen van Cornelis Everaert. 2 delen. Hilversum: Verloren, 2005.-1SBN 9065508473
'In de aanteekeningen is een schat van geleerdheid opgetast, en 't ganse, nu volbrachte werk, is
fundamenteel en dus onmisbaar voor de studie
van 't 16de-eeuwse Westvlaams. ' Dit was één van
de vele lovende oordelen over de eerste volledige
uitgave van Everaerts spelen door J.W. Muller en
L. Scharpé. De huidige uitgave, het werk van één
enkele geleerde, kan met even zovele loftrompetten binnengehaald worden. Er is geen twijfel dat
we ook over deze nieuwe uitgave kunnen zeggen:
"t is vol van schatten hier!' en niet alleen wat betreft 'de studie van 't 16de-eeuwse Westvlaams'
maar in een veel groter verband: dat van de studie van het culturele en maatschappelijke klimaat
van de zestiende eeuw. Hoe groot de wetenschappelijke waarde van het werk van die eerste
editeurs ook was, deze nieuwe uitgave brengt ons
meer en beantwoordt ook aan andere eisen.
Die eisen komen ten dele voort uit een negatieve conditie: we hebben veel meer hulp nodig
bij het lezen van deze teksten dan een eeuw terug.
Wie leest er nu nog, voor het vaderland weg, oudere, laat staan veel oudere literaire werken? Er is
echter ook een positief aspect aan die veranderde
eisen: rederijkersliteratuur is, zoals JJ Mak al zo
programmatisch aankondigde, inderdaad in ere
hersteld en de manier waarop we er naar kijken,
de criteria waarmee we het corpus beoordelen en
trachten in te passen in onze kijk op het verleden,
is heel erg veranderd en verbeterd.
Wat de verdiensten van Muller en Scharpé ook
waren, de contextuele informatie in hun editie
was niet uitgebreid. Nu kunnen we gebruik maken van veel sindsdien vergaarde kennis over het
geestelijke en sociale klimaat waarin deze spelen
functioneerden maar onze aandacht voor de spelen is ook veranderd. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat dit literaire teksten zijn maar er
wordt veel meer aandacht geschonken aan hun
dramatische vorm en karakter, aan de opvoeringscultuur waaruit ze voort kwamen en aan de
functie en de betekenis die ze gehad (zouden
kunnen) hebben in de maatschappij waarin ze
functioneerden.
Hüsken heeft zich terdege rekenschap gegeven
van zijn zelfopgelegde taak en is duidelijk over de
dingen die hij niet opnieuw hoefde te doen en
over de zaken die wel uitbreiding of toevoeging
eisten. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld
de gegevens over Brugge's rederijkerskamers,
een typering van Everaerts werk in z'n geheel en
de analyse van de structuur van de individuele
spelen. In de tweede categorie heeft Hüsken veel
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toegevoegd aan het beeld van Everaerts leven en
zijn professionele activiteiten en er is een nieuw
voorstel met betrekking tot de chronologie van
de spelen. Daarbij heeft hij het kader waarin de
spelen geplaatst kunnen worden, politiek, religieus, sociaal, economisch en historisch, opnieuw
en in veel meer detail geschetst. De effectieve
vorm die daarvoor gekozen is, is tweeërlei: de Algemene Inleiding en de aantekeningen bij ieder
spel. De individuele inleidingen bevatten ook een
samenvatting van de inhoud en gegevens over
vorm en, zo mogelijk, opvoeringspraktijken. Elk
spel is ook copieus voorzien van woordverklaringen en annotaties en in de Algemene Inleiding,
de Verantwoording en de Taalkundige Aanwijzingen legt Hüsken in detail uit welke beslissingen hij heeft genomen met betrekking tot het editeren en annoteren: een mengsel van grondig
wetenschappelijk werk en een verstandige, praktische werkwijze. De minutieuze verantwoording van de annotatie van 'Everaert's idiosyncrasieën' (p. 6 I -64) levert ook het verrassende
inzicht op dat Everaert, die vaak versleten is voor
een door en door behoudend schrijver, 'op het
snijpunt van twee werelden heeft gestaan: enerzijds bevatten zijn spelen tal van woorden die bij
hem voor het laatst zijn aangetroffen, anderzijds
fungeert hij als oudste bron voor het voorkomen
van een hele reeks nieuwe woorden of uitdrukkingen' (p. 63). Die bewering wordt dan gestaafd
met voorbeelden en er is ook nog voer voor filologen: 'De taal van Everaert verdiend het om nader bestudeerd te worden' (p. 64).
Dat is ook één van de aantrekkelijke aspecten
van dit geleerde werk: Hüsken zet de deuren van
zijn schatkamer wijd open. De lezer krijgt allerlei nieuwe inzichten en gegevens aangeboden
maar wordt er voortdurend aan herinnerd dat er
nog veel werk aan de winkel is: bijvoorbeeld wat
betreft de 'inbedding in het maatschappelijke leven van de stad' van de Brugse rederijkerskamers
'moet het onderzoek nog beginnen' (p. 9, n.I4).
H üsken heeft veel informatie toegevoegd over de
bronnen die Everaert heeft gebruikt en de mogelijke invloed van de Psalmen en andere bijbelse
en religieuze teksten, van Erasmus, Vives en andere, eerdere autoriteiten, in de Algemene Inleiding en de afzonderlijke introducties, maar, zoals
hij bescheiden opmerkt, 'eerder om te laten zien
hoeveel er in dit opzicht nog moet gebeuren dan
om een antwoord te geven op de vraag naar het
hoe en het wat van Everaerts bronnen.'
Een greep doen naar enkele van de antwoorden, voorstellen en interpretaties die hij aanbiedt,
is als het grabbelen in een enorme grabbelton. In
het eerste spel, dat van Maria Hoedeken (15091510), krijgen we een mini-betoog over de devo-

tie van de Rozenkrans, een aanvulling op de door
Muller en Scharpé gevonden bronnen, een aantal
verhelderende verklaringen en hertalingen van de
namen van verschillende allegorische personages
die niet alleen taalkundig van belang zijn maar
ook inzicht geven in Everaerts gedachtengoed.
De verhandeling over de vormkenmerken en het
inzicht over de manier waarop de auteur d.m.v.
zijn rijmvariaties de betekenis en functie van de
dramatis personae duidelijk maakt, geeft in een
paar bladzijden en bijna tussen neus en lippen,
een schat aan inzichten. In Tspil van de Wynghaert (1534) zet Hüsken, zoals ook elders in de
editie, de discussie voort over Everaerts religieus
gedachtengoed en lost hij en passant een raadselachtige plaats in dat spel op, die wijdere betekenis blijkt te hebben voor het beeld van het bedelen in de Middeleeuwen en de bedelorden in de
zestiende-eeuwse Nederlanden.
Dit is wat dit boek zo rijkt maakt: we krijgen
een gedetailleerd beeld over één auteur en zijn
werk (en wat betreft vollen en verven misschien
wel wat te gedetailleerd) maar wat hier ook aangeboden wordt is een panorama van het toneel,
van rederijkerskamers en van rederijkers en van
al de verbindingen met het culturele, sociale, economische, politieke en religieuze klimaat van de
eerste helft van de zestiende eeuw. Everaert is als
literair saai en moreel laf gekarakteriseerd door
moderne beoordeelaars en het lijkt erop dat hij in
zijn eigen omgeving ook niet erg schitterde. Hüsken vraagt ons niet om nu in zijn uil een valk te
zien; hij doet iets veel subtielers, hij laat ons zien,
met een overvloed aan bewijzen, dat 'hoe men
het ook wendt of keert, het [... ] vrijwel onmogelijk [is] om niet onder de indruk te geraken van 's
mans uitgebreide en diepgravende kennis. Geen
enkel spel uitgezonderd of er is wel een idee of
een gezichtspunt dat ons nieuw licht vergunt op
een tijd die ver achter ons ligt maar nog steeds
boeit.' En zo krijgen we hier in feite twee valken:
de auteur en de editeur, in staat om het kleinste te
zien en er goed gebruik van makend, maar met
verziende blik en brede vleugelslag.

EIsa Strietman

Theo Meder & Cor Hendriks, Vertelcultuur in Nederland, Volksverhalen uit de
Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Amsterdam: Aksant, 2005. - 836 pp. ISBN 90
52601828. € 39,90
In de jaren 1892-1894 plaatste de nog jonge taalkundige en volkskundige Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930) in diverse kranten en tijd-
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schriften oproepen voor het inzenden van volksverhalen en -rijmen uit de mondelinge overlevering. Er reageerden meer dan 550 personen, die in
totaal bijna 600 verhalen stuurden. Het was het
begin van wat de eerste wetenschappelijke verzameling van dierverhalen, sprookjes, sagen, rijmpjes, grappige verhaaltjes en moppen van Nederland zou worden, een collectie die Boekenoogen
in de loop van zijn leven via correspondentie, archiefonderzoek en aan de hand van eigen optekeningen nog danig zou uitbreiden. Boekenoogens
plan om een groot Nederlands sprookjesboek in
de trant van de gebroeders Grimm te publiceren,
heeft hij niet kunnen realiseren. Na Boekenoogens dood belandde de verzameling in de archieven van het huidige Meertens Instituut.
De afgelopen jaren valt er een heropleving te
constateren van de belangstelling voor de alledaagse mondelinge vertelcultuur, die ook de ontsluiting van de Collectie Boekenoogen ten goede
komt. Alle verhalen zijn inmiddels opgenomen in
de Nederlandse Volksverhalenbank, die sinds
2004 via internet toegankelijk is (www.verhalenbank.nl). De volksverhalen die Boekenoogens ijverigste informant, de arts Cornelis Bakker (18631933) uit Broek in Waterland, hem toezond,
verschenen in 2001 in boekvorm onder de titel
Vertelcultuur in Waterland. Het materiaal dat
Boekenoogen van andere correspondenten ontving en dat hij zelf verzamelde, is thans bijeengebracht in de editie Vertelcultuur in Nederland.
De bundel valt uiteen in verschillende delen.
De inleiding 'Verzamelaar, correspondenten en
verhaalcollectie' is een diepgaande en goed leesbare studie over Boekenoogen als wetenschapper
en verzamelaar. De eigenlijke editie omvat drie
afdelingen: ten eerste de tot dusver niet-gepubliceerde volksverhalen uit de correspondentie,
waaronder verhalen van correspondenten (432
stuks), anoniem ingezonden verhalen (49 stuks)
en verhalen die Boekenoogen zelf optekende uit
mondelinge en schriftelijke overlevering (110
stuks); ten rweede een heruitgave van de door Boekenoogen gepubliceerde en bewerkte sprookjes
en verhalen die hij zelf in de periode 1900-1910
had gepubliceerd in het tijdschrift Volkskunde
(134 stuks); ten derde een elftal historische volksverhalen uit de zeventiende en achttiende eeuw,
die Boekenoogen uit schriftelijke bronnen had
genoteerd en in 1909-1910 eveneens in Volkskunde had afgedrukt. Voor zover mogelijk is ieder
verhaal door de editeurs voorzien van een internationaal typenummer. Gedoseerde woordverklaringen onderaan de bladzijde helpen ook de
niet-geoefende lezer. Registers op verhaaltypen,
op namen en op zaken maken het materiaal voor
verdere studie toegankelijk.
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Slechts twee kanttekeningen zijn hier op hun
plaats. De verhalen die Boekenoogen zelf al in
Volkskunde had afgedrukt, zijn in deze editie andermaal gepubliceerd, hoewel de wetenschappelijke waarde van dit door Boekenoogen geredigeerde en soms ingrijpend bewerkte materiaal
niet altijd zo groot is. Over de noodzaak daarvan
valt te twisten. Voorts is het de vraag of uit de afwezigheid van bepaalde motieven of verhalen in
het corpus kan worden geconcludeerd dat deze
in de negentiende-eeuwse vertelcultuur ontbraken; we moeten er rekening mee houden dat factoren als het doorgaans wat hogere opleidingsniveau en vrouwelijk geslacht van de inzenders en
wellicht ook Boekenoogens persoonlijke belangstelling een vertekening kunnen opleveren, bv.
bij seksgrappen over bepaalde taboes (vg!. p. 5455)·

Vertelcultuur in Nederlands is een zorgvuldige bronnenuitgave van een unieke en omvangrijke collectie negentiende-eeuws Nederlandstalig
verhaalgoed. Het materiaal verdient nader onderzoek, temeer daar het speurwerk van de editeurs duidelijk maakt dat sommige verhalen ook
internationaal gezien bijzonder zijn.
Hans Beelen

Jaap Grave, Peter SprengeI, Hans Vandevoorde (Hrsg.), Anarchismus und
Utopie in der Literatur um I900.
Deutschland, Flandern und die Niederlände. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005. - ISBN 3-8260-3°50-8. € 20,Deze bundel geeft in veertien artikelen een beeld
van het anarchistische gedachtengoed en de daarbij behorende esthetiek die zowel het fin de siècle, de Sezession als het expressionisme hebben
beïnvloed. Anders dan zovele colloquiumbundels (het gaat hier in feite om de akten van een
colloquium aan de Freie Universität Berlin in oktober 2003) waaiert de inhoud niet uiteen in diverse specialistische lezingen, maar wordt een
vrij coherent mozaïek geschapen die grosso modo
de periode 1880- 1920 bestrijkt in de geografische
driehoek Duitsland-Vlaanderen-Nederland overigens zonder dat er systematisch is gezocht
naar wisselwerkingen tussen de drie gebieden. Zo
toont Jan Moulaert in zijn algemene bijdrage
over het f1amingantistische anarchisme aan, dat
dit zijn mosterd meer uit Frankrijk dan uit
Duitsland haalde, en twee 'Vlaamse' bijdragen
handelen over Franstalige auteurs die zowel in
Frankrijk als in België publiceerden: de stichter
van het anarchistische tijdschrift L' H umanité
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nouvelle Augustin Hamon (wiens worsteling om
wetenschap en anarchisme te combineren zeer
helder wordt geschetst door Kaat Wils), en EmiIe Verhaeren. Hoe sterk anarchisme, socialisme
en kunst verweven waren bij de Belgische (Fransof tweetalige) avant-garde, valt te ontdekken in
het bijna gelijktijdig verschenen boek Anarchisten rond Emile Verhaeren onder redactie van David Gullentops en Hans Vandevoorde (vuBpress,
Brussel 2005). Wie zich naar aanleiding van Anarchismus und Utopie in der Literatur um 19°0
nog meer wil verdiepen in het anarchisme in N ederland, wordt dezer dagen eveneens op zijn
wenken bediend: het 26ste Jaarboek voor vrouwengeschiedenis (2006) verscheen onder de titel
I dealen en illusies, met onder meer bijdragen van
Mary Kemperink over de 'nieuwe vrouw' in de
Nederlandse utopistische literatuur en Marian
van der Klein over 'de Nederlandse maternalisten' rond en na de eeuwwisseling. De bundel en
het jaarboek vormen een broodnodige aanvulling
op de gedateerde studies van RudolfJans' Tolstoj
in Nederland uit I952, en A.C.]. de Vrankrijker,
Onze anarchisten en utopisten uit I972.
Elisabeth Leijnse

Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland I806-I890. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2006. - 224 p. rSBN
907750348 x. € 22,50
In Louis Paul Boons romans De Kapellekensbaan
en Wapenbroeders heeft het aloude middeleeuwse verhaal 'Over de vos Reinaert' onmiskenbaar
sporen nagelaten. Boons sympathie gaat, anders
misschien dan men zou verwachten bij een anarchist, overigens niet zozeer uit naar de vrijbuiter
Reinaert en al evenmin naar diens aartsrivaal Isengrimus. Hij spiegelt zich als auteur vooral aan
'willem die madoc en amok maakte met zijn tijd'.
Leest men De bronnen van het vaderland, een
studie van de literatuurhistoricus Joep Leerssen,
dan heeft het er alle schijn van dat Boon zich hiermee in een Vlaamse traditie plaatste waarin het
verhaal over de sluwe vos als authentiek ZuidNederlands cultuurgoed gold. In Leerssens boek
speelt de Reinaertstudie en -receptie een belangrijke rol, maar een verwijzing naar Louis Paul
Boon blijft achterwege. Dit is ook niet zo vreemd
in een betoog dat zich tot de negentiende eeuw
beperkt. Waar Leerssen de echo's van de Reinaerttekst behandelt, concentreert hij zich bovendien
op nationalistische scribenten die men, zeker
waar de auteur zich een uitstapje naar de twintig-

ste eeuw permitteert, eerder aan de rechterkant
van het politieke spectrum dient te zoeken. De
bronnen van het vaderland laat overtuigend zien
dat veel letterkundigen niet schroomden hun wetenschappelijke werk in dienst te stellen van politieke en nationalistische idealen.
De ondertitel van Leerssens studie - 'Taal, literatuur en de afbakening van Nederland r806r890' - is enigszins misleidend: Nederlandse (dat
wil zeggen: Noord-Nederlandse) letterkundigen
komen hier maar weinig aan bod. Het meest
pregnant aanwezig zijnJacob Grimm, Ernst Moritz Arndt en Hoffmann von Fallersleben, Duitse cultuurdragers in wier voetsporen met name
de Vlaamse filologie van ná de Belgische afscheiding contouren krijgt. De bronnen van het vaderland is een identiteitsgeschiedenis, waarbij
nationale identiteit door Leerssen geduid wordt
als een constructie die 'is ontstaan in een dialoog
en confrontatie met buitenlanders'. Juist grensconflicten zijn volgens Leerssen van groot belang
in het proces van natievorming en dit is ongetwijfeld de reden dat hij veel aandacht besteedt
aan het Nederlands-Vlaamse grensgebied en
vooral ook aan het zo lang omstreden Limburg,
Leerssens bakermat.
De auteur gaat in eerste instantie van de genoemde vooraanstaande Duitse germanisten de
bemoeienissen met de Nederlandse en Belgische
natievorming na. Zij streefden naar de aansluiting,
al dan niet op termijn, van het Nederlandstalige
territorium bij het Duitse, waarbij de germaanse
'volksaard', die de Nederlander en de Duitser volgens hen gemeen hadden, scherp werd afgebakend tegenover het Frans-romaanse 'karakter'.
Dit zwart-wit-denken klinkt in veel van de activiteiten van auteurs als Grimm en Arndt door,
niet alleen in propagandistische congrestoespraken maar ook in taalstudies en filologische onderzoekingen. Bijvoorbeeld waar men het Reinaertverhaal terug probeerde te leiden naar germaanse
'oerbronnen'. Nederlandse Gonckbloet) en vooral ook Vlaamse letterkundigen hadden hier aanvankelijk wel oren naar, maar in de loop van de
eeuw benadrukten zij veeleer het bestaansrecht
van een authentiek Nederlandse en Vlaamse cultuur, los van de (Hoog-)Duitse. De politieke ontwikkeling in Duitsland - de Duitse natievorming
werd steeds minder een democratische en steeds
meer een eenzijdig Pruisische aangelegenheid stimuleerde deze distantie ten opzichte van de
oosterburen. In dit klimaat kon de minnezanger
Henric van Veldeke, van wie in I857 de in Limburgs dialect geschreven Servaaslegende werd
(her)ontdekt, een speelbal worden van de verschillende partijen, die hem beurtelings als Duits,
Nederlands, Vlaams (Belgisch) dan wel Limburgs
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dichter probeerden te annexeren. In Vlaanderen
nam in de loop van de eeuw de behoefte toe aan
een eigen ontstaansmythe waarin een filologisch
misverstand over de Reinaertstof nog een opmerkelijke rol zou spelen.
De bronnen van het vaderland is een toegankelijke studie geworden, waarin de auteur niet alleen op een publiek van vakgenoten lijkt te mikken.
De 'tekstcapsules' , waarin achtergrondinformatie
over onderwerpen als het Sanskriet of het Muiderslot, doen vermoeden dat Leerssen ook didactische doeleinden na heeft willen streven. De essayistisch getoonzette hoofdtekst gaat vergezeld
van een viertal bijlagen, waarin de behandelde
materie meer theoretisch wordt belicht. In titel en
ondertitel had wellicht meer benadrukt kunnen
worden dat Leerssens studie zich vooral toespitst
op de negentiende-eeuwse mediaevistiek en op de
cultuur van de grensgebieden tussen Nederland,
België en Duitsland. Het Noord-Nederlandse nationalisme met zijn nostalgie naar de eeuw van
Rembrandt en Vondel en met zijn protestantse
invalshoek komt maar beperkt aan bod. Wellicht
stond de verzuiling, die in recent onderzoek een
steeds langere voorgeschiedenis lijkt te krijgen,
een al te virulent nationalisme in de weg. Leerssen
lijkt dit te erkennen waar hij de historische romans van Bosboom-Toussaint en Conscience
met elkaar vergelijkt. In de inleiding echter stelt
hij dat het Nederlandse nationalisme wel degelijk
heeft 'gebloeid' en dat het pas in de twintigste
eeuw uit ons geheugen zou zijn gewist.
In die zelfde inleiding schrijft Leerssen dat het
moderne Nederland niet alleen een blinde vlek
heeft ontwikkeld voor een nationalistische traditie, maar ook voor een negentiende-eeuws romantisch cultuurgoed. Wat hiervan ook zij, men
kan zich afvragen, of de term 'romantisch' in
Leerssens deels toch ook literatuurhistorische
studie niet eerder voor verwarring dan voor helderheid zorgt. Hij bezigt de term voor een zeer
ruim tijdvak en gaat daarmee in tegen de literatuurhistorische praktijk in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. Het door Leerssen in kaart gebrachte 'nationaal historisme' zou zelfs deel
uitmaken 'van de geestesgesteldheid van de romantiek'. Het is een essentialistische benadering
die men niet zou verwachten van een imagoloog
als Leerssen, die het in de negentiende eeuw
overheersende denken in nationale karakters en
'volksgeesten' juist wil ontmaskeren als een historische constructie. Leerssen inleiding krijgt zo
een wat misplaatste polemische lading, die overigens maar weinig afdoet aan de kwaliteit van
deze tot nader onderzoek uitnodigende studie.

Jan Oosterholt
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Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een
snurkende recensent. Bibliografie van de
afzonderlijk verschenen werken. Samengesteld door Katrien Jacobs, Kris Landuyt, Kris Lembrechts en Georges Wildemeersch. Rijswijk: Uitgeverij Elmar,
2004. - ISBN 90 389 1572 1

Op een ranglijst van produktiefste Nederlandstalige auteurs zou Hugo Claus een toppositie innemen. In diverse genres heeft hij vele titels op
zijn naam gebracht. Die zijn bovendien vaak herdrukt, al of niet na revisie, al of niet in een verzamelbundel, of vertaald. De studie van Claus'
werk is derhalve zeer gebaat bij een betrouwbare
bibliografie. Men moet echter wel iets overwinnen, alvorens zich aan de vervaardiging daarvan
te wagen. Een dapper kwartet heeft dit toch aangedurfd, met als resultaat: Hugo Claus. Voor
twaalf lezers en een snurkende recensent. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
De titel is ontleend aan 'Envoi', het sluitstuk
van Claus' dichtbundel Alibi (1985). De dichter
stuurt zijn verzen daar de wereld in, maar verwacht dat zij weinig aandacht zullen trekken.
Een aanvechtbare voorstelling van zaken, want
het werk van Hugo Claus heeft steeds veel belangstelling gekregen, zowel van de gewone lezers
als van de professionele literatuurbeschouwers.
Wel ligt het voor de hand dat de bibliografie geen
verkoopsucces zal worden, zodat de woorden
van Claus nu meer op hun plaats lijken.
De samenstellers hebben alle zelfstandig uitgegeven publicaties van Hugo Claus geïnventariseerd en beschreven. Daartoe behoren ook de bibliofiele edities, de herdrukken, de bewerkingen
en de door de auteur gemaakte vertalingen. Hoewel de samenstellers volledigheid hebben nagestreefd, vleien zij zich niet met de illusie die te
hebben bereikt.
Chronologisch worden de werken beschreven
die Claus liet verschijnen, van Kleine reeks, in
juni 1947 (de auteur was toen achttien), tot en
met Flagrant, gedichten bij etsen van Pierre Alechinsky, in mei 2004. In 57 jaar komt dit neer op
bijna 300 afzonderlijke werken; herdrukken inbegrepen gaat het om 670 publicaties. Elke publicatie wordt volgens een min of meer vast stramien beschreven. Sommige categorieën zijn altijd
aanwezig, zoals 'Bindwijze', 'Paginering' en
'Formaat', andere alleen als de benodigde informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld 'Distributie',
'Drukvermeldingen' en 'Aanvullende gegevens'.
Het boek bevat een katern met reproducties van
de omslagen, niet zelden door Claus zelf ontworpen, en een viertal registers: een 'Chronologische lijst van de drukken', waarin zo nauwkeu-
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rig mogelijk is aangegeven (in later jaren bijna
van maand tot maand) welke titels er achtereenvolgens verschenen, een register op de afzonderlijk verschenen werken, een register op namen
van personen die op enigerlei wijze meewerkten
(van vertaalde schrijvers tot illustratoren) en een
register op namen van andere personen en instanties die betrokken waren bij de afzonderlijke
publicaties, zoals typografische ontwerpers, fotografen en uitgevers.
In hun inleiding verdelen de samenstellers de
publicatiecarrière van Claus in drie perioden: van
even voor zijn debuut in 1947 tot 1957 is hij op
zoek naar uitgevers die zijn werk het best (en op
de beste condities), op de markt kunnen brengen;
vanaf 1957 kiest hij definitief voor de Bezige Bij
en sinds 1977 laat hij naast de reguliere uitgaven
veel bibliofiele edities verschijnen.
Net als andere naoorlogse auteurs als Hermans en Mulisch, profiteert Claus aan het einde
van de jaren vijftig van de grote generatie jonge
lezers die zich aandient. Werden van zijn eerste
publicaties bij de Bezige Bij 400 tot 500 exemplaren per jaar afgezet, nu schieten de oplagecijfers
omhoog, mede door de introductie van het pocketboek. In de herdrukken die daardoor noodzakelijk zijn, betoont Claus zich geen zorgvuldig
tekstbezorger. Hij vraagt zijn uitgeverij om redactionele bijstand, maar ook de Bezige Bij munt
niet uit in nauwkeurigheid, want sommige zetfouten worden jarenlang gehandhaafd. Voor een
herdruk van Het verdriet van België bestaat deze
uitgeverij het zelfs terug te keren naar een niet
herziene versie van de tekst, nadat eerder een
aantal uitgaven mèt correcties was verschenen.
Uit dit voorbeeld mag niet worden afgeleid
dat de samenstellers alle varianten hebben geregistreerd. Dit infernale karwei blijft liggen voor
degenen die ooit het verzamelde werk zullen
edit eren. Daaraan voorfgaand zal eerst een bibliografie van de verspreide publicaties moeten
worden vervaardigd, alsook een beschrijving van
de manuscripten, twee ondernemingen die veel
energie zullen vragen.
Voor hun bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken hebben de samenstellers zich georiënteerd op Het bibliografische universum van
Willem Frederik Hermans (2000), samengesteld
door Frans A. Janssen en Sonja van Stek. Er zijn
echter verschillen. Anders dan hun Vlaamse collega's verwijzen Janssen en Van Stek naar voorpublicaties. Zij konden dan ook beschikken over
Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans, in 1996 gepubliceerd door Rob Delvigne
en Frans A. Janssen. Zij vermelden verder dat er
varianten zijn (niet welke). Deze informatie

wordt in de Claus-bibliografie niet verstrekt. Zo
wordt in de inleiding opgemerkt dat Claus de
tweede drukken van De Metsiers en De hondsdagen, tegen zijn gewoonte in, grondig herzag. In
de eigenlijke bibliografie is daar niets over te vinden. De samenstellers van de Claus-bibliografie
hebben geen vertalingen van de werken opgenomen, Janssen en Van Stek doen dit wel. Zij hebben bovendien in een bijlage de roofdrukken verzameld. De Claus-bibliografie schenkt daar geen
aandacht aan.
Er valt ongetwijfeld nog veel te wensen, maar
Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent stemt vooral dankbaar, omdat het
boek een schat aan informatie bevat die een onderzoeker van Claus' werk, maar ook de nietprofessionele lezer, goed kan gebruiken.
Tot slot een vraag over de publicatievorm.
Was het niet verstandig geweest de bibliografie
(ook) digitaal openbaar te maken? De bereikbaarheid zou groter zijn en de onvermijdelijke
correcties en aanvullingen zouden terstond beschikbaar zijn. Hoe dan ook, de bibliografie verdient meer belangstelling dan die van een dozijn
lezers en een mentaal afwezige criticus.
G.F.H. Raat

Elly Kamp, Iedereen zei, dat is pornografie. Wil/em Frederik Hermans en de ontvangst van De tranen der acacia's. Amsterdam: Aksant, 2005. - 96 pp. ISBN 90
5260200 x. € 12,Ad Fransen, w.F. Hermans, een Hollander in Parijs. Amsterdam: Uitgeverij Podium, 2005. - 175 pp. ISBN 9057591170
In zijn dissertatie Tussen landverraad en vaderlandsliefde: de collaboratie in naoorlogs proza
(1994) beweert R.M. Wolfswinkel dat De tranen
der acacia's van Willem Frederik Hermans bij
verschijning 'voor grote consternatie en verontwaardiging' zorgde. Behalve de openhartigheid
waarmee Hermans over seksualiteit schreef, was
daaraan 'de visie ( ... ) op verzet en collaboratie'
debet. 'Over het algemeen reageerden de tijdgenoten furieus op De tranen der acacia's', stelt
Wolfs winkel. Hij voegt daaraan toe: 'Het is niet
moeilijk om te begrijpen waarom met name uit
kringen van het voormalige verzet woedend is
gereageerd op De tranen der acacia's.'
Het opmerkelijke aan deze voorstelling van
zaken is dat zij volstrekt in strijd is met de historische werkelijkheid. De tijdgenoten waren niet
afwijzend en het voormalige verzet ignoreerde de
roman, hoewel de illegaliteit, gerepresenteerd
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door de irritante opschepper Proost, er slecht afkomt. Pas na de publicatie van De donkere kamer
van Damokies, in 1958, werd er met terugwerkende kracht, vooral bij monde van J ef Last, protest aangetekend tegen de wijze waarop het verzet in De tranen der acacia's is beschreven.
Deze correctie is te vinden in Iedereen zei, dat
is pornografie, een kleine studie van Elly Kamp
over de ontvangst van De tranen der acacia's. Zij
laat zien dat De tranen der acacia's overwegend
positief werd ontvangen, ook door invloedrijke
critici als Vestdijk, Bordewijk en Gomperts.
Slechts een kleine minderheid velde een negatief
oordeel. Steen des aanstoots was vooral de nihilistische levenshouding, die tot uiting zou komen
in de vrijmoedige weergave van seksuele handelingen. Pas later heeft het beeld postgevat dat de
roman, en de schrijver ervan, terstond werd verguisd.
Aan het ontst~an van deze mythe heeft Hermans zelf het nodige bijgedragen, nog niet in de
eerste periode na de publicatie van de roman,
maar wel in de jaren daarna. Het valt moeilijk te
achterhalen wat Hermans hiertoe heeft gebracht.
Doelbewust bedrog lijkt niet aannemelijk. Waarschijnlijk waren het zijn gevoel van miskenning
en zijn niet te bevredigen behoefte aan erkenning, die hem in retrospectief alleen tegenwerking deden zien.
Hermans was een auteur die weinig aan het
toeval wenste over te laten, omdat hij ervan doordrongen was welke omineuze rol het kon spelen.
Derhalve organiseerde hij zijn literaire werk niet
alleen met een grote precisie, maar begeleidde hij
het via interviews, poëticale essays en eigen interpretaties. En ook op het beeld van zijn literaire loopbaan trachtte hij invloed uit te oefenen,
zoals Kamp demonstreert. Hij heeft daar enig
succes mee gehad, want in de Zuid-Afrikaanse
editie van De tranen der acacia's neemt E.e.
Britz in zijn inleiding bij de roman de visie van
Hermans klakkeloos over. Maar ook andere literatuurbeschouwers sluiten zich daarbij aan.
Kamp zet een en ander helder uiteen in haar
monografie, waarvan de ondertitel goed de dominante rol van Hermans laat uitkomen in het
beeld van de receptie van zijn tweede roman:
Willem Frederik Hermans en de ontvangst van
De tranen der acacia's. Jammer vind ik het, dat zij
niet meer aandacht heeft besteed aan andere aspecten van de roman, zoals de verteltechniek en
de thematiek. Het duurt enige decennia, voordat
de literatuurbeschouwing daarvoor belangstelling kan opbrengen. Welke invloed heeft Hermans gehad op deze verschuiving in de interesse?
In 2005 publiceerde Ad Fransen een reeks van
zes artikelen in HP / De Tijd. Deze zijn nu ge-
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bundeld onder de titel W.F. Hermans, een Hollander in Parijs. In de titel tekent zich zijn geïsoleerde positie af in de Franse hoofdstad, al had die
vermoedelijk meer te maken met zijn karakter
dan met zijn nationaliteit.
Aan zijn boek heeft Fransen een motto van
Hermans meegegeven, ontleend aan Door gevaarlijke gekken omringd. In het citaat wordt geponeerd dat niemand verheven is 'boven alledaagse onderwerpen en angsten'. Daarmee is de
toon gezet: het boek van Fransen heeft een sterk
anekdotisch karakter. Dat Hermans de auteur is
van een intrigerend oeuvre, speelt een marginale
rol. Als het al ter sprake wordt gebracht, is het
om er biografische gegevens aan te ontlenen of
om een vergelijking te trekken met de werkelijkheid die eraan ten grondslag ligt. Gezien zijn
door Fransen gereleveerde afkeer van biografen
en lieden die geïnteresseerd zijn in het waarheidsgehalte van literatuur, zou Hermans weinig
op hebben gehad met het boek waarin hij centraal staat.
Voor de studie van Hermans' werk is W.F.
Hermans, een Hollander in Parijs vrijwel waardeloos. De lijst van geraadpleegde bronnen bevat
gen enkele studie over dit oeuvre. Fransen heeft
zich volledig geconcentreerd op de persoon
Hermans en daarvan een zorgvuldig portret geschilderd. Veel nieuws bevat dit overigens niet.
Uit het boek rijst het bekende beeld op van een
eigenzinnige en vooral eenzame man. Aanvankelijk ervaart Hermans de verhuizing naar Parijs als
een bevrijding, maar na een aantal jaren gaat het
isolement knellen.
Er gebeurt weinig in deze Parijse jaren (19731991), afgezien van de aanslag die een geestelijk
gestoorde man op 5 december 1988 pleegt op
Hermans en zijn echtgenote. Daarom wordt relatief veel ruimte gegeven aan kwesties die buiten
de beschreven periode vallen, zoals Hermans'
moeizame betrekkingen met Franse uitgevers en
het conflict aan de universiteit van Groningen, de
directe aanleiding om zich in Parijs te vestigen.
Wat na de lectuur van W.F. Hermans, een H 01lander in Parijs blijft hangen, is het beeld van een
tragische en eenzame man, die zich bewust is van
zijn isolement. Veelbetekenend is zijn laatste
droom, die hij op zijn sterfbed vertelt aan zijn
vriend Raymond Benders. Daarin bevindt hij
zich 'op een grote vakte. Hij stond er te plassen.
Ineens werd hij op zijn schouders getikt en meegenomen. Vervolgens werd hij in een rommelhok opgesloten en bij de vodden achtergelaten.
Op een gegeven moment ging er een gordijn
open en had hij uitzicht op een bouwput in Brussel waar het nieuwe parlement verrees. Daarbuiten was het volle leven aan de gang, maar hij voel-
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de zich ervan afgesloten, kon er niet bij komen.'
(p. 166) Het lijkt een vroeg verhaal van Hermans,
geschreven in de nachtmerrieachtige trant die
zijn eerste werk vaak kenmerkt. Waarmee de lezer toch nog een glimp opvangt van een imposant
oeuvre dat overigens in het boek van Fransen nagenoeg onzichtbaar blijft.

G.F.H. Raat

H. Schultink, Van onze taalkundige medewerker. Kronieken I954-I962. Bezorgd door Cecile A. Portielje en Jan
Noordegraaf. - Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek vu / Münster: Nodus Publikationen, 2005. (Cahiers voor Taalkunde 22) - ISBN 3 89323 528 0 (Nodus
Publikationen). ISBN 90 72365860 (Stichting Neerlandistiek vu)
'De maatschappelijke autoriteit van de taalkundige en inzonderheid van de neerlandicus is in
ons land gering', constateert Henk Schultink in
een bijdrage die onder de titel 'Krant en taalwetenschap' op 25 augustus 1956 verscheen in de
toenmalige NRC. Het was het eerste artikel in een
nieuwe taalkundige rubriek, waarmee de latere
Utrechtse hoogleraar Algemene Taalwetenschap
beoogde 'kritische voorlichting te geven uit de
werkplaats der taalkunde'. De bijdragen 'van
onze taalkundige medewerker' verschenen tussen 1956 en 1960 en ze zijn onlangs door Cecile
Portielje en Jan Noordegraaf gebundeld, aangevuld met een aantal eerdere stukjes over taal voor
de NRC en een artikel uit 1962 voor dezelfde krant
naar aanleiding van het afscheid van C.B. van
Haeringen als hoogleraar Nederlandse taalkunde
in Utrecht.
Schultink gebruikt zijn rubriek voor beschouwingen over zeer uiteenlopende aspecten van taal
en taalwetenschap, vaak naar aanleiding van een
pas verschenen studie of een discussie die in die
tijd actueel was. Zo schrijft hij herhaaldelijk over
spellingkwesties of de invloed van andere talen
op het Nederlands, in die tijd dus nog vooral
over germanismen. Hij wijdt een artikel aan 'de
formele criteria en karakteristica van Sinterklaaspoëzie' en schrijft over de rol van 'moderne apparaten' als de taperecorder ('magnetofoon')
voor het taalkundig onderzoek. Opvallend is zijn
belangstelling voor (het onderwijs van) het N ederlands in het buitenland. Meer dan eens bespreekt hij grammatica's of leerboeken van het
Nederlands als vreemde taal, wat O.a. te maken
zal hebben met het feit dat hij van 1951 tot 1956
werkzaam was als lector Nederlands aan de Uni-

versiteit van Kopenhagen. Dit verblijf in Denemarken verklaart zeker ook ten dele zijn fascinatie voor de Deense linguïst Louis Hjelmslev.
Daarnaast gaat hij in tal van artikelen in op het
werk van Nederlandse taalkundigen als Kloeke,
Paardekooper, De Groot, Reichling of Van Haenngen.
Ook nieuwe ontwikkelingen in de taalkunde
buiten Nederland worden besproken. Zo besteedt Schultink bijvoorbeeld aandacht aan het
verschijnen van Naam Chomsky's Syntactic
structures (1957), volgens hem een 'zeer instructieve studie'. Veel van zijn bijdragen kan men lezen als pleidooi voor de synchrone en structurele benadering van taal, een benadering die in die
tijd nog geenszins vanzelfsprekend was. Dit
maakt zijn NRc-rubriek buitengewoon interessant vanuit het oogpunt van de geschiedenis van
de taalkunde. Men ziet in zijn bijdragen 'als het
ware het structuralisme in Nederland definitief
doorbreken', zoals Noordegraaf en Portielje in
hun nabeschouwing stellen.

Matthias Hüning

Nicoline van der Sijs (red.), Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van
het Nederlands. Den Haag: Sdu uitgevers, [2005J,- 196 pp.
In deze bundel worden, voor eerst voor zover ik
weet, verschillende variëteiten van het Nederlands beschreven en vergeleken, zowel in N ederland zelf als in Suriname, het voormalige N ederlands Indië en Curaçao, alsmede het uit het
Nederlands ontstane Afrikaans van Zuid-Afrika.
In Nederland gaat het dan om het Jiddisch-Nederlands en de variëteiten van het Nederlands gesproken door Turken en Marokkanen. Over het
fascinerende Moluks-Nederlands worden enkele opmerkingen gemaakt, maar dat blijft verder
buiten beeld. Het boek vormt het een waardevolle bijdrage aan de groeiende literatuur over dit
onderwerp. Zoals de redacteur, Nicoline van der
Sijs, opmerkt (p. 9), richt boek het zich op een algemeen publiek, en de auteurs en de redacteur
hebben er ook voor gezorgd dat er in het boek
geen overdreven moeilijke termen voorkomen.
Aan de andere kant probeert het boek wel grondig te zijn: er worden geen details overgeslagen
ten behoeve van het luchtige verhaal.
Het overzicht van Fritz Ponelis heeft als titel
'Nederlands in Afrika: het Afrikaans' (pp. 1530). Niet iedereen in Zuid-Afrika zal zich kunnen vinden in die omschrijving, maar in het stuk
zelf wordt een rijk beeld gegeven van beeld gege-
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ven van de eigenheid van het Afrikaans en ook
van de verschillen tussen de verschillende variëteiten van de taal, inclusief wat opmerkingen
over de Flaaitaal of Tsotsitaal, vooral gebruikt
onder jongeren in de steden van Gauteng, het gebied rond Johannesburg. Tekenend is dat Ponelis geschreven bronnen gebruikt voor zijn analyse; zijn er gesproken teksten beschikbaar van de
verschillende soorten van Afrikaans?
Sidney M. Joubert heeft de moeilijke taak een
variant te beschrijven, het Curaçaos-Nederlands
(pp. 31-57), waarvan de status onduidelijk is. Afgezien van uitspraak en woordenschat, er is geen
consensus dat het Nederlands van Curaçao systematisch verschilt van dat van Nederland. Afwijkingen in woordvolgorde, lidwoordgebruik, enzovoort komen voor, maar niet systematisch.
Joubert pleit voor 'een zo stringent mogelijk volgen van het Standaardnederlands' (p. 53); zijn artikel is met name waardevol door de schat van informatie over het lexicon van het Nederlands op
de Antillen, en Joubert pleit ervoor dat er enige
Curaçaos-Nederlandse woorden worden opgenomen in het groene Boekje of de Van Dale (p.
49). 'Zo'n geste zou de Curaçaoënaars zeker goed
doen. De oogst zal zeker niet groot blijken te zijn.
De bijdrage van Jan W. de Vries over het Indisch-Nederlands (pp. 59-78) vertoont sporen
van nostalgie. Zoals ook de rijsttafel 'met tenminste negen gerechten, zoals de koki ons gezin
in Jakarta dagelijks voorschotelde' (p. 59) nauwelijks meer gemaakt wordt, zo verdwijnt ook
het bijzondere taalgebruik van de Indische Nederlanders. Uitvoerig beschrijft hij de geschiedenis van het Indisch -Nederlands en een aantal
lexicale en grammaticale bijzonderheden, met
aan het eind nog opmerkigen over het Pet joh, 'de
informele mengtaal van de straat en de vriendekring' (p. 68). Hier wreekt zich weer het gebrek
aan grondige studies over het taalgebruik van de
Indische Nederlanders. Opnames van informeel
taalgebruik zijn nauwelijks beschikbaar.
Een opmerkelijke bijdrage is 'Hetjodenhoeks,
"een echte spoegsprakie'" (pp. 79-1 Ia) van Justus
van der Kamp. Met het Jodenhoeks wordt het nu
verdwenen Amsterdams-joodse dialect bedoeld,
gesproken binnen de joodse gemeenschap naast
Jiddisch, Aramees, Hebreeuws, en ABN. Van der
Kamp loopt buitengewoon zorgvuldig de historische en literaire bronnen langs voor deze variant, vele waarvan van niet-joodse oorsprong en
vaak gekleurd door stigmatisering, en dat levert
een rijk maar niet altijd systematisch beeld op.
Mogelijkerwijs kan er in Vlaanderen nog onderzoek gedaan worden naar gesproken joods Nederlands, al zal dat ook beduidend anders gekleurd zijn.
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J. van Donselaar behandelt het Surinaams-Nederlands in Suriname (pp. II 1- 1 30), terwijl Leonie Cornips het Surinaams-Nederlands in Nederland belicht (pp. 131-147). Van Donselaar is
vooral sterk in zijn historisch overzicht en enorme kennis van de bijzondere woordenschat van
het Surinaams-Nederlands, terwijl Leonie Cornips aansluit bij het sociolinguïstisch geïnspireerde onderzoek naar de moderne gesproken
taal. De beide bijdragen laten zien dat dit een zeer
rijk terrein van onderzoek betreft: een systematische vergelijking van de gesproken taal van verschillende sociale klassen en etnische groepen in
Suriname en in de Nederlandse Surinaamse gemeenschap is zeer gewenst.
Het Turks- en Marokkaans-Nederlands (op de
omslag staat abusievelijk Arabisch-Nederlands)
vormen een rijke bron voor nieuwe bijdragen aan
onze taal. Enkele bijdragen zijn lexicaal, maar
over andere aspecten is geen overeenstemming.
Het hoofdstuk onder redactie van Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier (pp. 149-184), en met
bijdragen van Adberrahman EI-Aissati, Louis
Boumans en Leonie Cornips, schetst veel van de
vragen die er op dit terrein spelen, zonder nog
met definitieve antwoorden te komen. Ontstaan
er kenmerkende en stabiele vormen van Turks- en
Marokkaans-Nederlands? Lijken deze op elkaar
of zijn ze heel verschillend? Zijn er ook plaatselijke verschillen? Zullen deze variëteiten het nietstandaard Nederlands van de andere bewoners
van de grote steden beïnvloeden? Gelukkig worden er over dit onderwerp op dit moment een
aantal onderzoeken verricht, zodat over enkele
jaren er meer helderheid zal zijn.
In haar afsluitende overzicht (pp. 185 - I 96) probeert Nicoline van der Sijs vast te stellen wat de
verschillende variëteiten met elkaar gemeen hebben. Duidelijk is dat de woordenschat dan geen
rol speelt, die is juist onderscheidend. Kenmerken
die een rol spelen zijn grammaticaal geslacht, verbuiging van de zelfstandige naamwoorden, de
vergrotende trap van adjectieven, omschrijving
met hulpwerkwoorden van werkwoordstijden,
de plaats van de persoonsvorm, de vorm van het
meervoud bij naamwoorden, verschillende vormen van een voornaamwoord (ik/ mij, enz.), vervoeging van het werkwoord, passieve vormen van
het werkwoord, koppelwerkwoorden die tegelijkertijd bezit en aanwezigheid uitdrukken, en
plaats van de ontkenning. Als je de verschillende
variëteiten vergelijkt met het Afrikaans en met
creooltalen met Nederlands lexicon, zie je allerlei
mogelijke parallelle ontwikkelingen. Verschillen
komen voort uit de geschiedenis van de verschillende taalvarianten en de mate waarin zij in contact bleven met het standaard Nederlands.
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Opvallend is hoe weinig systematisch onderzoek er is gedaan naar al deze variëteiten. Het
Afrikaans is goed onderzocht, maar van de andere taalvariëteiten weten we niet zo heel veel. Met
name op het terrein van het Surinaams-Nederlands is grondig modern onderzoek mogelijk en
gewenst.

Pieter M uysken

Herbert Van Uffelen & Dirk de Geest
(Hrsg.), Niederländische Literaturwissenschaft auf neuen Wegen. Wien: Praesens, 2006. (Wiener Schriften zur Niederländischen Sprache und Kultur 4). - 217
pp. ISBN 37°69°3547. € 26,20
'Wat is de toekomst van de letterkundige neerlandistiek?' Deze vraag vormde in het door Ernst
van Alphen en Frans-Willem Korsten uitgegeven
themanummer van TNTL (IlO (2004), nr. 4) de
aanleiding voor kritische geluiden over de huidige situatie in de neerlandistiek. Verschillende wetenschappers constateerden een toestand van
stagnatie en beslotenheid. Er werd op een gebrek
aan methodologische en theoretische discussie in
het vakgebied gewezen. Men stelde bovendien
dat in de neerlandistiek te weinig op belangrijke
internationale ontwikkelingen in de letterkunde
wordt gereageerd. De auteurs van de inleiding
van Niederländische Literaturwissenschaft auf
neuen Wegen (Dirk de Geest, Mary Kemperink,
Jürgen Pieters, Carl de Strycker en Herbert van
Uffelen) zijn het niet eens met deze visie. Zij presenteren de bundel als een reactie op bovengenoemde kritiek en willen aantonen 'dass es mit
der niederländischen Literaturwissenschaft alles
in allem nicht so schlecht bestellt ist, wie diese
kritische Diagnose [in TNTL 120, c.L.] suggerieren will. Vielmehr zeichnet sich die niederländische Literaturwissenschaft in einer Reihe von
Domänen nicht nur durch hohe Qualität aus,
sondern ist auch aus internationaler Perspektive
inspirierend' (p. 9).
Niederländische Literaturwissenschaft au!
neuen Wegen is het resultaat van het in november
2005 in Wenen gehouden colloquium van Olith,
een onderzoeksgemeenschap waaraan wetenschappers van de universiteiten van Leuven, Gent,
Luik, Groningen en Wenen zijn verbonden. Het
in het Duits gepubliceerde boek bevat negen lezingen die in vier onderzoeksthema's zijn gegroepeerd. De bundel opent met artikelen van
Dirk de Geest en Gillis Dorleijn over 'literatuur
en poëtica'. Daarop volgen de thema's 'literatuur
en maatschappij' (met bijdragen van Mary Kem-

perink en Ralf Grüttemeier), 'literatuur en geschiedenis' aürgen Pieters en Maria Leuker) en,
als laatste, 'literatuur en invloed' (Anne Marie
Musschoot, Carl de Strycker en Herbert van Uffelen). Bij de bijdragen gaat het om 'wark in pragress, urn Versuche, laufende U ntersuchungen zu
überdenken. Darüber hinaus werden konkrete
Fallstudien präsentiert und explizit theoretische
und methodologische Fragen, die mit dies er konkreten Fragestellung verbunden sind, reflektiert', zo belooft de inleiding (p. 9).
Concrete cases worden onder meer in de artikelen van Kemperink en Grüttemeier behandeld.
Grüttemeier presenteert een hoofdstuk uit zijn
samen met Klaus Beekman geschreven studie De
wet van de letter. Literatuur en rechtspraak
(2005). Hij gaat in op de processen die tussen 1985
en 1993 werden gevoerd naar aanleiding van Theo
van Goghs tekst 'Een Messias zonder kruis'.
Grüttemeier analyseert de poëticale opvattingen
binnen het recht die ook in deze processen een
belangrijke rol blijken te spelen. Kemperink onderzoekt de representatie van technologie in de
Nederlandse literatuur van het fin de siècle. Zij
laat zien dat de tot uitdrukking komende houding
duidelijk positiever is dan het gangbare beeld van
deze periode doet vermoeden. Op deze manier
wordt weliswaar een bepaalde aanpak voorgesteld, maar van de aangekondigde expliciete theoretische en methodische reflectie is weinig sprake.
Zo wordt bijvoorbeeld door Kemperink het uitgangspunt dat literatuur kan worden beschouwd
als 'ein sehr geeignetes Mitte!, urn Ideologien zu
rekonstruieren, die in früheren Zei ten mit spezifischen Aspekten einer Kultur verbunden wurden' (p. 76) noch geëxpliceerd, noch geproblematiseerd.
In de bijdragen van Pieters, De Strycker en
Musschoot staat een bepaalde theorie of richting
in het onderzoek centraal. De Strycker geeft in
zijn artikel- waarvan al eerder een versie in Nederlandse letterkunde (10 (2005), nr. 4) verscheeneen overzicht van de neerlandistische receptie
van Harold B100ms The Anxiety of lnf/uence
(1973). Musschoot gaat in op de ontwikkelingen
in de studie van thema's en motieven. Aan de
hand van het onderzoek naar het Judith-thema
toont zij aan waarin voor haar de nieuwe mogelijkheden in de thematologie bestaan: de poststructuralistische en cultuurhistorische methoden en benaderingen laten zien dat het verhaal
weliswaar constante elementen bevat, maar dat
deze, afhankelijk van de historische en sociale
context, steeds weer andere betekenissen krijgen
toegewezen. Pieters houdt zich bezig met de
vraag waarom het N ew Histaricism in de neerlandistiek nauwelijks is doorgedrongen, terwijl
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het in de Angelsaksische historische letterkunde
voor een grote bloei zorgde. De oorzaak hiervan
ziet hij vooral in het ontbreken van een van de
belangrijke fundamenten van het New Historicism, de poststructuralistisch geïnspireerde literatuurwetenschap. In zijn overwegingen over
een 'Dutch New Historicism' pleit Pieters ervoor,
tekst en context niet langer als stabiele, duidelijk
van elkaar te onderscheiden begrippen op te vatten maar uit te gaan van een wisselwerking waarin betekenis ontstaat en steeds weer verandert.
Hij illustreert zijn voorstel met een interpretatie
van Constantijn Huygens' gedicht 'Ooghentroost'. Pieters' leeswijze toont het gedicht als
een dialogisch geheel waarin verschillende, deels
elkaar tegensprekende discoursen samenkomen.
Behalve de bijdrage van Pieters is er nog een
aantal andere artikelen waarin methodologische
voorstellen worden gedaan. De Geest en Dorleijn bepleiten een vorm van poëtica-onderzoek
waarin, zoals door Dorleijn en Van Rees al in De
impact van literatuuropvattingen in het literaire
veld (I993) werd voorgesteld, poëticaal en institutioneel onderzoek worden verenigd. In aansluiting aan zijn publicatie Literatuur als systeem,
literatuur als vertoog (I 996) kiest De Geest voor
een systeemtheoretische, discursieve benadering.
Aan de hand van de katholieke literatuurkritiek
in Vlaanderen in het interbellum toont hij de mogelijkheden aan die in de door hem voorgestelde
onderzoeksmethode besloten liggen. Zijn analyse levert een helder en tegelijkertijd genuanceerd
beeld van het literatuurkritische discours als een
fenomeen dat is ingebed in een complexe maatschappelijke en culturele constellatie. Dorleijn
verkiest de door de wetenschapstheoreticus Ludwik Fleck ontwikkelde en door de antropologe
Mary Douglas heringevoerde concepten 'denkstijl' en 'denkcollectief' boven het discours-begrip. Een van de voordelen ligt voor hem in de
sociale dimensie die deze termen impliceren: een
denkstijl is altijd gebonden aan een gemeenschap,
een denkcollectief. Dorleijn demonstreert hoe
ook in de door hem gekozen casus - vier debatten uit de tijd rond I900 waarin de autonome
'denkstijl' van de Tachtigers onder druk komt te
staan - de gearticuleerde literatuuropvattingen
niet los kunnen worden gezien van de institutionele context.
Leuker neemt, net als Pieters, het New Historicism als vertrekpunt. In haar boeiende bijdrage
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over de mythe rond Maria Tesselschade in de negentiende eeuw verbindt zij Stephen Greenblatts
concept van 'culturele energie' - een energie die
tussen verschillende culturele domeinen circuleert en sterke collectieve gevoelens kan uitlokken - met discourstheoretische inzichten van de
Duitse literatuurwetenschapper Jürgen Link.
Volgens Link maken literaire teksten en andere
symbolische vormen deel uit van een 'interdiscours', waarin gespecialiseerde discoursen met
elkaar worden verbonden. Aan de hand van de
gekozen casus maakt Leuker op overtuigende
wijze aanneembaar dat kunstwerken - als interdiscursieve elementen - in bijzondere mate in
staat zijn 'culturele energie' tot circuleren te
brengen.
In de laatste bijdrage in Niederländische Literaturwissenschaft au! neuen Wegen doet Van Uffelen een poging een methode voor onderzoek
naar invloeden te ontwerpen waarin noch de
auteur - zoals bij Bioom -, noch de lezer als 'sterke', autonoom handelende subjecten worden gezien. Van Uffelen baseert zich onder meer op het
concept van de 'hybride ruimte' van de poststructuralistisch georiënteerde postkoloniale
theoreticus Homi Bhabha. Problematisch bij
Bhabha is dat hij weinig systematische aanwijzingen geeft die het proces van voortdurende betekenisvorming en -verandering, dat volgens
hem in de 'hybride ruimte' plaatsvindt, beschrijfbaar zouden kunnen maken. Van Uffelen
probeert dit te concretiseren door een drie-stappen-model voor het onderzoek naar invloed te
ontwerpen. Helaas bezondigt ook zijn model
zich aan metaforische taal waardoor mij niet duidelijk wordt hoe deze methode toegepast zou
kunnen worden.
De vertegenwoordigers van Olith willen demonstreren dat ook in de neerlandistiek onderzoek van hoge kwaliteit wordt verricht. Al met al
geeft Niederländische Literatuurwissenschaft au!
neuen Wegen inderdaad blijk van een hoog niveau
van vakbeoefening. Vooral de voorstellen waarin
verschillende theorieën en benaderingen met elkaar worden gecombineerd bieden interessante
perspectieven en nodigen uit tot toepassing en tot
verdere discussie. De polemische ondertoon van
de inleiding draagt mijns inziens echter weinig bij
tot de overtuigingskracht van deze bundel.
Cornelia Leune
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LOTTE JENSEN

In verzet tegen 'Duitschlands klatergoud'
Pleidooien voor een nationaal toneel,

1800- 1840"

Abstract - In the first half of the nineteenth century many publications pleaded thl.
case that authors should be encouraged to publish more plays originally written in
the Dutch language. The general complaint was that there was an overwhelming
amount of German and French translations and that the national theatre was in a
miserabie state. In this article the initiatives to stimulate Dutch national theatre (by
the government, literary societies, prize contests, the writing of treatises) are explored. It is argued that these initiatives indeed had some effect, especially if one
looks at the production of historical plays.

Maar slaafsche nabootsing der Franschen, en sedert een twintig of dertigtal jaren der
Duitschers, hebben onze eigene vindingskracht, zoo 't schijnt, dermate uitgeput, dat onze
Tooneelen, zelfs de voornaamste Schouwburg der Natie, aan Vertalingen, somtijds ellendige, van Buitenlanders worden ten prooije gegeven, en dat onder sommige onzer reizende Troepen de smaak zoo dóór en dóór bedorven is, dat het mij voorstaat, zekeren lang
vergeten Fransche Tooneelspelmaker van den derden of vierden rang, ik geloof eene
PIXÉRÉCOURT, op eene annonce den GROOTEN te hebben zien noemen! (Van Kampen
1810: v).

Aldus beklaagde de latere hoogleraar Nicolaas van Kampen zich in 1810 over de
deplorabele staat van het Nederlandse toneel. Gedurende de eerste helft van de
negentiende eeuw regende het klachten zoals deze: tal van publicisten spraken
hun onvrede uit over de overvloed aan Duitse en Franse toneelproducties en een
gebrek aan oorspronkelijk Nederlandstalige stukken. Ongelijk hadden ze niet,
want in absolute aantallen stak de oogst daaraan inderdaad schril af bij het aantal
vertalingen. Worp noemt in zijn standaardoverzicht over het Nederlands toneel
tot 1850 ongeveer 650 vertalingen, waarvan het merendeel bewerkingen uit het
Frans (circa 330) en Duits (300) betreft. De Duitse auteur Kotzebue is de onbetwiste kampioen met zo'n 125 vertalingen. Daar staan zo'n 230 oorspronkelijk
Nederlandse spelen tegenover, die daarmee circa 26% van de totale productie uitmaken (Worp 1908: 429-476). In de repertoirelijsten van verschillende schouwburgen zijn de verhoudingen nog ongunstiger: maximaal 10- 15 % van de opgevoerde stukken was oorspronkelijk Nederlandstalig.'

*

Dit artikel is geschreven in het kader van het Nwo-project 'The construction of the Dutch literary past: shaping, valorizing and representing the nationalliterary heritage and literary incorporation
of the past in the nineteenth century'. Met dank aan Marita Mathijsen en Karin Hoogeland voor
commentaar en suggesties.
I
Albach (1956: 162) noemt de volgende aantallen voor wat betreft oorspronkelijk Nederlandstalige stukken: in het seizoen 181 5/r6 bedroeg dit 16 van de 96; in het volgende 18 van de 100. Vermoedelijk baseert hij deze getallen op Te Winkel 1925> 430. De repertoirelijsten van Boulangé van de Koninklijke Schouwburg in den Haag laten soortgelijke verhoudingen zien (Boulangé 1989 en 1999).
Zie ook Van Deelen die de volgende aantallen voor de Haagse schouwburg noemt: van de ongeveer
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De aanhoudende klachten over de staat van het contemporaine toneel hebben
ertoe geleid dat bij latere toneelhistorici het beeld is ontstaan dat het Nederlandse
toneel gedurende de periode 1800-1840, en met name tijdens de regeringsperiode
van Willem I, in een algehele staat van verval verkeerde. Intussen is deze eenzijdige beeldvorming deels bijgesteld, dankzij kwantitatieve analyses van met name
Ruitenbeek en Gras. Op basis van onder meer kaartverkoopgegevens, de sociale
samenstelling van het abonnementshouderspubliek en opvoeringsgegevens van de
Rotterdamse en Amsterdamse Schouwburg hebben beiden laten zien dat de vervalthese niet opgaat (Gras 2000, Ruitenbeek 2002). Er is nog een andere reden om
uitspraken zoals de hierboven geciteerde te relativeren: zonder uitzondering waren ze afkomstig zijn uit de pen van voorstanders van een nationaal toneel. Een zekere vorm van retoriek is dan ook niet vreemd aan dit type uitingen. Hoe wanstaltiger de buitenlandse productie werd afgeschilderd, hoe overtuigender het argument klonk dat de eigen toneelproductie nieuwe impulsen nodig had. Klachten
over de teloorgang van het toneel gingen daarmee hand in hand met aansporingen
om het bestaande toneelcorpus te herzien.
In dit artikel wil ik nader ingaan op de vele initiatieven die gedurende de eerste
helft van de negentiende eeuw ontplooid werden om het nationaal toneel steviger
in het zadel te helpen. In verschillende overzichtswerken is reeds enige aandacht
besteed aan dit onderwerp, maar een totaaloverzicht ontbreekt tot dusver (Te
Winkel 1925: 430-435, Albach 1956: 162-165; Kalff 1912: 154). Zowel Albach als
Kalff komen bovendien tot de conclusie dat het allemaal weinig uithaalde. Laatstgenoemde is het stelligste in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde:
'Men wilde wel iets anders en streefde naar iets beters; doch de kunst kon niet geven, wat de natuur weigerde' (Kalff 1912: 154). Dit artikel beoogt dat beeld te nuanceren door de pleidooien voor een nationaal toneel te confronteren met de feitelijke resultaten die geboekt werden. Daarbij zal ik me vooral richten op die gedeelten uit verhandelingen waarin het gebruik van vaderlands-historische stof
werd gepropageerd: stukken over het eigen nationale verleden werden namelijk in
het bijzonder geschikt geacht om het oorspronkelijk Nederlandstalige toneel op
een hoger niveau te tillen. Poëticale verschillen tussen auteurs laat ik hier buiten
beschouwing - het accent ligt hier op het algehele offensief dat schrijvers voerden
tegen de overvloed aan 'vreemde wanproducten' in de theaters!

Pleidooien voor een nationaal toneel
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw werden er tal van pleidooien
gehouden voor een sterkere positie van 'het nationaal toneel'. Nationaal betekende in dit verband vooral 'nationalistisch' ofwel vaderlandslievend: het theater
I 200 stukken die tussen I 8I 9 en I 867 werden opgevoerd, waren er circa zevenhonderd van Franse en
driehonderd van Duitse origine. Slechts honderdvijftig stukken waren oorspronkelijk Nederlands
(Van Deelen I996: 36I).
2 Het citaat is afkomstig uit een recensie van Adel en Ida, of de bevrijding van Friesland (I 83 I) van A.
van Halmael. De recensent betoont zich een voorstander van vaderlands- historische treurspelen en spreekt
de hoop uit dat men 'den nationalen kunstroem' meer ter harte zal nemen dan 'den smaak van een publiek, sinds jaren door vreemde wanproducten bedorven'. Zie De Vriend des Vaderlands (I 832), 88.
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diende in de eerste plaats een gevoel van trots op en verbondheid met het vaderland op te wekken. Dat kon het beste door stukken in de eigen taal op de planken
te brengen en te kiezen voor thema's uit de eigen geschiedenis, omdat deze bij uitstek een gevoel van liefde voor de eigen natie konden opwekken, zo meenden de
voorstanders. Op allerlei manieren poogden ze hun pleidooi kracht bij te zetten:
ze publiceerden gedichten over het toneel, verhandelingen, brochures en petities,
schreven prijsvragen uit en vroegen aandacht voor hun zaak in periodieken en genootschappen.
In het offensief voor een nationaal toneel waren over het algemeen twee verschillende soorten geluiden te horen. Een deel van de publicisten benadrukte de
verderfelijke buitenlandse invloed in het algemeen, zonder zich te begeven in al te
diepgravende bespiegelingen. Zolang er maar vaderlandslievende onderwerpen
ten tonele werden gevoerd, toonde men zich tevreden. Met name tijdens de Franse tijd en de Belgische Opstand speelden politieke sentimenten daarbij een doorslaggevende rol. Tollens verwierp in 1812 bijvoorbeeld slaafse navolging van
Frans-classicistische auteurs als Racine en Voltaire. Vondel zou als het grote voorbeeld moeten gelden, zodat 'Neêrlands eigen smaak' weer zou doorklinken in het
theater. Dat hij zichzelf ooit had verlaagd tot 'na- en overschrijven' moest men
hem maar vergeven. Inderdaad had hij in 180 I - 1802 een vuistdikke bundel met
vijf classicistische treurspelen gepubliceerd, waaronder vier bewerkingen uit het
Frans, maar nu pleitte hij hartstochtelijk voor het stichten van 'Neêrlands eigen
school'. Zijn poëticale gedicht zat vol sneren naar de Franse overheersers) Ook
bij toneelauteurs als Jacob van Lennep, Adriaan Loosjes, Marten Westerman en
Willem Hendrik Warnsinck overheersten vaderlandslievende argumenten in hun
eensluidende afwijzing van buitenlandse beïnvloeding. Eigen vinding en historische thematiek verdienden de voorkeur, omdat de politieke situatie daarom vroeg.
Zo betoogde Warnsinck in 1831 dat het nationaal toneel gedurende 'het tijdvak
der Belgische beroerten' bij uitstek het middel was om 'hoogstweldadig op den
volksgeest te werken'. Aan toneelschrijvers was het de taak 'de Vaderlandsche
Geschiedenis [...J, meer en meer dienstbaar te maken aan de bevordering van Vaderlandsliefde, Eendragt, Burgertrouw en Moedbetoon; en daartoe vooral de gebeurtenissen van vorige dagen en de helden van vroegere eeuw ten T ooneele te
voeren' (Warnsinck 18 3 1 : 3-4).
Een tweede, meer op de classicistische theorie georiënteerde groep auteurs, beklaagde zich eveneens over de toename van buitenlandse toneelwerken, maar hun
bezwaren richtten zich vooral op de import van minder verheffend geachte genres
als het melodrama, vaudevilles, de opera en het burgerlijke drama. Ze streefden
vooral naar een behoud en herstel van het oorspronkelijke Nederlandstalige
treurspel en daarbij konden behalve de Griekse ook de Franse tragediedichters
juist heel goed als richtsnoer dienen. In deze categorie kunnen we classicistisch georiënteerde auteurs plaatsen als Abraham Louis Barbaz, Willem Bilderdijk, Arent
van Halmael, Matthijs Siegenbeek en Samuel Iperuszoon Wiselius. Barbaz, die in
de jaren 1795-1820 verschillende toneelperiodieken oprichtte en tal van vertalingen publiceerde, hield bijvoorbeeld een vurig pleidooi voor het vervaardigen van
nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige treurspelen die onderwerpen uit de va3 Tollens schrijft dit in een poëticale dichtbrief aan Cornelis Loots. Zie hierover Jensen 2oo6a.
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derlandse geschiedenis behandelden. Gelijktijdig dienden er echter ook goede,
nieuwe vertalingen van de grote Franse tragediedichters vervaardigd te worden
(Barbaz 1805: 51-57; Barbaz 1816: 62-63). Ook voor Wiselius golden de oude
Griekse leermeesters en de Frans-classicisten als de absolute norm. Onderwerpen
uit de vaderlandse geschiedenis genoten desalniettemin de voorkeur, voorzover
die nog niet eerder bewerkt waren voor het tonee1. 4
De meest prominente voorstander van een uitbreiding van het nationale toneelrepertoire in deze laatste categorie was Willem Bilderdijk. In zijn verhandeling Het
treurspel gaf hij in 1808 een uitvoerige historische uiteenzetting van het genre. Hij
pleitte voor een terugkeer naar het classicisme van Corneille, waarbij een grote nadruk gelegd moest worden op de noodzakelijke juistheid van het goddelijke raadsbesluit.5 De hoofdpersonen dienden verheven figuren te zijn ('Vorsten en Wareldgrooten'), omdat die de meeste indruk op het publiek zouden maken. Bilderdijks
betoog mondde uit in een pleidooi voor 'N ationale Toneelpoëzij' waarvoor een bijzondere vereiste gold: deze moest 'ons de Natie doen kennen' en derhalve 'der Natie haren Oorsprong, haar Zeden, haar Godsdienst, haar Oudheden enz.' tonen:
Inzonderheid moest de ware staat der Regering in de Eeuw, waar uit men de daad van zijn
Treurspel neemt, getrouwen zeer kennelijk voorgesteld worden. Dit maakt het vertoon
der gebeurtenissen niet slechts tot Zeden- maar tevens tot Staatsiessen, beide voor V orsten en Onderdanen; en (schoon niemand de geschiedenis van zijn Vaderland uit Treurspelen zal zoeken te leeren), dit echter licht der geschiedenis toe, en het kan den oplettende leeren denken, en tot de verbetering van den staat onzer Historiekennis tevens lust en
aanleiding geven. (Bilderdijk r808: r 58- r 59)

Bilderdijks voorkeur ging uit naar thema's uit de Middeleeuwen en in hetzelfde
jaar publiceerde hij twee treurspelen die aan alle vereisten van zijn ideaaltypische
nationale treurspel voldeden: Willem van Holland en Floris de Vijfde. De stof was
getrokken uit de eigen nationale geschiedenis en - in zijn ogen - verheven vorsten
vormden het middelpunt van de handeling. Beide stukken gaven uitdrukking aan
zijn monarchistische voorkeur: centraal stond de strijd tussen een heerszuchtige,
opstandige adel en de zuivere, absolute vorst.
Het gaat hier niet zozeer om de representativiteit van Bilderdijks regelgeving en
ideale invulling van het treurspel, als wel om de invloed die van zijn pleidooi voor
een nationaal toneel uitging. Veel negentiende-eeuwse auteurs verwezen naar Bilderdijks verhandeling, zonder op de verdere details van zijn tragediemodel in te
gaan. Met name twee aspecten werden eruit gelicht: het feit dat nationale stukken
het wezen van de natie dienden bloot te leggen en het feit dat geschiedkundige thema's zich daar het beste voor leenden. Zo spoorde Van Kampen in 1810 alle dichters aan Bilderdijk tot voorbeeld te kiezen: 'Mogten onze tegenwoordige Dichters, in het leveren van krachtige, echt nationaal Hollandsche stukken, het spoor
van den groten Bilderdijk betreden' (Van Kampen 1810: xxxii). Nog een stapje
verder ging een recensent van De Tooneelkijker die de woorden van Bilderdijk
bijna letterlijk overnam:
4 Zie Wiselius 1819: xiii-xiv en Wiselius 1821. Over het neoclassicistische toneel in Nederland rond
1800: Ter Haar 1986; over de toneelopvattingen van Wiselius: De Leeuwe 1986.
5 Over Bilderdijks verhandeling: Van Eijnatten 1998: 459-472.
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De nationale tooneelpoëzij moet ons de natie doen kennen; de ware staat der regering in
de eeuw, waaruit men de daad van zijn treurspel neemt, getrouwen zeer kennelijk voorgesteld worden. Dit maakt het vertoon der gebeurtenissen niet slechts tot zede- maar tot
staatsiessen, beide voor vorsten en onderdanen. [...] Ziet daar de reden van onze vooringenomenheid met de nationale poëzij, en waarom wij bij herhaling der direktie [van de
Amsterdamse Schouwburg, LJ] om wederopvoering vanJacoba van Beijeren, Maria van
Bourgondië, Het beleg van de stad Haarlem, Anthonius Hambroek, Michiel Adriaansz.
de Ruiter, Willem van Holland, en zoo verbondene stukken, blijven verzoeken.'6
Ook bij toneelschrijver en -criticus Arent van Halmael vinden we, ruim dertig jaar
later, nog een verwijzing naar Bilderdijk in zijn poging om het toneel weer in het
teken van 'oorspronkelijkheid' en Nationaliteit' te plaatsen (Van Halmael 184 I: 14).

De rol van de overheid
Maar wat kon men behalve vrijblijvende aansporingen nog meer doen? Een opmerkelijke constante in alle pleidooien is de wijzende vinger naar de overheid: inmenging en financiële steun van overheidswege werden onmisbaar geacht. De verwachtingen waren niet geheel ongegrond, want met name in de jaren 1798-1801 en
1806- I 8 IQ werd het toneel door de overheid naar voren geschoven als een belangrijk middel in de opvoeding van burgers en het kweken van een 'nationale geest'.?
Conform de bepaling in de Staatregeling van 1798 en de daarop gebaseerde Instructie van de Agent van Nationale Opvoeding werd er geld gestoken in personele en materiële voorzieningen van het schouwburgwezen. De Stadschouwburg
in Amsterdam vervulde daarbij een voorbeeldfunctie en werd verheven tot Nationale Schouwburg. In 1801 werd de functie van Agent echter weer afschaft en
kwam er een tijdelijk einde aan de staatsinmenging in het toneel.
Tijdens de bestuursjaren van koning Lodewijk Napoleon, zelf een frequent theaterbezoeker, kreeg het toneel echter weer een vooraanstaande plaats in het cultuurbeleid. Dat vertaalde zich in een flinke financiële injectie: jaarlijks stelde de koning een
ton beschikbaar. Daarnaast werden de Haagse Schouwburg tot Hoftheater en de
Amterdamse Stadschouwburg tot Koninklijke Hollandsche Schouwburg gepromoveerd. De Koninklijke Commissaris en de Minister van Binnenlandse Zaken waren samen verantwoordelijk voor het toezicht op de schouwburgen. Op het conto
van Lodewijk Napoleon kan ook de oprichting van Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten in 1808 worden geschreven. Een van de vier Klasssen, de Tweede, had tot specifieke taak de Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis in de breedste zin van het woord te stimuleren. Zij rekende het ook tot haar taak het Nederlandse toneel te bevorderen
door prijsvragen uit te schrijven - hierover later meer. Na het aftreden van Lodewijk Napoleon in 1810 en de inlijving van zijn koninkrijk bij Frankrijk was de geldelijke steun voor het toneel echter weer van de baan. (Pots 2000: 46).
6 Dit schrijft een zekere N.T.L.E. naar aanleiding van een opvoering vanJacob Simonsz de Rijk van
L.W. van Merken in De Tooneelkijker 2 (1817), 197-198.
7 Over het toneelbeleid van de overheid, zie Pots 2000: 44-47. De informatie uit deze en de volgende alinea is gebaseerd op diens onderzoek ..
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Dat veranderde tijdens het bewind van koning Willem I, die zowel het Haagse
als Amsterdamse schouwburgleven financieel ondersteunde. Verreweg de meeste
subsidie ging naar Den Haag en van de twee huisgezelschappen ontving het
'Théatre Français' weer beduidend meer dan het 'Nederduitsche Theater' (Pots
2000: 74; Van Kalmthout 2004: 56). Het Nederlandstalige toneel had kennelijk een
minder hoge prioriteit voor de koning en moest het met veel lagere budgetten
doen. Mede daarom zien we de roep om systematische overheidsbemoeienis ten
behoeve van het nationale toneel toenemen. De redactie van De Tooneelkijker
(1815 - I 819) een maandblad dat bewust veel aandacht besteedde aan het oorspronkelijk Nederlandse toneel, wees er bijvoorbeeld op dat de overheid via een
actief cultuurbeleid haar steentje kon bijdragen aan het uitbouwen van een nationaal repertoire. Censuur was te allen tijde uit den boze en de beschermde positie
van het Franse toneel, die na de bezetting was gehandhaafd, zou afgeschaft moeten worden ten gunste van de eigen toneelproductie. Verder zouden deskundige
personen, eventueel aangesteld door de overheid, zich moeten toeleggen op het samenstellen van een nieuw repertoire. 8 Ook de hoogleraar Nederlandse taal en welsprekendheid Matthijs Siegenbeek deed een uitdrukkelijk beroep op de overheid
door in 18 I 7 een uitvoerig plan naar de commisaris-generaal van Kunsten en Wetenschappen te sturen. Hij pleitte ervoor de Amsterdamse Schouwburg opnieuw
tot Nationale Schouwburg om te dopen, met financiële steun van de gemeente en
het Rijk. Daarnaast moest er een nieuw repertoire komen, waarbij een nieuw aan
te stellen schouwburgbestuur nauw zou samen werken met het Koninklijk Instituut. Het schouwburgbestuur zou gekozen worden uit leden van het Koninklijk
Instituut en onder het 'opperbestuur' van de Minister van Binnenlandse Zaken
komen te staan. Tot slot diende de regering een jaarlijkse beloning van vijfhonderd
gulden uit te loven voor het beste treurspel over een onderwerp uit de vaderlandse geschiedenis en een blijspel over de nationale zeden en gebruiken. De winnaars
zouden beloond worden met het buitengewoon lidmaatschap van de Tweede
Klasse van het Instituut. Tot zijn teleurstelling ontving Siegenbeek geen reactie
van de overheid, maar dat belette hem niet zijn brief openbaar te maken in De Recensent, ook der recensenten en zo publiekelijk aandacht te vragen voor deze zaak. 9
Siegenbeek was zelf nauw betrokken bij de Tweede Klasse van het Instituut.
Het verbaast dan ook niet dat er vanuit dit Instituut al eerder initiatieven waren
ontplooid om het nationale toneel op een hoger plan te tillen. In 1812 werd door
Bilderdijk al een prijsvraag voorgesteld voor het vervaardigen van een treurspel
over Willem van Beijeren of Karel de Groote te Nijmegen. Io Een daadwerkelijke
uitschrijving van zo'n prijsvraag volgde echter pas in 1816, zonder nadere bepaling van het onderwerp. Gevraagd werd' een Treurspel, dat de Vaderlandsche Toneeldichtkunst zocht op te wekken en aan te moedigen en het getal der goede oorspronkelijke T ooneelwerken te vergrooten' .I I Het treurspel diende aan een aantal
8 A.L.M., 'Middelen tot herstel van het nationale toneel'. In: De Tooneelkijker 2 (1817), 239-254.
9 Zie Siegenbeek 1823. In 1828 verscheen een bewerkte versie in Matthijs Siegenbeek,j. C. WattierZiesenis, eerste toneelkunstenaresse van Nederland, in eene redevoering geschetst. Haarlem 1828: 77100. Zie over Siegenbeeks verhandeling ook Albach 1956: 163-166.
10 Zie Archief Noord-Holland, KNIW, I75/35/r82, nr.6.
II

Een uitvoerig verslag van het verloop van de prijsvraag is te vinden in Verslag Tweede Klasse

1818: 42-69. Het citaat is te vinden in de introductie op het jaarverslag: 15.
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basale vereisten te voldoen: het moest een belangrijk onderwerp behandelen, naar
de regels van' de goede smaak' zijn opgesteld, niet meer dan tweeënhalf uur duren
in de opvoering, minimaal acht handelende personages bevatten en de eenheid van
tijd, plaats en handeling handhaven. '2 In de jury werden vijf leden benoemd: J eronimo de Vries, David Jacob van Lennep, Jonas Daniel Meijer en Samuel Iperusz.
Wiselius. Van de in totaal tien inzendingen was er ten minste één gewijd aan vaderlandse historische stof, namelijk Het verbond der edelen van J. van 's-Gravenweert. Vermoedelijk was ook Pligt verwint vrienschap van een onbekende auteur
gewijd aan een historisch thema. '3 Geen van de inzendingen werd echter een bekroning waardig geacht en daarom volgde in 1818 een hernieuwde uitschrijving,
waarbij driehonderd gulden werd uitgeloofd voor 'het best en in zich zelf voldoende Oorspronkelijk N ederduitsche Treurspel'. '4
Vier inzendingen kwamen er binnen, maar het juryberaad verliep bepaald niet
zonder hindernissen. Zo weigerde David J acob van Lennep zitting te nemen in de
beoordelingscommissie, omdat zijn zoon Jacob meedong naar de ereprijs met een
stuk getiteld Bato, Stamvader der Batavieren! 5 Vervolgens bleek de commissie,
waarin Van der Palm, Siegenbeek, Tollens en Van de Capelle zitting hadden, geen
overeenstemming te kunnen bereiken over de uiteindelijke winnaar. Van de vier
inzendingen konden slechts twee stukken, die beide een episode uit de vaderlandse geschiedenis behandelden, de toets der kritiek doorstaan, namelijk Montigni
van Hendrik Harmen Klijn en Diederijk en Willem van Holland van Jan van
Walré. Twee juryleden wilden het ene en twee het andere treurspel bekronen!6
N a stemming van de aanwezige bestuursleden, waarbij Van Lennep zich opnieuw
van stemming onthield, werd besloten geen van de twee stukken te bekronen. '7
Beide auteurs namen in 1821 vervolgens zelf het inititatief om hun stukken te publiceren, waarbij Van Walré zich getroost zag met het feit dat hij zijn treurspel aan
de koningin mocht opdragen. Genoegdoening gaf wellicht ook het feit dat beide
stukken tot de succesvoorstellingen gingen behoren van de Amsterdamse
Schouwburg - vooral Montigni zou een grote reputatie verwerven.
Het besluiteloze optreden van De Tweede Klasse wekte niettemin ergernis: tot
tweemaal toe werd er geen enkele prijs uitgeloofd. Bilderdijk was zwaar gepikeerd
Verslag Tweede Klasse 1818: 55-56. Zie over het verloop van deze prijsvraag ook Te Winkel
19 2 5: 432-434·
13 Mogelijk gaat het hier om het in 1818 uitgegeven stuk van M. Westerman, De regtvaardigheid
12

van Karel den Stouten, waarin Karel de Stoute de stadhouder van Zeeland, die tevens zijn vriend is,
de doodstraf geeft omdat deze een onrechtvaardige moord heeft begaan. Volgens de commissie was
het stuk echter 'zigtbaar uit de Zuidelijke Provincien afkomstig' (Verslag Tweede Klasse 1818: 49),
wat het weer minder waarschijnlijk maakt dat het om het desbetreffende stuk van Westerman zou
gaan.
14 Verslag Tweede Klasse 1818: 55.
15 Zie de notulen van 28 sept. 1820 (Rijksarchief Noord-Holland, KNIW, 175/98). In het archief van
de Tweede Klasse bevindt zich ook het onuitgegeven manuscript van Van Lennep (RANH, KNIW
175/851r82 a.
16 Zie over de samenstelling van de commissie, waarin ook Wiselius en De Vries om onbekende redenen geweigerd zouden hebben zitting te nemen Olivier Schilperoort 1822: 192. Uit diens verslag
blijkt dat Tollens het stuk van Van Walré had willen bekronen. De twee andere inzendingen waren
Bato, stamvader der Batavieren van Jacob van Lennep enJohanna d'Arc van een onbekende auteur.
Zie de notulen van 6 januari 1820 (RANH, KNIW, 175/98).
17 Notulen 28 sept. 1820 (RANH, KNIW, 175/98).
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over de gang van zaken, omdat zijn echtgenote, Katharina Wilhelmina, tevergeefs
bij de eerste uitschrijving met twee treurspelen had meegedongen. Het ergerlijkste vond hij dat er een openbare bespreking van alle stukken was afgedrukt, waardoor ze voor eeuwig het brandmerk 'afgekeurd' zouden dragen. Bilderdijk ging
niettemin over tot publicatie van de beide treurspelen van zijn vrouw, opdat het
publiek zijn eigen oordeel kon vellen. 18 Nog vier andere deelnemers gingen zelf
over tot publicatie van hun stukken, namelijk Isaäc da Costa, Arent van Halmael,
Adriaan Beeloo en Van 's-Gravenweert. 19 Ook mededinger in de tweede ronde
Van Walré was ontstemd. Waarom was er niet toch een winnaar aangewezen door
een onpartijdige 'scheidsman'? Hij was nog liever overtroffen geweest dan dit: nu
werd hij eindelijk een prijs waardig geacht op zijn zestigste, maar kreeg hij toch
geen prijs! (Van Walré 1821: ix)
Het venijnigste van iedereen reageerde een anonieme auteur in het tijdschrift
Apollo. De scribent wees erop dat de ingezonden stukken 'voortreffelijk' waren,
maar dat' de hoogste letterkundige vergadering in ons Vaderland' niettemin had
besloten om geen beloningen uit te keren. En dat terwijl zowel de dichters als de
beoordelaars mannen van 'niet weinig uitstekend begaafdheden' waren en tot die
taak in staat zouden moeten zijn! De achterliggende oorzaak moest wel zijn dat er
teveel verschillende visies bestonden omtrent de regelgeving van het treurspel en
dat er geen richtlijnen voor het onderwerp waren geweest. Reden te meer voor
Apollo om zelf een prijsvraag uit te schrijven naar 'Eene verhandeling, aantoonende de vereischten van een volmaakt Nederlands treurspel; alsmede een twaalftal,
zoo uitgebreid mogelijke schetsen van treurspelen over onderwerpen uit de Vaderlandsche Geschiedenis'. Erg serieus moeten we deze oproep echter niet nemen,
want gelijktijdig werden ook prijsvragen uitgeschreven voor 'een gros of 144
stuks nieuwe, puike en versch uitgedachte Prijsvragen van allerlei letterkundigen
aard' en 'eene zoo groot mogelijke verzameling van eindrijmen'.2o Dat de beruchte prijsvraag juist in Apollo ter sprake kwam, lijkt niet toevallig: mogelijk haalde
Jacob van Lennep, redacteur van dit weekblad, hier alsnog zijn gram.

De Bataafsche Maatschappij voor taal- en dichtkunde
Behalve de Tweede Klasse was er nog een andere instantie die zich inzette voor het
vaderlandse toneel: de Bataafsche Maatschappij voor taal- en dichtkunde. 21 In 1800
was dit genootschap ontstaan uit een fusie van drie dichtgenootschappen uit Lei-

18 Katharina Wilhelmina deed mee met Ramiro en Dargo, die in 1818 samen werden uitgegeven
met een voorwoord van haar echtgenoot, waarin hij zijn ongenoegen over de gang van zaken uitte.
Over Bilderdijks woede en dit voorbericht, zie ook Van Engelen 1884: 89 en Van der Zwaag 1991:
143. Een uitgebreide beoordeling van alle ingezonden treurspelen is te vinden in: Verslag Tweede
Klasse 1818: 44-56.
19 Het ging achtereenvolgens om Alphonsus de Eerste van Portugal (1818), Het verbond der edelen (18 I 8), Numitor en Amulius (1820) en Antigone (1820).
20 Apollo. Tijdschrift voor den beschaafden stand (29 juli 1828),280 en (26 aug. 1828), 3II.
21 In hoeverre andere genootschappen zich actief inzetten voor het nationale toneel zou nader onderzocht moeten worden. Van den Bergs verkenning van het literaire genootschapsleven in de eerste
helft van de negentiende eeuw zou daarbij als uitgangspunt kunnen dienen (Van den Berg 1986).
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den, Amsterdam en Rotterdam. Evenals de Tweede Klasse had de Maatschappij tot
doel om de Nederlandse taal- en letterkunde te bevorderen. Tollens, die zitting had
in het bestuur van de Rotterdamse afdeling, zag het als een specifieke taak van de
Maatschappij om zich ook voor het nationale toneel in te zetten door prijzen uit te
loven aan de beste toneelstukken en deze te doen opvoeren. 22 De Maatschappij zou
op deze manier 'alle wanstaltige in- en uitlandsche voortbrengselen van het tooneel
kunnen verdringen, en vaderlandsche meesterstukken om stryd naast de uitheemsche kunstgewrochten kunnen doen pronken' (Tollens 1805: xiv).
Zijn wens ging echter niet onmiddellijk in vervulling, want pas in 1821 schreef
de Maatschappij (die inmiddels Hollandsche Maatschappij voor fraaije kunsten en
wetenschappen heette), een prijsvraag uit die specifiek op het toneel betrekking
had. De gouden erepenning ging naar P. van Limburg Brouwer voor zijn ruim 17°
pagina's lange Verhandeling over de vraag: bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betrekking tot het treurspel? Zoo ja, welk is deszelfs karakter?
Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school te volgen, en welke redenen
zouden eene keus hierin moeten bepalen?23 In zijn betoog kwamen alle hiervoor
genoemde elementen samen: het verband tussen de natie en haar letterkunde, het
toneel als middel tot natievorming, de voorkeur voor historische thema's uit de
vaderlandse geschiedenis en tot slot concrete adviezen om de positie van het nationale toneel te versterken.
Van Limburg Brouwer betoogde dat het bezit van een eigen, nationale letterkunde van groot belang was voor een volk dat gehecht was aan 'nationale grootheid'. Niet alleen oorlogsroem, bezittingen en handel waren maatstaven voor de
roem van een natie, maar 'ook op de verdiensten harer Geschiedschrijvers en Redenaars, harer Dichters en Schilders grondt zij een voornaam gedeelte van haar
aanzien onder de volken'. En van alle subdisciplines was het toneel misschien wel
de belangrijkste:
Doch onder alle vakken van Letterkunde is er misschien geen, dat zoo onmiddellijk aan
den roem eener natie, zelfs aan haar bestaan als volk verknocht is, als het tooneeldicht [... ]
Geene dichtsoort vertoont zich zoo luisterrijk als deze; ge ene is zoo naauw verknocht met
het openbare leven der burgers. (Van Limburg Brouwer 1823: 3-5)
De openbaarheid van de opvoering en de directe band met de toeschouwers,
maakten de schouwburg tot een belangrijk trefpunt, ja zelfs, 'de bewaarplaats van
het Palladium van de letterkundigen roem der natie', waar de dichter zijn voortbrengselen voor het oog van het gehele vaderland tentoon gesteld zag (Van Limburg Brouwer 1823: 6).
De voorkeur van Van Limburg Brouwer ging uit naar thema's uit de vaderlandse geschiedenis, omdat het de betrokkenheid van de toeschouwers vergrootte:
22 Over Tollens' rol in de Bataafsche Maatschappij: Huygens 1971, 77-94, specifiek over hettoneel:
93-94·
23 In: Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, dl. 6 (1823): 3179. In het archief van de Maatschappij, dat zich in de Universiteitbibliotheek van Amsterdam be-

vindt, bevinden zich de juryoordelen van de voltallige commissie: H. Tollens, M. Siegenbeek, H. van
Roijen, J. Oosterwijk Bruyn en G. Fabius. Alle leden vonden het stuk de gouden erepenning waardig. Zie Br 8, Bat. Mij.
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het denkbeeld van een tooneel, uitsluitend aan onderwerpen, uit onze vaderlandsche geschiedenis gewijd, bekoort mij: hoe verre de tijd, in welken de gebeurtenissen voorgevallen zijn, ook van ons verwijderd zij, het bekende der namen van plaatsen en personen, het
denkbeeld, dat die geschiedenis op onzen bodem, misschien niet verre van de plaats, op
welke wij ons werkelijk bevinden, gebeurd zij, heeft iets buitengemeen streelends. [...] Wij
gevoelen ons te huis, onze belangstelling is grooter, en hoeveel het op de opwekking en
onderhouding daarvan, vooral bij min beschaafden aankomt, zal ik niet behoeven aan te
toonen. (Van Limburg Brouwer I823: I I 3-I I4)

Om dergelijke toneelproducties te bevorderen dienden er volgens Van Limburg
Brouwer meer prijsvragen te worden uitgeschreven, zoals de Tweede Klasse dat
had gedaan. Bij toekomstige prijsvragen zou men echter niet 'zoo keurig' moeten
zijn om een 'bijna volmaakt' treurspel te verlangen. Men zou in elk geval het beste van de ingezonden werken moeten bekronen (Van Limburg Brouwer 1823: 8182). Verder zou er een betere toneelopleiding moeten komen en de acteurs en actrices dienden beter betaald te worden voor hun prestaties.

Het zuidelijke toneel

De meeste pleidooien voor herstel of verbetering van het nationaal toneel spitsten
zich toe op de situatie in Amsterdam. Daarom is het opmerkelijk dat er ook twee
pleidooien verschenen waarin het zuidelijke koninkrijksdeel expliciet ter sprake
kwam. Zo publiceerde Lodewijk Gerard Visscher (1797-1859) in 1825 Over het
herstel en de invoering der Nederlandsche Taal. De letterkundige werkzaamheden
van Visscher, die eerst als controleur der belastingen werkzaam was in Brussel en
later als hoogleraar in Leuven, stonden sterk in het teken van de toenadering tussen Noord en Zuid. 24 In zijn verhandeling ontwierp hij een compleet programma
voor de Nederlandse taal- en literatuurbevordering in het Zuiden. In de ogen van
Visscher was het van cruciaal belang dat het toneel een meer nationaal karakter
zou krijgen, maar hij bedoelde daarmee iets anders dan Brouwer, tegen wie hij zich
expliciet afzette. 'Nationaal' betekende volgens hem dat de integratie tussen
Noord en Zuid centraal moest staan, ofwel: theaterstukken dienden een grensoverstijgend karakter te hebben. Ondanks de vele initiatieven in het Noorden, was
van een werkelijk 'nationaal toneel' volgens Visscher tot dan toe geen sprake geweest, omdat de meeste stukken uitsluitend voor het Noorden geschikt waren.
Een treffend voorbeeld daarvan waren toneelspelen die' de grootheid der vaderen'
tot onderwerp hadden; deze brachten zelden dezelfde vervoering teweeg in België
als het Noorden. Vooral thema's uit de Tachtigjarige Oorlog waren ongeschikt,
omdat ze de vroegere tweedeling tussen het protestantse noorden deel en het katholieke zuiden benadrukten, waarbij de sympathie altijd uitging naar de noorderlingen:

24 Visscher schreef onder meer het verzoeningsgezinde toneelstuk De verbroedering, of de Hollander en Brabander in een vreemd land (r823) en het weekblad De Argus (r825-r826), dat als voornaamste doel had 'de uitbreiding en beoefening der landtaal zoo veel mogelijk te bevorderen' (zie De
Argus (14 sept. r825: 2).
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Deze voortbrengselen zijn uitsluitend voor Holland geschikt, zij bevatten meest allen een
stilzwijgend verwijt aan Belgien, een verwijt dat men tegenwoordig wel hooren wil, doch
zij bevatten ook meer nog dan dit. Zij roeren den godsdienst aan, en verheffen het protestantismus ten koste van die kerk, welke gewoon is om zich als de alleen zaligmakende te
doen gelden. Met één woord: zij bestrijden de heiligste punten [... ]. In den striktsten zin
zijn zij niet nationaal, zij voldoen niet aan de behoeften der hedendaagsche Nederlanders,
zij komen niet overeen met de tegenwoordige begrippen van verdraagzaamheid, liefde en
eendragt. (Visscher r825: 80)
Het Zuidelijk toneel zou via overheidssubsidies in de gelegenheid gesteld moeten
worden om er anderssoortige stukken tegenover te zetten, die beter aansloten bij
de smaak van de zuiderlingen. Op die manier zou er vanuit het Zuiden zelfs een
gunstige invloed kunnen uitgaan op de Noord-Nederlanders die dan eindelijk
zouden beseffen dan hun toneel 'niet nationaal' was en dat ze er 'een betere wending' aan dienden te geven, aldus Visscher (Visscher 182 5: 93).
Een tweede pleidooi waarin het Zuiden nadrukkelijk ter sprake kwam verscheen
in 1827 in De Vriend des Vaderlands. De anonieme auteur stelde voor om 'een
Nederlandsch tooneel te Brussel' te stichten. 25 Jongelingen uit de Noordelijke gewesten zouden volgens de anonieme auteur maar wat trots zijn om daar hun brood
als acteur te kunnen verdienen, maar belangrijker nog: het zou de verspreiding van
de Nederlandse taal in het Zuiden kunnen bevorderen. Mogelijk kwam ook dit betoog uit de pen van Visscher. Qua teneur sluit het namelijk naadloos aan bij het
hiervoor genoemde: het werd geschreven vanuit een 'grootnederlandse gedachte'
in die zin dat het Noord en Zuid uitdrukkelijk als een geheel werden beschouwd.
Een eerder voorstel tot het stichten van een Nederlands toneelgezelschap in
Brussel was overigens op niets uitgelopen. In 1823 werd op voorstel van de koning overwogen om met behulp van overheidsgeld een Nederlands gezelschap in
Brussel op te richten, dat uitsluitend uit zuidelijke spelers zou moeten bestaan.
Het bleef echter bij plannenmakerij. Volgens Pots was er, afgezien van dit ene
voorstel, 'geen enkel nationaal concept te ontwaren' in het in het handelen van de
koning op toneelgebied; van structurele overheidssubsidie aan zuidelijke toneelgezelschappen was evenmin sprake (Pots 2000: 74-75).26

Balans: een effectief weerwoord tegen 'Duitschlands klatergoud'?
Hoe moeten we bovenstaande initiatieven tot bevordering van het nationaal toneel
nu beoordelen? Was het een krachteloze inspanning van weinigen die nauwelijks
weerklank vond? Wie afgaat op de pleidooien van auteurs die een herstel of verbetering van het nationale toneel bepleitten, is in eerste instantie geneigd te denken
dat er maar weinig schot in de zaak zat: de meeste auteurs hanteerden een toon alsof ze roependen in een woestijn waren. De betoogtrant veranderde immers niet
wezenlijk in de tijdspanne tussen Barbaz in 1805 en Van Halmael in 1841.
25 'Over de vaderlandsliefde, vooral met betrekking tot de Nederlanders in onze dagen'. In: De
Vriend des vaderlands (1827): 44-55.
26 Er was wel sprake van incidentele subsidies aan Zuidnederlandse genootschappen. Hierover zal

Karin Hoogeland, die een dissertatie voorbereidt over de de rol van de overheid ten aanzien van de
letteren in de periode 1795-1825, gegevens publiceren.
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Daar komt bij dat de Tweede Klasse van het Koninklijk Instituut volgens vooraanstaande auteurs een flater sloeg door bij geen van de twee prijsvraaguitschrijvingen voor een oorspronkelijk Nederlandstalig treurspel een winnaar aan te wijzen. Van structurele overheidssubsidies voor 'nationale' toneelinitiatieven was,
met uitzondering van de jaren 1798-1801 en 1806-1810, evenmin sprake - op het
schrijven van Siegenbeek werd althans niet gereageerd en het voorstel van de koning om een Nederlands gezelschap in Brussel op te richten werd niet tot uitvoering gebracht. De vraag in hoeverre toneelauteurs incidenteel op subsidies van de
koning konden rekenen, zou nog nader onderzocht moeten worden.
Wanneer we de blik richten op de feitelijke toneelproductie is het totaalplaatje
echter minder ongunstig. Ondanks de sombere geluiden ging er van de herhaalde
oproepen immers wel degelijk enig effect uit. Verschillende publicaties waren het
rechtstreekse gevolg van de prijsvragen en in voorberichten van vaderlands-historische toneelstukken refereerden schrijvers frequent aan de discussies over de
kwaliteit van het toneel in eigen land. Vaak gaven ze expliciet aan een bijdrage te
willen leveren aan de vorming van een nationaal toneel. 27
Bovendien kan de oogst aan oorspronkelijk Nederlandstalige stukken met een
vaderlands-historische thematiek relatief hoog genoemd worden: tussen 1800 en
1848 werden er minstens 80 van dit type spelen gepubliceerd, onder te verdelen in
42 treurspelen, 22 toneelspelen, 9 blijspelen, 6 taferelen en I zangspel. Op een totaal van circa 23° oorspronkelijk Nederlandstalige spelen is dat een respectabel
aantal (bijna 35%).28 Nog opmerkelijker is dat zich onder de vaderlands-historische stukken verhoudingsgewijs veel spelen met een langdurig of tijdelijk succes
bevonden, zoals Westermans De admiraal De Ruiter te Napels (18 I 5), Wiselius'
De dood van Karel, kroonprins van Spanje (1819), Warnsincks Pieter Dirkszoon
Hasselaar (1821), Muller-Westermans De Admiraal Piet Hein te Delftshaven
(1832), Ruyls Groningen ontzet (1832) en Van Halmaels Radboud de tweede, koning van Friesland (1839).29 Met name het treurspel Montigni (1821) van Hendrik
27 De volgende auteurs geven bijvoorbeeld expliciet aan in hun voorredes een bijdrage te willen leveren aan de vorming van een nationaal toneel: Marten Westerman, De admiraal Ruiter, te Napels
(Amsterdam r8r 5), A. Beeloo, Maria Tesselschade Visscher, op het slot te Muiden (Amsterdam r8r9),
W.H. Warnsinck, De slag op de Zuiderzee in 1573, of de twee stuurlieden (Amsterdam r83 r) en Matthijs Siegenbeek, Willem de Derde, koning van Engeland (Amsterdam r832).
28 Een overzicht is gepubliceerd in Jensen 2006b. Per abuis is hierin bij Het verbond der edelen van
Van 's Gravenweert als publicatiejaar r8r 5 in plaats van r8r8 vermeld. Aan dit overzicht kunnen nog
worden toegevoegd het toneelspel De zelfopoffering van Anthonius Hambroek, predikant op het eiland Formosa van P. Koster Cs-Gravenhage, r832) en het blijspel Eene Noord-Hol/andsche vrijstermarkt in 1696, of Tetjeroen te Schermerhom van C.A. van Ray Cs-Gravenhage r 834). Het drama De
Arteveldes van Adrien van Bevervoorde Cs-Gravenhage r838) is een twijfelgeval: Van Bevervoorde
rekent dit in Gent spelende stuk zelf tot de 'buitenlandse geschiedenis' vanwege de 'tegenwoordige
(welligt nog kortstondige) staatkundige gesteldheid'. Gelijktijdig merkt hij op dat Vlaanderen destijds 'noch tot Holland noch tot België behoorde' (Van Bevervoorde r838, x). Gillhoff noemt nog 4
titels van historische toneelstukken die in de Haagse Schouwburg opgevoerd zijn, maar daarvan heb
ik geen gedrukt exemplaar kunnen traceren, namelijk G. van Enst Koning, Ada, gravinne van Holland, of het slagtoffer van heerszucht (opgevoerd in r827); C.A. van Ray, Frans van Mieris (opgevoerd in r820);Jacob Cats van Zorgvliet, of een meimorgen in 16J2 (opgevoerd in r832 en r833) en
Vaderlandsliefde en huwelijkstrouw, of de Hertog van Alva in de Nederlanden (opgevoerd tussen
r827 en r83r). Zie Gillhoff r938, 200 en 204.
29 Zie Ruitenbeek 2002: 403-4r4. Voor een definitie van spelen met een langdurig of tijdelijk succes ga ik af op de definities zoals gegeven in Ruitenbeek 2002: 27.
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Harmen Klijn verwierf in korte tijd een ongekende populariteit. Een tijdgenoot
sprak zelfs van een 'evenement in de letterkundige geschiedenis': zelden was 'eenig letterkundig voortbrengsel, bij de eerste verschijning, een zoo enthousiastische en schijnbaar zoo algemeene toejuiching ten deele gevallen' (Engelen 1884:
9 1 en95)·
Wie de initiatieven om het nationaal toneel steviger in het zadel te helpen afzet
tegen de feitelijke resultaten, moet dan ook concluderen dat er wel degelijk concrete en significante resultaten geboekt werden. In kwantitatief opzicht mag het
oorspronkelijk Nederlandstalige toneel dan het onderspit hebben gedolven tegen
de overvloed aan buitenlandse vertalingen, met name waar het de vaderlands-historische stukken betrof, was er wel degelijk sprake van een weerwoord tegen
'Duitschlands klatergoud',3°
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De identiteit van Perks maagd
Over de interpretatie van gedichten en de rol van de commentator
Abstract - This paper presents a refutation of the position held by Fabian Stolk (in
a paper in TNTL r22, r), who claims that as an editor of Jacques Perk's Gedichten
(r882) he does not have to take into account any references the earlier publication
of ten of the poems in Eene helle- en hemelvaart (r88r) may have. Special attention will be given to the tide of the poem 'Sanctissima virgo'. It will be demonstrated that it is unlikely to refer to the Virgin Mary, while there are good reasons
to assume it refers to the Cumaean Sibyl.

I

Inleiding

Fabian Stolk publiceerde onlangs in dit tijdschrift een bijdrage getiteld 'Appels,

geen peren. Over tekstversies en tekstinterpretatie'. Daarin reageert hij op een artikel van mijn hand over gedichten van Jacques Perk.' Dat artikel ging over een
tiental gedichten die door Jacques Perk zelf zijn gepubliceerd onder de titel Eene
helle- en hemelvaart, en die - in iets gewijzigde vorm - ook voorkomen in de beroemde uitgave van Perks Gedichten die Willem Kloos in r882 na diens dood publiceerde. Ik heb laten zien dat de betreffende tien gedichten in de door Perk zelf
gepubliceerde vorm veel verwijzingen bevatten naar poëzie uit de Oudheid, met
name naar het zesde boek van Vergilius' Aeneis en naar het elfde boek van Homerus' Odyssee. Die verwijzingen zitten in de motto's en titels van de gedichten, en
ook in de tekst zelf. Daarmee heeft Perk, zo betoog ik, zijn gedichten bewust willen plaatsen in de traditie van een klassieke katabasis, een afdaling in de onderwereld. Stolk heeft nu de vraag opgeroepen in hoeverre je bij de interpretatie van het
werk van Jacques Perk die twee verschillende uitgaven - die van Perk zelf en die
van Kloos - met elkaar in verband mag brengen. Volgens hem moet je daarbij die
twee teksten strikt gescheiden houden. Een standpunt dat ik even radicaal als raar
vind.

2

Wat de lezer wil

Stolk reageerde op mijn artikel omdat ik hem daarin verweten heb aanvechtbare
interpretaties te leveren in zijn editie met commentaar van de gedichten van
Jacques Perk in de 'Deltareeks'. Deze bestaat in een heruitgave van Perks Gedichten zoals die door Kloos in r882 uitgegeven zijn. Daaraan zijn annotaties (blz. r 57200) en een beschouwing 'Ter begeleiding' (blz. 20r-256) toegevoegd, naast een
bibliografie en verantwoording van de uitgave. De commentator staat natuurlijk
altijd voor de vraag wat hij wel en niet in zijn annotaties moet opnemen. De DelRespectievelijk Stolk 2006 en Veenman 2004.
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tareeks heeft daarover echter tamelijk heldere uitgangspunten: 'De uitgaven worden voorzien van een inleidende beschouwing die het werk in zijn historische en
literaire situatie plaatst en die verwijst naar andere publicaties. Woordverklaringen
en inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van nu toegankelijk.'2
Stolk heeft ervoor gekozen in het algemeen sober te zijn in zijn annotaties, en
zijn commentaar bestaat dan ook vooral uit woordverklaringen. 'Inhoudelijke
toelichtingen' leiden immers al snel tot interpretaties, en die wilde hij kennelijk
liever aan de lezer overlaten. Dat is op zich een gezond uitgangspunt, maar Stolk
wil dit wel extreem ver doorvoeren - zoals blijkt in zijn reactie op mijn artikel. Hij
schrijft namelijk dat het in zijn optiek zo is dat je bij het interpreteren van gedichten niet mag zeggen dat iets ergens niet aan refereert) Met andere woorden: als een
lezer de woorden sanctissima virgo ziet staan - want over die woorden ging het dan levert iedere referentie die in hem opkomt in principe een geldige interpretatie. Wie dit vindt is ook van mening dat wetenschappelijke tekstinterpretatie overbodig is, want iedereen mag dan voor zichzelf uitmaken wat een literaire tekst volgens hem voor betekenis heeft.
In de praktijk van zijn commentaar neemt Stolk dit radicale standpunt gelukkig
niet altijd in. Dat is maar goed ook, want de lezer verwacht juist van een commentator dat referenties die minder voor de hand liggen of waar hij zelf niet op zou
zijn gekomen, door de commentator worden aangereikt. Zo leidt Stolk de lezer
met betrekking tot de titel 'Sanctissima virgo' wel degelijk in een bepaalde richting
met zijn annotatie: 'Allerheiligste Jonkvrouw of Maagd. Referentie aan de bezongen geliefde én aan de heilige moedermaagd Maria.'4 Hij vertelt dus waaraan deze
woorden (die in het Latijn overigens niet meer betekenen dan 'heiligste maagd' of
'zeer heilige maagd') volgens hem refereren, en impliciet dus ook waaraan ze niet
refereren. Al betwijfel ik of zijn uitleg juist is, het feit op zich dat hij uitlegt waaraan deze woorden refereren is wel zijn taak als commentator) De lezer vindt het
helemaal niet erg dat het niet aan hemzelf overgelaten wordt betekenis aan deze
woorden te geven; hij wil graag dat de commentator hem helpt te begrijpen wat de
auteur van de tekst bedoeld heeft - want dat is de vraag waar het bij interpreteren
van literaire teksten uiteindelijk om gaat: wat heeft de auteur bedoeld?

3 Filologisch handwerk
De lezer moet er echter wel op kunnen vertrouwen dat de commentator zijn werk
goed gedaan heeft. In het geval van de postume uitgave van de Gedichten van J acques Perk doet zich nu de interessante kwestie voor, dat er van de meeste gedichten meerdere vroegere tekstvarianten in manuscript zijn overgeleverd en dat een
Perk 1999: 279.
3 Stolk 2006: 18.
4 Perk 1999: 170. Stolk verwijt mij dat ik geen onderscheid maak tussen de schrijver Jacques Perk
en het lyrisch subject (Stolk 2006: 18), maar in mijn artikel schreef ik dat ik de dichter in dit geval
'voor het gemak gelijkstel met de ik-figuur' (Veenman 2004: 61).
5 Dat Stolk de vertaling van de woorden met een hoofdletter begint is overigens niet zuiver, want
zo worden de woorden op een tendentieuze wijze al in de christelijke context getrokken waar hij ze
graag in wil plaatsen.
2
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gedeelte - met name de tien gedichten van Eene helle- en hemelvaart - eerder is
gepubliceerd. Ik heb laten zien dat Eene helle- en hemelvaart extra aanwijzingen
biedt om van de betreffende gedichten - ook in hun later door Kloos gepubliceerde vorm! - beter te begrijpen wat Perk ermee bedoeld heeft. Stolk gaat echter zover te beweren dat hij die aanwijzingen als commentator niet mag benutten, omdat Eene helle- en hemelvaart en Gedichten twee verschillende tekstversies zijn.
Natuurlijk had hij dat wél moeten doen. Dat behoort tot het filologische handwerk van de tekstediteur. 6 Daarbij mag het feit dat hij te maken krijgt met tekst in
het Latijn en oud-Grieks zijn onderzoek naar de tekstgenese niet belemmerenJ
Het niet op gemakzuchtige wijze als betekenisloos afdoen van de Griekse en
Latijnse motto's bij Eene helle- en hemelvaart had er toe kunnen - nee: moetenleiden dat er een verband gelegd werd tussen de inhoud van de betreffende sonnetten en het zesde boek van Vergilius' Aeneis. De commentator had dan bijvoorbeeld de overeenkomsten tussen het sonnet 'Intrede' en Vergilius' beschrijving
van het binnengaan van de onderwereld gezien, hij had dan begrepen dat de zin
'Schijnt kermend zich een reus in boei te wringen' in 'De grotstroom' een referentie is aan de eeuwig-gestraften uit de klassieke onderwereld, en hij had dan ingezien dat Perk bij de beschrijving van het varen over de 'grotstroom' Aeneas'
oversteek over de Styx (of Acheron) in gedachten had. En hij had die kennis op de
gebruiker van zijn commentaar kunnen overbrengen.
Het vreemde is dat Stolk ook nu weer inconsequent is in zijn radicale opvattingen, want voor de uitleg van de Griekse titel van het gedicht 'Deinè Theos' grijpt
hij wél terug op een eerdere tekstversie: 'In een poëzieboekje met handschriften
van onder andere de gedichten van "Eene helle- en hemelvaart" had "Sanctissima
Virgo" als motto: Euplokamos deinè Theos, authè-essa, ontleend aan Homerus'
Odyssee, onder andere Boek 10, r. 136.'8 Als hij consequent was geweest had hij
gewoon de vertaling van de twee Griekse woorden gegeven en niet een oudere
tekstversie aangegrepen om te vertellen dat ze uit Homerus komen. 9 Gelukkig
voor de lezer houdt Stolk zich hier echter niet aan zijn al te strikte opvatting en
geeft hij relevante informatie over de titel. Een tekortkoming is wat mij betreft dat
hij niet weet te vermelden dat de woorden op Kirke slaan, en in welk verband dat
feit staat.

6 In haar handboek over het editeren van teksten schreef Marita Mathijsen dat een commentator
moet overwegen of er toelichting nodig is in dit soort gevallen: 'als er duidelijke parallellen aan te wijzen zijn tussen een werk en een ander, eerder geschreven werk, zodat van beïnvloeding gesproken
kan worden (... ), wijst de editeur daarop. De parallellen kunnen zowel het vroeger werk van de auteur
zelf betreffen als teksten van anderen' (Mathijsen 1997= 34 5).
7 Stolk maakt weliswaar geen fouten t.a.v. het Grieks en Latijn, maar dat hij toch niet goed thuis is
in de klassieken blijkt op blz. 200, n. 20 van zijn uitgave waar hij naar aanleiding van Aeneis VI, 667668 schrijft: 'de passage staat bij Vergilius tussen haakjes', terwijl je hoogstens kunt schrijven: de passage wordt door sommige uitgevers van Vergilius tussen haakjes gezet.
8 Stolk heeft gelijk als hij erop wijst dat de fouten in het Grieks bij Stuiveling door de zetter kunnen zijn ontstaan (Stolk 2006: 18, noot 3). Ook in mijn artikel 'Meer dan sfeer' staan inderdaad de nodige fouten in het Grieks, ondanks het feit dat ik twee keer drukproeven heb gecorrigeerd. Daarom
heb ik er deze keer voor gekozen het Grieks te translitereren.
9 Iets vergelijkbaars doet Stolk in een aantekening bij het sonnet 'Opdelving', waar hij voor een
mogelijke uitleg van het woord 'kei' in r. 2 teruggrijpt op een van de handschriften (Perk 1999: 180).
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4 Maria of de SibylIe?
In mijn artikel noemde ik Stolks uitleg van de titel 'Sanctissima virgo' slechts als
voorbeeld van een aanvechtbare interpretatie, die door het serieus nemen van de
aanwijzingen uit Eene helle- en hemelvaart voorkomen had kunnen worden.
Maar in zijn reactie legt Stolk vooral mijn kritiek op zijn interpretatie van dit gedicht onder het vergrootglas. 10 Hij acht het onmogelijk 'dat een gedicht met de titel "Sanctissima virgo" niet naar Maria zou verwijzen'." Ik had daarentegen in
mijn artikel betoogd dat deze woorden ontleend zijn aan Vergilius en verwijzen
naar de Sibylle van Cumae.
Het is waar dat de combinatie van de woorden sanctissima virgo in de Mariaverering voorkomt (al verzuimt Stolk te vermelden waar), en ik wil ook wel toegeven dat de commentator er niet omheen kan daarop te wijzen. In boek VI van
de Aeneis daarentegen komen deze woorden niet gecombineerd voor maar alleen
los van elkaar in de tekstelementen sanctissima vates (heiligste zieneres) en virgo
(maagd) om de Sibylle aan te duiden. Toch zijn er volgens mij goede redenen om
te veronderstellen dat Perk met deze woorden niet naar Maria verwees, maar de
Sibylle in gedachten had.
Om te beginnen moet worden geconstateerd dat Perk vrijzinnig protestants
was. Zijn vader was zelfs dominee, en Perk deelde met hem een 'afkeer van
Rome'. I2 Het voorkomen van Mariaverering - wat uiteraard een typisch roomskatholiek fenomeen is - zou in zijn gedichten dus ongerijmd zijn. In het gedicht
'Madonna' (dat door Stolk in dit verband wordt aangehaald) gaat het er dan ook
juist om dat de ik-persoon de moedermaagd niet wil aanbidden. Wanneer Mathilde hem op haar wijst, leidt dat ertoe dat hij in zijn gedachten niet Maria, maar Mathilde zelf als de moedermaagd aanbidt. I} Meer dan het feit dat Perk in dit gedicht
aan Maria refereert, kunnen we dus niet vaststellen. Wél dat dit het enige gedicht
is in zijn oeuvre waarin hij aan Maria refereert - ook in de tekst van 'Sanctissima
virgo' is er geen enkele verwijzing naar Maria of een rooms-katholieke tekst. '4 Dat
er in zijn overige gedichten vele referenties voorkomen aan andere bijbelse of
christelijke teksten is terecht door Stolk geconstateerd, maar doet er voor de Sanctissima-virgokwestie niet toe.
Dat Perk de woorden sanctissima en virgo als beschrijving van de Sibylle gekend
kan hebben, hoeft geen twijfel te lijden. Perks kennis van de klassieke literatuur
- die door Stolk en anderen nogal gebagatelliseerd iS ' 5 - was vrij behoorlijk. In de
brieven aan zijn vriend en neef Charles van Deventer en aan Carel Vosmaer beschreef hij hoe hij onder meer het tweede boek van Ovidius' M etamorphosen, de
Anabasis en Apomnemoneumata van Xenophon, de Andria van Terentius, Caesar
10 Stolk maakt er nogal een punt van dat ik dit gedicht belangrijk noem 'zonder enige argumentatie'. Maar het is het openingsgedicht van Eene helle- en hemelvaart en kreeg van Kloos een prominente plaats als tweede gedicht in zijn Gedichten-uitgave.
11 Stolk 2006: 19.
I2 Stuiveling 1957: 64 en 71.
13 De historische Mathilde was rooms-katholiek (Stuiveling 1957: I I 5).
14 De aantekening van Stolk bij de titel van het sonnet 'Hemelvaart', die de mogelijkheid wil laten
dat deze titel verwijst naar Maria's hemelvaart, beschouw ik als onzinnig.
15 Perk 1999: 214.
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en het zevende boek van Homerus' Ilias las, al dan niet geholpen door een Franse
vertaling. Ongetwijfeld las hij ook het nodige van Vergilius en Horatius - hij
schreef in ieder geval dat hij ze bewonderde. 16 Dat hij het zesde boek van Vergilius' Aeneis zeker gedetailleerd kende, heb ik in mijn artikel voldoende duidelijk gemaakt.
Daar komt bij dat het sonnet 'Sanctissima virgo' aanvankelijk geen titel had toen
het in 1880 ontstond als vers geïnspireerd door de vriendschap tussen Perk en
Kloos. Perk gaf het pas zijn titel toen hij het tot openingsgedicht maakte van de
krans Eene helle- en hemelvaart. Bij het samenstellen van die krans maakte Perk
de klassieke inspiratie van de gedichten expliciet door het plaatsen van aan de klassieken (Homerus, Vergilius en Ovidius) ontleende motto' s. Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat hij zich toen ook voor de titel van het openingsgedicht door
de klassieke literatuur liet inspireren.
Het ligt des te meer voor de hand dat de titel van het openingsgedicht van de
krans verwijst naar de SibylIe, de priesteres die Aeneas de weg wees, omdat het zo
een pendant vormt van het slotgedicht 'Deinè Theos', een titel die verwijst naar
Kirke, die Odysseus de weg wees. Bovendien heeft het openingsgedicht zo een titel uit Vergilius en een motto uit Homerus, terwijl het slotgedicht een titel uit Homerus heeft en een motto uit Vergilius - een fraai en betekenisvol chiasme!

5 Het snoeiwerk van Kloos

Weliswaar is het verband tussen 'Sanctissima virgo' en 'Deinè Theos' door Klaas
in zijn uitgave van Perks Gedichten in stand gehouden door het ene als tweede en
het andere als voorlaatste sonnet op te nemen, maar de referenties die door Perk in
de versie van Eene helle- en hemelvaart aan de sonnetten waren gegeven, zijn door
hem voor de lezer onvindbaar gemaakt. Omdat Eene helle- en hemelvaart en Gedichten twee verschillende tekstversies zijn, vindt Stolk dat die referenties niet ter
zake doen voor de interpretatie van Gedichten. Hij is van mening dat zijn taak als
commentator van Gedichten ophoudt bij het uitleg geven van de tekst in de versie
van Klaas. De referenties die Perk erin gestopt heeft, maar door het snoeiwerk
van Kloos nauwelijks nog herkenbaar zijn, zijn echter niet opeens verdwenen.
Voor de lezer van Gedichten zijn ze wel degelijk relevant: die wil vooral weten
wat Perk zelf met zijn gedichten bedoeld heeft en is pas op de tweede plaats geïnteresseerd in de draai die zijn uitgever Kloos eraan gegeven heeft. Juist in zo'n geval hoopt de gebruiker van een commentaar niet door de commentator in de steek
gelaten te worden!
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'schamel stuk mens'?
Handicap in regionale literatuur uit de eerste helft van de
tWInugste eeuw'"
Abstract - The discourse on the highly disputed genre of regional fiction is haunted by a fascination for health and sickness. Quite often, regionalliterature is associated with the former, whereas urban literature is said to indulge in the latter. This
article takes a closer look at the representation of dis ab led characters, a phenomenon that is remarkably frequent. There appear to be two dominant visions on disability in play: regeneration (the character's handicap is compensated by its talent
in another field) and degeneration (the character's handicap proves evidence of the
region's devastating isolation). The fact that these conflicting visions can both be
found in regional novels makes it necessary to rethink the conventional definitions
of the genre.

I

Twee visies. 'boeren bruten' en 'gezonde boerenkost'

De genre aanduiding 'streekroman' (of daarmee verwante labels als: 'regionale roman', 'boerenroman', 'roman van het land' en zo meer) functioneert, zowel in Nederland als in Vlaanderen, al sinds jaar en dag als een scheldwoord in het vocabularium van nogal wat zichzelf respecterende, Literatuur met grote L recenserende
critici. Romans die zich tot de landelijke stof beperken zijn per definitie minderwaardig. Al heel vroeg in de twintigste eeuw, precies op het ogenblik dat er in het
kielzog van Stijn Streuvels een nieuwe golf van regionale literatuur aanzwelt,
merkt André de Ridder in de eerste monografie over deze West-Vlaamse schrijver
minachtend op:
Zoo hij niet dat geniepe, primitieve midden vlucht om zich te mengen, zooniet heel het
jaar dan toch een paar maanden, in het stormig, driftig leven eener cosmopolitische stad,
waar de menschen den een van den ander al verschillen en honderde typen zich voordoen
ter studie, met elk zijne bezondere manie of liefde, zijne grillen en gevoelens, zal Streuvels
noodzakelijk zijn gedwongen altijd en eeuwig te blijven draaien en wenden in den zelfden
besloten kring van landnovellekens en landromannekens. (De Ridder 19°7: 40)

Onbeduidendheid is het lot van dit met diminutieven beschreven genre, dat zich
afsluit voor vernieuwing van buitenaf ('besloten kring') en zichzelf almaar herhaalt. Dit type werk stelt psychologisch niet veel voor, want het onderwerp deugt
niet: 'dat er aan die boeren bruten niet erg veel psychologie te verspelen is, dat
* Dit artikel kwam tot stand in het kader van een VNc-project over regionale literatuur dat tussen
2003 en 2005 aan de universiteiten van Maastricht en Leuven werd uitgevoerd. De auteur is momenteel werkzaam als postdoctoraal onderzoeker voor het FWO- Vlaanderen.
I
Als eerste golf wordt doorgaans op het werk van J.J. Cremer en op sommige romans van H.
Conscience gewezen. De tweede golf kwam in Nederland later op gang dan in Vlaanderen, maar
auteurs als Herman de Man en Antoon Coolen zochten wel nadrukkelijk aansluiting bij de Vlaamse
voorgangers.
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weet ik. Daar is niets aan te doen.' (De Ridder 19°7: 65) Streuvels maakt het dan
nog eens extra bont, en schiet ook vormelijk te kort: 'De reeds zoo beperkte wereld der boerenmenschen en der landlieden, verengt Streuvels nog door zijne gestadig impressionistische schrijfwijze - alles is gezien, is opgezet als tableau'. (De
Ridder 190T 66) De auteur beperkt zich tot vrijblijvende observatie, tot loutere
beschrijving dus, weliswaar schilderachtig als een 'tableau', maar zonder diepgang. De Ridder verraadt zijn poëticale achtergrond. Een woord als 'studie', de
fascinatie voor het irrationele, zelfs (maar niet uitsluitend) tot het ziekelijke en
aberrante toe ('driftig', 'manie', 'grillen') en de voorkeur voor het leven' eener cosmopolitische stad' tonen hem als een typisch product van de fin-de-siècle-versie
van het naturalisme. Markant is daarbij tevens dat hij een beroep doet op termen
waarvan betoogd zou kunnen worden dat ze met een inteeltdiscours samenhangen: 'verschillen' versus 'den zelfde', 'zich [... ] mengen' versus 'blijven draaien',
'stormig, driftig leven' versus 'zijn gedwongen'.2 Belangrijk daarbij is dat De Ridder een voor de hand liggende oppositie, namelijk die tussen de primitieve maar
gezonde en eerlijke driften van het platteland tegenover het huichelachtige decadentisme van de stad, onklaar maakt. Bij hem staat het primitieve gelijk met het
'geniepe', terwijl de stad nota bene met een natuurlijke metafoor wordt aangeduid: 'het stormig, driftig leven eener cosmopolitische stad'.
Verwante bezwaren duiken, onder dezelfde of onder een andere noemer, ook
later opnieuw op in het discours over regionale romans, en dat zowel in N ederland als in Vlaanderen. Deze romans beschrijven, zo luidt het dan, een al te beperkte werkelijkheid, vanuit een te oppervlakkige, anekdotische, weinig psychologische visie en in een traditionele, naar volksverhalen neigende vorm die al evenmin weet te boeien. Veel meer dan lectuur voor de grote massa of, vooral in latere
decennia, voor dames, levert het genre niet op. Niet alleen De Ridder (en de groep
rond De Boomgaard), maar ook Gerard Walschap en Marnix Gijsen (in Vlaanderen) en de groep rond Forum 3 (in Nederland) hebben zich op gezette tijden van
deze argumentatie, volledig of gedeeltelijk4, bediend. De oordelen zijn stilaan tot
de vaste betekenis van de term gaan behoren.
Positieve stemmen over regionale romans worden dan ook vrijwel zonder uitzondering in het defensief gedwongen, en dat gebeurt op minstens twee manieren.
Soms probeert men uit alle macht te ontkennen dat het om streekromans gaat.
'Men zou deze romans streekromans hebben kunnen noemen,' zo luidt het dan op
de flaptekst van een omnibus die drie 'streekromans' van Jef Last bundelt, 'zij het
niet dat ze iets meer brachten dan wat men thans onder streekromans verstaat'. De
romans zijn veel méér, want ze vertonen ook 'een sterke sociale bewogenheid',
'een scherpe weergave van een stuk Nederland, een beklemtoning van de eigen
volksdeugden en een stuk nationaal verleden'. (Last 1975) Met andere woorden,
men onderschrijft een aantal van de courante bezwaren, maar koppelt deze concrete romans van Last los van het genre. Anderzijds zijn er ook pogingen om het

Ik dank Wiel Kusters voor dit fascinerende leesvoorstel.
3 Voor een gedeeltelijke reconstructie van het zogenaamde 'regionalismedebat' uit de jaren dertig
verwijs ik naar Van Faassen 2003 en Slegers 2001, p. 217-220.
4 Zo wordt in het Nederlandse modernistische anti-streekromandiscours eerder een teveel dan een
tekort aan psychologie betreurd - of toch zeker een verkeerd ingezette psychologie.
2
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stigma op te heffen. Zo verdedigt de overigens op poëticaal gebied veelal zwijgzame Antoon Coolen zich in een interview met Ad Sassen als volgt tegen Marsmans
aantijgingen in De Nieuwe Eeuw:
De streekgebondenheid en de grondvastheid van een roman zijn allerminst een beletsel
voor de weerspiegeling eener algemeene menschelijkheid, integendeel ze kunnen daaraan
als een krachtig voordeel meewerken, omdat de schrijver met zijn figuren de diepe vertrouwdheid een er verwantschap heeft van grond en bloed, hij ziet de groote drijfkrachten
en bewegingen van het leven te klaarder in hen ..... 'Zij worden nog niet in Purmerend gelezen' zei Marsman. De waarheid ligt eenigszins anders, en juist de regionale roman die
deze litteratuur voor Europa zou afsluiten, dringt door in Duitschland, waar men er als
een welkome verkwikking op reageert! (Sassen 1933-1934: 3I4)

Streekliteratuur is in deze visie allesbehalve naïef of bekrompen, noch op inhoudelijk noch op vormelijk vlak. Op haar manier houdt ze zich bezig met algemeen
menselijke waarheden. Hier vindt men nog de ware kunst: een kunst die zich niet
tot een elitaire, snobistische en leugenachtige 'avant-garde' beperkt. Deze literatuur weet dan ook, dankzij zijn authenticiteit, de doorleefdheid, elke lezer te boeien, en dat zelfs in vertaling.

Eén belangrijke oppositie die in dit debat op gezette tijden in het gelid wordt gebracht, is die tussen gezond en ziek. Regionale literatuur zou een geprivilegieerde
relatie onderhouden met gezondheid, en wordt geregeld gepercipieerd als een
welkome correctie en 'verkwikking', zoals Coolen het formuleert, op de zogenaamd meer kosmopolitisch gerichte maar haar publiek missende literatuur.
Het discours rond het werk van de daarnet al aangehaalde Stijn Streuvels bijvoorbeeld, door tal van vooraanstaande lexica als een van de vertegenwoordigers
bij uitstek van het genre beschouwd (Van Bork e.a., Lodewick, Van Gorp e.a.), is
doortrokken van deze nadruk op het gezonde. Zo stelt uitgever Victor De Lille in
het nawoordje dat hij aan de debuutbundel Lenteleven toevoegt: 'Hij wil met zijn
"gezonde boerenkost" "ons volk weder brengen naar den tijd dat de oudste dochter zonder pinkoogen, in den hoek van den heerd, voor heel het huisgezin, den ruwen gezonden Bijbel voorlas.'" (De Lille 1899: [302]) Streuvels is wel een realist
(en dus modern), aldus De Lille, maar 'in Vlaanderen de enige, de enige goede'. De
Lilles tactiek heeft niet gewerkt, want verscheidene katholieke recensenten waren
in alle staten omdat een katholiek auteur zich met het realisme inliet. De auteur
kreeg daarbij niet zomaar het verwijt naar het hoofd geslingerd dat hij naturalistische viezigheid schreef, maar wel dat hij zich bezondigde aan' ongezond realisme'.
Gacobs 1899) Naarmate Streuvels' ster rijst en zijn naam gevestigd raakt, verdwijnt dit argument in de vergeethoek. Tijdens de huldezitting naar aanleiding
van Streuvels' zeventigste verjaardag bijvoorbeeld stelt Emmanuel de Bom onomwonden: 'Zijn eerste boek Lenteleven heeft zonneschijn, nieuw spetterend en
stroelend leven in ons literair bedrijf gebracht. [... ] Met hem is de zon, de gezondheid gekomen in de beweging van Van Nu en Straks.' (De Bom 1941: 656-657)
De associatie van streekliteratuur met gezondheid heeft vaak alles te maken met
het onderwerp van het genre. Men beschouwt het platteland dan als een soort van
reservaat waar een aantal in de moderne tijd op het achterplan geraakte maar cruciale waarden en kwaliteiten bewaard zijn gebleven. De boerenbevolking wordt
zowel geestelijk als lichamelijk als een lichtend voorbeeld gesteld, en goede litera-
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tuur die dit soort mensen als onderwerp kiest, maakt gezond) Geregeld vragen
positief gestemde recensenten daarbij de nodige aandacht voor de kracht, de
stoerheid, de gezondheid van de primitieve en ruige maar ingoede en echte personages, 'de stugge, stoere mannen en vrouwen uit de sterke boerengeslachten, met
duizend vezelen verbonden aan de Drentse bodem' ([anoniem] 1948: z.p.), 'het
schoonste en sterkste leven, dat van de Vlaamse landman'. (MuIs 195 I: z.p.) Voorbeelden van dergelijke krachtige personages zijn legio, al wordt er lang niet altijd
een morele evaluatie aan verbonden. Herman De Mans dijkgraaf Gieljan Beijen
(Het wassende water (1926)), A.M. De Jongs Bart Verhagen uit de romans De
vreemde broeders (1940), Antoon Coolens Tjerk van Taeke uit Dorp aan de rivier
(1934) en Gerard Walschaps Houtekiet (1939): ze getuigen stuk voor stuk van een
cultus van onaantastbare kracht, vitaliteit en zeker ook mannelijkheid.
In het licht van het voorgaande kan het dan ook wat vreemd aandoen om vast te
stellen dat nogal wat streekromans ook de nodige aandacht besteden aan personages die noodzakelijk door een gebrek worden getekend, omdat ze een mentale en/of
fysieke handicap hebben. Zij komen volgens mij voldoende frequent voor om ze
tot de 'stock' aan personages van het genre te rekenen. Hoe valt de bewondering
voor de (lichamelijk en geestelijk) sterke held te verzoenen met de meer dan occasionele belangstelling voor personages met een handicap ? Wat is de functie van deze
personages, is hun betekenis voor het verhaal meer dan het aanbrengen van wat couleur locale, meer dan het belichamen van de typische functie van de dorpsidioot ? In
wat volgt bekijk ik een paar personages met een handicap van wat dichterbij.

2

Handicap en 're-generatie'

2.1

'dat maakte hem tot een kind des Lichts'

In 193 I verscheen bij Kok (Kampen) de lijvige roman Rozenhof Een verhaal uit
het Friesche volksleven van Idsardi. Gerben Idses van der Ploeg, de Friese godsdienstonderwijzer die achter dit pseudoniem schuilgaat, was met dit 'verhaal uit
het Friesche volksleven' niet aan zijn proefstuk toe. Al vanaf 1913 schreef hij,
eveneens in het Nederlands, een lange rist soortgelijke verhalen, met titels en ondertitels als Manke Murk. Een verhaal uit het Friesche volksleven (1928),Jo van
5 Zeker - maar volstrekt niet uitsluitend - in het nationaal-socialistische discours, zoals zich dat
onder meer in verscheidene 'poëticale' bijdragen aan De Schouw. Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer, gewijd aan het kulturele leven in Nederland manifesteert, is deze opvatting sterk aanwezig: 'Uit een wereld van ontaarding en overkultuur verlangt de mensch terug naar den staat der eenvoud en onschuld, waaruit hij oorsprong nam. Omdat deze zuiverheid in de landelijkheid het best
bewaard is, wordt de opwekking tot terugkeer naar de natuur vanzelf een aanprijzing van het boerenleven.' Dat kan wel eens verkeerd lopen, zo gaat Van Ham verder, wanneer al ontspoorde auteurs
zich aan het genre wagen: 'Deze belangstelling voor het boerenbestaan draagt echter vaak de kenmerken van onnatuur, omdat de lofzang op het buitenleven niet wordt aangeheven door hen, voor
wie hij een vanzelfheid is, maar door hen, die van de natuur vervreemd bij de natuur genezing zoeken
voor hun verziekt bestaan.' (Van Ham 1942: 437) -waarbij meteen opnieuw de nadruk opvalt op het
authentieke, het echt doorvoelde en spontane. Gelukkig, aldus Van Ham, is er 'in het genre nooit zoo
iets sterks en gezonds geweest als nu zich de belangstelling van den schrijver richt op den grond en
het werk, op den boer en zijn geslacht.' (Van Ham 1942: 439)
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Straaten: een verhaal uit het volle leven (1926), Ons Anneke. Een verhaal uit het
dorpsleven in Friesland (1925) en Mooie Marie: een verhaal uit het Friesche volksleven (1918). In zijn boeken beschrijft hij steevast het wel en wee van brave maar
soms dwalende dorpelingen in het (bij mijn weten fictieve) Friese dorpje Hoogterp. Zo voert hij in Rozenhof onder anderen de dominee en zijn gezinsleden, de
dorpsdokter en zijn verpleegster/toekomstige vrouwen de mentaal gehandicapte
Hannes ten tonele. Over deze laatste wil ik het hier hebben:
Toen de schemering over de velden kwam en de arbeiders van hun landwerk huiswaarts
keerden, stond Ds Laurman op het bordes van Rozenhof, van af den weg met open mond
aangestaard door 'Hannes de gek', zooals de straatjeugd hem noemde, die daarop, zoo
vlug zijn kromme beenen het hem toestonden, het dorp in liep, om aan elk, dien hij tegen
kwam, te vertellen, dat de dominé van de Kleine kerk op bezoek was gegaan bij Ds Mansveld, waar Boukje woonde en waar opgeschoten jongens hem wel eens mee plaagden, omdat hij zoovaak [sic] van haar een appel kreeg. En het scheen alsof de misdeelde stakkerd
in zijn omfloersd zieleleven iets van blijdschap voelde, omdat die twee dominees bij elkaar
kwamen en de hooge kerkmuren niet in staan waren hen van elkander te scheiden, al was
het dan ook, dat oudere en wijzere menschen hierover het hoofd gingen schudden, om het
een bedenkelijk teeken te achten, dat op die manier alle verschil wegviel. (Idsardi 193 I: 42)

Hannes wordt gekenmerkt door een onophefbaar verschil: een psychisch gebrek
dat in dit citaat expliciet een pendant vindt in een fysiek gebrek ('kromme beenen'). Hij is anders dan de anderen, en behoort dus tot geen enkel collectief. Immers, zowel jongeren als ouderen worden nadrukkelijk als groep beschreven ('de
straatjeugd', 'opgeschoten jongens', 'oudere en wijzere menschen'), maar geen
van beide groepen nemen hem in hun midden. Voor de jongeren is hij een object
van spot, de ouderen zijn het niet met hem eens. Deze afstandelijkheid contrasteert fel met Hannes' eigen, erg open houding, die blijkt uit de manier waarop hij
het nieuws gaat rondvertellen ('aan elk, dien hij tegen kwam', dat wil zeggen, zonder onderscheid), alsook uit het gevoel dat de verteller bij Hannes vermoedt ('het
scheen alsof de misdeelde stakkerd in zijn omfloersd zieleleven iets van blijdschap
voelde, omdat die twee dominees bij elkaar kwamen'); dat de verteller zijn uiting
nuanceert middels het modale hulpwerkwoord 'schijnen', is trouwens veelzeggend: ook de vertellerspositie wordt in zekere zin gekenmerkt door afstand.
Hannes' oprechte en kinderlijke blijdschap om de verzoening van dominees die
tot twee verschillende types protestantisme behoren, staat lijnrecht tegenover de
mening van 'oudere en wijzere menschen', die immers erg veel waarde hechten
aan het verschil. Nochtans sluit de mening van Hannes, nu al, aan bij wat in deze
roman uiteindelijk positief zal worden bevonden en waarvan het standenoverschrijdende huwelijk van de goede dokter met zijn deugdzame verpleegster tegen
het eind van de roman als het culminatiepunt kan worden beschouwd: verschillen
- of ze nu van sociale (standenverschil, verschil in opleiding), levensbeschouwelijke (verschillende vormen van het protestantisme) of lichamelijke (handicap) aard
zijn - zijn niet absoluut. Gaandeweg verwerven steeds meer personages (en de lezer) het inzicht dat dit personage veel meer in zijn mars heeft dan aanvankelijk
werd gedacht en beweerd: 'Hannes is een onnoozele jongen, maar voelt teer en
heeft soms wonder diepe gedachten, waar een ander niet eens aan toe komt', luidt
het dan. (Idsardi 193 I: 74) Hannes' onverwachte superioriteit betreft trouwens
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niet alleen het gevoelsleven, maar ook de praktische wereld. Wanneer het er écht
op aankomt, en een mens in nood vervoerd moet worden, geeft hij namelijk blijk
van grote schranderheid:
Toen vloog de gedachte aan die slede van baas Feikema, waarmede de planken en palen
voor de groote tent van de ijsclub naar de baan gevoerd moesten worden, hem door het
hoofd en vóór iemand anders op dit idee kwam, had hij zijne plannen gevormd. Verwonderd keek de een naar den ander, toen hij naderde. Dat nu zoo'n idioot dat doen moest.
(Idsardi 1931: 112)
Ook dit optreden doet de achting voor hem stijgen, en de mededorpelingen belijden hun mea culpa: "'Hannes is niet gek," zei Arjen, "en maakt ons allen beschaamd.'" (Idsardi 1931: 112) Hannes wordt opnieuw tegenover de groep ('ons
allen') geplaatst, maar deze keer ligt het probleem niet bij hém, maar bij de groep:
Hannes doet wat de groep had moeten doen maar verzuimde. Zijn gedrag is waardiger voor de groep dan dat van de eigenlijke leden zelf. Zoals wel vaker het geval
is, laat ook deze streekroman zien hoe collectieven werken: hoe ze tot stand komen, hoe ze zich restrictief opstellen, hoe ze zich herschikken. Het bestaan van
streekromans die een metablik werpen op het functioneren van groepsvorming
maakt dan ook duidelijk dat de stelling dat alle romans binnen het genre een xenofoob, intolerant wereldbeeld uitdragen, niet correct is.
Een passage aan het eind van het boek laat zien hoezeer Hannes opgeklommen
is in ieders aanzien:
Vanaf dien dag sprak niemand meer van Hannes' den gek', maar was het, alsof elk eerbied
voor hem kreeg. De straatjeugd plaagde hem niet meer, en de dienstmeisjes hadden geen
grapjes meer tegen hem, en elk had voor Hannes een vriendelijk woord. Was het niet alsof hij onder hoogere bescherming stond, zoodat zelfs Dr Bloem en de Zuster [...] hem met
onderscheiding behandelden? Toch was de verklaring van dit alles voor de ingewijden
heel duidelijk. Met het enkele talent, dat hij had, was hij gaan woekeren en dat maakte hem
tot een kind des Lichts. (Idsardi 1931: 316)
De jongen is zijn spottende bijnaam kwijt en geniet ieders vriendschap. Hij gooit
de conventionele hiërarchie overhoop. Immers, zelfs de hiërarchisch hoogst geplaatsten in het dorp, de dokter en de zuster, behandelen hem 'met onderscheiding'. Het 'verschil', dat de ouderen en wijzen zo belangrijk vonden, wordt opgeheven én vervangen door een nieuwe, maar dan positieve onderscheiding. 6 Bovenal draagt het boek de overtuiging uit dat elk mens, al is hij dan zo nadrukkelijk
'anders dan de anderen' als Hannes, zich, ondanks (of dankzij?) zijn beperkingen,
kan opwerken tot een 'kind des Lichts',7
6 Streekromans zijn erg dubbel in hun omgang met verschil. Enerzijds schetsen ze het beeld van een
regionale gemeenschap die erg strak gestructureerd is (het verbod op een standen- of geografieoverschrijdend huwelijk bijvoorbeeld is een wel bijzonder courant thema), maar anderzijds verraden ze
opvallend vaak een fascinatie voor opheffingen van hiërarchie. Af en toe worden die opheffingen
zelfs positief geconnoteerd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de marginale figuur van Cis den Dooven
uit Dorp aan de rivier van Antoon Coolen (1934), wiens vriendschap door de dorpsdokter wordt
verkozen boven die van de burgemeester.
7 In de slotzin van Manke Murk laat Idsardi hetzelfde gebeuren. Getekend door gebrek - 'Doch
bovenal was hij in den volksmond bekend als "Manke Murk", omdat tengevolge van een heupziekte
in de jeugdjaren zijn eene been eenige centimeters korter was geworden en hij sindsdien het leven
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'Had een simpel mens zulke ogen?'

H.]. Van Nijnatten-Doffegnies werd om haar enorme productiviteit in het genre
wel eens de 'koningin van de streekroman' genoemd. Uit 1936 dateert Grond, waarin wordt beschreven hoe de oude boer Duumke (eigenlijk heet hij Berthus) Piepenbroek onder de rook van de oprukkende grootstad een boerderij probeert draaiende te houden. Dat valt niet mee: doordat zijn medeboeren hun grond verkopen,
raakt hij omsingeld door de stad. Toeristen en wandelaars overspoelen ongegeneerd
zijn akkers en erf, met alle gevolgen van dien: ze vertrappelen zijn oogst en verstoren de landelijke levenspatronen. Erger nog vindt Duumke de verandering in zijn
eigen midden. Noch zijn twee oudste dochters, Tonia en Aaltje, noch zijn vrouw
Miet hebben 'boerenbloed' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 12), zoals ook blijkt
wanneer hij een van zijn bloedeigen dochters met haar verloofde uit de stad betrapt
temidden zijn bloeiende planten: 'Ze trapte niet op het koren, ze trapte op zijn hart!
Hoe was het mogelijk, hoe kon een boerendeern zo'n zonde begaan!' (Van NijnattenDoffegnies 1936: 76) Ze zijn de boerderij zo langzaam maar zeker aan het bederven
door tal van nieuwigheden uit de stad binnen te brengen: 'de petroleumlampen stonken, electriek moest er komen'. (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 8)
Duumke ziet de in veel streekromans conventionele zingeving van het boerenbestaan - de identieke herhaling van het oude trotse geslacht - voor zijn ogen verdwijnen. Tonia en Aaltje hebben immers voor stadse partners gekozen, en zijn
enige zoon is naar de missie vertrokken:
Voor wie werkte hij nu, voor wie verdedigde hij zijn grond, zijn huis? Voor Tonia, die
trouwen ging met een reiziger ... ? wat voor goeds was daar van te verwachten? Voor Aaltien, die verkeerde met een kruideniersbediende en nog in geen jaren aan trouwen denken
kon? ... (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 12)

De keuze van beide dochters is veelzeggend. Reizigers worden in streekromans
bijna altijd gewantrouwd: omdat ze door hun mobiliteit onophoudelijk ruimtelijke grenzen overschrijden en in een nauw contact staan met het vreemde dat de regio bedreigt (ze brengen het vreemde binnen: vreemde waarden, technologie,
koopwaar van elders, enzovoort), omdat ze een vrij vaag omschreven beroep hebben en dus minder duidelijk geplaatst kunnen worden in de sociale orde, en ten
slotte vaak ook omdat hun beroep - verkopen - te duidelijk op economische
waarden gebaseerd is en de liefde van de boer voor zijn land en oogst tactloos
commercialiseert. En dat een boerendochter beneden haar stand trouwt ('kruideniersbediende') met iemand afkomstig uit een andere ruimte (winkeliers=dorpsof stadsmensen) die ook al met geld bezig is, wordt door de boerengemeenschap
in regionale romans al evenmin in dank afgenomen.
Duumke heeft echter nog een derde dochter, een 'nakomertje':
Dan bleef Peuzeltien over ... ach, Peuzeltien, heel onverwachts was ze er nog achteraan gekomen ... na twee stevige dochters had hij weer gehoopt op een flinken zoon en toen ... een
hinkende doorging.' (Idsardi I926: 5) - weet Murk uiteindelijk toch het ware geluk én een vooraanstaande positie in de gemeenschap te veroveren: 'Want Murk en Pleumje waren beide door Gods genade kinderen des Koninkrijks geworden en gingen anderen vóór op den weg naar omhoog. Waar
het eeuwige vrede is.' (Idsardi I926: 327)
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miezerig, mager ding, wat een Peuzeltien, had hij gezegd, toen ze na veel angst en zorg in
het leven gebracht was ... Peuzeltien was het gebleven, ook, toen ze allang de wieg uit was.
Het bleef een raar modelletje, het leek wel of ze niet omhoog dorst te groeien ... een gek
propje op kromme benen, altijd geplaagd en uitgelachen door de zusjes, door Miet, die het
niet goed verkroppen kon, dat zij zo'n lelijk kind had. Peuzeltien kon niet aan het praten
komen; ze lachten al, als ze met haar ogen begon te knipperen, ze lieten haar geen kans,
toen ze eindelijk iets zeggen kon, stotterde ze verschrikkelijk. Dat werd weer een gelach
en geplaag zonder eind ... neen, Peuzeltien had het niet altijd plezierig, het was jammer,
want het was een goed deerntien ... zonde alleen dat ze geen jongen was. (Van NijnattenDoffegnies 1936: 12)
Dit misvormde meisje krijgt door haar zussen een echte assepoesterrol opgedrongen, met de bijhorende ruimte overigens. 8 Nochtans blijkt van meet af aan dat
Peuzeltien de enige waardige boerendochter is. Zo is ze oprecht bezorgd wanneer
de zeug moet baren, vat post in de stal en neemt de nodige en juiste maatregelen.
De vader gaat terug in huis, bij de andere dochters, maar hij beseft: 'eigenlijk zou
ik veel liever bij de zeug en bij Peuzeltien blijven, daar binnen werd het een late
drukke avond .. .' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 22) Ook wanneer er een nieuwe, onbetrouwbaar lijkende waakhond komt, bewijst Peuzeltien haar geschiktheid. Zij lapt de waarschuwing om het dier met rust te laten aan haar laars: 'Het
was toch eigenlijk flauw, om zo bang te zijn voor een beest aan een ketting, wat
kon hij doen? Vroeger was zij toch ook de enige, die den stier uit de wei dorst te
halen, de knechten bedankten er voor.' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 70) Belangrijk is uiteraard ook dat Peuzeltien in het citaat de mannelijke knechten de
loef afsteekt: ze is blijkbaar toch een waardige 'zoon'. Binnen de kortste keren eet
de hond uit haar hand. Ze heeft er ook een verklaring voor: 'Minoe, de poes, die
zo schuw was, dat ze niet eens in de keuken kwam omdat iedereen haar lelijk
vond, ze zeien mormel tegen haar en schopten haar weg toen ze nog klein was en
den stier staken ze met de riek, omdat ze bang waren en niet bij hem in het vak wilden gaan. Misschien was het met de hond ook zo gegaan, was hij bij slechte mensen geweest, die hem ranselden.' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 70)
Dergelijke 'tests', waarop haar moeder, haar zussen en hun partners steevast falen en die soms een onmiskenbare mise-en-abîme-functie vervullen, maken steeds
duidelijker dat het achteruitgeschoven Peuzeltien de bondgenote is die Duumke
zoekt. De eerste die dit inziet, is Dirk, de minst slechte van de beide schoonzonen.
Wanneer Peuzeltien - of beter: 'Peuzel', want net als Hannes bij Idsardi krijgt ze
nu een meer eervolle naam - zich opmerkelijk manhaftig toont na de brand die de
hoeve vernield heeft, denkt hij:
Die Peuzel, had hij altijd gedacht, net als Aal, dat ze zo'n beetje achterlijk, niet helemaal
snik was, zo zonder veel besef tussen mensen en dingen voortleefde ... ; had een simpel
mens zulke ogen? Het leek een ander Peuzel, die hij van morgen voor het eerst zag, een

8 'Toen de knechten weggingen, had Peuzeltien hun kamertje - een kaal hokje met een maanvormige ruitje, afgeschoten van de deel- in gebruik genomen. De grote deerns kwamen nog dikkels een
nacht slapen, ze hadden haar kamertje op de zolder niet af kunnen staan aan Peuzeltien, stel je voor
dat zulke deftige dames als zijn dochters nu waren, in de stank van koeien- en varkensmest moesten
slapen!' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 22)
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handelende, verstandige Peuzel, wie het hart zo maar uit de ogen keek ... (Van NijnattenDoffegnies 1936: 122)
Anton, de partner van Tonia, moet het al gauw aan den lijve ondervinden wanneer
Peuzeltien zijn bevel naast zich neerlegt:
God nog an toe, stel je voor, dat zo'n half gaar kind nog praatjes kreeg ook! 'Je gaat, en
vlug een beetje', hij pakte haar bij de arm, maar ze rukte zich los en terwijl ze hem vol aankeek, zei ze effen: 'Ik blief bie voader!'. (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 124)
Na de brand trekken Duumke en Peuzeltien noodgedwongen in bij Tonia en Anton. Koerkamp, een degelijke jonge boer, brengt hen weg. Bij het afscheid biedt
die aan: 'as 't oe te bar wordt in stad, dan kom moar mien kant uut, doar is ploats
zat ... ook veur oe, Peuzeltien, za'k moar zeggen .. .' (Van Nijnatten-Doffegnies
1936: 129) Zijn uitnodiging betreft de gelijkgestemde vader én dochter en verenigt
hen dus nu al. De band wordt steeds hechter. Wanneer Duumke zijn akkers heeft
verkocht bijvoorbeeld, is Peuzeltien de enige aan wie hij het bedrag verklapt:
'Morgen moest hij naar Peuzeltien, zij was de enige die het weten mocht, dat ijselijke getal: Honderd acht en negentig duizend vijfhonderd gulden!' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 158) De eenzaamheid van het meisje wordt stilaan opgeheven; de collectieven herschikken zich.
Deze Koerkamp wordt door Duumke een erg geschikte jongen gevonden.
Wanneer hij kort na de brand naar zijn akker gaat kijken, bijvoorbeeld, blijkt
Koerkamp die VOOr hem te hebben gemaaid omdat hij het 'zunde' vond de oogst
verloren te laten gaan. Duumke beseft: 'Goeie vent, zo'n zönne most ie ' ehad hebben [... ] Koerkamp was een echte boer met hart VOOr het gewas en hart voor een
mens ... een best jonk.' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 136) Wanneer hij en
Koerkamp uiteindelijk besluiten om samen te gaan boeren op een boerderij drie
Uren van de stad verwijderd, zegt Duumke: 'Ik wil ook nêet da'j doot of ik den
baas bin en ieje den knecht, wie moet zo völle als compagnons worden; nog bêter,
ikke den vader en ieje den zönne.' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 194) Peuzeltien past niet in dit plan; hij meent immers dat ze een stads meisje is geworden:
'Peuzeltien is een best deerntjen, [... ] moar ik weet nêet vaste of ze het in stad ook
nêet prettig vindt'. (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 195) Hij vergist zich nogalzoals het deze boerse King Lear betaamt - en Koerkamp ziet dit al snel in, wanneer het hem 'door het hoofd schoot, dat Duumke wel erg kortzichtig wezen
moest, als hij veronderstelde dat Peuzeltien een stadsjuffer geworden was'. (Van
Nijnatten-Doffegnies 1936: 199) Hij vraagt het meisje dan ook om mee te komen
als hulp, en zij stemt toe. Wanneer Duumke van ver ziet dat Koerkamp een VrOUW
in stadse kledij meebrengt, slaat hem de schrik om het hart: 'er zat iemand naast
hem ... een vrouw in een blauwe jas met een zwart bontkraagje en een toddig hoedje op het gladde haar! De bibber sloeg hem in de benen .. .' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 210) Maar dan herkent hij haar, en uitgerekend aan een van de gegevens
omwille waarvan zij eerder als misvormd werd beschouwd: 'Nu klom ze achterwaarts van de wagen ... hij herkende haar dikke boerenbenen ... Peuzeltien ... Peuzeltien!' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 210) Het bondgenootschap tussen
Duumke, Koerkamp en Peuzel tien is definitief, net zoals het veelzeggende eerherstel van dit gebrekkige personage: 'Met Peuzeltien in ons midden, kuwwe alles.' (Van Nijnatten-Doffegnies 1936: 211) Het meisje is geen geïsoleerde sukke-
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laar meer: ze maakt - zeer nadrukkelijk - deel uit van een' ons'. Een nieuw collectief is ontstaan, of beter, een oud collectief herrijst uit zijn as door de onechte leden uit te sluiten: Tonia, Aaltje en Miet zijn de titel 'boerendeern' niet waard en
worden dan ook achtergelaten. Pas veel later krijgen ze te horen waar Duumke en
de zijnen heen zijn getrokken. Overigens bleek het verschil tussen beide groepen
niet enkel uit de mentaliteit en de tests, maar ook uit het taalgebruik: de boeren
spreken dialect, de verstedelijkten zo goed en zo kwaad het gaat Algemeen Nederlands. Wat meteen aantoont dat het gebruik van dialect in streekromans ook al
een bredere functionaliteit heeft dan het kruiden van het verhaal.
2.3 Van Peuzeltien tot Peuzel

In streekromans worden opvallend vaak van dit soort 'gebrekkige maar nobele' figuren opgevoerd.9 Een fysieke handicap is daarbij doorgaans een te overwinnen
obstakel, een belemmering waarmee het personage moet leren leven. Een mentale
handicap is soms ook in zekere zin een zegen, omdat hij een kinderlijke, onbevooroordeelde ingesteldheid garandeert. De functie van dit soort personages is
doorgaans dubbel. Enerzijds worden zij 'geregenereerd': ze doorstaan een test en
bewijzen daardoor dat ze wel degelijk uit het goede hout zijn gesneden. Meer nog,
vaak blijken deze aanvankelijk geïsoleerde personages de normen en waarden die
de gemeenschap in ere wenst/meent te houden, beter in acht te nemen dan de gemeenschap zelf. De 'marge' - en gezien dit soort personages in nogal wat romans
nevenpersonages zijn, wordt deze marginaliteit ook verhaaltechnisch gerealiseerd
- is zo het centrum geworden.
Anderzijds betekent het voorkomen van deze personages op zich een test voor
de gemeenschap, die zich al dan niet solidair kan tonen. Naarmate de verschillende leden van zo'n literaire dorpsgemeenschap zich anders opstellen, ontstaat er
een geleding binnen de personages. De andere personages profileren en onderverdelen is dan ook vaak een belangrijke narratieve functie van deze categorie.
De representatie van dit soort personages en van hun 'rehabilitatie' is merkwaardig constant. Steevast zijn er 'tests' en wordt het 'underdog' -personage in kwestie
uitgespeeld tegen de gemeenschap, die, zij het schoorvoetend, haar ongelijk toegeeft.
Een dergelijke schuldbekentenis past binnen het christelijk waardenstelsel dat aan
deze romans ten grondslag ligt. Vrijwel altijd ook ontleent het personage zijn aanvankelijke identiteit aan het gebrek, maar na de erkenning door de gemeenschap komt
daar verandering in. 'Hannes den gek' verliest zijn epitheton, 'Peuzeltien' wordt de
au sérieux te nemen 'Peuzel', de 'scheefnek' 'Lorken' uitPoldervolk wordt 'Laura'
en 'boerinne' nadat ze manhaftig een onbetrouwbare meid de deur heeft gewezen.
Een analyse van dit type personages in een aantal streekromans bevestigt, met andere woorden, een bestaande opvatting: het genre van de streekroman is eenzijdig
en herhaalt zichzelf. Nochtans zijn er ook nogal wat streekromans die dit sjabloon
duidelijk niet gebruiken. In wat volgt ga ik daar dieper op in.
9 Te denken valt bijvoorbeeld nog aan 'Dwaze Martin' uitJermolijn vanJ.H. Eekhout (1944), aan
de 'scheefnek' 'Lorken' in Poldervolk van Raf van Hulse (1940), aan 'Pietje' in Heilig Pietje de Booy
van Herman de Man (1940) of aan de daarnet al vermelde 'Manke Murk' uit de gelijknamige roman
van Idsardi en aan 'gekke Floris' uit Wier van Jan Campert (1935)'
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Handicap en 'degeneratie'

3.1 'dr. Van Tijen beweert, dat de mot er van binnen in zit'

Klaas Norel, avonturier, veelschrijvende journalist maar in de eerste plaats productieve (jeugd)romanschrijver, is één van de velen die zich in hun literaire werk
aan de afsluiting van de Zuiderzee hebben gewijd. In I938 verschijnt van zijn hand
Aan dood water. De laatste dagen van een eiland, waarin hij het wel maar vooral
het wee beschrijft van de bewoners van het eiland Urk. De roman verhaalt hoe de
geïsoleerde vissers gemeenschap daar geconfronteerd wordt met enorme veranderingen. De afsluitdijk berooft de mensen van hun traditionele broodwinning (zeevisserij), en de drooglegging van grote stukken polder zorgt ervoor dat zij niet
langer op een eiland leven. Aan het begin van het boek is er nog geen vuiltje aan de
lucht. De Urker jongens en meisjes gaan, zoals het hoort, samen wandelen 'om
Top':
De handen van de jongens, die een week lang alleen in visch gewriemeld hebben, mogen
dan in mollige meisjesarmen knijpen .... En ook dáárbij knipoogt de vuurtoren: goed zoo,
jongens, goed zoo - floep! - Urk vrijt Urk, straks trouwt Urk Urk en nooit een anderfloep! (Norel 1938: 8)

Onder hen bevinden zich ook Mar en Riekelt, die in de loop van de roman zullen
huwen. Hun eerste kindje is voor Riekelt een troost: 'Als Mar de kleine op haar
schoot had of als hij het kind in zijn armen hield, vergat Riekelt de ellende van
consenten en vischacten en kuilverboden. Dan was hij niet meer de verschoven
visscher, maar de blijde vader.' (Norel I938: I48) Daar komt echter verandering
in: 'Mar had het eerst gemerkt, dat er iets niet in orde was. Vreemd, had ze gezegd.
Het kind lacht niet.' (Norel I938: 148) Aanvankelijk gelooft ze haar moeder, die
aanmaant wat geduld te hebben, maar al gauw begint ook de moeder te twijfelen.
Mar wil zekerheid:
Er was een vreemde onrust in Mar geslopen. Ze had aan het kind van J annechien gedacht,
aan gekke Dorus, aan de simpele dochter van Gert en Femmegien. En op een dag had ze
het wicht meegenomen naar het spreekuur van den dokter. Bij het onderzoek had ze strak
naar diens gezicht gekeken. Toen wist ze het al. [...] "t Is net als met het kind van Jannechien,' zei ze met groot stelligheid. Dit had de dokter toch verrast, en hij had toegegeven:
'Ik vrees het ook!' (Norel 1938: 148-149)

Die avond gaat de dokter naar de dominee om schaak te spelen en te praten (het
lijkt wel een knipoog naar Coolens Kinderen van ons volk):
De dokter had het over inteelt. 'Het moet er hier van komen op het eiland. Dat trouwt
maar in elkander om. Neven met nichten. Het heele eiland is familie van elkaar. Het percentage tuberculeusen is hier hooger dan normaal. Er zijn nogal wat achterlijken en idioten; de inteelt is er voor driekwart aan debet. En de straatschenderijen, de dieverijen, de
drankzucht bij een deel van het volk, ik geef ook daarvan de schuld aan onvoldoende
bloedmenging.' 'Zou daar dan niets aan te doen zijn?' vroeg de dominee. 'Niets! De ellendige regel van Urk trouwt Urk, belet dat er ooit versch bloed inkomt. Doodjammer is
dat. De Urkers zijn een prachtvolk in menig opzicht. Kerels als boomen; zeelui zooals je
nergens vindt. En er zijn vrouwen, sterk, goed van postuur, met een heel knap uiterlijk.
Maar in haast elke familie komen gedegenereerde typen voor, en de degeneratie van het
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ras moet hand over hand voortgaan. Zoolang Urk eiland blijft komt daar vast geen verandering in. Het wordt hoog tijd dat de inpoldering begint. Dan zal er wel frisch bloed komen.' (Norel 1938: 149)

De al dan niet vermeende degeneratie wordt door dit personage dus ingezet als argument voor de inpoldering. Het is nu niet langer de vuurtoren, maar de nieuwe
klok, dat symbool van de moderne tijd, die het credo verkondigt: 'De nieuwe klok
kwam in het jaar dat de droogmaking begon, en hij spreekt van de hoop op nieuw
en krachtig leven, die Urk vervult.' (Norel I938: 208) Wanneer de inpoldering uiteindelijk een feit is, krijgt ditzelfde koppel nog twee kinderen: 'God heeft aan Mar
en hem, na Jelle, nog twee kinderen gegeven, een jongen en een meisje, en deze zijn
beide recht van lijf en leden en ze hebben een helder verstand. Mar en hij hebben
vaak samen gedankt voor de weldaden.' (Norel I938: 227-228) Het lijkt erop alsof het feit dat de regio ontsloten wordt op zich al volstaat om die regio weer gezond te maken.
In Zuiderzee vanJef Last is de kwestie eveneens aan de orde. De aan de afsluitdijk werkende ingenieur Brolsma stelt vragen bij de werkelijkheid van de schoonheid van de Zuiderzeebevolking waarmee zijn folkloreminnende vriend Minnema
zo hoog oploopt:
En toch, wat een prachtig ras, zooals ze daar voortstappen met hun gouden halsknoopen
en de ouderwetsche gedreven zilveren gespen op hun wijde pofbroek. 'Geuzenkoppen',
schrijven ze in de boeken, 'kerels van Piet Hein en De Ruyter'. Kan 't waar zijn, wat dr.
Van Tijen beweert, dat de mot er van binnen in zit? Degeneratie door inteelt, een maximum aantal gedegenereerden, idioten, drankzuchtigen en tuberkulozen? (Last 1934: 66)

Ook al ziet hij, net als Minnerna, de schoonheid van de Urkers, toch acht hij het
niet uitgesloten dat 'de mot er van binnen in zit'. Het isolement van de regio leidt
op natuurlijke wijze tot de ondergang. Met andere woorden, daar hebben de ingenieurs noch de moderne tijd schuld aan. Deze opvatting wordt later in de roman
herhaald door De Rook, het (communistische) gemeenteraadslid onder wiens invloed de homoseksuele Urkse vissersjongen Theun op het vasteland komt te
staan:
Jullie kleederdracht is mooi. De laatste tijd zijn er hoop en van jelui die hun knoopen uit
armoede in de lommerd gebracht hebben. Is een konfektiepak in zoo'n geval niet beter
dan een Urkerdracht zonder knoopen? Jullie eiland is mooi. Voor vreemdelingen die 't alleen van buiten zien. De tering heeft het aangevreten van binnen. Schulden, drankzucht,
t.b.c., degeneratie, - zie je soms ergens zooveel ongelukkige menschen als juist op Urk?
Daar zijn wij geen schuld aan. Dat doet de tijd. Alles wat eens mooi was kan oud en ziek
worden en daardoor gevaarlijk. (Last 1934: 170)

Dé attributen bij uitstek waarmee de regio zich profileert, de klederdracht, moeten dus worden afgelegd en vervangen door het moderne, massaal geproduceerde
en dus vervangbare 'konfektiepak' . Het 'binnen' is aangevreten door de tering, en
enkel het openstellen naar buiten toe kan dat verhelpen. Het is in de roman geen
onverdeeld euforisch scenario, en er gaat veel verloren, maar er zit blijkbaar niets
anders op.
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De kwestie van degeneratie speelt in sommige Zuiderzeeromans ook op een niveau dat dat van de personages overstijgt. Bij Johan Theunisz bijvoorbeeld wordt
een en ander niet geënsceneerd als een gesprek tussen personages, waarbij minstens één van de gesprekspartners een 'geleerd' personage betreft (dokter, ingenieur), maar de verteller beschrijft de bevolking rond de Zuiderzee in romans als
Vloed. Roman uit het visschersleven (1925) en Verloren volk uit 1933 in hun geheel als totaal verpauperd, kortzichtig, willoos, passief en gelaten berustend. Eén
van de weinige wat meer ondernemende personages uit Verloren volk bijvoorbeeld, Jannes, is erin geslaagd om een goede alternatieve baan op de kop te tikken
ergens in het binnenland, maar hij is zo kortzichtig om ontslag te nemen wanneer
hij over goede vangsten hoort: ' [... ] 'k hew m'n ontslag 'vreegd. We hewen alles
op de trein zet. Morgen komt het heele boeltje hier ......... Diezelfde middag werd
de laatste greep grond in de opening gestort: de afsluitdijk was één ......... De Zuiderzee was dood .... .' (Theunisz 1933: 282) De personages doen weinig meer dan
kibbelen over geld, roddelen en bij de pakken neer zitten, en hun geloof blijft dode
letter - een slaafs en kritiekloos herkauwen van weinigzeggende formules, die ze
desnoods zelf uit hun duim zuigen. Zelfs de intrigerende stijl waarin deze romans
zijn geschreven, ademt deze visie uit: herhalend, met veel ruimte voor bijzonder
weinigzeggende conversaties en eindeloos uitgerekte maar in feite totaal onbelangrijke scènes. En dat op een ogenblik waarop volkskundigen als D.]. Van der
Ven de Zuiderzeevissers met veel ijver en zorg naar voren probeerden te schuiven
als dé laatste vertegenwoordigers van de oer-Nederlander ... 10

3.2 'Woa-goa-je-tè?'
Een grootscheeps project met een even grote internationale uitstraling als de
drooglegging van de Zuiderzee is in die tijd in Vlaanderen niet te vinden. Nochtans is er wel een roman die, zij het op een veel kleinere schaal, een verwante thematiek behandelt: de in 1927 verschenen roman De teleurgang van den Waterhoek van de hand van Stijn Streuvels. De titel vat het verhaal samen: de eigen zeden en het eigen karakter van de bevolking van de 'Waterhoek', een door de Schelde geïsoleerde gemeenschap, zijn ten dode opgeschreven wanneer er een brug
wordt gebouwd. 'Lamme Treute', die overigens een interessante voorloper is van
het 'hoopje mens' Valeer in De kapellekensbaan van L.P. Boon, is een van de afstammelingen van deken Broeke, de sterke man binnen deze sterk geïsoleerde gemeenschap:
Zij mieken deel uit van één en hetzelfde ras, met eigen aard en zeden, waren vooral gesteld
op hunne onafhankelijkheid en hielden vast aan de oude gebruiken en geplogenheden die
als oervaste overleveringen, door 't een geslacht na het ander, in stand en eere gehouden
werden. Onder elkaar hadden zij in hooge mate het gevoel van samenhoorigheid en 't bewustzijn dat zij van één en 't zelfde maagschap afkomstig waren, één geheel uitmieken, en
aan zich zelf genoeg hadden. (Streuvels 1999: 15)
Dat is altijd al zo geweest: 'Sedert onheugelijke tijden had men er ondereen vermaagschapt, in verren of nauwen graad verwant, zoodat er onder heel de bevol10

Zie hiervoor Wieringa 1998: 80.
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king amper een half dozijn verschillende familienamen bekend waren, en ieder er
een eigen aarnaam droeg'. (Streuvels 1999: 17) Huwelijken met of kinderen van
buitenstaanders worden gewantrouwd en afgekeurd. Bewoners die deze ongeschreven wet doorbreken, moeten de gevolgen daarvan dragen. Broekes eigen
dochter bijvoorbeeld had in Frankrijk 'een aap gevangen' (Streuvels 1999: 10), en
'hij vermaledijdde zijne dochter om nooit meer onder zijne oogen te komen'.
(Streuvels 1999: 10) Het kind, Mira(belle) geheten, is hem een doorn in het oog.
Het isolement wordt ook ruimtelijk ingegeven: men woont er afgescheiden van
het dorp aan de overkant van de Schelde, en de enige verbinding met het vasteland
wordt gevormd door een veerpont. Dit veer wordt bediend door Broeke zelf, die
aldus een dubbele functie heeft: hij is de leider van de gemeenschap, en hij bepaalt
dankzij zijn veermanfunctie ook letterlijk wie die gemeenschap binnen en buiten
kan. Wanneer de buitenwereld met plannen komt om een brug aan te leggen, stelt
de gemeenschap zich onder de leiding van Broeke te weer.
Aanvankelijk verloopt alles voorspoedig: de vreemde landmeters worden door
Broekes jongste en meest heldhaftige zoon, Lander, en enige handlangers de rivier
ingegooid - eentje sterft de verdrinkingsdood - en het gevaar lijkt gekeerd. N ochtans gaan de plannen gewoon door onder leiding van de jonge ingenieur Maurice.
Broeke krijgt het steeds moeilijker. De weerstand binnen de Waterhoekgemeenschap, geconcentreerd rond schoonzoon Sieper, neemt zienderogen toe. Zijn medestanders nemen gestaag af in aantal. I I Zijn meest waardevolle bondgenoot, Lander, vliegt voor de betere tijd van zijn leven de gevangenis in en verdwijnt uit het
verhaal. Ongeveer halfweg schieten er maar een paar medestanders meer over
De enkelen die met Broeke tegen den gevel geschaard, onder 't euzie schuiling zochten om
den dag lang in de "richting" uit te kijken, waren zijne getrouwen [...] Deze hier waren de
minderheid, zochten sterkte en steun in elkaars gezelschap. (Streuvels 1999: 146)

Maar zelfs hen speelt hij kwijt. Broeke raakt aangewezen op haar die hij als zijn
voornaamste vijandin beschouwt ('hem [=Maurice] verdwazen, baloorig maken,
van 't werk afkeeren, aan eene sletse vernoozelen, dàt was het middel, en Mira 't
geschikte schepsel om hem dat te lappen!' (Streuvels 1999: 204)) en op zichzelf.
Sieper betrapt Broeke bij zijn eigenhandige sabotagepoging en slaat hem neer,
hem daarbij voor het leven verminkend. Hij doet nog altijd alsof hij de baas is,
maar 'voortaan bestonden de dingen alleen nog in zijne gedachten, hij praatte enkel nog met de kinderen: 't liefst van al met Treute den lamme in zijn kakstoel,
dien hij heele dagen gezelschap hield, en aan wien hij op aandoenlijke wijze zijn
gemoed luchtte en zijn illusies mededeelde'. (Streuvels 1999: 162-163)
Helemaal op het einde van de roman is de brug een feit. Broeke is zijn gezag
kwijt en zijn beroep, dat hij desondanks toch koppig blijft uitoefenen, is zinloos
geworden: 'Heele dagen voer de deken met de pont ingebeelde reizigers op de
Schelde over en weer, en verwachtte ieder oogenblik de ongedaante achter zijn
rug, in een rammeling van ijzer en steen, te hooren neerdonderen.' (Streuvels
1I
Of de Schelde, een niet-menselijke actant waarvan Broeke alle steun verwacht, werkelijk meehelpt, is bij de moord op de ingenieur nog onduidelijk. Lander en zijn handlangers gaan de vreemdelingen te lijf, en dan lijkt het alsof de Schelde meevecht: 'Terzelfder tijde ging allenthenen de mist aan
't wentelen, aan 't zieden, aan 't loeien, gelijk kokende stoom .. .' (Streuvels 1999: 5 I) Daarna echter
laat deze bij herhaling 'onverstoorbaar' genoemde helper het onmiskenbaar afweten.
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1999: 273) Hij houdt nog twee gezellen over: de Schelde ('Schelde, houd u goed,
hij oude rosse! gromde hij voortdurend; trek er u niets van aan; toon dat wij de
baas zijn!' (Streuvels 1999: 272)), die hem al de hele roman door in de steek laat
maar waarin hij nog altijd gelooft, en de Lamme Treute: 'Nu meer dan ooit was de
oude Broeke zich zelf gebleven: heel dien dag had hij met Treute op de pont gestaan, van de brug afgekeerd, recht voor zich uitgekeken, zonder iets te willen zien
of hooren'. (Streuvels 1999: 272) Die helpt hem bij zijn zinloze bezigheid: 'Gauw,
Treute, de hoorn trompt aan 't veer, we moeten den ketting lossen om de schepen
door te laten.' (Streuvels 1999: 273)
Dat Broeke uiteindelijk enkel nog een 'gedegenereerd' personage naast zich
heeft, is belangrijk. Dit gegeven kan namelijk worden geïnterpreteerd als een narratieve demonstratie van Broekes ongelijk. Hij verdedigt immers een geïsoleerde
gemeenschap, waarin onderlinge huwelijken de norm zijn, en niet iets waartegen
gewaarschuwd wordt. Lamme Treute is in zekere zin het levende bewijs dat Broeke op een doodlopend spoor zit, dat zijn project nergens toe leidt. Ironisch genoeg
is de enige zin die de jongen kan uitbrengen nu net een vraag naar de bestemming:
'Woa-goa-je-tè?'.
Al zegt en doet de jongen zo goed als niks, de rol die hij vervult in het verhaal is,
binnen deze interpretatie, cruciaal. Immers, één van de meer dominante 'boodschappen' in het verhaal is onmiskenbaar de treurnis om al het mooie dat verloren
gaat door de komst van de brug. 12 De aanwezigheid van de gehandicapte Treute
stelt die boodschap bij door aan te tonen dat dat mooie eigenlijk al niet meer bestond ... Intrigerend is uiteraard het contrast tussen de subversieve betekenis die
dit personage schijnt te dragen en de beperkte narratieve rol die het in de loop van
de tekst heeft gekregen. Meer dan een passieve sukkelaar is Treute namelijk nooit:
'de lamme Treute zat in zijn stoel buiten te verzonnen en riep naar al wie hij zag,
met de dwaze uitdrukking op zijn schendig verwrongen smoel, eeuwig hetzelfde:
"Woa-goa-je-tè?" 't eenige dat hij uitbrengen kon.' (Streuvels 1999: 227) Mira
misbruikt de sukkelaar om zich af te reageren: 'Treute, de lamme, die de oogen
nooit dicht deed om te slapen, was de eenige in huis die Mira's opzet [nI. om te
vertrekken] gadesloeg. Dien gaf zij nu, voor te vertrekken, en uit loutere boosheid, twee ferme muilperen tegen den puppekop, omdat zij haar wraak op hem
wilde uitwerken'. (Streuvels 1999: 12) Op een soortgelijke passieve manier is
Treute aanwezig tijdens de vrijpartijen van Mira en Maurice:
Er bleef hem alleen nog de hinderlijke gewaarwording bij 't zien van den idioot in zijn
kinderstoel, die hen, met de verbazing op het domme gelaat gadesloeg, en hem verontrust
had als de ongewenschte getuige hunner verboden handeling, - 't verwijt van zijn geweten ... Met een afwerend schouderschokken, had zij hem gerustgesteld, met een gebaar:
'Hij zal het niet voortvertellen, zijne tong is lam.' (Streuvels 1999: 195)

12 'Met 't vernieuwde uitzicht was er, dien eigensten dag op het gehucht ook nog iets anders vergaan: de geest en het wezen zelf van den Waterhoek er uit weggevaren - dingen die gemaakt schenen
om eeuwig onveranderlijk te blijven bestaan. En in hunne baloorigheid schenen de menschen die het
ondergingen, het niet eens te vermoeden, waren gereed om dat "nieuwe" op te nemen, het zich aan te
passen, de voorgetrokken richting te volgen, zonder te weten dat er hun eigen aard en raseigenschap
bij teleur gingen, zij met de heele wereld gelijk worden moesten, en de periode van hun bestaan er
door afgesloten werd.' (Streuvels 1999: 272)
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De beschrijving is merkwaardig consequent (en beperkt): Treute is iemand die enkel kan observeren - weinig meer dan een gelaat, met ogen die nooit dicht gaan.
Communiceren echter is onmogelijk, en hij ondergaat de daden van de andere
personages. De femme fatale Mira is dan ook in alle opzichten tegengesteld aan
Lamme Treute. Merkwaardig is dat zij nu net het product is van bloedvermenging: haar vader is 'die "onbekende" uit Frankrijk'. (Streuvels 1999: 10) Paradoxaal genoeg wordt zij desondanks typischer geacht dan wie dan ook voor de
Waterhoek. Niet voor niets wordt ze al gauw 'onze Mira' genoemd, "t geen op
den Waterhoek gold als de grootste onderscheiding, iets als een eeretitel, en het
bewijs dat zij in achting en aanzien stond.' (Streuvels 1999: 42) Alleen al de naamsverandering toont aan hoe zij 'eigen' gemaakt wordt: het Franse MirabelIe wordt
vervlaamst tot Mira.
3.3 Van MirabelIe tot Mira

Naast het 'regeneratie-discours' lijkt in verscheidene streekromans dus ook een
'degeneratiediscours' te spelen. De handicap wordt daarbij niet als een gebrek gezien dat overwonnen kan worden, ja zelfs een kans biedt, maar wel als het bewijs
van de ontsporing van een regionale gemeenschap. In twee gevallen gaat het om
een nevenpersonage, dat geen actieve rol vervult in het verhaal, maar desondanks
toch een belangrijke, 'evaluerende' functie krijgt. Zijzelf doen weinig of niets, ze
'zijn' er gewoon, maar hun verschijning en de mate waarin zij met een ander personage worden geassocieerd, geven een oordeel aan. In het geval van Norel gebeurt dit zeer expliciet, door een interpreterend 'professioneel' personage als
spreekbuis te laten optreden. Of de voorgestelde interpretatie van de Treute-figuur in De teleurgang van den Waterhoek inderdaad steek houdt, is echter moeilijk te zeggen. De aandacht voor de vele gebrekkigen op de Waterhoek en voor de
triomferende maar ras onzuivere MirabelIe is wel opvallend, maar de 'boodschap'
wordt in elk geval op een veel minder expliciete manier aangebracht dan in de Zuiderzeeroman van N orel het geval was.

Besluit
Gebrekkige personages komen mijns inziens genoeg voor om ze als categorie tot
de stock van personages van streekromans te rekenen. I3 Deze categorie blijkt daarbij een aantal vaak terugkerende kenmerken te vertonen. Zo zijn de personages opvallend vaak nevenpersonages, die ondanks hun beperkte rol toch van groot belang
kunnen zijn bij de interpretatie van het verhaal. Vaak dienen zij om de hoofdpersonages te karakteriseren: de mate waarin die zich met het ongelukkige personage
verbinden (of waarin ze het juist mijden), schetst hun eigen geestesgesteldheid. Aan
de beschrijving van hun specifieke handicap wordt, ook als het nevenpersonages betreft, vaak veel aandacht besteed. Dat blijkt tevens uit het grote belang van de naamgeving, waarbij het personage samenvalt met zijn handicap ('gekke Floris', 'manke
13 Het is opvallend dat dit soort personages ook voorkomen in romans als De metsiers (Hugo
Claus) of Abel Gholaerts (L.P. Boon), die tot op zekere hoogte aansluiten bij de traditie van de
streekroman. Bennie uit De metsiers wordt op die manier meer dan een verwijzing naar Faulkner.
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Murk'). Voorts is het opvallend dat er geregeld een soort 'lijsteffect' optreedt, waarbij de ongelukkigen uit het dorp als het ware in de vorm van een 'stoet van rariteiten' worden voorgesteld. 14 Ten slotte blijkt de oorsprong van het gebrek geregeld
belangrijk te zijn voor de duiding van het personage. Ik geef nog twee voorbeelden
die tot nog toe niet aan bod kwamen. De seksueel geobsedeerde en mentaal gehandicapt lijkende Fompe, 'dien aapachtige jongen met zijn varkenshaar' (Fonteyne 1937:
68) uit Polder van N.E. Fonteyne is een bastaardbroer van de mannelijke hoofdpersoon, 'een onwettige zoon die Kobus' vader, Fluppe, gehad had bij een meid, en
die hier voor inwonende knecht doorging'. (Fonteyne 1937: I I - I 2) Die meid was
Wanne, een halve heks ('goor wijf met stijve haarklissen en grauw gelaat' (Fonteyne 1937: 69» uit 'het schuwe gehucht' (68), 'hetluizengehucht' (Fonteyne 1937: 68)
- de afwijkende komt dus nadrukkelijk van elders, zowel geografisch als sociaal en
genetisch. Anders dan bij Norel het geval was, heeft hier dus de vermenging van verschillend bloed, en niet inteelt, voor ontsporing gezorgd. InPoldervolk van Raf van
Hulse acht de verteller het dan weer nodig om een scene in te lassen waaruit blijkt
dat het gebrek van Laura, een misvormde nek, zijn oorzaak vindt in een ongeluk bij
de geboorte, en niet in een fout van het bloed: 'Ik ben er vast van overtuigd dat uw
gebrek slechts ontstaan is bij uw geboorte'. (Van Hulse 1940: 13 I) Dat spoort met
de bedoeling van deze 'politieke tendensroman in nationaal-socialistische zin'. (De
Geest & Vanfraussen 2005: 149)
Anderzijds wordt uit deze beperkte analyse wel duidelijk dat streekromans hetzelfde type personage op minstens twee radicaal verschillende manieren evalueren. Deze vaststelling is belangrijk, omdat ze ingaat tegen de vrij algemeen aanvaard geraakte opvatting dat streekromans erg eenzijdig zouden zijn in hun voorstelling. De sjablonen waarvan het genre zich bedient, zijn heterogener dan men
zou verwachten; zij worden aangepast aan het kader waarbinnen de roman geschreven wordt. Het is daarbij opvallend hoe gemakkelijk streekromans zich laten
inpassen in de meest uiteenlopende denkrichtingen, alsook hoe ontvankelijk zij
zijn voor andere discoursen. De manier waarop handicap bij Idsardi wordt weergegeven, sluit bijvoorbeeld aan bij een geloofsovertuiging die naastenliefde en bescherming van de zwakkeren predikt. 15 Uit Norels werk spreekt dan weer een fascinatie voor de moderniteit en vernieuwing.
De verbinding van handicap met degeneratie is, hoe veelzeggend het ook is dat
het precies in de jaren '30 met zoveel nadruk opduikt, beslist niets nieuws. Decennia daarvoor was het naturalisme er al door gefascineerd. Degeneratie werd
daarbij beschouwd als het gevolg van de neerwaartse spiraal van de evolutie, van
overgeërfde afwijkingen en van de ellendige omstandigheden waarin mensen leefden .. 6 In de streekromans van latere datum die ik besprak, wordt dit naturalisti14 'Er waren de bulten, de kreupelen, de twee dwergen, de zeven zotten, welke den godganschen
dag hun leven op straat overbrachten, overal te zien waren en in elk huis vrijen toegang kregen'
(StreuveIs 1999: 15); 'Langs de gansche dorpsstraat tot aan de kerk staan nu overal groepen menschen
bijeen. [...] De bochel van Marijnse, de zes gruwelijke dochters van VerhuIst uit 't Achterom, dat kind
van Roelse met zijnen horrelvoet, Gekke Floris met zijne lichte oogen en troebel verstand, Lein Lap,
die jeneverdamp voor zich uitwalmt.' (Campert 1935: 181)
15 Sommige van Idsardi's romans werden in het Engels vertaald en gepubliceerd door EerdmansSevensma Co., een uitgever die zich in die tijd specialiseerde in theologische boeken. Het in 1919 gepubliceerde Pretty Marie is daarvan een voorbeeld.
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sche thema echter ingepast binnen de met het genre geassocieerde oppositie tussen
eigen/vreemd, binnen/buiten. Degeneratie is een gevolg van het isolement van de
streek, van een gevaarlijk ver doorgevoerde en door xenofobie gevoede klemtoon
op eigenheid. Dat leidt tot een vaststelling die, althans in het licht van bestaande
visies op dit zogenaamd conservatieve genre, toch wel onverwacht is: in sommige
boeken die tot het genre zelf behoren, wordt kritisch gereflecteerd over het verheerlijken van het eigene. Op basis van de representatie van 'handicap' kan dus een
onderverdeling binnen het genre worden gemaakt: romans die de voorkeur geven
aan het verdedigen van de gezonde eigenheid, tegenover romans die, meer of minder expliciet, meer of minder radicaal, voor het openbreken van de ongezond geworden regio door middel van de moderniteit schijnen te pleiten. Wat in dit laatste type romans als ongezond wordt voorgesteld, is één van de typisch geachte
kenmerken van het genre.
Ik wil eindigen met twee opmerkingen. Ten eerste is het onderscheid tussen de
beide onderzochte types, de 'degeneratieromans' en de 'regeneratieromans', niet
altijd helder. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de figuur van Fliepo in 'Het leven en
de dood in den ast' van Stijn Streuvels. Is dit 'schamel stuk mens, met een zak van
een broek om de lutterbenen, een wanstaltig gelaat, met hazenlip en een paar
weiogen' (Streuvels 1972: 728) een seksueel gefrustreerde idioot, zoals de verteller
en de medepersonages hem zien? Of beschikt hij over een kinderlijke verbeeldingskracht en een fijn gevoel? Hij is immers de eerste die inziet dat de landloper
Knorre echt in nood is, en hij is de enige die een werkelijke oplossing ziet uit de
ellendige toestand waarin deze arme arbeiders zich bevinden. 17
Ten tweede rijst de vraag wat de consequenties zijn van de hier onderzochte
tweespalt binnen het genre. Mogen we, ondanks de boodschap dat de regio opengebroken dient te worden, nog wel van streekromans spreken? Zijn het romans
die een modernistisch wereldbeeld uitdragen - en dat in sommige gevallen, zoals
bij Last, ook in een allesbehalve klassieke vorm doen? Of moeten we de bestaande definities van het genre, die vrijwel zonder uitzondering gebaseerd zijn op hetzelfde handjevol bekende teksten, bijstellen? Dit naïef geachte genre geeft dan bij
herhaling blijk van een metareflectie over de opposities die het structureren.
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MATRIJS SANDERS

De melodie van het denken
Polemisten en professoren in de literatuurkritiek van het
Interbellum: een terreinverkenning
Abstract - In literary historiography there has been little or no attention for literary criticism by academie critics during the interbellum. This article offers an analy-

sis of the concepts of literature and critical styles current among this group of critics, by describing their opinions in contrast with the dominant opinions held by the
literary and critical avant-garde in periodicals like De vrije bladen and Forum.

I

Inleiding

Toen E. du Perron in april 1933 de boekpublicatie voorbereidde van zijn polemische essay Uren met Dirk Coster, voegde hij aan zijn traktaat dertien 'Stellingen'
toe op een afzonderlijk ingelegd vel 'als gebruikelijk bij het akademies proefschrift'. I De voorpret over deze stellingen 'waarover de kritiek dan lullen kan'
deelde Du Perron tussen 19 en 22 april met Fred. Batten, G.H. 's-Gravesande, H.
Marsman, S. Vestdijk en Menno ter Braak! Op 27 april reageerde Ter Braak op
het rondgestuurde velletje: de stellingen klonken wel erg academisch en de bedoelingen van zijn vriend kwamen beter uit 'door je toon in het geschrift zelf [... ].
Maar als experiment is het wel grappig.'3 De voorlaatste stelling luidde:
De grote beoefening door de z.g. jongeren van het essay, is kenmerkend voor een periode
van onzekerheid, waarin bovendien alles in de scheppende kunst reeds gedaan lijkt. Het is
het vaststellen van bestaande, en tegelijk het zoeken naar nieuwe waarden, waarvan een
volgende generatie profiteren kan. Zij die 'zoeken', doen voor een groot deel het werk
voor hen die direkt al schijnen te hebben 'gevonden' en binnen de rust van deze staat
scheppend werkzaam zijn. Het is maar wat men onder 'dekadentie van de kunst' verstaat.
De verbinding met de hoofdtekst van Uren lag voor de hand: Du Perrons essay
was immers de finale diskwalificatie van Dirk Coster als essayist. Terwijl de ware
essayist zich voedde met twijfel, leefde Coster bij de burgerlijke zekerheden die
zijn 'middelmatige voorlichters-intelligentie' hem ingaven. Hoe pover stak Costers opstel over Dostojevski niet af tegen de beschouwingen die de Franse essayisten Gide en Suarès tien jaar eerder al aan de grote Rus hadden gewijd?4 Met Coster en Gide zijn de twee polen van Du Perrons repertoire genoemd. Gide: een
Du Perron 1933. Uren met Dirk Costerwas tussen juli en november 1932 gepubliceerd in Forum.
Zie de brieven in Du Perron 1978: 119-134 en Ter Braak & Du Perron 1964: 32-39 (citaat op 33).
Aanvankelijk, op 19 april, was er nog sprake van veenien stellingen, maar voor 21 april had Du Perron de oorspronkelijke elfde stelling (over 'bloemlezen') geschrapt. Ik dank Kees Snoek en Manu van
der Aa voor hun inlichtingen over de publicatiecontext van de stellingen.
3 Brief van Ter Braak aan Du Perron, 27 april 1933, in Ter Braak & Du Perron 1964: 37
4 Costers Dostojevski: een essay verscheen in 1920 bij Van Loghum-Slaterus & Visser in Arnhem,
na voorpublicatie in De gids.
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schrijver voor the happy lew die 'buiten zijn schuld, het publiek bereikt' en die
'zoekt voor zichzelf, zijn stijl denkt'. Coster: de overschatte literator 'met de ziel
van een heilsoldaat', de publieksvoorlichter. 5
In Uren met Dirk Coster en de bijgevoegde stellingen wordt de polarisatie
zichtbaar tussen uiteenlopende en conflicterende denkstijlen in de periode tussen
de twee wereldoorlogen. 6 Tegenover het idealiserende humanisme van Coster
plaatste Du Perron zijn opvatting van een polemische literatuur van en voor weinigen. Aan dit conflict heeft de literatuurgeschiedschrijving veelvuldig aandacht
geschonken. Ruiter en Smulders hebben deze twee stromen in hun literatuurgeschiedenis aangeduid als het vulgo-modernisme (met bijzondere aandacht voor
De gemeenschap) en het aristo-modernisme (vertegenwoordigd door de groep
rond Forum).7 In het navolgende wil ik een ander spanningsveld belichten. Du
Perrons baldadige grap met de stellingen en de strekking van de hierboven geciteerde stelling 13 attenderen op een spanning tussen twee genres en de daarmee
verbonden vertogen en institutionele netwerken: essay versus dissertatie, literatuur versus wetenschap, het vrije veld van de literaire kritiek versus de academische literatuurbeschouwing. In zijn recensie van Uren in de Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef Ter Braak dat Du Perron met zijn boek tegen Coster een geheel nieuw genre in Nederland introduceerde: de 'polemische dissertatie', die uitsluitend buiten de muren van de universiteit geschreven kon worden. 8
Geschiedschrijvers van de moderne Nederlandse literatuur vertellen graag het
bekende verhaal van elkaar aflossende poëtica's binnen een nationale context. In
dat verhaal gaat de aandacht dan ook doorgaans exclusief naar critici uit de literaire voorhoede, ook al bedienden zij vaak een betrekkelijk klein publiek. Door deze
fixatie is een groot deel van de literaire kritiek aan het blikveld onttrokken, niet
toevallig dat deel dat door de vertegenwoordigers van de toenmalige voorhoede
gemarginaliseerd werd. In de doorgaans op normveranderingen en breukmomenten geconcentreerde literatuurgeschiedenissen voeren de schrijvers die het hardst
op de polemische trom sloegen het hoogste woord. Critici die zich daarentegen op
een poëticaal middenveld bevonden, of die een meer informerende dan opiniërende taakopvatting hadden zijn achter de horizon verdwenen. Anthologische en
poëticaal weinig scherp omlijnde periodieken als het boekentijdschrift Den gulden winckel, het recensieblad Critisch bulletin en Groot Nederland (tot de komst
van Greshoff) fungeren hooguit als bron van onderzoek, maar zelden als object.
Dat geldt evenzeer voor het kritisch werk van academische letterkundigen als Sybrandi Braak, Johannes Tielrooy, Herman Wolf, A.G. van Kranendonck en vele
anderen, die zich buiten de polemische strijdperken van de literaire voorhoede bevonden. Ook deze academici huldigden opvattingen over literatuur en maakten
deze tot inzet van een legitimatiestrijd. Maar anders dan de polemisten stelden zij
vaak expliciet hun normatieve opvattingen in dienst van informatievoorziening en
kennisverspreiding.
5 Du Perron 1933. Over de betekenis van Gide voor Du Perron, zie Snoek 2005 en Sanders 2006b.
6 Het begrip 'denkstijl' is uitgewerkt door Dorleijn & Van den Akker 2006 en wordt door hen begrepen als een collectief gedragen systeem van cognitief en institutioneel geprofileerde waarden en
opvattingen (en als alternatief voor de begrippen 'vertoog' en 'discours').
7 Ruiter & Smulders 1996.
8 Ter Braak 1933 (niet opgenomen in diens Verzameld werk).
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Bovengenoemde critici hadden minsten twee eigenschappen met elkaar gemeen:
allen waren zij academisch geschoolde letterkundigen die zich verbonden wisten
aan de universitaire cultuur en geen van hen genoot een reputatie als dichter of romanschrijver. Daarin verschilden zij van prestigieuze dichter-academici als Albert
Verwey en P.N. van Eyck. De benoeming van Verwey als hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Leidse universiteit in januari 1925 was opmerkelijk. Verwey
had immers geen academische opleiding genoten en plaatste zich herhaaldelijk expliciet buiten de academische filologie: verbeelding en aandacht moesten vooraf
gaan aan wetenschappelijk begrip. De hoogleraar Verwey positioneerde zichzelf
als literatuurhistoricus die, anders dan de literatuurcriticus, 'zo weinig mogelijk
zijn voorkeur toont', ook waar het de geschiedenis van het heden betrof.9 In zijn
afscheidscollege van 1935 stelde Verwey de academische beschouwing ten voorbeeld aan de 'hedendaagse critici', die het ontbreekt aan inlevende 'aandacht' voor
het object van de kritiek - het literaire werk - en die daardoor in diskrediet zouden zijn geraakt bij schrijvers en lezers. Io
Vermoedelijk is het gebrek aan literair prestige van de academische critici uit het
Interbellum er mede debet aan dat aan hun werk en opvattingen tot op heden nauwelijks aandacht is besteed. Onderzoek naar kritisch proza staat traditioneel immers vaak in functie van interpretatief onderzoek naar het 'literaire' oeuvre van de
criticus, diens gedichten, romans en verhalen. II Onderzoek naar de receptie van
buitenlandse literatuur in Nederland gedurende deze periode wijst evenwel uit
dat universitaire letterkundigen - neerlandici, romanisten, germanisten, anglisten
- een niet onbelangrijk aandeel hadden in de transmissie en evaluatie van het werk
van contemporaine auteurs. '2
Deze beschouwing is een eerste verkenning van dit nogal onderbelichte gebied
van de tussenoorlogse literatuurkritiek door middel van een contrastieve analyse:
door de manier te belichten waarop de twee hierboven aangeduide richtingen in
de literatuurkritiek - die van de de literatoren en die van de academici - zich ten
opzichte van elkaar profileerden, kan de eigenheid van beide velden zichtbaar
worden gemaakt. Deze contrastieve analyse van institutionele posities en legitimatiestrategieën zal ik toespitsen op de receptie van Franse literatuur in deze velden, met bijzondere aandacht voor de reacties op het werk van André Gide. Als
weinig andere schrijvers beroerde Gide de gemoederen in literair Nederland. Zijn
werk en opvattingen lokten uiteenlopende reacties uit. Het is dan ook te ver9 Verwey 1935: 15. Dat deze beide hoedanigheden nogal eens in elkaar overliepen blijkt uit Verweys academische beschouwingen over de Nederlandse literatuur sinds 1880, beschouwingen waarin hij zijn eigen betekenis in die literatuur en zijn poëticale opvattingen legitimeerde; zie Custers 1995.
10 Niet alleen critici leden aan een gebrek aan 'aandacht' en 'verbeelding', ook de positivistisch georiënteerde wetenschapper diende het niet-rationele kenvermogen te activeren, zo benadrukte Verweys opvolger P.N. van Eyck enkele maanden later in diens oratie Kritisch onderzoek en verbeelding. Daaraan verbond hij de eis van objectiverende, onbevangen en in goede zin wetenschappelijk
gefundeerde literatuurkritiek en die van nederigheid boven polemiek. Van Eyck 1935.
11 Studies waarin literatuurkritiek object van onderzoek is hebben veelal betrekking op een individuele schrijver-criticus (zoals de dissertaties van Praamstra over Busken Huet en van Polman over
Van Duinkerken). Naar de retorische vormen en naar de institutionele organisatie van de literaire
kritiek is nog weinig systematisch onderzoek gedaan, al zijn belangrijke aanzetten gegeven in Van
Deel e.a. 2004 (vooral het overzichtsartikel van Klaus Beekman) en in Dorleijn & Van Rees 2006.
12 Van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht in Andringa, Levie & Sanders 2006.
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wachten dat een analyse van Gides receptie in het literaire en academische circuit
de contouren van deze twee velden scherp zal doen uitkomen.

2

Dissertatie versus essay

Du Perron en andere critici uit de literaire voorhoede koesterden een instinctief
wantrouwen jegens wetenschappers in de literatuurkritiek. In Ter Braaks optiek
was de wetenschap te star om de voortdurend veranderende werkelijkheid te kunnen bevatten. De academische dissertatie was dan ook een bij voorbaat verdacht
genre. Een dergelijke proeve van bekwaamheid stond vooral voor risicoloos maatschappelijk conformisme waarin het intellectuele avontuur gemakkelijk verstarde
tot een procédé. Zelf beschouwde Ter Braak zijn proefschrift uit 1928, Kaiser
Qtto III. ldeal und Praxis im fruehen Mittelalter, met gemengde gevoelens: de
persoonlijkheid van de middeleeuwse keizer had hij in dit boek niet kunnen vangen. In Het carnaval der burgers (1931) noemde hij de wetenschapper de man van
de oplossing, terwijl hij zichzelf begreep als essayist: een denker in hypotheses en
paradoxen. In zijn 'Opmerkingen over het hedendaagsche essay' in Den gulden
winckel van maart 1926 noemde Ter Braak het essay in essentie subjectief, ongebonden en in die zin onwetenschappelijk. '3 Ter Braak werkte zijn argumenten tegen de wetenschap uit in Politicus zonder partij. De wetenschap wiegt het 'denken' in een doodsslaap door het te fixeren in een illusie van 'weten' - de veronderstelde uitkomst van het denkproces. 14 Zijn wantrouwen jegens wetenschap en academie expliciteerde hij in Het vaderland van 24 mei 1938:
Een groot deel van het wetenschappelijk 'bedrijf' bestaat uit het napraten van opinies, en
het zal iedereen, die wel eens aan wetenschappelijk détailonderzoek heeft gedaan, zijn opgevallen, dat door de 'overerving' van bloote opinies van grootvader op vader op zoon op
kleinzoon de bedrieglijke illusie van objectieve, onaantastbare zekerheid ontstaat. Tot één
onderzoeker, met wat meer belangstelling voor de oorspronkelijke bronnen, en wat minder respect voor de handboeken en encyclopedieën, zulk een aangeslibde zekerheidsbank
plotseling weer laat wegspoelen door het water van zijn eigen visie (dit is geen mooi beeld,
maar de lezer zal het wel aanvaarden, hoop ik).'5
Voor Ter Braak, Du Perron en hun wapenbroeders had de universiteit ook voor
de literatuur afgedaan ten bate van een principieel subjectivisme. Er was dan ook
enige omzichtigheid geboden wanneer iemand uit de kleine parochie van gelijkgestemden een proefschrift produceerde.
Drie maanden na zijn huwelijk met Elisabeth de Roos rapporteerde Du Perron
per brief aan Marsman over het proefschrift dat De Roos op 20 mei 1931 had verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam en dat onder de titel Het essayistisch
werk van Jacques Rivière bij uitgeverij H.]. Paris was verschenen. 16
13 Ter Braak 1926. Over Ter Braaks opvattingen over het essay, zie Hanssen 200Ia.
14 Ter Braak 1960 (eerste druk 1933),P. 124-12gen 180-181. Vergelijk ook Ter Braaks kritiek op de
'systematiek' van de 'wetenschaps magiër' Freud in het hoofdstuk 'Nietzsche contra Freud' (p. 64-98).
15 M.t.B., 'Hooft als geschiedschrijver', in: Het vaderland, 24 mei 1938, geciteerd naar Hanssen
200Ib: 55.
16 De Roos 1931.
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Neen, een Coster is hij [Rivière] tenslotte niet; de ziel van een schoolmeester heeft hij wel;
alles bij elkaar genomen was het een subtiele lul. Met sympathieke kantjes wel. - De dissertatie van Bep schijnt inderdaad voortreffelijk te zijn qua dissertatie. Zij praat er liever
niet over en zegt dat zij er zelf niets om geeft en dat zij iemand om wie zij wèrkelijk zou
geven, te goed zou vinden voor een 'behandeling' per dissertatie. Dus .... 17

Het is de moeite waard om 'de dissertatie van Bep' nader te beschouwen, aangezien de twee genres die in de optiek van Du Perron en Ter Braak diametraal tegenover elkaar stonden - proefschrift en essay - in het boek van Elisabeth de Roos
in zekere zin samen kwamen. Is
Dat De Roos haar proefschrift bleef beschouwen als een oneigenlijk deel van
haar werk bleek nog uit een interview dat zij - 'dr. Elisabeth de Roos, essayiste' in augustus 194° had met Clara Eggink: 'praat daar nu maar niet over' .19 Haar dissertatie, geschreven onder auspiciën van de Amsterdamse romanist Karel Rudolph Gallas, beschouwde zij nadrukkelijk als de afsluiting van haar academische
scholing, niet als het begin van een universitaire loopbaan.
Afkomstig uit een intellectueel liberaal milieu begon De Roos in 1921 aan haar
studie Frans aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1925 combineerde zij het werken aan haar dissertatie met activiteiten als toneel-, film- en literatuurcritica. In deze Amsterdamse jaren raakte zij bevriend met Menno ter
Braak, Dick Binnendijk, Henrik Scholte en Hendrik Marsman, leeftijdsgenoten
die zich roerden in De vrije bladen. Zelf ontplooide De Roos zich als schrijfster in
Propria cures, De stem, De vrije bladen, Filmliga, Rythme en de Nieuwe Rotterdamsche Courant (en vanaf 1932 in Forum, Critisch bulletin en Het vaderland).
Aanvankelijk schreef zij vooral over toneel en film, maar eind jaren twintig verlegde zij haar belangstelling naar het Franse en Britse proza (fictie en essayistiek).
Na een kortstondige verhouding met Marsman en Johan de Meester jr. ontmoette zij in februari 1931 E. du Perron, in menig opzicht haar tegenpool: tegenover
het polemische temperament van Du Perron stonden het bezonnen oordeel en de
afgewogen stijl van De Roos.20 In de maanden tussen hun kennismaking en hun
huwelijk (17 mei 1932) voltooide zij haar proefschrift en maakte Du Perron zijn
Uren met Dirk Cos ter gereed voor publicatie in Forum. Zij had hem de titel verstrekt.
Dat De Roos haar schrijverschap in de eerste plaats begreep als dat van een essayist bleek al uit het proefschrift. Niet toevallig zal de keuze zijn gevallen op het
essayistisch werk van Rivière. In het 'Voorwoord' bakent De Roos haar onderzoeksdomein af: het is haar niet te doen om de rol van Rivière binnen het literaire
netwerk rond de Nouvelle Revue Française en evenmin om de vraag of Rivière aan
Brief van Du Perron aan Marsman, 20 augustus 1932, in: Du Perron 1978: 385-386.
Over De Roos, zie Mars 1995, Snoek 1995 en Snoek 20°5.
Eggink 1940. De tweede alinea van het interview luidt: 'Men krijge nu echter niet den indruk, dat
Elisabeth de Roos behoort tot de minder plezierige hoewel ook wel nuttige, soort der blauwkousen.
Daarvoor heeft zij te veel een artistieken inslag, want in haar essays bestrijkt zij eerder het terrein der
kunst, en wel speciaal der literatuur, dan dat der wetenschap.'
20 Snoek 1995> p. 207 schrijft: 'een verschil in aanpak tussen De Roos en Du Perron is, dat hij zijn
waarden onderweg vindt, in een botsing van opinies, terwijl zij een intellectueler benadering heeft en
meer theoretiseert over haar voorkeuren en de termen die ze daarbij hanteert.'
17
18
19
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het einde van zijn leven terugkeerde naar het katholicisme, al laat zij niet na op te
merken dat men 'in het werk van na den oorlog [...] geen enkele aanduiding [vindt]
die op een bekering wijst.'2I Voor De Roos is Rivière in de eerste plaats een individualist buiten de invloedssfeer van de religieus bevlogenen rond Massis en Maritain. Zo kunnen in het proefschrift de contouren worden herkend van wat wel
beschouwd is als de essentie van het 'Forum-essay', namelijk 'dat het uitgaat van
een niet-religieus wereldbeeld'. 22
De eerste alinea van de 'Inleiding' is meteen een pleidooi voor het essay als creatieve literaire vorm:
Essay en kritiek zijn sedert de tweede helft van de vorige eeuw even subjectieve uitingsvormen geworden als alle andere litteraire genres het kunnen zijn; uitingsvormen bovendien, die in de laatste twintig jaar in verband met een karakteristieke behoefte van dezen
tijd voortdurend meer plaats in de litteratuur zijn gaan innemen. Intellectueele en moreeIe onrust kenmerkt deze tijd, drang om zich rekenschap te geven, liever dan eenvoudig
met schoone verbeeldingen genoegen te nemen of op het plastisch vermogen van den kunstenaar te vertrouwen - zoodat essayistische elementen zelfs doordrongen in den roman.
Men beoordeelt de moderne kunst dan ook vaker en beter met aan philosophische en psychologische theorieën ontleende maatstaven dan met zuiver aesthetische, en daardoor is
het essay, dat zijn onderwerpen in den vorm van problemen behandelt, snel in belangrijkheid toegenomen. 2 )

Deze stelling over het essay als genre in onrustige tijden consoneert met de eerder
aangehaalde dertiende stelling van Du Perron. Dat de moderne roman (de 'roman
critique') zich met het essay voedt, demonstreert De Roos in het derde hoofdstuk
van haar boek aan de hand van Gides Les Caves du Vatican, Larbauds Le journal de
A. o. Barnabooth en Alain Fourniers Le Grand M eaulnes. 24 In deze romans verdwijnt
'de persoonlijkheid van den schrijver' niet achter het scherm van de vertelde wereld
en raken verhaal en essay met elkaar vervlochten. 25 Hoe dicht De Roos met haar opvattingen over de persoonlijkheid van de schrijver in het werk bij Forum staat, blijkt
uit de twee belangrijkste voorwaarden die zij stelt aan het essay: het ware essay is
persoonlijk en ondogmatisch. Zo schrijft zij Rivière naar Forum toe: diens essays
(waartoe zij ook de romanAimée rekent) zijn' de nauwkeurige uitdrukking van zijn
persoonlijkheid', de auteur 'was altijd gereed om een vraag opnieuw onder de oogen
te zien'!6 Kernwoorden in haar portret van Rivière zijn 'beweeglijkheid', 'onafhankelijkheid', 'relativisme' en 'oprechtheid' ('honnêteté littéraire').
Het proefschrift was niet de enige plaats waar De Roos het essay naar voren schoof
als het genre van de moderne tijd. In De vrije bladen besprak zij in 193° de Anthologie des essayistes français contemporains, samengesteld door Philippe Soupault en
De Roos 1931,P.XI.
Den Boef & Van Faassen 2002, p. 20.
23 De Roos 1931, p. I.
24 De Roos 1931, p. 167-171. Dat deze drie romans nog altijd worden beschouwd als specima van
de modernistische roman, blijkt uit de dissertatie van Koffeman 2003, p. 2°9-259.
25 In de elfde stelling bij haar dissertatie verdedigde De Roos de 'roman critique' met de opmerking: 'Het is onjuist Der Zauberberg van Thomas Mann te veroordeelen op grond van de zoo genaamde fouten in de techniek van den roman.' De Roos 1931, stelling XI.
26 DeRoosI931,p.28enll.
21

22
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Léon Pierre Quint.27 Het essay beschreef zij daar als de ontmoeting 'tusschen een
persoonlijkheid en een raadsel waarbij van alle twee een vonk afspat'. Ware essayisten zijn Gide, Valéry, Rivière, Crémieux, Lalou, Quint en Prévost. Het is vooral
de Gide van Prétextes die De Roos aanbeveelt. Het daarin opgenomen essay 'De
l'influence en littérature' (uit I900) - een verdediging van de invloed als vorm van
zelfontdekking - werd ook door Du Perron hoog gewaardeerd. 28
Het is interessant om de opinie van De Roos over André Gide kort te belichten,
aangezien deze onlosmakelijk samenhangt met haar visie op de aard en functie van
de literatuurkritiek en essayistiek. In de jaren twintig en dertig was Gide een van
de meestbesproken buitenlandse auteurs in Nederlandse literaire tijdschriften. 29
Zijn werk functioneerde toen als een referentie oeuvre voor Nederlandse auteurs.
Critici van uiteenlopende levensbeschouwelijke en literaire signatuur als E. du
Perron, Gerard Bruning en Dirk Coster mobiliseerden Gide in hun strategische
repertoire: zij gebruikten Gide en (delen van) diens werk om hun eigen opvattingen en positie te legitimeren. Zo refereerden Greshoff en Du Perron herhaaldelijk
aan Gide in hun boutades tegen het in hun ogen diepgewortelde provincialisme.
In hun beschouwingen over Gide trokken beide critici consequent de polemische
kaart. Waar het Gide betrof gedroeg Du Perron zich meer dan eens als recensent
der recensenten: critici die Gide afwezen- dat wil zeggen, zijn Gide: de beweeglijke, zichzelf voortdurend vernieuwende, oprechte en onafhankelijke intellectueel die er als individuele persoonlijkheid toe deed - werden door hem hard aangepakt en in het kamp van de 'costerianen' gezet. Gide was voor Du Perron een
strategisch middel om vriend en vijand te scheiden. Deze functie had Gide niet in
dezelfde mate voor Elisabeth de Roos. Maar haar beeld van Gide correspondeert
wel met dat van Du Perron en met haar beeld van Rivière: Gide is voor alles de onafhankelijke en beweeglijke denker, de individualist die zijn opinies en twijfels
verdedigt tegenover religieus bevlogenen als Claudel en Massis.3° De Nederlandse opponenten van Gide blijven in haar kritieken evenwel buiten schot. Wel mobiliseert De Roos deze schrijver in haar verdediging van het essay. In De gids van
september I934 wijdde zij een deel van haar 'Kroniek der Fransche letteren' aan
GideY De Roos speekt haar bewondering uit voor diens beweeglijke intelligentie,
die in Prétextes tot uitdrukking kwam: 'Hij geeft hier zijn laatste analyses langs

27 De Roos I930.
28 De Roos I930, p. 250. Zie ook Snoek 2005, p. 3I7. De eerste druk van de bundel Prétextes verscheen in I 90 3.
29 Sanders 2006b.
30 Hoezeer Gide toch ook voor De Roos een strategisch ijkpunt was, blijkt onder andere uit de retorische strategie waarmee zij 'zwakke' punten van Gide onschadelijk maakt, namelijk door deze in
te passen in het reeds ontworpen beeld van Gide. Zo stelt zij dat diens veelbesproken 'bekering' tot
het communisme niets met de collectivistische politiek heeft uit te staan, maar een fase vormt in het
persoonlijke avontuur van de zich telkens vernieuwende individualist: een 'saluut aan de toekomst'
waarin zich Gides leeftijdsbewustzijn (een terugkerend motief in zijn Pages de Journal) openbaart.
'Dat dit gepaard moet gaan met een wel erg groote indulgentie voor een jeugd die op de pleinen van
Moskou al turn end de letters van het alfabet vormt kan men, waar Gide nog zooveel zoo scherp te
zeggen heeft, misschien toch als een nevenverschijnsel beschouwen.' Hieraan vooraf gaat de redenering van De Roos dat het communisme als collectivistische ideologie minder verwerpelijk is dan het
fascisme en haar ironische kanttekening over 'de sportieve lijn van dezen tijd'. De Roos I934.
3I De Roos I934.
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den weg van het persoonlijke beleven, van het persoonlijk zich meten met problemen; men krijgt, inplaats van conclusies, de laatste stappen van den weg die hij erheen heeft afgelegd, de laatste gedachten van een gedachten gang die nooit stil heeft
gestaan.'3 2 Het essay staat buiten de sfeer van kansel en academie; het is het genre
bij uitstek van en voor vrije intellectuelen en onzekeren. 33
Met haar pleidooi voor het essay als literair genre voegde De Roos zich naar de
genrevoorkeuren van de literaire voorhoede in en rond De vrije bladen en Forum. 34 De critici die zich in en rond deze periodieken ophielden besteedden veel
aandacht aan beschouwend proza uit binnen- en buitenland. Wat Anbeek opmerkte over de ontwikkeling van Ter Braak als criticus, geldt bij uitbreiding voor
de generatie van 1920: 'De belangstelling voor fictie en poëzie maakt steeds meer
plaats voor een fixatie op het beschouwend proza.'35 Vooral het essay bevond zich
gedurende deze periode in een internationale hoogconjunctuur.
Voor de legitimering van het essay als literair genre waren enkele instituties en
actoren van beslissend belang, waaronder tijdschriften en redacties die ruimte maakten voor essayistiek en uitgevers die essayistisch proza onderbrachten in series als
Les cahiers verts en Les écrits (Grasset), Les documents blues, La bibliothèque des
idées en Les essais (Gallimard) en Le roseau d'or(Plon-Nourrit).J6 De Franse boekhistoricus Philippe Olivera schrijft met betrekking tot het Interbellum:
Cest à cette époque qu'apparaissent pourtant les premières rubriques bibliographiques
ou les chroniques spécifiquement consacrées à l' essai, les premières collections qui s'en réclament, les tablaux de la littérature qui lui consacrent un chapitre, les premières anthologies des essayistes, ou encore l'habitude de classer commes essais une partie de la production d'un auteur (dans les pages «du même auteur» par exemple).J7
Verwant aan de bovengenoemde Franse essayreeksen is Standpunten en getuigenissen, een door A.A.M. Stols uitgegeven serie van tien delen met beschouwend proza van Du Perron, Ter Braak, Greshoff, Marsman, Nijhoff en Donker die verscheen
tussen mei 1931 en mei 1933)8 Uit de reacties op deze serie in de literaire kritiek
blijkt dat ook in de Nederlandse literaire voorhoede het essay snel aan prestige won.
J. C. Bloem zag in de Stolsreeks aanleiding om in Den gulden winckel 'het goed recht
van het essay' te verdedigen als een tegelijk kritisch en creatief genre:
Het essay (de kritische studie) is een 'volwaardig' ding, uiting van een van de edelste functies van den menschelijken geest: die van bezinning, het zich rekenschap geven van de
dingen.J 9
Henrik Scholte, een van de jongeren uit de kring van De vrije bladen, besprak vijf
delen uit de serie in het speciaal aan de 'critiek' gewijde nummer van Critisch bulDe Roos 1934, p. 33 I (ook geciteerd in Snoek 1995, p. 207).
De Roos 1934.
Over de aard en status van het essay in de Nederlandse literatuur gedurende deze periode, zie
Goedegebuure 2001, Den Boef en Van Faassen 2002 en Sanders 2006a.
35 Anbeek 1995, p. 195·
36 Zie Olivera 2002, de bijdragen in Garfitt (red.) 2004 en Parinet 2004.
37 Olivera 2002, p. 84.
38 Over deze reeks, zie Sanders 2006a.
39 Bloem 1995, p. 166-194 (annotaties en commentaar op p. 1046-1052).
32
33
34
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letin (februari 1932). Ook hij benadrukte dat het essay een creatief genre is dat met
persoonlijke inzet bedreven moet worden. In het essay klinkt 'de melodie van het
denken'.40
Voor de opgang van het essay was het verschijnen van het kritieknummer van
Critisch bulletin een gebeurtenis van enig belang. In een reeks beschouwingen
kreeg de lezer een breed overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het
kritisch proza in Nederland (door RoeI Houwink en Henrik Scholte ), Vlaanderen
(Paul Kenis), Frankrijk (H. van Loon), Spanje (G.J. Geers). Italië (Giacomo Antonini), Duitsland (Nico Rost, Dirk Coster), Engeland (A.G. van Kranendonk, C.
Houwaard, Elisabeth de Roos) en Amerika (Menno ter Braak), voorafgegaan door
twee algemene beschouwingen van Anthonie Donker en Johannes Tielrooy.4'
De aflevering is onder meer interessant als een knooppunt van conflicterende posities in het literaire discours. Zo staan de 'humanitairen' - Donker, Coster, Tielrooy - hier in één band met de sceptici Ter Braak, Scholte en De Roos, waardoor
deze aflevering van Critisch bulletin een meerstemmig geheel vormde. Voor de
tweede groep (waartoe bij uitbreiding ook Du Perron en Greshoff gerekend kunnen worden) was het essay een medium voor de expressie van persoonlijke standpunten en een voertuig voor hun polemieken, in wezen een genre voor de happy
lew. Donkers ideale criticus was daarentegen een gewetensvolle, publieksvriendelijke en onpartijdige scheidsrechter; Critisch bulletin was in 1930 opgericht om de
literaire kritiek te 'saneeren' van polemische excessen als die van Greshoff en Du
Perron. Laatstgenoemden hadden voor deze zachtmoedige attitude geen enkel emplooi: hun criticus was voor alles een polemist, wiens werk dissoneerde met de publieke smaak en die net als Gide 'buiten zijn schuld' een publiek bereikteY
Ook stonden in deze aflevering vertegenwoordigers van twee onderscheiden
kritische circuits bij elkaar, namelijk de literatoren en de academici: de hispanist
Geers en de anglist Van Kranendonk bewogen zich voornamelijk in het academische circuit, terwijl de door Du Perron als 'schoolmeestertje' weggehoonde romanist Tielrooy zowel binnen de universiteit als in de literaire kritiek actief was
(onder meer in De [groene] Amsterdammer, De stem en Critisch bulletin).43 In het
navolgende zal een karakteristiek worden gegeven van dit tot op heden veronachtzaamde kritische discours. Niet alleen hebben universitaire letterkundigen
een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van nieuwe buitenlandse literatuur,
ook tekent het vertoog van de critici-literatoren zich scherper af wanneer dat vertoog wordt gecontrasteerd met dat van de critici wier biotoop de academie was.

3 De academische literatuurkritiek
In het kritieknummer van Critisch bulletin wordt het verschil in taakopvatting en
denkstijl tussen de academici en de polemisten duidelijk zichtbaar. Voor de contribuanten Scholte en Ter Braak is het essay een medium voor zelfexpressie en in
40
41
42
43

Scholte 1932, p. 39·

Critisch bulletin 3, 1932, nr.

2, (=p. 33-78).
Over deze polemiek, zie Sanders 2006a en de aldaar genoemde literatuur.
Over Tielrooy, zie Levie 2006.
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die betekenis subjectief: het voornaamste onderwerp van het essay is de essayist.
De inzet van het essay is minstens tweeledig: zelfbevrijding en zelfbevestiging
door middel van polemiek. Volgens Scholte is het essay 'koninklijk ongenuanceerd' en 'vechtklaar'.44 In zijn bespreking van enkele bloemlezingen met kritisch
proza uit de Verenigde Staten keert Ter Braak zich tegen 'de schoolmeesters in de
critiek' (Irving Babbitt) die de 'nutslezerstoon' aanslaan. Daartegenover plaatst hij
'den polemist' Henry Louis Mencken, de enige persoonlijkheid in het ensemble
van gebloemleesde critici.
Mencken, de journalistieke editie van Nietzsche, is de eenige deelnemer aan dit concours,
die geen voordracht houdt; hij veroorlooft zich, helder te spreken, met veel te spotten en
veel gewichtigs te vulgariseeren, om zijn eenvoudig oordeel te vellen over de pseudo-platonische litteratuur-professoren met hun liberaal parfum, over de verdienstelijke, maar
niet wereldschokkende poésie-pure-theorie van Spingarn, tenslotte over de critiek in haar
'function' en 'status'.45

Mencken is het tegendeel van de naar objectiviteit strevende 'schoolmeesterlijke
critici', waardoor Ter Braak 'onmiddellijk partij kiest' voor deze essayist. Ook in
de door hem geconcipieerde inleiding in het eerste nummer van Forum voerde Ter
Braak deze Amerikaan op als voorbeeldig vitalist: met een broep op Menckens
'Footnote on Criticism' (1921) werd de 'zoogenaamd' opbouwende en onpartijdige kritiek verworpen als 'bloedelooze fictie'.4 6
Is het essay voor Ter Braak tegelijk een egodocument en een wapen van woorden, de academici in Critisch bulletin houden er een aanzienlijk minder egotistische en polemische opvatting op na. Hispanist dr. G.J. Geers benadrukt de waarde van de kritiek als een dienstbaar medium: de criticus moet recht doen aan het
besproken werk en staat in dienst van het publiek dat geïnformeerd wil worden.
Zijn taak is eerst en vooral descriptief.47 Een vergelijkbare opvatting huldigt de anglist A.G. van Kranendonk in zijn aantekeningen over de kritiek in Engeland. De
overweldigende boekproductie maakt een 'georganiseerde inlichtingendienst'
noodzakelijk om de nieuwsgierige lezer te informeren. Van Kranendonks ideale
criticus is een betrouwbare voorlichter, geen 'partijganger' uit een 'bepaalde kleine coterie'. De standaard is gezet door voorbeeldige critici als Arnold Bennett en
William Empson. Een publicatie als Scrutinies - twee in 1928 en 1930 verschenen
bundels polemieken van verschillende critici tegen gevestigde reputaties in de
Britse letteren - is volgens Van Kranendonk 'één doorlopende denigratie', boeken
die weliswaar zinnige correcties bevatten en een zekere amusementswaarde hebben, maar die beslist niet kunnen doorgaan voor een verzameling 'degelijke beoordeelingen' .4 8
44 Scholte 1932, p. 42 .
45 Ter Braak 1932, p. 77.
46 Menno ter Braak, E. du Perron, Maurice Roelants 1932. Toen Du Perrons vriend Everard
Bouws in augustus 1932 namens uitgeverij Nijgh & Van Ditmar de mogelijkheden voor een nieuw
tijdschrift verkende gingen zijn gedachten uit naar The American Mercury, opgericht in I924 en tot
I933 geleid door Mencken; zie Hanssen 200IC, p. IJ.
47 Geers I932·
48 Van Kranendonk I932. De twee bundels waaraan Kranendonk refereert zijn de Scrutinies by various writers, ed. Edgell Rickword, London I928 & I930.
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Dat de academici er een andere taakopvatting op nahielden dan de literatoren
die ook hun opwachting maakten in Critisch bulletin hangt onmiskenbaar samen
met hun institutionele positie. Als docenten en hoogleraren hadden zij een educatieve taak: kennisproductie en kennisoverdracht. Hun publicitaire zwaartepunt
lag niet in de literaire tijdschriften, maar in geleerde periodieken. Van Kranendonk publiceerde zijn overzichten, beschouwingen en kritieken voornamelijk in
Neophilologus en in English Studies, het in I9I9 opgerichte en in Amsterdam bij
Swets & Zeitlinger uitgegeven Journal of English letters and philology. Dat deze
academici, wanneer zij het literaire circuit betraden, terecht kwamen bij De stem
en vooral het bijblad Critisch bulletin is gezien hun taakopvatting niet verwonderlijk. Het tijdschrift van Donker was immers opgericht met als doel de literaire
kritiek te zuiveren van polemische uitwassen. Door te publiceren in bladen als
Critisch bulletin en Den gulden winckel bereikten deze academici buiten hun vaktijdschriften om een potentieel breed publiek van literair belangstellenden.
Om het eigene van het academisch-letterkundige discours scherper te laten uitkomen, richt ik mij nu in kort bestek opnieuw op de receptie van het werk van
André Gide. In de vorige paragraaf concludeerde ik dat Gide door de leden van de
literaire voorhoede werd gemobiliseerd ter legitimatie van hun eigen, veelal polemisch gemarkeerde literatuur- en cultuuropvattingen. Gide fungeerde in dat circuit als een belangrijk gezagsargument, waarmee bijvoorbeeld Du Perron zijn
strijd tegen Coster kracht bijzette. 49 Voor critici als Ter Braak, Du Perron, Greshoff en Gerard Bruning - die regelmatig over Gide schreven - ging opinievorming
boven informatievoorziening. Met weinig overdrijving kan gesteld worden dat zij
zelf het hoofdonderwerp waren van hun beschouwingen over Gide. Wie kennis
wilde maken met het oeuvre van de Fransman en op de hoogte wilde raken van de
inhoud en ontvangst van zijn teksten was bij deze critici aan het verkeerde adres.
In deze veronderstelde informatiebehoefte voorzagen de academici wel.
Op 29 mei I923 promoveerde Sybrandi Braak aan de Universiteit van Amsterdam bij K.R. Gallas op een dissertatie getiteld André Gide et l'áme moderne,
waarvan bij H.J. Paris in Amsterdam een handelseditie verscheen.5° Braak - sinds
I903 leraar Frans aan de HBS te Winschoten - stelde zich met zijn proefschrift tot
doel het oeuvre van Gide aan een Nederlands publiek te presenteren. Hoewel
Braak niet schroomde om te oordelen over delen van het bestudeerde oeuvre,
plaatste hij zijn boek nadrukkelijk buiten de polemieken over Gide in en buiten
Frankrijk:
Pour porter un jugement équitable sur cette ceuvre, qui a fait naître tant d' opinions erronées, il faudrait se débarasser des préjugés, des doctrines, des partis pris littéraires, enfin
de tout ce qui projette son ombre sur Ie papier blanc et empêche d'y voir clair.

Anders dan de polemisten wil Braak het oeuvre van Gide - 'un microcosme complet' - opnieuw, met objectiverende distantie lezen. Braaks strategie bestaat uit het
nemen van afstand ten aanzien van de 'partis pris littéraires', waardoor zijn eigen
benadering van Gide als' onpartijdig' uit de verf komt. Daartoe presenteert hij zijn
belangstelling voor Gide ook als een in eerste instantie historische belangstelling
49
50

Zie vooral Sanders 2006b.
Braak I923. Over Braak, zie Houwens Post I953.
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(wat doet denken aan Verweys onderscheid tussen de literatuurcriticus en de literatuurhistoricus). Braak situeert Gide in een dubbele traditie: de Duitse Romantiek (Gide als 'esprit goethéen') en het protestantisme. Het samenspel van deze
tradities verklaart het typisch moderne van Gides 'ziel': zijn voortdurende worsteling met rede, geloof en schoonheid en het permanent aanwezige schuldgevoel
dat zichtbaar is in La porte étroite en La symphonie pastorale. Braaks profiel van
Gide vertoont intussen wel degelijk gelijkenissen met het beeld dat Du Perron en
de zijnen ontwierpen: ook voor Braak is Gide een onafhankelijke en beweeglijke
denker.
Braaks dissertatie werd besproken door Johannes Tielrooy in De Amsterdammer van 4 augustus 1923. Tielrooys recensie is karakteristiek voor de gedistantieerde stijl die veel academische letterkundigen hanteerden. Tielrooy prijst Braak
als stilist, als lezer van Gide en als dienstbaar criticus. In de tweede helft van zijn
bespreking stelt Tielrooy dat hij niet van Gide houdt: 'Naar mijn gevoel is Gide
iets te intellectueel'. Wat dan volgt is niet een aanval op of afwijzing van Gide en
diens Nederlandse critici, maar een afgewogen adstructie van het oordeel (Gide
zwenkt voortdurend van mode naar mode zonder bij een doel uit te komen; zijn
werk is onvoldoende moreel geïnspireerd en getuigt van gebrek aan gemoedswarmte), gevolgd door een nuancering van het oordeel ('Misschien ging ik daarin
te ver'). Tekenend voor de onpolemische toon van Tielrooy is zijn opmerking: 'Ik
voel het zoo, de heer Braak anders: we hebben beiden gelijk.'5' Ook Tielrooy presenteerde zichzelf vooral als informant in dienst van de lezer. In het voorwoord
van zijn bundel Fransche litteratuur van onze dagen (waarin de bespreking van
Braak werd herdrukt) stelde Tielrooy zijn lezers objectieve weergave van feiten in
het vooruitzicht en presenteerde hij zijn boek als een bijdrage aan de toenadering
tussen Nederland en FrankrijkY
In de zevende stelling bij zijn proefschrift stelde Braak voor Gide een grote toekomst in Nederland in het verschiet: 'André Gide's ideeën over geestelijke bevrijding en persoonlijkheid kunnen alleen in landen van overwegend Protestantsche
cultuur ten volle naar waarde worden geschat.'53 Zelf droeg Braak ook buiten zijn
proefschrift bij aan de bekendheid van Gide in Nederland door over hem te publiceren in onder andere NRC en Het Fransche boek. Twee jaar voor zijn promotie
wijdde hij in de eerste jaargang van dit tijdschrift een opstel aan Gide.5 4 De criticus Braak toont zich ook in dit opstel vooral een explicateur. Beknopt schetst hij
het portret van Gide waarvan de contouren inmiddels duidelijk zijn: Gide is een
door 'echt Protestantsche vrijheidsdrang' voortgedreven individualist, een beweeglijke, anti-dogmatische denker. Om hem te verstaan moet men zijn werk
'herbeleven', aldus Braak. In zijn opstel bespreekt Braak de belangrijkste werken
van Gide, de opvattingen van de auteur parafraserend. Het opstel loopt uit in een
pleidooi voor een 'genetisch-synthetische beschouwing van zijn werken', wat inhoudt dat de criticus de auteur 'volgt' in diens 'voyage intérieur'. Dat is een nap Tielrooy 1928 (oorspronkelijk verschenen in De Amsterdammer, 4 augustus 1923).
52 Tielrooy 1928, p. V-VIII (gedateerd mei 1926).
53 Braak 1923: Stellingen. In verband met stelling VII is het interessant dat Gide in Nederland tijdens het Interbellum werd besproken in liberale, katholieke en socialistische kringen, maar niet in
protestants-christelijke literaire periodieken. Zie Sanders 2oo6b.
54 Braak 1921.
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drukkelijk gedistantieerde houding die bij de polemisten die Gide als ijkpunt namen niet wordt aangetroffen.
Niet alleen beschouwende teksten van critici als Braak zijn in de vergetelheid
geraakt, dat geldt eveneens voor het netwerk van organisaties waarin deze critici
werkzaam waren. Het zou de moeite waard zijn om het universitair-letterkundige veld van voor de Tweede Wereldoorlog systematisch in kaart te brengen. Hier
beperk ik mij hier tot een korte schetst van de directe publicatiecontext van Braaks
opstel over Gide.
Het Fransche boek, waarin Braaks beschouwing verscheen, werd opgericht in
1921 als een orgaan van en voor de Nederlandse romanistiek. De ondertitel van de
eerste jaargang, Aankondiging van nieuwe Fransche werken, geeft al aan dat het
blad primair descriptief en informatief wilde zijn. De tweede ondertitel (vanaf
nummer 2) luidde Orgaan van de Vereeniging tot bevordering der studie van het
Franseh. De lijst van vaste medewerkers was tevens een overzicht van publicerende romanisten: hoogleraren in de Franse taal en letterkunde, universitaire medewerkers, leraren Frans in het voortgezet onderwijs en journalisten. Redacteur was
J. van der EIst, leraar Frans en auteur van enkele schoolboeken op het gebied van
de Franse taal en grammatica. Vanaf de eerste jaargang bevatten de maandelijkse
afleveringen een of twee overzichtsartikelen over Franse schrijvers en een groot
aantal korte mededelingen en boekbesprekingen. In de rubriek 'boekbeoordelingen' - de eigenlijke kern van het tijdschrift - werden nieuwe publicaties besproken op het gebied van kunst, letterkunde, toneel, geschiedenis, landbouw, wetenschap en economie. In de loop van de eerste jaargang slaagde de redactie er in om
13° Franse uitgevers ertoe te bewegen nieuwe boeken naar de redactie te sturen ter
bespreking.5 5De ijver van redactie en vereniging kende nauwelijks grenzen. Vanaf de tweede jaargang was Het Fransche boek tevens het orgaan van het Genootschap Nederland-Frankrijk, wat een volgende uitbreiding van de ondertitel tot
gevolg had.
Het Genootschap Nederland-Frankrijk was opgericht in 1916 met als doel de
kennis van en de waardering voor de Franse cultuur in Nederland te bevorderen.5 6
Het Genootschap was een zusterafdeling van het in Parijs gevestigde Comité
France-Hollande dat deel uitmaakte van de vereniging l'Idée Française à l'Etranger. Voorzitter van het Genootschap was de Groningse romanist J.J. Salverda de
GraveY Uit diens programmatische toelichting 'Waarom het Genootschap "Nederland-Frankrijk" is opgericht', gepubliceerd in De gids van februari 1917, blijkt
dat het bilaterale initiatief moet worden gezien tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog. 'De stichting van het Genootschap "Nederland-Frankrijk" is
een daad, niet van haat tegen Duitsland, en evenmin in de eerste plaats van sympathie voor Frankrijk, maar van nationale zelfverdediging.'5 8 Salverda de Grave
voegde zich naar het in Nederland dominante neutraliteitsdiscours, wat niet wegneemt dat hij zijn lezers probeerde te overtuigen van de diepe mentale verwantschap tussen de Nederlander en de Fransman (helderheid van stijl, eerbied voor
55 'Ons programma voor de tweede jaargang'. In: Het Fransche boek I, 1921, p. 65.
56 Een goede indruk van de ambities, activiteiten en organisatie van het genootschap biedt het Gedenkschrift 15 jarig bestaan Genootschap N ederland-Frankrijk 19 I 6- 193 I.
57 Over Salverda de Grave, zie Wind 1949.
58 Salverda de Grave 1917.
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het individuele denken, zin voor werkelijkheid).5 9 Het genootschap wenst het 'gezonde evenwicht' te herstellen tussen de Duitse en de Franse invloeden op de Nederlandse kunst en wetenschapsbeoefening. Het Genootschap Nederland-Frankrijk vond een tegenhanger in de N ederlandsch-Duitsche Vereeniging, opgericht in
I9 2 1. 60

Kort na de oprichting ontplooide 'Nederland-Frankrijk' zich tot een centrum
van ongekende genootschappelijke bedrijvigheid. In het hele land werden regionale afdelingen met eigen besturen opgericht. Van de talrijke activiteiten werd
vanaf I922 verslag uitgebracht in Het Fransche boek. Franse auteurs werden uitgenodigd om voordrachten te verzorgen, er werden uitwisselingen van Nederlandse en Franse studenten en wetenschappers op touw gezet, cursussen en tentoonstellingen georganiseerd en Franse openbare leeszalen ingericht waar Franse
boeken, tijdschriften, kranten en uitgevers catalogi konden worden gelezen. 6I Verder werden Franse publicaties onder de aandacht gebracht van het Nederlandse
publiek in de vorm van catalogi, boekaankondigingen en een boekenreeks. Tussen
I9I7 en I922 verscheen onder redactie van de romanist Pieter Valkhoff bij uitgeverij Sijthoff de reeks Fransche kunst: Bibliotheek van Fransche letterkunde, schilderkunst, muziek, enz. 62 Onder de zestien delen - die gratis werden verspreid in
openbare en schoolbibliotheken - bevonden zich de monografieën van André de
Ridder over Rémy de Gourmont, Jan van Nijlen over Charles Péguy en Francis
Jammes, Johannes Tielrooy over Maurice Barrès en de bundel Telegraaf-stukken
van Jan Greshoff, Latijnsche lente.
De toon en stijl van Het Fransche boek verschilden hemelsbreed van de wijze
waarop critici als Du Perron, Ter Braak en Greshoff Franse auteurs en boeken bespraken. Vooral in de eerste jaren domineerde in het tijdschrift een gematigd en
humanistisch gekleurd geluid. Een van de eerste schrijvers die door het Genootschap werd uitgenodigd om lezingen over moderne literatuur te verzorgen was
George Duhamel (door Du Perron weggehoond als een Franse Dirk Coster). Johannes Tielrooy onderbouwde de invitatie in Het Fransche boek door Duhamels
'menschenmin' te benadrukken. Zijn boeken munten uit door 'helderen, stillen
stijl, geschakeerde waarneming, geestige ziening, bloedwarme menschenliefde'.63
Het is hier niet de plaats om de talrijke activiteiten van de bilaterale genootschappen de revue te laten passeren; duidelijk is wel dat in een te schrijven ge59 Het publieke debat over neutraliteit in Nederland in de jaren 1914-1918 wordt beschreven in
Tames 2006. Zie aldaar p. 74 over de reactie die Salverda de Graves positie uitlokte in wetenschappelijke kringen.
60 Zie Tames 2003 die de NDV typeert als een conservatief-liberale gezelligheidsvereniging voor leden van de hogere standen die er uiteenlopende politieke en levensbeschouwelijke opvattingen op
nahielden.
61 Een verslag van de leeszaalactiviteiten geeft Van Tussenbroek 1917. Behalve in Het Fransche
boek werden vooral de letterkundige activiteiten van het Genootschap regelmatig besproken in Den
gulden winckel.
62 Valkhoff werd in 1924 benoemd tot hoogleraar Frans aan de Rijksuniversiteit Utrecht onder patronaat van de Vereeniging tot bevordering der studie van het Franseh, welke functie hij tot 1937
combineerde met een baan als leraar Frans aan een gymnasium in Hilversum. In 1924, 1925 en 1929
gaf hij aan de Sorbonne colleges over de intellectuele betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk.
Zie Serrurier 1942.
63 Tielrooy 1917. Du Perrons typering is te vinden in Du Perron 193 I, p. 136.
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schiedenis van de internationale literaire betrekkingen het bloeiende verenigingsleven en de vormen van genootschappelijkheid en sociabiliteit die zich daar ontwikkelden niet veronachtzaamd moeten worden (waarmee ook het beeld kan
worden bijgesteld dat literatuur na de Beweging van Tachtig voorgoed een individuele aangelegenheid zou zijn).

4 Frictie
Tot een meningenstrijd tussen de twee institutioneel en discursief uiteenlopende
groepen critici - de literatoren en de academici - is het niet gekomen. Du Perrons
'stellingen' waren toch vooral een plaagstoot en de toon van Ter Braak, Du Perron, Scholte, Greshoff en anderen jegens de academische literatuurkritiek was
meer badinerend dan polemisch. Van de academici werd niet verwacht dat zij partij zouden bieden. Toch is er minstens één kleine botsing geweest tussen beide vertogen die de moeite waard is om hier tot besluit kort te belichten.
Op II maart 1922 uitte de jonge criticus Victor van Vriesland zich met een stukje in het tijdschrift De nieuwe kroniek tegen recensent Martin Permys. Achter dit
pseudoniem ging de romanist Martin Jacob Premsela schuil, leraar Frans aan een
HBS en gymnasium in Groningen. Als Martin Permys genoot hij enige bekendheid
door zijn bijdragen aan Het getij, waar hij met Herman van den Bergh en Constant van Wessem deel uitmaakte van de jongerenvleugel. Premsela/Permys was in
1917 door de redacteur van Den gulden win ck el, Gerard van Eckeren, aangetrokken als recensent voor Franse literatuur. Deze 'benoeming' maakte deel uit van
het beleid van Van Eckeren om de aandacht voor buitenlandse literatuur in zijn
tijdschrift te systematiseren en te verbreden.
De manier waarop Premsela nieuwe Franse literatuur besprak zinde Van Vriesland allerminst. In De nieuwe kroniek schreef hij dat Premsela behoorde tot de
kritisch onbevoegden, wier literaire inzicht uitsluitend stoelde op 'gecontroleerde
diploma-kennis van een taal'. Op neerbuigende toon diskwalificeerde Van Vriesland deze 'H.B.S.-docent' en ontzegde hij hem en zijn soortgenoten een plaats in
de literaire wereld. Permys reageerde met een open brief in Den gulden winckel
van 15 april 1922. Niet alleen motiveerde hij nogmaals zijn oordeel over boeken
waarover Van Vriesland met hem van mening verschilde, ook probeerde hij zijn
positie te versterken door het noemen van een groot aantal namen van critici die,
net als hij, door Van Vriesland ten onrecht wel als onbevoegd zouden worden
aangemerkt: Valkhoff, Van der EIst, Tielrooy, Braak, Gallas en andere romanisten
die konden worden aangetroffen in en rond Het Fransche boek, maar die als gezegd ook elders publiceerden. 64
Het dispuut werd voortgezet in Den gulden winckel door Nico Rost, eveneens
als vaste medewerker voor buitenlandse (Duitse) literatuur aan het tijdschrift verbonden. In een open brief aan Van Eckeren viel hij Van Vriesland bij in diens oordeel over Permys.6 5 Met Van Vriesland vroeg Rost om 'grondige bespreking [...]
ingevoeld en ingeleefd door een literator, een kunstenaar; niet enkele, het groote
64
65

Permys 1922.
Rost 1922.
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publiek oriënteerende zinnetjes van een bibliotheek-beambte'. De 'overheersching van leeraren in de literatuurkritiek' vergelijkt Rost met de dominantie van
de predikant-dichters voor 1880. Deze leraren doen weinig meer dan op didactische toon pronken met filologische kennis uit de zoveelste hand.
De net ontbrandende polemiek werd in hetzelfde nummer nog geblust door
Van Eckeren, die Permys tegen Rost in bescherming nam en tevens de doelstelling
van de buitenlandrubriek in Den gulden winckel voor het voetlicht bracht:
Den lezer steeds zoo beknopt mogelijk in te lichten omtrent aard en inhoud van een zoo
groot mogelijk aantal nieuwe boeken, dat is van het begin af de bedoeling van dit tijdschrift geweest. Dat deze bedoeling zich slechts onvolkomen laat vergelijken - uit plaatsgebrek, uit verlangen naar verdieping voor zooveel dit doenlijk is, uit verschillende andere oorzaken nog - kan geen reden zijn om de oorspronkelijke idee van het blad geheel aan
kant te zetten. 66

In het naschrift van Van Eckeren wordt nog eens duidelijk wat wellicht het meest
essentiële verschil was tussen Permys en Van Vries land (en bij uitbreiding: tussen
de twee kritische discoursen die hier zijn belicht): waar Permys - in opdracht van
Den gulden winckel- schreef voor 'den gemiddelden beschaafden en geletterden
lezer' en voor deze lezer ook 'de dikwijls verdienstelijke producten in de middensfeer' voor het voetlicht bracht, daar schreef Van Vriesland voor een kleine kring
van schrijvers die zich aan 'het publiek' weinig gelegen lieten liggen. Zo beschouwd kan de kleine polemiek uit 1922 tussen Permys/Van Eckeren en Van
Vriesland/Rost worden gelezen als een prelude op het dispuut bij de oprichting in
1930 van Critisch bulletin tussen Donker en zijn opponenten Greshoff en Du Perron. 67 De vertegenwoordigers uit de tweede groep werden na de Tweede Wereldoorlog in hoog tempo gecanoniseerd terwijl de gewetensvolle voorlichters verdwenen in de schaduw van gisteren.

5 Balans

De verdediging van het polemische essay als bon genre door schrijvers als Du Perron, Ter Braak, Greshoff, Bloem en anderen was onlosmakelijk verbonden met de
behoefte om hun eigen literatuur- en cultuuropvattingen te legitimeren door deze
af te grenzen van de hun onwelgevallige kritiek die primair 'voorlichting' beoogde. Ook een beschouwende tekst moest in hun optiek een ego-document zijn (net
als de brief, het dagboek, het cahier) waarin een persoonlijkheid zich uitsprak: de
menselijke inhoud ging daarbij boven de vorm. Juist de hybriditeit en 'onzuiverheid' van het genre maakte het essay tot een geschikt voertuig voor veranderende
en veranderlijke inzichten en opinies - een vrije ruimte waarin de melodie van het
denken tot klinken werd gebracht.68 Bij de legitimering van het essay functioneer66 G.v.E. 1922.
67 Sanders 2006a, p. 50-54.
68 Ook in latere studies wordt hybriditeit veelal als het enige generieke kenmerk van het essay aangemerkt. Zie Obaldia 1995. Den Boef & Van Faassen 2002 merken op dat de jongeren in de jaren dertig 'tamelijk onzeker waren over de criteria van het ideale essay'. Het is duidelijk dat hier gesproken
kan worden van een functionele onzekerheid in positieve zin (zoals 'onzekerheid' ook in de geci-
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de de academische dissertatie als repoussoir. Tegenover de professorale toon stelden de essayisten de eisen van helderheid, creativiteit en onwetenschappelijkheid.
Het essay als kunst (anders dan als wetenschappelijk instrument) is vrij van 'pseudo-objectiviteit' en 'wetenschappelijk jargon', aldus Ter Braak in een waarderende bespreking van Marsmans De anatomische les. Het object is voor de ware essayist 'slechts indirecte aanleiding [... ] tot een geheel vrije verbeelding, die geen
feitelijke, maar alleen mogelijke waarheid kent'.69
Hoe invloedrijk ook in dit opzicht de opvattingen van 'Forum' waren, blijkt uit
de wijze waarop H.A. Gomperts - de belangrijkste fakkeldrager van Ter Braak en
Du Perron na de oorlog - het essay omschreef in zijn beschouwing over dit genre
uit 1960,7° Volgens Gomperts is het essay het voertuig voor persoonlijke inzichten en is de essayist het eigenlijke hoofdonderwerp van het essay. Anders dan de
dagbladcriticus zoekt de essayist niet de instemming van 'het publiek', maar
schrijft hij voor 'vrienden'. Sterker nog: 'Voor iedere essayist, die met smaken en
opinies als een fijnproever omgaat, is het een levenskwestie om zich bepaalde lezers van het lijf te houden.' Het essay komt voort uit een ondogmatische mentaliteit, is nonconformistisch en onsystematisch. Ook Gomperts grenst het essay af
van de academische verhandeling, 'waarin ieder stapje met een bewijsplaats moet
worden verantwoord en iedere sprong als een zonde gemeden wordt'.
Met Gomperts' benoeming aan de Universiteit Leiden in 1965, zijn roemruchte
inaugurele rede De twee wegen der kritiek (1966), waarin hij zich verzette tegen een
zijns inziens door systeemdwang verstarde literatuurwetenschap, kregen de opvattingen van Forum een verankering in de academische letterkunde. Zijn hoogleraarschap kende een voorgeschiedenis die begon bij de eerder vermelde benoeming
van Verwey in 1925. Ook Verwey verzette zich tegen de dominantie van traditionele filologie en positivisme in de letterkunde. De eerder gereleveerde kritiek van
Verwey en Van Eyck op de 'hedendaagse critici' bleef - anders dan de positiebepaling van Gomperts tegen Merlyn - onbeantwoord. Ter Braak en Du Perron vonden Van Eycks ambities en opvattingen vooral belegen en vervelend. Maar zijn hooggestemd idealisme dateerde in hun optiek uit een voltooid verleden tijd en de aanvankelijke behoefte van Du Perron om deze zwaarwichtige 'aartsluI' op het potje
te zetten bekoelde snel,7! Dat Tielrooy de eer van zo'n bestrijding (zij het vooral in
brieven) wèl ten deel viel, schrijft Sophie Levie in een recente beschouwing over deze
criticus toe aan drie factoren: zijn engagement met het tijdschrift De stem van Coster, het feit dat hij (en niet Du Perron) een lucratieve opdracht in de wacht sleepte:
het schrijven van een Panorama de la littérature hollandaise contemporaine in 1938,
en diens bewondering voor Paul Valéry . Tussen de polemisten van Forum en de omzichtige academicus Tielrooy gaapte een onoverbrugbare kloof/2

teerde dertiende stelling van Du Perron positief geconnoteerd was): juist het ongereguleerde karakter van het essay maakte dit genre tot wat het moest zijn voor deze jongeren in deze periode.
69 Ter Braak 193 I (de bespreking dateert van 1927).
70 Gomperts 1963 (de tekst dateert van 1960). Het stuk werd opgenomen in Gomperts bundel De
geheime tuin die deel uitmaakte van de Stoa-reeks van uitgeverij G.A. van Oorschot, de reeks waarin ook teksten van Ter Braak en Du Perron werden herdrukt.
71 Zie de brieven in Ter Braak & Du Perron 1962: 40- 5 I.
72 Levie 2006.
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Dat de academische letterkundigen die in het Interbellum buitenlandse literatuur in Nederland introduceerden en becommentarieerden in de vergetelheid
raakten is begrijpelijk: de strategie waarmee deze geleerde critici door de literaire
voorhoede uit het veld van de literatuurkritiek werden geweerd was succesvol. En
dit succes werd gecontinueerd doordat de literatuurgeschiedschrijving zich vrijwel uitsluitend op de literaire voorhoedes heeft gefixeerd. Dat het toenmalige publieksbereik van de letterkundige academici vermoedelijk groter was dan dat van
de zelfbenoemde literaire elite, zeker wanneer zij behalve in dissertaties en vakbladen ook in algemene periodieken als De groene Amsterdammer, Critisch bulletin, Den gulden winckel en De gids (een tijdschrift met een traditioneel hoog
professoraal gehalte) publiceerden, betekende niet dat hun werk in de literair-historische aandacht werd betrokken. Verder institutioneel en discursief onderzoek
naar de netwerken, activiteiten en opvattingen van deze grote groep vergeten critici betekent een aanzienlijke verbreding van het literair-historische blikveld. Juist
de frictie tussen de twee in deze beschouwing beschreven denkstijlen (waarbinnen
uiteraard verdere nuances zijn aan te brengen) maakt iets zichtbaar van de complexe krachtlijnen in de literatuurkritiek tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen.
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Taalcontact of onvolledige verwerving:
casusverlies bij de Zeeuwse pronomina
Abstract - In the Dutch language area, the dialects of the province of Zeeland occupy a special position, in that original object pronouns can be used to refer to
subjects. Despite ongoing dialect loss and dialect levelling, the use of object pronouns in subject position seems to be spreading. A combination of intra- and extra-linguistic factors may explain this change. From an intra-linguistic point of
view, the developments mirror the special typological status of third person pronouns. From an extra-linguistic point of view, both attitudinal aspects (polarisation, Taeldeman 2000) and imperfect dialect learning (cf. Rys 2003, De Vink 2004)
may play a role.

I

Inleiding'

Sinds de Middeleeuwen heeft het Nederlands een voortdurende deflectie ondergaan, zowel wat de werkwoordsvervoeging betreft, als in het casus systeem. Het
verlies van casus bij de nomina is in het huidige Standaardnederlands voltooid,
en er worden onder meer niet langer verschillende morfologische vormen onderscheiden voor onderwerpen en voorwerpen (zie o.a. Van Loon I989 voor
diachrone beschouwingen). Hoewel het pronominale paradigma nog onderwerpsvormen en oblieke vormen kent, zijn ook daar de gevolgen van de deflectie
zichtbaar: in enkele gevallen zijn de onderwerpsvorm en de oblieke vorm namelijk samengevallen, meer bepaald bij de zwakke pronomina je (cf. sterk jij en jou)
en ze (cf. sterk zij en hun/hen of haar), en bij de sterke pronomina jullie en u (zie
De Schutter I995 voor een vollediger overzicht, waarin o.a. ook genitieven worden betrokken). De manier waarop deze syncretismes ontstaan zijn, verschilt van
pronomen tot pronomen: zo is je het evidente product van de verdoffing van
zowel jij als jou; ze daarentegen heeft vanuit het onderwerpsparadigma oorspronkelijke voorwerpsvormen als d'r verdrongen (zie De Schutter 1995: 480 voor discussie). Voor sommige vormen zijn er trouwens meerdere hypotheses geformuleerd (zie Vermaas 2002 i.v.m. jullie en Kuijper 197I-1972 voor u).
Het is bekend dat onderzoek van een aantal regionale variëteiten en dialecten
van het Nederlands meer voorbeelden oplevert van gevallen waar onderwerpsvorm en oblieke vorm van pronomina zijn samengevallen. In de regel gaat het
daarbij om oblieke vormen die hun gebruiksomgeving hebben uitgebreid. De bekendste voorbeelden, die ruim genoeg verspreid zijn om door de ANS vermeld te
1 De gegevens uit dit artikel zijn gepresenteerd op de BKL-taaldag van 30 april 2005 in Antwerpen;
we willen de aanwezigen bedanken voor hun vragen en opmerkingen, net als Johan Taeldeman en
Veronique De Tier voor hulp bij het opstellen van de vragenlijst en het verzamelen van de gegevens,
en Evie Coussé, Magda Devos en Kathy Rys, alsmede de reviewers van TNTL voor de lectuur van een
kladversie van dit artikel. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door de toekenning van een
mandaat van Postdoctoraal Onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWOVlaanderen) aan Gunther De Vogelaer.
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worden, zijn zonder enige twijfel het Hollandse sterke 3mv.-pronomen hun (b.v.
in hun hebben gescoord), en het Belgisch-Brabantse zwakke 3enk.m.-pronomen
em (b.v. in weet-em van de zaak?). De geografische opmars van beide pronomina
is recent in kaart gebracht in de Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten
(SAND). Het gebruik van oblieke vormen in subjectsfunctie blijft in de dialecten
evenwel niet beperkt tot deze pronomina. Onder de gebieden waar oblieke vormen voorkomen in subjectsfunctie, spannen de Zeeuwse en in mindere mate de
Zuid-Hollandse eilanden ongetwijfeld de kroon. Terwijl het verschijnsel in de
meeste dialecten beperkt blijft tot één of hoogstens twee vormen, signaleert de
SAND Zeeuwse en Zuid-Hollandse dialecten waar tot vijf verschillende objectspronomina gebruikt worden om naar subjecten te verwijzen. De systematiek
waarmee de casusopposities er aangetast worden, maken de Zeeuwse en ZuidHollandse eilanden tot een uniek studie-object om de voortgang van het deflectieproces van naderbij te bestuderen. Precies dat is het doel van dit artikel.
Het artikel is als volgt opgebouwd: in sectie 2 wordt het verlies van casus bij de
pronomina van naderbij bekeken, en wordt de bijzondere positie van Zeeland
geïllustreerd aan de hand van zowel oudere gegevens als het recente sAND-materiaal. In sectie 3 worden die bevindingen geconfronteerd met gegevens uit een eigen,
fijnmaziger onderzoek naar oblieke vormen in subjectsfunctie in Zeeland. Er
wordt enerzijds dieper ingegaan op de geografische distributie bij de oudere informanten (sectie 3.I), i.e. de informanten die qua leeftijd te vergelijken zijn met
de sAND-informanten, en anderzijds op de linguïstische conditionering van het
verschijnsel (3.2), en op een aantal recente ontwikkelingen (3.3). Het zal blijken
dat de Zeeuwse dialecten momenteel van de standaardtaal weg lijken te evolueren,
doordat het gebruik van objectsvormen als subject nog toeneemt. In sectie 4
wordt een aantal extra-linguïstische factoren genoemd die die divergentie in de
hand gewerkt kunnen hebben. Sectie 5 vat de belangrijkste bevindingen samen.

2

Subjectspronomina van naderbij beschouwd

2.1

Oblieke vormen in subjectsfunctie

Een goed vertrekpunt voor de bespreking van het gebruik van oblieke vormen in
subjectsfunctie is het recent gepubliceerde eerste deel van de Syntactische Atlas
van de Nederlandse Dialecten (SAND), waarin een beschrijving beoogd wordt van
de dialecten zoals die aan het begin van de eenentwintigste eeuw gesproken worden door mensen van 55 jaar en ouder. De keuze van die leeftijdsgrens is ingegeven door de vaststelling dat de positie van het dialect in de tweede helft van de
twintigste eeuw grondig is gewijzigd: hoewel het ontstaan van de standaardtaal, en
daarmee ook de druk op de dialecten, zeker in bepaalde gebieden van het taalgebied al langer aan de gang is, hebben belangrijke maatschappelijke vernieuwingen
zoals verlenging van de schoolplicht, de opkomst van de audiovisuele media, en de
stijgende mobiliteit gezorgd voor verregaand dialectverlies en dialectnivellering in
het hele taalgebied (cf. SAND, p. 5).
Uit de sAND-kaart met oblieke vormen in subjectsfunctie, kaart 48a, valt af te leiden dat het verschijnsel wijd verspreid is: de meerderheid van de Nederlandse dia-
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lecten heeft minstens één oblieke vorm die als subject gebruikt wordt. Verspreid
over het taalgebied komen, behalve de al vermelde pronomina }mv. hun (en hullie, etc.) en }enk.m. en/em (zwakke vormen), nog de volgende oblieke vormen
voor in subjectsfunctie: 2enk. dich en jou/jo/joe, }enk.v. haar, }enk.m. hem (als
sterke vorm) en rmv. ons (variant: nuus). Hier en daar komen dus uitingen voor
als dich bent ziek, jou heeft vakantie, haar moet werken, hem blijft thuis en ons
zijn verstrooid. Daarnaast zijn ook de ruim verspreide 2mv.-vorm jullie (en varianten zoals julder, etc.) en }enk.onz. het identiek in onderwerps- en voorwerpsfunctie. Opvallend is evenwel dat het verschijnsel in de meeste dialecten ook beperkt blijft tot één pronomen, en dat er grote distributieverschillen optreden bij
het gebruik van de diverse oblieke pronomina als subject: }mv. hun (en hullie, ulder, ... ) komt vooral voor in de Randstad en net daarbuiten. }enk.m. en/ em wordt
als subject gebruikt in delen van Frans-Vlaanderen, de Belgische provincies Westen Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant, en de Nederlandse provincie Zeeland. 2enk. dich wordt teruggevonden in Nederlands en Belgisch Limburg;
2enk. jou (en vormvarianten zoals joe, jo) vooral in het noorden en noordoosten
van het taalgebied, en ook op Goeree-Overflakkee. }enk.v. haar wordt volgens de
SAND alleen in Zeeland en op Goeree-Overflakkee gebruikt als subject; de sterke
}enk.m.-vorm hem alleen in West-Vlaanderen. rmv. ons als subject is een exclusief Frans-Vlaams en Zeeuws gegeven.
De distributieverschillen voor de diverse vormen suggereren dat er in de meeste regio's geen systematische tendens bestaat om de casusonderscheidingen in het
pronominale paradigma volledig weg te werken; in de meeste dialecten wordt immers slechts één objectspronomen in subjectsfunctie gebruikt. Wel lijkt het alsof
die casusopposities in het hele taalgebied makkelijk opgeofferd worden wanneer
er zich in het pronominale paradigma wijzigingen aandienen. Wat dan precies de
oorzaak is van de veranderingen in het pronominale systeem, is niet geheel duidelijk. De verklaring voor het gebruik van een oblieke vorm in subjectsfunctie, lijkt
ook van pronomen tot pronomen te kunnen verschillen, zoals blijkt uit de verscheidenheid aan verklaringen in de taalkundige literatuur: 2 Van Hout (r996) bespreekt niet minder dan zeven verschillende principes met betrekking tot de verspreiding van }mv. hun in regionaal gekleurde substandaardtaal, waarvan er een
aantal ook toepasbaar zijn op andere objectsvormen die in de dialecten als subject
gebruikt worden. Van Hout vermoedt een tendens tot disambiguering bij bepaalde pronomina (het opzij-effect; zie ook Howe r996: 78): zo zorgt het gebruik van
hun als subject ervoor dat ondubbelzinnig verwezen wordt naar een derde persoon meervoud, terwijl zij zowel derde persoon meervoud als derde persoon
vrouwelijk enkelvoud kan zijn. O.a. bij 2enk. jou en dich, }enk. hem en rmv. ons
is er echter duidelijk geen sprake van een disambiguering, want de oorspronkelijke subjectsvormen jij, du, hij en wij verwijzen al ondubbelzinnig naar een welbepaalde grammaticale persoon (zie De Vogelaer 2005: r6r-r62 voor discussie).
Een andere verklaring doet een beroep op het ontstaan van zwakke pronomina in
het Nederlandse taalgebied, i.e. Van Houts (r996:149-r 50) wissel-effect: door frequent gebruik in ongeaccentueerde posities zouden subjectspronomina een slijtageproces ondergaan, wat ervoor kan zorgen dat voor sterke, benadrukte vormen
2

Voor een vollediger literatuuroverzicht, zie SAND:
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in toenemende mate een beroep wordt gedaan op non-subjectspronomina (zie
ook Howe 1996: 187-19° i.v.m. 2enk.jou; Devos & Vandeweghe 2002-2003: 22923° i.v.m. 3enk.m. hem). Het wissel-effect lijkt alvast te verklaren waarom casussyncretismes in het Nederlands bij de zwakke vormen in de regel leiden tot veralgemening van een subjectspronomen (b.v. 2enk. je, 3enk.v. ze, 3mv. ze), terwijl bij
de sterke vormen doorgaans objectsvormen veralgemeend worden. Herinterpretatie van casusopposities als opposities tussen sterke en zwakke vormen is trouwens niet alleen bekend uit het Nederlands, maar komt ook voor in andere Germaanse talen (zie Howe 1996: 97, Kortmann 2002: 197).
De belangrijkste uitzondering op het wissel-effect zijn de zwakke, voormalige
voorwerpsvormen en en em. Het binnendringen van deze vormen in het pronominale onderwerpsparadigma kan uiteraard niet verklaard worden vanuit een herinterpretatie van een oorspronkelijke objectsvorm als sterke vorm, en het lijkt hier
dus om een ontwikkeling te gaan die maar tot op beperkte hoogte vergelijkbaar is
met het gebruik van de meeste overige objectsvormen in subjectsfunctie (zie De
Vogelaer 2005: 149-15° voor een verklaring). In dit artikel worden en en em dan
ook niet verder behandeld. Ook van een bespreking van de beleefdheidsvorm u
wordt hier afgezien, om dezelfde reden: alle voorstellen inzake de etymologie van
u (Kuijper 1971-1972) wijken zodanig af van de hier vooropgestelde verklaring
voor het gebruik van andere objectsvormen als subject, dat een vergelijking problematisch wordt.
2.2

De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden als casus

Wat het gebruik van objectsvormen in subjectsfunctie betreft, bekleden de
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden vanouds een bijzondere positie in het Nederlandse taalgebied. Reeds in 1835 maakt de Middelburgse notaris Alexander
François Sifflé melding van het gebruik van zowel rmv. ons als 3mv. ullie en ulder
in subjectsfunctie. Daarnaast komen ook 2mv. jullie en julder zowel voor als onderwerp als als voorwerp. Sifflés tijdgenoten Callenfels (1860) en Kousemaker
(1868) bevestigen deze gegevens. Bovendien zijn de vormen ook alomtegenwoordig in de hedendaagse literatuur over en in het Zeeuws. Anders is het gesteld met
de 3enk.-pronomina hem en haar, die pas vanaf 1930 in de literatuur opduiken,
onder meer in de boekjes van Daniël Poldermans (o.a. Poldermans 1935), en die
bovendien ook veel zeldzamer blijken dan de eerder genoemde onderwerpsvormen in subjectsfunctie (zie ook Rooze-Stouthamer 2005).
Enkele gegevens uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND), op de Zeeuwse eilanden opgevraagd omstreeks 1935, bevestigen dit beeld. Tabel 1 toont de
voorwerpsvormen die in testzin 136 van de RND worden teruggevonden op de 39
meetpunten op de Zeeuwse eilanden. Het betreft de testzin die voor alle grammaticale personen de vorm bevraagt van het werkwoord doen, zowel in de O.t.t. als
de o.V.t., in beide gevallen in rechte volgorde, waarbij helaas bij de derde persoon
enkelvoud alleen het mannelijke pronomen mee is opgevraagd. De zin geeft een
betrouwbaarder beeld dan andere RND-zinnen, maar onderschat wellicht nog de
distributie van het verschijnsel. De zin is betrouwbaar doordat de diverse pronomina in een identieke syntactische omgeving verschijnen, waardoor de frequentie
waarmee objectsvormen verschijnen wel degelijk als een indicatie beschouwd mag
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worden voor de frequentie waarmee ze in het gebied aangetroffen worden. Bovendien blijken de RND-informanten doorgaans met sterke vormen te antwoorden
op de vraag, wat, doordat infiltratie van objectsvormen vooral plaatsvindt bij de
sterke pronomina, een betrouwbaarder beeld oplevert dan testzinnen waarin frequent zwakke vormen opduiken. Ter indicatie: tabel I beschrijft de situatie voor 4
pronomina in 39 plaatsen, i.e. 156 gegevens, waarvan er 10 niet ingevuld konden
worden doordat alleen zwakke vormen opgegeven werden. Van die 4 pronomina
zijn er drie duidelijk oorspronkelijke objectsvormen: (h)em, ons en (h)ullie/(h)ulder. Ook jullie en julder worden zowel als subject als als object gebruikt, in tegenstelling tot de eveneens in Zeeland voorkomende vorm gulder, die enkel als
subject gebruikt wordt. Daarom worden ook de attestaties van jullie en julder opgenomen.
TABEL IObjectsvormen in subjectsfunctie op de Zeeuwse eilanden, volgens de RND (testzin 136).
Aantal meetpunten met
objectsvorm (n=39)

Eilanden (+aantal attestaties)

3enk.mann.
b.v. (h)em

4

Zuid-Beveland (2), Tholen (2)

Imv.

17

Noord-Beveland (3), Zuid-Beveland (4), Tholen (5),
Walcheren (4), Schouwen-Duiveland (I)
Noord-Beveland (3), Zuid-Beveland (12), Tholen (6),
Walcheren (8), Schouwen-Duiveland (8)
Zuid-Beveland (3), Tholen (4), Walcheren (3)

b.v. ons
2mv.
37
b. v. jullie, julder
10
3 mv.
b.v. (h)ullie,
(h)ulder

De tabel toont dat bepaalde pronomina sterker staan dan andere: de oorspronkelijke objectvormen ons en (h )ullie/(h )ulder zijn op de Zeeuwse eilanden ruim verspreid als subject (ons in 17 meetpunten; (h)ullie, (h)ulder in 10 meetpunten). De
enkelvoudsvorm (h )em komt niet erg vaak voor als subject: slechts op vier plaatsen
gebruiken de informanten de objectsvorm (h )em in hun antwoord op vraag 136. De
2mv.-pronomina jullie en julder zijn dan weer alomtegenwoordig (37 vindplaatsen
op 39 meetpunten) in subjectsfunctie. Twee relevante vormen staan niet in de tabel, namelijk (h Jaar en jou. Voor de derde persoon vrouwelijk biedt de RND nauwelijks relevante informatie. De antwoorden op de twee bruikbare testzinnen (zinnen 38 en 40) bevatten vrijwel uitsluitend zwakke vormen, waaruit men niets kan
besluiten m.b.t. het mogelijke gebruik van (h Jaar als subject. De 2enk.-vormjou (uitgesproken als joe) ten slotte staat ook niet in de tabel, omdat hij in de betreffende
testzin niet voorkomt op de Zeeuwse eilanden. Op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee wordt de vorm wel frequent aangetroffen (op alle acht meetpunten). Behalve
de verschillen voor de diverse grammaticale personen, valt op dat vooral Tholen en
Zuid-Beveland en in mindere mate Walcheren en Noord -Beveland de gebieden zijn
waar objectsvormen het vaakst als subject worden gebruikt.
Het is uiteraard mogelijk om de RND-gegevens in tabel I aan te vullen met andere RND-gegevens, maar dit zou de onderlinge vergelijkbaarheid van de data voor
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de diverse grammaticale personen in gevaar brengen.3 Bovendien biedt de RND,
doordat uitsluitend met vertaalopdrachten is gewerkt, geen exhaustieve opsomming van de mogelijkheden tot het gebruik van objectsvormen in subjectsfunctie.
Voor de derde persoon mannelijk enkelvoud bijvoorbeeld, levert zin 136 (cf. tabel
I) voorbeelden op van (h )em als subject uit Goes en Kapelle op Zuid-Beveland, en
Oud-Vossemeer en Sint-Philipsland op Tholen. Uit andere testzinnen blijkt echter dat (h)em als subject zeker ook voorkomt in 's-Gravenpolder (Zuid-Beveland)
en Sint-Annaland (Tholen). Om die reden zien we hier af van een gedetailleerde
geografische bespreking van de RND-gegevens.
Betere garanties op exhaustiviteit zijn er in het recente sAND-materiaal, waarin
antwoorden beschikbaar zijn op vragen die expliciet peilden naar het gebruik van
3enk.mann. (h)em, 3enk.vr. (h)aar, Imv. ons en 3mv. hunl(h)ulder als subject (zie
SAND, p. 31-35). Uit de SAND blijkt zeker de bijzondere positie van de Zeeuwse en
Zuid-Hollandse eilanden in het Nederlandse taalgebied. Kaart I geeft de distributie van een aantalobjectsvormen in subjectsfunctie weer voor het zuidwesten van
Nederland, zoals geattesteerd in het sAND-materiaal (cf. sAND-kaart 48a): alleen op
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden komt het verschijnsel voor bij meer dan
twee leden van het pronominale paradigma.

•

o

: tweede persoon enkelvoud & beleefdheidsvormen (b.v. dich, jo, joe, jou)
: tweede persoon meervoud (b.v. jullie)
derde persoon meervoud (b.v. hun)
derde persoon vrouwelijk enkelvoud (haar)
eerste persoon meervoud (ons, nuus)
: geen objectsvormen

+:

o:

o+ :

+
+
+

+
+ +

+

Kaart lObjectsvormen in subjectsfunctie: SAND-gegevens.
3 Er werden wel een aantal andere RND-testzinnen geraadpleegd ter controle, meer bepaald zjn 44 en
114 voor de eerste en de tweede persoon meervoud, zin 114 voor de derde persoon meervoud, en zinnen 24,43, 84, II4, II7 en 118 voor de derde persoon mannelijk enkelvoud. In alle gevallen tonen de
resultaten dezelfde frequentieverschillen voor het gebruik van objectsvormen in de diverse grammaticale personen als tabel I, en eveneens een vergelijkbare geografische distributie van het verschijnsel.
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De bijzondere status van het gebied is, blijkens de SAND (p. 35), vooral het gevolg van de overlapping van een aantal verspreidingsgebieden, met name van hun
(en varianten), jou (en varianten), en ons, die ook buiten Zeeland een behoorlijke
tot ruime verspreiding kennen. Opvallend genoeg komen twee van die pronomina, jou en ons, weliswaar voor op andere plaatsen in het taalgebied, maar niet in gebieden die grenzen aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, wat erop kan
wijzen dat hun distributie op de eilanden mee beïnvloed is door het voorkomen
van andere objectsvormen in subjectsfunctie. Behalve voorbeelden van ruimer
verspreide objectsvormen in subjectsfunctie laat het gebied ook één volstrekt originele ontwikkeling zien: nergens anders in het taalgebied wordt namelijk gebruik
gemaakt van de objectsvorm (h)aar als subject. Bovendien komt ook het casusneutrale jullie (of een vormvariant) in alle meetpunten voor. Hieruit blijkt dat er,
in tegenstelling tot in de rest van het taalgebied, in Zeeland misschien wel sprake
is van een zekere systematiek in het opgeven van de casusopposities in het pronominale paradigma: behalve de eerste persoon enkelvoud, waarvoor de objectsvorm en de subjectsvorm nergens in het taalgebied samenvallen, lijkt namelijk
elke grammaticale persoon er vatbaar voor syncretisme.
Voor het overige roepen de sAND-gegevens op kaart 1 vooral vragen op. Zo doet
de fragmentarische verspreiding van de pronomina (h Jaar en ons erg vreemd aan.
Verder is ook niet duidelijk of het verschijnsel linguïstisch geconditioneerd is. Zo
ligt het voor de hand om te veronderstellen dat de derde persoon meer zal blootstaan aan een neiging tot deflectie dan de eerste en de tweede persoon, aangezien
uit taaltypologisch onderzoek blijkt dat casusparadigma's in de derde persoon gemiddeld minder uitgebreid zijn dan in de eerste en de tweede persoon (cf. eroft
1990: 79). Dat laatste blijkt uit de sAND-data echter niet. Bovendien lijken de
sAND-gegevens ook op minstens één punt in tegenspraak met de diachrone en dialectologische bronnen: de geattesteerde Zeeuwse sterke 3enk.-vorm (h)em komt
namelijk niet voor in het sAND-materiaal.
2.3 Zeeland van naderbij beschouwd: onderzoeksopzet

Met de in sectie 2.2 gestelde vragen voor ogen, is in de loop van 2004 extra materiaal verzameld op 60 plaatsen, door middel van 205 enquêtes bij dialect sprekende Zeeuwen, de meeste mondeling afgenomen. Aan de informanten werden enkele testzinnen voorgelegd waarin een objectsvorm als subject werd gebruikt. Er
werd hun gevraagd of ze in hun dialect die gebruikswijze kenden van de betreffende objectsvorm (of een vormvariant), waarna ook een vertaling van de zin
werd gevraagd. De volgende vormen werden aangeboden: jou (uitspraakvarianten
jo, joe), (h )em, (h Jaar (uitspraakvariant (h )eur), ons, hun en (h )ulder (of een variant
zoals (h)ullie).4 Van die vormen zal (h Jun minder vaak aan de orde komen tijdens
de bespreking; de vorm zal bijvoorbeeld niet mee gecarteerd worden. De exclusie
van hun bij de cartering is ingegeven door de andere sociolinguïstische status: terwijl vormen als (h)ulder gebrandmerkt zijn als 'echte' dialectvormen, kan eventu4 De realisatie van de anlaut-h vertoont variatie in de Zeeuwse dialecten: sommige sprekers spreken
ze nooit uit, wat aangeeft dat de pronomina in kwestie eigenlijk geen anlaut-h hebben. Andere sprekers laten de /h/ slechts af en toe weg; nog andere spreken ze systematisch wel uit.
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ele verspreiding van hun ook te wijten zijn aan recente (sub)standaardtaalinvloed
vanuit Holland (zie ook sectie 3.3).
Het merendeel van de informanten is Zuid-Bevelands van origine, maar het materiaal verzekert ook een goede dekking voor Walcheren, Noord-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland, en er is ook informatie beschikbaar voor twee ZuidHollandse plaatsen, i.e.Ouddorp en Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee (zie de
appendix voor een overzicht van de onderzochte plaatsen). Om een zicht te krijgen op eventuele recente ontwikkelingen maar tegelijkertijd de informantenwerving beheersbaar te houden, werd gekozen voor een opdeling in twee leeftijdsgroepen, een groep geboren vóór 1945 en een groep geboren erna. Met het huidige aantal enquêtes is een opdeling in kleinere leeftijdsgroepen niet mogelijk; er
zouden dan te veel lege of slecht gevulde cellen verschijnen. De precieze leeftijd
van de informanten is trouwens ook niet opgevraagd. Het jaar 1945 is als leeftijdsgrens gekozen voor een optimale vergelijkbaarheid met de sAND-gegevens;
ook de sAND-informanten moesten immers geboren zijn vóór 1945. Van alle informanten werd behalve de leeftijdscategorie ook de sekse en het opleidingsniveau geregistreerd.
TABEL 2

Aantal informanten per regio en leeftijdsgroep.

Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland):
Schouwen-Duiveland (Zeeland):
Tholen en Sint-Philipsland (Zeeland):
Noord-Beveland (Zeeland):
Walcheren (Zeeland):
Zuid-Beveland (Zeeland):
totaal:

totaal

°voor 1945

Dna 1945

9
7
6
12
84

2
4
2
10
67

2
II
II
8
22
15J

II9

86

20 5

Niet alle cellen in de tabel zijn even goed gevuld; behalve voor Zuid-Beveland en
eventueel Walcheren laat het materiaal niet toe om diachrone conclusies te trekken over de aparte eilanden. Het overwicht van Zuid-Beveland wordt deels verklaard doordat Zuid-Beveland de uitgestrekste regio is in het onderzoek, maar
ook omdat de oorspronkelijke onderzoeksopzet alleen beoogde om de recente
ontwikkelingen in de plaatsen Ellewoutsdijk (33 informanten) en Heinkenszand
(3 I informanten) in kaart te brengen. Voor alle ontwikkelingen bleek evenwel dat
de evolutie in deze twee plaatsen vergelijkbaar is met die in de overige Zuid-Bevelandse plaatsen en in de andere regio's, waardoor de resultaten rustig veralgemeend mogen worden naar de rest van Zeeland, zoals in het artikel gebeurd is.
In het vervolg van dit artikel zullen eerst de resultaten voor de oudste leeftijdsgroep, i.e. de informanten geboren vóór 1945, vergeleken worden met de SAND-resultaten, die gebaseerd zijn op interviews met mensen van een vergelijkbare leeftijd (3. I ). Wanneer in 3.2 ook de resultaten voor de jongere informanten in het onderzoek betrokken worden, zal blijken dat ons materiaal, in tegenstelling tot het
sAND-materiaal, wél bepaalde linguïstische conditioneringen blootlegt op het gebruik van objectsvormen in subjectsfunctie. In 3.3 staat de vraag centraal of er zich
recente ontwikkelingen aftekenen bij het verschijnsel in kwestie.

356

3

GUNTHER DE VOGELAER & CLASIEN ROOZE-STOUTHAMER

Oblieke vormen als subject in Zeeland

3.1 Geografie en diachronie

Uit kaart I bleek dat er, althans volgens de sAND-gegevens, geen duidelijke linguïstische patronen te ontwaren zijn in het gebruik van sterke oblieke vormen als
subject. Bovendien was de geografische distributie van sommige vormen, met
name van ons en (h Jaar, erg fragmentarisch. Kaart 2 toont de situatie bij onze informanten die geboren zijn vóór 1945, i.e. de informanten met een vergelijkbare
leeftijd als de sAND-informanten. De volgende objectsvormen zijn in kaart gebracht: Jenk.m. (h)em, Jenk.v. (h)aar, Imv. ons en Jmv. (h)ulder. Hun is niet mee
gecarteerd vanwege de verschillende sociolinguïstische status van het pronomen.
Overigens is het belang van de ingreep te verwaarlozen; slechts op twee plaatsen
hebben de oudere informanten alleen hun en geen (h)ulder, namelijk 's-Heer
Hendrikskinderen (Zuid-Beveland) en Brouwershaven (Schouwen-Duiveland).
De objectsvorm jou (of jo, joe) bleek buiten Goeree-Overflakkee geen voet aan de
grond te hebben gekregen, en is dan ook niet gecarteerd. Het casus neutrale pronomen jullie (of varianten zoals julder) is algemeen op de Zeeuwse eilanden, en is
eveneens niet apart in kaart gebracht, net als 3enk.onz. het.
Er is informatie beschikbaar voor 52 van de 60 meetpunten (voor de overige 8
meetpunten werden alleen jongere informanten geraadpleegd). Van die 52 zijn er
25 met meer dan één informant in de oudste leeftijdsgroep, wat uiteraard meningsverschillen met zich mee kan brengen. In principe resulteert elk voorkomen
van een voorwerpsvorm in subjectfunctie in een teken op de kaart, ongeacht andere oordelen door sprekers van hetzelfde dialect; de oblieke vorm komt immers
in het dialect voor, zij het niet bij alle sprekers (dit is dezelfde procedure als gevolgd door de SAND). Op dit principe wordt een uitzondering gemaakt voor plaatsen waarvoor minimum 5 informanten beschikbaar zijn: in zo'n geval wordt er
géén teken geplaatst wanneer slechts een vijfde van de informanten of minder de
constructie rapporteert. De motivering voor deze uitzonderingsregel is dat één informant met een afwijkend oordeel in dergelijke gevallen niet langer representatief is. Ook het belang van deze ingreep is miniem: zonder de ingreep zouden er
op Zuid-Beveland 2 extra attestaties van (h)aar worden aangetroffen (Ellewoutsdijk, met 2 (h)aars op 18 informanten; en Heinkenszand, met I op 13), en 2 extra
van (h)em (Kruiningen, met I op 5; en Wemeldinge, met I op 7).
De verschillen met de sAND-kaart zijn erg duidelijk) Enkele volgens de SAND
fragmentarisch verspreide vormen blijken bij nader inzicht bijzonder wijdverbreid. Vooral Imv. ons komt frequent voor op alle Zeeuwse eilanden, en is met
voorsprong de meest verspreide vorm. Iets minder verspreid is 3mv. (h )ulder, dat
weliswaar voorkomt op alle eilanden, maar met een lagere densiteit dan ons. Achter het kaartbeeld voor (h )ulder gaat een behoorlijke variatie schuil: informanten
5 Het lijkt erop dat het afwijkende sAND-kaartbeeld veroorzaakt wordt door een combinatie van
factoren, meer bepaald de grofmazigheid van het sAND-meetpuntennetwerk en het afwijkende gedrag
van de Zeeuwse stads dialecten. Ook in onze enquête gebruiken de informanten uit de SAND-meetpunten Goes en Zierikzee immers weinig objectsvormen in subjectsfunctie, maar dat valt nauwelijks
op door het hoge aantal (kleinere) plaatsen in de buurt waar wél erg frequent gebruik wordt gemaakt
van objectsvormen in subjectsfunctie.
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•
•

: 3enk. v. (h)aar

•

: 3mv. (h)ulder
: Imv. ons
: geen voorwerpsvormen

X

+

~

x

o :3enk.m. (h)em

X

x
X

X

-- fa
+

Walcheren

~

~

X)(_

~

8

-

X

_Bevel

8-

Kaart 2 Objectsvormen in subjectsfunctie: de Zeeuwse eilanden.

voor één plaats verschillen opvallend vaak van mening met betrekking tot het
voorkomen van (h )ulder in subj ectsfunctie. 6 De twee 3enk. -vormen ten slotte, komen frequent voor in Zuid-Beveland, en slechts sporadisch daarbuiten. (H)em
komt veel vaker voor dan (h Jaar. Enkele geïsoleerde attestaties van bepaalde vormen niet te na gesproken, toont kaart 2 voor elk van de gecarteerde vormen veel
homogenere gebieden dan op basis van de sAND-kaart vermoed kon worden. Bovendien toont kaart 2 ook een duidelijk centrum waar alle oblieke vormen frequent opduiken, en dat dus als kerngebied lijkt te fungeren, meer bepaald ZuidBeveland (en, in mindere mate, Tholen), in die mate dat er zich zelfs een zweem
van een terraslandschap aftekent, i.e. een kaartpatroon waarbij een aantal concentrische cirkels verschijnen rond een centrum. Naarmate men zich verder van het
centrum (Zuid-Beveland) verwijdert, verlaat men achtereenvolgens het verspreidingsgebied van 3enk.v. (h)aar, 3enk.m. (h)em, 3mv. (h)ulder, en rmv. ons.
In het licht van de observatie dat het gebruik van 3mv. (h)ulder en rmv. ons ook
buiten de Zeeuwse eilanden een relatief ruime verspreiding kent (cf. sectie 2.2), is
het onverwacht dat er zich een terraslandschap aftekent op kaart 2. De vorming
van een terraslandschap bij de verspreiding van taalinnovaties suggereert immers
een diachroon scenario waarbij een aantal opeenvolgende, correlerende ontwikkelingen vanuit een bepaald centrum over de invloedsfeer van dat centrum ver6 Van de 25 meetpunten met meer dan één informant uit de oudste leeftijdsgroep zijn er 15 waarvoor meningsverschillen zijn gerapporteerd met betrekking tot het voorkomen van (h Julder in subjectsfunctie. Voor (hJem zijn dat er zelfs 17; voor de zeldzamere vorm (hJaar slechts 6.
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spreid worden, waarbij het verst verspreide fenomeen als het oudste wordt beschouwd. Gezien de wijde geografische distributie van 3mv. (h )ulder/hun en 1mv.
ons buiten Zeeland, is het echter weinig waarschijnlijk dat de Zeeuwse eilanden als
verspreidingscentrum gezien mogen worden voor die twee pronomina. Voor
3enk.m. (h)em en 3enk.v. (h)aar als subject daarentegen lijken de Zeeuwse eilanden wel het verspreidingscentrum: (h Jaar wordt buiten de Zeeuwse eilanden niet
gebruikt als subject, en (h )em komt weliswaar als subject voor in een klein WestVlaams gebied (cf. SAND, kaart 48a), maar in dat gebied zou het gebruik van (h )em
als subject recent zijn (Devos & Vandeweghe 2002-2003: 212), wat aannemelijk
maakt dat het onafhankelijk van het Zeeuwse gebied tot stand is gekomen. Overigens biedt het kaartbeeld geen uitsluitsel in verband met de vraag of er binnen
Zeeland sprake is van één verspreidingscentrum of eventueel van verschillende,
waar het gebruik van (h)em en (h)aar als subject onafhankelijk tot stand is gekomen. Het valt in elk geval op dat beide pronomina vooral opduiken in gebieden
waar ook (h)ulder en ons frequent gebruikt worden als subject. Vanuit diachroon
standpunt is de meest logische verklaring voor de distributie van de diverse objectsvormen in subjectsfunctie dan ook dat het gebruik van 3mv. (h)ulder en 1mv.
ons als subject onafhankelijk van elkaar is ontstaan, mogelijk in Zeeland maar mogelijk ook daarbuiten, en dat het opduiken van die twee objectsvormen in het subjectsparadigma, in combinatie met de al bestaande casus neutrale vormen 3enk. het
en 2mv. jullie (en vormvarianten), een verdere uitdieping van het verschijnsel heeft
veroorzaakt op de Zeeuwse eilanden.
3.2 Intralinguïstische factoren: een linguïstische conditionering

Kaart 2 bevestigt deze 'uitdiepingshypothese' door het schijnbare terraslandschap
maar tot op zekere hoogte. Maar het scenario wordt wel ondersteund door de linguïstische regelmaat in het gebruik van objectsvormen in subjectsfunctie die in
ons materiaal lijkt te zitten. Anders dan voor een vergelijking met de sAND-gegevens, is het voor het opsporen van een linguïstische conditionering niet nodig om
alleen de data voor de oudere informanten in acht te nemen; vanaf hier hebben alle
resultaten dan ook betrekking op zowel de oudere als de jongere groep informanten, i.e. op alle 205 enquêtes. Daarin komt niet elke logisch mogelijke combinatie
van verschillende objectsvormen in subjectsfunctie even vaak voor. De opvallendste vaststelling betreft de distributie van (h )em en (h Jaar: alle informanten die
(h Jaar als subject gebruiken, gebruiken zonder uitzondering ook (h )em. Daarnaast lijkt het voorkomen van ofwel ons, ofwel (h )ulder, ofwel beide vormen in
subjectsfunctie een belangrijke voorwaarde voor een informant om ook te beschikken over (h)em en eventueel ook (h)aar in subjectfunctie. Tabel 3 toont dat
er slechts 4 informanten zijn bij wie (h)em en/of (h)aarvoorkomt zonder (h)ulder
en/of ons, op een totaal van 71 enquêtes met (h)em. Een chi-kwadraattest leert dat
de verschillen in tabel 3 statistisch significant zijn (P<.05).
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TABEL 3 Linguïstische conditionering in de 205 individuele enquêtes.
noch ons, noch
(h)ulder:
noch (h )em, noch (h Jaar:
15
(h)em (eventueel met (h)aar): 4

(h )ulder of ons:

(h )ulder én ons:

53
19

66
48

De vier informanten met (h)em en zonder ons of (h)ulder zijn alle vier Zuid-Bevelands en geboren na 1945; drie van hen kennen weliswaar niet het gebruik van
(h)ulder als subject, maar wel hun. Er is dus in feite slechts 1 enquête waarin
3enk.-objectsvormen als subject goedgekeurd worden zonder dat ook het Imv.objectspronomen ons en/of een 3mv.-objectspronomen als subject wordt gebruikt, en dus ook slechts 1 'echt' tegenvoorbeeld tegen de hypothese dat het gebruik van 3enk. (h )em en (h Jaar een uitdieping zou vormen van het gebruik van de
andere objectsvormen als subject. De linguïstische afhankelijkheden tussen de
distributie van de diverse vormen kunnen schematisch samengevat worden, zoals
in (4): de Zeeuwen die (h)aar gebruiken als subject vormen een deelverzameling
van die die (h )em gebruiken, die op hun beurt een deelverzameling vormen van de
Zeeuwen die ons en/of (h)ulder gebruiken.
Generalisering i.v.m. verspreiding van oblieke vormen in subjectsfunctie op de Zeeuwse
eilanden
rmv. ons :::J 3enk.m. (h)em :::J 3enk.v. (h)aar
3mv. (h)ulder
De generalisering in verband met de verspreiding van oblieke vormen in subjectsfunctie kan ook diachroon gelezen worden: de wijd verspreide vormen aan de linkerkant van het schema zijn, althans volgens de in sectie 2.2 besproken bronnen,
ook de oudste. Ons en (h )ulder verschijnen immers een eeuw vroeger in de bronnen dan (h )em en (h Jaar, die pas omstreeks 1930 opduiken.
Mede door de uitbreiding van het gebruik van objectsvormen als subject van
1mv. ons en 3mv. (h )ulder naar de overige derdepersoonsvormen is het deflectieproces bij de pronomina op de Zeeuwse eilanden een veel ingrijpender verschijnsel geworden dan elders in het taalgebied: behalve de eerste en tweede persoon enkelvoud lijken alle grammaticale personen vatbaar voor casusverlies. Een dergelijke ontwikkeling komt elders in het taalgebied niet voor, waardoor de Zeeuwse
dialecten meteen de enige zijn in het hele taalgebied waar de deflectie in het pronominale paradigma een systematisch karakter aanneemt in plaats van een incidenteel. Dat het casusverlies zich krachtiger manifesteert in de derde persoon dan
in de eerste en de tweede, kan in verband worden gebracht met een aantal vaststellingen uit de taaltypologie, waaruit blijkt dat derdepersoonspronomina zich in
veel talen anders gedragen dan eerste- en tweedepersoonspronomina: ze zijn zeldzamer in de talen van de wereld (Forchheimer 1953), ze vertonen minder getalsonderscheidingen (Cysouw 2003: 299-301), en hun inflectionele paradigma's bestaan gemiddeld uit minder elementen (cf. Croft 1990: 93). Uitgaande van de typologische observaties lijken niet alle syncretismepatronen even natuurlijk; in
principe zou de derde persoon ofwel evenveel syncretisme moeten vertonen als de
eerste en de tweede persoon, ofwel meer. De eigen ontwikkelingen in het prono-
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minale paradigma zorgen ervoor dat dialecten op de Zeeuwse eilanden zich aan de
natuurlijke gang van zaken aanpassen: een samenvalpatroon bij enkele pronomina (rmv., 2mv., 3mv.) wordt er veralgemeend tot alle derdepersoonsvormen
(3enk.m., 3enk.v.), maar niet tot de andere grammaticale personen (renk., 2enk.).
De typologische observaties dat derdepersoonspronomina zeldzamer zijn en
bovendien gemiddeld minder getals- en casusonderscheidingen vertonen dan eerste- en tweedepersoonspronomina, hoewel relevant, vormen uiteraard niet de enige factor in het casusverlies bij de pronomina in de Zeeuwse dialecten, en in het
Nederlandse taalgebied in het algemeen. Terwijl de eigen, Zeeuwse ontwikkelingen volledig in overeenstemming zijn met de typologische observaties, geldt dat
niet voor veel andere syncretismepatronen die in het taalgebied worden teruggevonden, zoals dialecten waarin het onderscheid tussen sterke onderwerps- en
oblieke vormen alleen in de eerste persoon meervoud (met ons als subject en object) of de tweede persoon enkelvoud (met dich,jou of een variant) is weggewerkt
(zie sectie 2.r voor discussie). Omdat het bestaan van dergelijke 'onregelmatige'
syncretismepatronen een algemeen verschijnsel is in het Nederlands en geen specifiek Zeeuwse ontwikkeling, valt een verklaring ervan buiten het bereik van dit
artikel. Wél zullen we een hypothese trachten te formuleren ter verklaring van het
feit dat de Zeeuwse dialecten zich wel gedragen zoals op basis van de typologische
observaties verwacht mag worden. Om een beter inzicht te krijgen in die Zeeuwse situatie, worden eerst enkele recente ontwikkelingen in kaart gebracht.
3.3 Recente ontwikkelingen

Zowel de oudere bronnen in en over het Zeeuws als ons materiaal geven aan dat
het gebruik van (h )em en (h Jaar in het Zeeuws een verdere uitdieping is van het
gebruik van andere objectsvormen als subject. Die uitdieping lijkt vrij recent: pas
rond r930 verschijnen de eerste voorbeelden in de bronnen. Dat doet de vraag rijzen in welke mate dit (vermoedelijk) relatief jonge dialectverschijnsel in tijden van
toenemend dialectverlies en dialectnivellering nog levenskrachtig is. Om ook recente ontwikkelingen in kaart te brengen, wordt het gebruik van de diverse objectvormen als subject in de twee leeftijdsgroepen samengevat in tabel 4. In de tabel wordt weergegeven hoeveel informanten uit de twee onderzochte leeftijdsgroepen, i.e. geboren voor of na r945, het voorgelegde pronomen als subject konden gebruiken (het aantal geraadpleegde informanten verschilt licht per pronomen doordat bepaalde informanten niet alle vragen hebben beantwoord, b.v. omdat ze twijfelden).
TABEL

4

Recente ontwikkelingen bij Zeeuwse subjectspronomina.
o

(h)em:
(h)aar:
(h)ulder:

ons:

voor 1945

30/II6 (25,86%)
12/rII (10,81%)
70/ II8 (59,32%)
IIoII 19 (92,44 %)

o

na 1945

4 1 / 82 (5°%)
19/76 (25,00%)
56/86 (65,12%)
64/86 (74,42%)

p-waarde
(ehi kwadraattest)
+24,14% (P<·OOI)
+14,19% (P<·05)
(+5,80%; p > .05)
-18,02% (P<.OOI)
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Het valt op dat de verschillende pronomina sterk uiteenlopende resultaten opleveren: het aantal informanten dat ons gebruikt als subject, daalt van 92,44 % naar 74,42 %.
De daling in het gebruik van ons past in het algemene kader van dialectverlies en
-nivellering dat sinds de Tweede Wereldoorlog ook voor het hele Nederlandse taalgebied geldt. In het licht van de bevindingen van De Vink (2004: passim), die onderzoek gedaan heeft naar dialectresistentie in het Zuid-Hollandse Katwijk-aan-Zee,
is een daling van een kleine 20% overigens nog redelijk beperkt: een verspreiding
over 74,42% van de informanten wijst erop dat het verschijnsel behoorlijk standhoudt. Verrassender is dat er bij alle andere pronomina een stijging te merken is. Die
is niet statistisch significant bij (h )ulder, maar wel bij de pronomina (h )em en (h Jaar:
die worden telkens door ongeveer dubbel zoveel jongere informanten gebruikt als
oudere (resp. van 25,86% naar 50,00%, en van 10,81% naar 25,00%). Dat geeft aan
dat, ondanks de aan de gang zijnde dialectnivellering in het Nederlandse taalgebied,
divergerende ontwikkelingen in de dialecten op beperkte terreinen van de taal mogelijk blijven. Met het contrast tussen de recente evoluties bij enerzijds ons en anderzijds de derdepersoonspronomina, vooral dan (h )em en (h Jaar, correspondeert
ook een verschil in natuurlijkheid: op basis van taaltypologische observaties mag syncretisme vooral verwacht worden bij derdepersoonspronomina.
Terwijl de discrepantie tussen de evolutie bij ons en bij de derdepersoonspronomina in zekere zin voorspelbaar is, geldt dat niet voor de verschillen tussen de derdepersoonspronomina onderling. Hier spelen wellicht taalspecifieke factoren een
rol: dat (h)em vooroploopt in het wegwerken van de casusopposities, kan te maken hebben met het wissel-effect (Van Hout 1996: 149-150; zie ook sectie 2.1), dat
stelt dat het toenemende gebruik van non-subjectspronomina als subject ingegeven is door een slijtageproces bij de oorspronkelijke vormen. Dat slijtageproces is
in de derde persoon mannelijk enkelvoud mogelijk verder gevorderd dan bij de
andere pronomina. In het Zeeuws bestaat, net zoals in de meeste andere dialecten
overigens, geen zwakke vorm (h)e. Wel komt het zwakke 3enk.mann-pronomen
en voor, maar dat wordt alleen in enclise gebruikt, en is bovendien niet algemeen
in Zeeland. Door het ontbreken van een algemeen bruikbare zwakke vorm wordt
de Zeeuwse sterke vorm (h )ie frequenter gebruikt dan de andere sterke vormen,
wat slijtage in de hand werkt.? In vergelijking met (h )em en (h Jaar doet (h )ulder
het dan weer minder goed. Het pronomen verliest weliswaar geen terrein zoals
ons, maar stijgt evenmin significant. Dat kan te wijten zijn aan de aanwezigheid
van een concurrerend pronomen dat de wind in de zeilen heeft, namelijk hun. Het
aantal informanten dat hun gebruikt als subject is 6 op I 18 bij de ouderen (5,08%),
en 10 op 86 bij de jongeren (of 11,63%; chi kwadraattest: p<.IO; er is dus sprake
van een statistische tendens). Doordat hun voorkomt in Hollandse substandaard,
wijst die toename in het gebruik van hun niet noodzakelijk op de werking van intralinguïstische factoren, maar wellicht eerder op randstedelijke invloed (cf. de
toename in het gebruik van hun die voor grote delen van Nederland is vastgesteld,
zie o.a. Van Hout 1996; zie ook sectie I). De gegevens voor hun zijn dan ook niet
opgenomen in de tabel. Een eventueel effect van de ontwikkelingen bij hun op het
gebruik van (h )ulder valt met onze data echter niet hard te maken.
7 Zie ook Devos & Vandeweghe 2002-2003: 230-232, sAND-kaarq8a en De Vogelaer 2005:
een verdere behandeling van het afwijkende gedrag van 3enk.mann. in de dialecten.
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Ons materiaal bevat niet de juiste gegevens om tot een definitieve verklaring te komen voor de discrepanties bij de verschillende derdepersoonspronomina. Maar
het is wel duidelijk dat er in de hedendaagse Zeeuwse dialecten interessante ontwikkelingen plaatsgrijpen bij die derdepersoonspronomina. In sectie 3.2 is erop
gewezen dat de uitdieping van het gebruik van objectsvormen als subject in de
eerste plaats de derde persoon treft. In 3.3 is getoond dat het gebruik van objectsvormen als subject in de hedendaagse dialecten alleen in de derde persoon toeneemt. Die ontwikkelingen liggen in de lijn van het natuurlijke deflectieproces:
aangezien casusparadigma's gemiddeld kleiner zijn in de derde persoon dan in de
eerste en de tweede, valt het te verwachten dat de derde persoon een sterkere neiging tot syncretisme zal vertonen.

4 Verklarende overwegingen: hyperdialectisme en extralinguïstische factoren
De ontwikkelingen die in sectie 3.2 en 3.3 geschetst zijn, tonen dat de Zeeuwse
dialecten op minstens één punt van de standaardtaal en van de andere dialecten
weg evolueren, doordat oorspronkelijke objectsvormen zoals (h Jem en (h Jaar hun
gebruik hebben uitgebreid tot de subjectsfunctie, en doordat dit gebruik vervolgens razendsnel over de Zeeuwse bevolking verspreid is. Dat is opvallend: door de
sterk toegenomen mobiliteit in de samenleving en door de opkomst van de nationale (massa)media komen de meeste mensen vaker dan vroeger in contact met
enerzijds de standaardtaal en anderzijds met andere dialecten, en treedt in principe convergentie op tussen de dialecten en de standaardtaal, en tussen de dialecten
onderling. Dat die ontwikkeling pas plaatsvindt op een moment dat de dialecten
onder toenemende druk komen te staan (cf. sectie 3.2), en bovendien sterker aanwezig is bij de jongere, minder dialectvaste informanten (cf. sectie 3.3), geeft aan
dat het onwaarschijnlijk is dat uit deze eigen Zeeuwse ontwikkeling besloten mag
worden dat het Zeeuws aan een heropleving bezig is. Het dalende gebruik van ons
als subject toont trouwens aan dat de Zeeuwse eilanden zich in geen geval onttrekken aan de algemene evolutie in de richting van de standaardtaal, maar dat lijkt
het ontstaan en de verspreiding van verwante niet-standaardtalige elementen niet
in de weg te staan. Het ligt dan voor de hand om een verklaring te zoeken voor
deze ogenschijnlijk wat paradoxale situatie die rekening houdt met de verzwakte
positie van het dialect in de twintigste eeuw (cf. Reker 1993)' O.a. Hinskens, Auer
& Kerswill (2005= 9) signaleren dat taalcontact tussen een dialect en een standaardtaal niet altijd hoeft te zorgen voor convergentie. In bepaalde gevallen kunnen zelfs hyperdialectismen optreden, i.e. hypercorrecties in het dialect die het gevolg zijn van een poging van de sprekers om zich van de beïnvloedende variëteit te
distantiëren (zie ook Trudgill 1986: 66-78). Wellicht is de uitbreiding van het vanouds aanwezige gebruik van objectsvormen als subject tot (h )em en (h Jaar ontstaan als hyperdialectisme; in elk geval heeft het verschijnsel er een behoorlijk aantal kenmerken mee gemeen.
Op taalextern vlak kunnen hyperdialectismen het gevolg zijn van polarisering,
i.e. een min of meer bewuste neiging van sommige dialectsprekers om te weerstaan
aan de invloed van een taal of taalvariëteit waarmee ze in contact komen. In Taeldeman (2000: 229) worden enkele kenmerken besproken van hyperdialectisme als
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gevolg van polarisering: het verschijnsel treedt op in gebieden waar scherpe geografische overgangen optreden tussen de verschillende taalvariëteiten. Verder leidt
polarisering tot een uitbreiding van de linguïstische tegenstellingen (zowel in de
diepte als in de breedte), in de eerste plaats bij verschijnselen die gekenmerkt worden door een hoog bewustzijn tegenover het verschijnsel en zelfs door een stigmatisering van de niet-eigen variant. Het hoeft wellicht weinig betoog dat het gebruik van objectsvormen als subject op de Zeeuwse eilanden grotendeels aan deze
kenmerken beantwoordt: er is inderdaad sprake van een scherpe tegenstelling tussen de Zeeuwse en de niet-Zeeuwse dialecten (vooral m.b.t. (h )em, (h Jaar en ons),
de recente evoluties komen in essentie neer op een uitdieping van de geografische
verschillen in de pronominale casussystemen, en de meeste Zeeuwen zijn zich wel
degelijk bewust van de eigenheid van minstens één Zeeuwse variant: het bestaan
van het Zeeuwse sjibbolet 'oans bin zunig' geeft aan dat het gebruik van ons als
subject herkend wordt als een typisch dialect kenmerk (i.e. een stereotype in de termen van Labov 1994).8 Een verdere indicatie voor de hypothese dat we in het geval van (h )em en (h Jaar te maken hebben met hyperdialectisme door polarisering,
is het feit dat, onder de jonge informanten, de gemiddeld meer op het dialect gerichte mannen significant vaker geneigd zijn om (h )em (en (h Jaar) als subject te
gebruiken dan de vrouwen: 26 van de 41 jongere mannen gebruiken (h)em, tegenover 15 van de 45 vrouwen (Chi kwadraattest: P<.OI). De relevantie van polarisering kan verder aangetoond worden met onderzoek naar de mate waarin het
gebruik van objectsvormen in subjectsfunctie geldt als een stereotype, i.e. een
markeerder van de (Zeeuwse) identiteit waarvan de taalgebruikers zich ook zelf
bewust zijn. Dergelijk onderzoek is evenwel verre van makkelijk uit te voeren (cf.
Hinskens, Auer & Kerswi1l2005: 45).
Mogelijk is er nog een tweede externe factor in het geding, namelijk het feit dat
dialecten sinds de tweede helft van de twintigste eeuw niet langer of toch in veel
mindere mate fungeren als de opvoedingstaal tegenover de kinderen, zelfs in de
meest dialectvaste gebieden in het taalgebied (zie Taeldeman 1991: 43-45 voor cijfers i.v.m. enkele Belgische en Nederlandse plaatsen; Giesbers, van Hout & van
Bezooijen 200r 71-73 i.v.m. Oost-Nederland). Een vertraagd verwervingsproces
zou er in principe voor kunnen zorgen dat fouten, die inherent zijn aan elk taalverwervingsproces, pas op late leeftijd of zelfs helemaal niet verdwijnen uit het
taalgebruik van de spreker in kwestie, waardoor ze ingang vinden in het dialect.
De mate waarin onvolledige verwerving een rol speelt in dialectnivellering in de
Zeeuwse dialecten, hangt samen met de inbedding van het dialect in de dialectgemeenschap: dat ook de jongere sprekers van de Zeeuwse dialecten wellicht pas op
(iets) latere leeftijd in contact zijn gekomen met het dialect, hoeft natuurlijk niet
noodzakelijk te betekenen dat ze niet langer in staat zijn om het dialect goed aan
te leren. Meer onderzoek naar de manier waarop het dialect verworven wordt, is
hier dan ook wenselijk. Het valt in elk geval wel op dat precies de Zeeuwse dialecten een tendens vertonen tot uitbreiding van casussyncretismen, en andere dialecten niet. Dat kan samenhangen met het feit dat de traditionele Zeeuwse dialec8 Ons wordt overigens zowel door sprekers als door niet-sprekers herkend als typisch Zeeuws dialectkenmerk (cf. het onderscheid tussen auto- en heterostereotypes, dat wordt besproken door Hinskens, Auer & Kerswill2005: 44-45).
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ten, door het gebruik van ons en (h )ulder als subject, qua casussysteem sterker verschillen van het Standaardnederlands dan andere dialecten, wat de verwerving van
dat casussysteem in het Zeeuws bemoeilijkt in vergelijking met dialecten waarin
het Standaardnederlandse systeem gewoon overgenomen kan worden. Bovendien
stemmen de vastgestelde ontwikkelingen bij de derdepersoonspronomina precies
overeen met de ontwikkeling die men op basis van theorieën uit de tweedetaalververwerving kan verwachten (zie ook Rys 2003, in voorbereiding; De Vink 2004:
42 voor de toepassing van theorieën uit de tweedetaalverwerving in de Nederlandse dialectologie). Ook het feit dat de in sectie 3 besproken linguïstische conditionering opgaat voor alle afzonderlijke informanten is relevant: dat suggereert
dat verschillende sprekers het gebruik van objectsvormen als subject grotendeels
onafhankelijk van elkaar uitbreiden tot (h )em en (h Jaar, zoals ook taalverwervers
onafhankelijk van elkaar en vaak generatie na generatie dezelfde overgeneraliseringen maken.
De uitdieping van het gebruik van objectsvormen als subject tot (h )em en (h Jaar
kan dus wellicht als een hyperdialectisme worden beschouwd. Twee externe factoren kunnen een rol gespeeld hebben bij het ontstaan en de verspreiding van dit
hyperdialectisme, namelijk polarisering en onvolledige verwerving. De relevantie
van beide factoren valt echter niet op een sluitende manier af te leiden uit onze gegevens. Beide taalexterne factoren sluiten elkaar overigens geenszins uit. Dat het
dialect zou evolueren tot een tweede taal in plaats van een moedertaal, kan onzekerheid veroorzaken met betrekking tot de heersende taalnormen in het dialect.
Precies in die omstandigheden kunnen taalveranderingen uitstekend gedijen, zowel convergerende als divergerende. Dat hyperdialectismen zoals het gebruik van
(h)em en (h)aar als subject zich zo snel verspreiden over de Zeeuwse eilanden, gebeurt in onze visie dus niet ondanks maar net dankzij de veranderde positie van
het dialect in de samenleving.

5 Besluit
In dit artikel is onder meer aangetoond dat dialecten ook in de eenentwintigste
eeuw nog van de standaardtaal weg kunnen evolueren. Dat is in se geen nieuwe
bevinding: o.a. Hinskens (I993) en Vandekerckhove (I993) hebben, respectievelijk voor Nederlands Limburg en West-Vlaanderen, laten zien dat dialecten niet
alleen in de richting van de standaardtaal kunnen nivelleren, maar ook naar elkaar
toe groeien, en op die manier toch weer taalkenmerken kunnen overnemen die afwijken van de standaardtaal. In deze bijdrage is echter sprake van de genese van
nieuwe taalverschijnselen, die zich dan bovendien nog razendsnel verspreiden
over een bepaalde regio (zie Devos & Vandeweghe 2002-2003 voor een vergelijkbare casus uit West-Vlaanderen).
Het is onwaarschijnlijk dat dit voorbeeld van een nieuwe, divergerende ontwikkeling in het Zeeuws geïnterpreteerd mag worden als een teken van hernieuwde
vitaliteit van de dialecten in kwestie. Los van de verspreiding van objectsvormen
in subjectsfunctie, blijft de vaststelling dat het aantal dialectsprekers sterk daalt,
net als het aantal situaties waarin dialect wordt gebruikt. Bovendien is de divergentie op het vlak van het pronominale systeem ondergeschikt aan de algemene
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tendens tot regiolectisering en convergentie met de standaardtaal die ook in het
Zeeuws waarneembaar is. Onze data geven wel aan dat divergerende ontwikkelingen op beperkte terreinen van de taal mogelijk blijven, en de systematiek waarmee de deflectie zich manifesteert bij de Zeeuwse pronomina, toont dat het hierbij om taalkundig erg ingrijpende veranderingen kan gaan. Dat de ontwikkelingen
in het Zeeuws gedijen dankzij de veranderende sociale positie van het dialect,
rechtvaardigt bovendien de conclusie dat de taalkundige studie van dialecten in de
toekomst (nog) meer dan nu 'gemene zaak' moet maken met de variatielinguïstiek
(Hinskens 1993: 58). Onder meer inzicht in attitudinele factoren en bewustzijn
kan cruciaal blijken voor een goed begrip, net zoals meer aandacht voor dialectverwerving en de rol van adolescenten. In elk geval staat vast dat ook anno 2006
nog interessante geografische variatiepatronen worden aangetroffen.
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Appendix: de samenstelling van het informantenbestand
Totaal aantal informanten=205

Dvoor 1945

Dna 1945

totaal/plaats

Goeree-Overflakkee
Ouddorp:
Sommelsdijk:
Totaal:

2
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Schouwen-Duiveland
Brouwershaven:
Dreischor:
Haamstede:
Kerkwerve:
Oosterland:
Renesse:
Zierikzee:
Zonnemaire:

2

Totaal:

9

2

11

2

I

3

I

I

2

I

I

Tholen en Sint-Philipsland
Oud Vossemeer:
Poortvliet:
Scherpenisse:
Sint Philipsland:
Sint-Annaland:
Stavenisse:
Tholen (stad):

Totaal:
Walcheren
Arnemuiden:
Domburg:
Koudekerke:
Middelburg:
Nieuwland:
Oostkapelle:
Oost-Souburg:
Serooskerke:
Sint -Laurens:
Vrouwenpolder:
Westkapelle:
West-Souburg

Totaal:

I

I

I

I
I

I

2
I

I
I

2

I

I

I

2

2

I

I

2

2

I

I
I

7

4

I

II

I

I

I

4

I

2

3

I

3

4

I

3

I

I

I

I

I

2

2
I

I

I

12

I

I

I

2

I

I

10

22

Noord-Beveland
Colijnsplaat
Kats
Kortgene
Wissenkerke

I

I

2

2

Totaal:

6

Z uid-Beveland
's-Heerenhoek
,s-Gravenpolder
's-Heer Abtskerke
's-Heer Arendskerke
's-Heer Hendrikskinderen
Biezelinge

2

2

4
I

I

2

8

2

5

7

I

I

2

2
2

3

2

5

I

3

4

I

I

2
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Borssele
Driewegen
Ellewoutsdijk
Goes
Heinkenszand
Hoedekenskerke
Kapelle
Kloetinge
Krabbendijke
Kruiningen
Kwadendamme
Nieuwdorp
Oostdijk
Oudelande
Ovezande
Rilland
Schore
Wemeldinge
Wilhelminadorp
Wolphaartsdijk
Yerseke
Totaal:

4

6
3
33

2

2

18

15

2

2

13

18

31

3

6

2

4
7

2

3
2

2

2

2

4

3
2

3
2

2

2

7

7
2

2

4
4

2

3

84

67

1

15 1
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Boekbeoordelingen

Bart Besamusca en Jaap Tigelaar (red.),
Karolus Rex, Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de
Grote. Hilversum: Verloren, 2005. (Middeleeuwse Studies en Bronnen 83). - 265
pp. ISSN °929-9726.
Over 'de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote' is onlangs een bundel met studies
verschenen, onder de titel Karolus Rex. Aanleiding daarvoor is het afscheid van Hans van Dijk
als hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Groningse universiteit. Karo/us
Rex bevat negentien diverse artikelen, verspreid
over vier afdelingen: 'Roland/Roelant', 'Middelnederlandse Karelromans', 'Duitse Karelromans' en 'De Kareltraditie' . Daarin treft men een
bespreking aan van de liederen in het handschrift
waarin het Middelnederlandse Roelantslied is
overgeleverd, maar ook een beschouwing over
het verschil tussen de Middelnederlandse Roelant en zijn Oudfranse voorbeeld. Weinig bijdragen richten zich op grote literairhistorische vragen rondom het genre van onze Karelepiek,
zoals het publiek, de overlevering, de auteurs.
Vooral nogal specifieke kwesties komen aan
bod, zoals de gebeden in Malagis of de rechtspraak in het Chanson de Roland in relatie tot
het middeleeuwse strafrecht.
Op het publiek van de Middelnederlandse Karelroman gaan wel Van Oostrom en Besamusca
in. De eerste pleit voor een stedelijk, burgerlijk
publiek van de Flovent, terwijl de laatste wijst op
de mogelijkheid van een vrouwelijk, aristocratisch publiek van de Ogier. De vraag hoe omvangrijk het genre van de Middelnederlandse
Karelroman oorspronkelijk is geweest, stelt Van
der Have centraal. Ooit was er natuurlijk meer
dan de dertigduizend verzen die ons nu resten.
Van der Have becijfert dat zij het restant zijn van
een corpus dat ooit meer dan 5°0.000 verzen
groot geweest moet zijn! Het is te hopen dat Karolus Rex met deze bijdragen de studie van Middelnederlandse Karelepiek een impuls weet te
geven.

Joost van Driel

H. Schultink, Constant en variabel in de
morfologie. Historiografische studies. Bezorgd door Lo van Driel & Jan Noordegraaf. Münster: Nodus, 2006. - 219 pp.
ISBN 3-89323-293-1. € 38,5°.
De bundel Constant en variabel in de morfologie. Historiografische studies bestaat uit een verzameling van twaalf eerder gepubliceerde artikelen van Henk Schultink, gevolgd door een
interview van de bezorgers met de schrijver (met
portret en korte biografie). Drie artikelen zijn
Engelstalig, de rest is Nederlandstalig. Met uitzondering van één artikel, dat in 1968 is verschenen, dateren alle artikelen uit de jaren '80 en '90.
Schultink is vooral bekend geworden als morfoloog. Deze bundel belicht een misschien minder bekende kant van Schultinks werk: zijn bijdragen aan de geschiedschrijving van de
taalkunde. Met name na zijn emeritaat in 1986
als hoogleraar algemene taalwetenschap in
Utrecht, is dit in toenemende mate zijn werkterrein geworden. Het accent ligt daarbij, niet verwonderlijk, op de geschiedenis van de morfologie. Juist dit onderdeel van de taalkunde krijgt
historiografisch relatief weinig aandacht. Zoals
in het 'Woord vooraf' staat, is de bundel daarom
'een poging om, althans gedeeltelijk, in een lacune te voorzien'.
Inhoudelijk ligt bij alle artikelen het accent op
negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse ontwikkelingen. Lambert ten Kate (1674 - 173 I) is de
enige oudere taalkundige wiens werk ruimschoots aandacht krijgt. De Nederlandse morfologie, zowel in de zin van 'morfologie van het
Nederlands' als van 'werk van Nederlandse
morfologen' vormt een zwaartepunt, maar ook
de internationale context komt ruimschoots aan
de orde.
De thematische invalshoek varieert per artikel.
Zeven artikelen horen tot de categorie 'ideeëngeschiedenis': ze beschrijven de historische ontwikkeling van een bepaald concept of onderzoeksthema. Zo gaat het in 'Regelmaat in onregelmatigheid. Ten Kate, Van Haeringen en de ANS in historisch perspectief' om de vraag hoe morfologen
zijn omgegaan met verschijnselen die niet volstrekt
regelmatig maar ook niet helemaal onregelmatig
zijn. Uitvoerig komt daarbij Ten Kate's argumentatie ten gunste van de 'regelmaet' van sterke
werkwoorden aan de orde. Diens comparatieve en
'panchronische' argumentatie wordt gecontras-
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teerd met recentere pro-regelmaat-argumentatie
op basis van productiviteit.
Het begrip 'productiviteit' zelf vormt het onderwerp van twee artikelen: 'Herkomst en groei
van het begrip 'productiviteit' als morfologisch
fenomeen' en 'Productiviteit als morfologisch
begrip in het werk van E. M. Uhlenbeck'. Productiviteit is als begrip al impliciet aanwezig bij
de oude Sanskriet-grammatici, maar de term dateert volgens Schultink uit 1838 (Diez' Grammatik der romanische Sprachen). Sindsdien vertoont de inhoud (lichte) schommelingen. Zo
wordt productiviteit soms gezien als een eigenschap van regels, soms van categorieën, en soms
van woorden of affixen. Ook de aandacht voor
productiviteit is per periode verschillend. SchuItink ziet hier een positief verband met de - eveneens wisselende - aandacht voor de betekenis
van suffixen. Bij de gedetailleerde behandeling
van Uhlenbecks visie op productiviteit komt de
verhouding tussen (im-)productiviteit en (on)regelmatigheid opnieuw aan de orde. Op dit
punt wijkt Schultinks eigen regel-georiënteerde
standpunt af van de meer inductief-opsommende aanpak van Uhlenbeck.
Het begrip 'flexie' staat centraal in 'Het gebruik
van de notie 'flexie' in de twintigste- en negentiende-eeuwse taalwetenschap' en in 'Opera virorum omnium bonum veterurn' . De eerste tekst behandelt ontwikkelingen rond het onderscheid
flexie/derivatie, de vraag of, naast Ablaut, ook affigering onder flexie valt, en hoe, als dit laatste het
geval is, flexie te onderscheiden is van agglutinatie. Schultinks opmerkelijke conclusie is dat het begrip 'flexie' wellicht 'aan revisie of zelfs emeritaat
toe is' (p. 68). In 'Opera virorum omnium bonum
veterurn' gaat het om de beschrijving van de affixen
in constructies van dit type: is er sprake van vier
afzonderlijke genitieven, van één discontinu genitiefmorfeem, of van slechts één echt genitiefmorfeem (in virorum) terwijl de andere - um-vormen
geen genitiefbetekenis maar alleen de grammaticale
gebondenheid aan virorum uitdrukken? Zowel
binnen het structuralisme als binnen de generatieve grammatica verschillen de standpunten.
Het artikel 'Morphology and meaning: From
Bopp to Bob, before and after' beschrijft de sterk
wisselende rol van betekenis in de morfologie.
Dàt die rol er is wordt door geen enkele negentiende- of twintigste-eeuwse grammaticus ontkend; wel willen sommigen, als eerste Schleicher,
die de term morfologie in de taalkunde introduceerde, de beschrijving van morfeembetekenissen buiten de morfologie houden. Anderen, zoals E.M Uhlenbeck, 'Bob' uit de titel, bepleiten
nadrukkelijk een op vorm èn betekenis gerichte
morfologie.

In het artikel 'Some remarks on the relation
between morphology and syntax in the 20th
century' wordt aangetoond hoe sterk in de twintigste-eeuwse taalkunde de standpunten gefluctueerd hebben en nog steeds fluctueren tussen
enerzijds een strikte scheiding, anderzijds een
volledige unificatie van woord en zin, respectievelijk van morfologie en syntaxis.
Vijf artikelen werken vanuit een ruimere
vraagstelling en hebben morfologisch een meer
heterogene inhoud. Zo wordt in 'Epiloog. Morfologie in millennia' aan de hand van verschillende onderwerpen 'het voortdurend weerkeren
van dezelfde problemen èn hun oplossingen' (p.
10) in de morfologie gedemonstreerd.
In 'WNT en morfologie' wordt nagegaan hoe
het Woordenboek der Nederlandse Taal met enkele morfologische verschijnselen omgaat. Dit
blijkt per deel-onderwerp en per redactie-generatie te verschillen. Schultink bepleit' een sterk
toenemende wisselwerking tussen het WNT en
zijn nazaten enerzijds, specifiek grammaticale,
meer in het bijzonder morfologische studies aan
de andere kant' (p. 55).
Het artikel 'Lambert ten Kate en de hedendaagse morfologie' laat zien hoe sterk Lambert
ten Kate, met name waar het de beschrijving van
conversie-verschijnselen betreft, vooruitloopt
op twintigste-eeuwse Nederlandse morfologen
als De Groot, Uhlenbeck en in het bijzonder
Don.
In 'De studie van de Nederlandse morfologie
vanuit wetenschapshistorisch oogpunt' wordt
het onderzoek naar drie Nederlandse morfologische verschijnselen beschreven: verkleinwoorden, sterke werkwoorden en samenstellende afleidingen (woorden als tweemaster, veelwijverij
e.d). Schultink signaleert als algemene tendensen
onder andere een toenemende gerichtheid op
universalia, op synchronie, op productiviteit en
op syntagmatiek.
Dit soort trends, die vanzelfsprekend nauw
samenhangen met algemeen-linguïstische ontwikkelingen, vormen de hoofdmoot van het artikel 'Een eeuw Nederlandse morfologie. De ontwikkelingsgang van een discipline'. Dit artikel
verscheen ook, in een wat beperktere versie, als
onderdeel 'The Netherlands' van het historiografische hoofdstuk in het handboek MorphologielMorphology (Booij e.a. 200012004). Het artikel bestaat uit een encyclopedisch overzicht van
morfologische onderzoeksactiviteiten in Nederland tussen 189° en 199°.
Constant en variabel in de morfologie is een
rijk boek, en, gezien de tot nu toe relatief geringe vakhistorische aandacht voor de morfologie,
ook een belangrijk boek. Alle artikelen behande-
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len hun onderwerp op een grondige, gedetailleerde en goed gedocumenteerde wijze. De artikelen zijn zorgvuldig gecomponeerd en prettig
geschreven.
Een rode draad vormt, zoals al gesuggereerd
door de titel, en ook verder herhaaldelijk benadrukt, het zichtbaar worden van constante elementen tegen de achtergrond van allerlei variatie. Om één voorbeeld te noemen, Schultink laat
zien dat vragen rond het onderscheid tussen
flexie en derivatie een zeer grote continuïteit vertonen (p. 67). Schultink beschouwt dit soort
continuïteiten liever als opmerkelijke 'constanten in het taalkundig denken' (p. 39) dan als signalen dat 'de linguïstiek wel erg rijk gezegend is
met herontdekkingen' (p. 67).
Ook uit het informatieve en onderhoudende
interview met Schultink (juli 2005) dat het boek
besluit, blijkt hoeveel belang hij hecht aan dit
soort continuïteiten en aan de lessen in relativering van het heden die daaruit te trekken zijn.
Het interview biedt nog enkele andere verhelderende aanknopingspunten voor een nadere karakterisering van het boek. Zo ziet Schultink zijn
'late roeping' tot vakhistoricus sterk in het verlengde van zijn descriptief-morfologische werk.
Hij zoekt de discussie tussen ouder werk en het
huidige onderzoek en concentreert zich op 'het
concrete handwerk', zulks in tegenstelling tot de
focus op filosofische achtergronden die hij bij
veel vakhistorici signaleert. Inderdaad heeft menig artikel, vooral de wat oudere, maar ook het
recente 'WNT en morfologie' (uit 1999), geen
puur-historiografisch karakter: naast historische
informatie treffen we ook inhoudelijk-morfologische argumentatie aan.
De nauwe band met het eigen descriptieve
werk blijkt ook uit de ruime aandacht in alle artikelen voor zeer recente ontwikkelingen. Juist
omdat er met betrekking tot deze ontwikkelingen nog niet of nauwelijks historische overzichten bestaan, laat staan canonvorming heeft
plaatsgevonden, biedt de bundel hier waardevol
pionierswerk, waartoe slechts iemand met
Schultinks brede en langdurige expertise in staat
is. Zo onderkent hij bijvoorbeeld binnen de generatieve grammatica een patroon van afwisselende visies op de relatie morfologie-syntaxis,
dat voortbouwt op eerdere twintigste-eeuwse
ontwikkelingen. Vanwege dit zicht op hoofdlijnen in recent onderzoek is Constant en variabel
in de morfologie m.i. een must voor alle morfologen, niet alleen voor de vakhistorisch-geïnteresseerden onder hen.
De vrijwel ontbrekende aandacht voor filosofische achtergronden geeft de bundel een prettig
'down-to-earth' -karakter. Ontwikkelingen in
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het (conceptuele gereedschap van het) descriptief-morfologische onderzoek worden nauwkeurig beschreven, zonder de - vaak onrealistische - poging ze te presenteren als een direct
uitvloeisel van metatheoretische beginselen.
Schultink schetst bijvoorbeeld de rol van betekenis in het morfologische werk van BIoomfield
zonder dat het woord 'behaviorisme' valt. Zonder dit soort 'verklaringen' die in feite vaak eerder rookgordijnen zijn, brengt hij de lezer dichtbij de feitelijke historische onderzoekspraktijk.
Toch had het wat mij betreft - en dit is mijn
enige kritische noot - nog wat 'dichterbij' gekund. Schultinks benadering is, als bij veel historiografisch werk, meer documenterend dan reconstruerend. Hij laat zien dat concepten en
visies zich door de tijd heen ontwikkelen, waarbij fraaie patronen, parallellen, tegenstellingen
e.d., zichtbaar worden. De reconstructie van de
dynamiek achter deze ontwikkelingen krijgt
weinig aandacht. De morfologische probleemcontext die, eventueel samen met bredere intellectuele tendensen en wetenschaps-externe factoren, de processen van concept-en theorieverandering aanstuurt, blijft grotendeels buiten
beeld. Ook als Schultink recente veranderingen
ten aanzien van de verhouding tussen morfologie en syntaxis beschrijft in termen van these, antithese en synthese (p. 14 en p. 123), neem ik aan
dat hij de Hegeliaanse drieslag niet echt als motor achter deze ontwikkeling beschouwt, maar
deze termen puur descriptief hanteert. Wat dan
wèl de drijvende krachten waren, welke theoretische winst, om maar een voor de hand liggende
factor te noemen, bijvoorbeeld verwacht werd
van de recente stap naar 'interlocking independence' tussen morfologie en syntaxis, blijft onderbelicht. Het theorie-dynamische aspect komt
in Constant en variabel in de morfologie weinig
uit de verf.
Tenslotte een enkel woord over meer boektechnische aspecten. Constant en variabel in de
morfologie is zorgvuldig uitgegeven, ondanks
enkele kleine foutjes (de lexicograaf Moerdijk is,
anders dan het register suggereert, nog in leven!).
Veel van de artikelen zijn oorspronkelijk voor
een speciale gelegenheid geschreven. Daar waar
dit niet vanzelf blijkt uit de 'Bronvermelding' (p.
210), via termen als 'Festschrift' of 'In honor
of .. .', was een korte verduidelijking verhelderend geweest, omdat de titels en de inhoud van
de artikelen nogal eens verwijzingen bevatten
die slechts begrijpelijk zijn voor wie van de bewuste gelegenheid op de hoogte is.
Tussen de artikelen zit inhoudelijk meer dan
eens enige overlap; in het bijzonder geldt dit
voor de uiteenzettingen over Lambert ten Kate.
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Gezien de opzet van de bundel was dit onvermijdelijk, maar het valt de huidige van-kaft-totkaft-lezer wel zodanig op, dat een enkele opmerking van de bezorgers hierover niet had
misstaan.
Els Elffers

Susi Moeimam & Hein Steinhauer,
N ederlands-Indonesisch Woordenboek.
Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004. - xxvii +
1123 pp. ISBN 90 67 18 2273· €49,90.
Met het Nederlands-Indonesisch Woordenboek
beschikt het Nederlandse taalgebied eindelijk
over een uitgebreid algemeen woordenboek met
het moderne Indonesisch als doeltaal en het Nederlands van de afgelopen tien tot twintig jaar als
brontaal en dat is toe te juichen. Tot nu toe was
de Nederlander die zich bezighield met het Indonesisch, voor studie of werk, voor een vertaling
of zomaar uit interesse, aangewezen op beperkte
en voornamelijk puur praktisch gerichte woordenboeken als het Kamus PraktislPraktisch
Woordenboek Nederlands-Indonesisch I Indonesisch-Nederlands van Ro' is of een toeristenwoordenboek als Wolters' Mini-woordenboek Indonesisch-Nederlands I Nederlands-Indonesisch. In
Indonesië zelf zijn er weliswaar enkele algemene
N ederlands-Indonesische woordenboeken in
omloop, zoals het al ruim dertig jaar oude Kamus
umum Belanda-Indonesia van Wojowasito of
het Kamus Belanda-Indonesia van Rahajoekoesoemah, maar deze zijn in Nederland niet regulier te krijgen en bovendien zijn ze gericht op Indonesiërs die Nederlands gebruiken en verder
inmiddels ook behoorlijk verouderd (Wojowasito) of gewoonweg kwalitatief onder de maat (Rahajoekoesoemah).
Het woordenboek van Moeimam en Steinhauer is voortgekomen uit een samenwerkingsproject van de Universiteit Leiden en de Universitas Indonesia ]akarta/Depok, ondersteund
door onder andere de Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen van de N ederlandse Taalunie en het Indonesische Centrum
voor Taalontwikkeling en Taalcultivering (Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa). De uitgave zoals die in Nederland op de markt gebracht wordt, beoogt een productief woordenboek (Moeimam 2001) te zijn, dat wil zeggen dat
het gericht is op Nederlandstalige gebruikers die
vanuit het Nederlands teksten in modern standaard-Indonesisch moeten omzetten. Voor Indonesiërs die Nederlandse teksten willen begrijpen, wordt een zogenoemde receptieve variant

ontwikkeld ten behoeve van de Indonesische
markt. Voor deze doelgroep is de brontaal, het
Nederlands, de vreemde taal en daarom zullen er
in de Indonesische versie in het Indonesisch toelichtingen nodig zijn die voor Nederlanders vanzelfsprekend zijn, bijvoorbeeld laki-laki, 'mannelijk', bij 'meester' (als leraar basisonderwijs),
omdat het Indonesische equivalent guru ook aan
vrouwen kan refereren. Voor het overige laten
de twee versies geen verschillen zien en de keuze
van de opgenomen woorden is dan ook voor beide varianten hetzelfde. Die is gebaseerd op het
Referentiebestand Nederlands (p. ix) en gebaseerd op frequentie en gangbaarheid (p. viii). Op
de selectie van woorden kom ik nog terug.
Het Nederlands-Indonesisch Woordenboek
bestaat uit zo'n 46.000 ingangen met ongeveer
60.000 onderscheiden betekenissen en geïllustreerd met ruim 55.000 voorbeeldzinnen, collocaties en idiomen. De informatie bij elke ingang
is helder en overzichtelijk weergegeven en homonymie en polysemie worden voor de gebruiker direct zichtbaar, waardoor het woordenboek
prettig en efficiënt te gebruiken is. Grammaticale informatie blijft beperkt tot het aangeven van
de woordklasse van het lemma zonder verdere
informatie als de- of het-gebruik bij nomina of
informatie over verbuigingen of vervoegingen,
informatie die me in ieder geval voor de Indonesische pendant van het woordenboek onontbeerlijk lijkt.
Anders dan bijvoorbeeld W ojowasito hebben
de samenstellers ernaar gestreefd zo veel als mogelijk was directe vertaalequivalenten te vinden
voor een lemma. Nu is dat al een lastige klus bij
een tweetalig woordenboek waarbij het gaat om
min of meer verwante talen, maar in het geval
van een doeltaal die typologisch ver van de brontaal afstaat, zoals hier het Indonesisch, is het nog
extra moeilijk om adequate equivalenten te vinden. Niet zelden moet er dan ook een beroep gedaan worden op min of meer omslachtige omschrijvingen zoals majalahlkoran yang gratis
dibagikan dari rumah ke rumah voor 'huis-aanhuisblad'. In andere gevallen wordt de betekenis
niet anders dan contextueel gegeven door meteen na het lemma een voorbeeldzin te geven en
die te vertalen. 'Inrukken' bijvoorbeeld wordt
dan als volgt verduidelijkt:
inrukken [v intr1 de brandweer kon snel weer inrukken pemadam kebakaran dapat cepat kembali
ke markasnya; ingerukt! mars! bubar! jalan!

Het is dan aan de gebruiker hieruit af te leiden
dat 'inrukken' in het brandweervoorbeeld (min
of meer) gerepresenteerd wordt door de woordgroep kembali ke markasnya (lett.: terug naar
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kazerne-det) en in de bevelcontext door bubar.
Op dezelfde wijze, op basis van voorbeeldzinnen en hun vertaling, moet de gebruiker Indonesische equivalenten achterhalen voor de verschillende betekenissen van werkwoorden als hebben
of zullen (tijd, modaliteit etc.), betekenisaspecten die in het Indonesisch heel anders uitgedrukt
worden dan in het Nederlands.
De ingangen geven geen informatie over de
gevoelswaarde of over belangrijke sociale connotaties die met bepaalde vertalingen gepaard
kunnen gaan. Zo vinden we bij 'zwanger' zonder
verdere toelichting naast elkaar hamil, mengandung en bunting. Het gebruik van dit laatste
woord kwam mij echter ooit op heftig commentaar te staan, omdat het in het huidige Indonesisch teruggedrongen is tot de gebruikscontext
van platte straattaal en eigenlijk vooral met dieren geassocieerd wordt. Iets vergelijkbaars is te
constateren rond 'beladen' termen als 'neuken'
en 'vrijen'. Bij 'neuken' vinden we naast het heel
acceptabele en algemene bersetubuh zonder verder commentaar mengancuk, een woord dat in
het Indonesisch-Nederlands woordenboek van
Teeuw het label 'grof' krijgt en in het Kamus Besar Bahasa Indonesia eveneens als kasar=grof
wordt aangeduid. Omgekeerd wordt 'vrijen' alleen vertaald als berhubungan badanlkelamin,
twee heel keurige equivalenten die daardoor,
denk ik, weer te weinig recht doen aan de verschillende betekenislagen van het Nederlandse
'vrijen' (nog los van het feit dat voor de - oudereniet seksuele betekenis van 'vrijen' geen equivalent gegeven wordt). Voor de Nederlandse gebruiker zou dergelijke extra informatie, hoe
summier ook gegeven, toch welkom zijn, zeker
als het gaat om een cultuurgebied dat zo ver weg
ligt als het Indonesische.
Nauw gerelateerd aan het voorgaande, maar
wellicht paradoxaal, is de constatering dat de samenstellers in de betekenisprofielen weinig tot
geen aandacht besteden aan equivalenten uit de
gangbare spreektaal zoals die tegenwoordig met
name onder jongeren in Jakarta gebruikt wordt,
een variëteit van het Indonesisch die in snel tempo ook buiten de metropool Jakarta aan prestige
wint. In deze variëteit is bijvoorbeeld gue (gua)
voor 'ik' en lu voor 'jij' thans heel gewoon en in
informele omstandigheden nauwelijks nog gemarkeerd taalgebruik, om nog maar niet te spreken van (e )nggak, 'niet', in plaats van tidak, maar
de vertaler die op zoek is naar dergelijke varianten (wel opgenomen in het Kamus Besar Bahasa
Indonesia en in het Indonesisch-Nederlands
Woordenboek van Teeuw) zal ze niet vinden in
dit woordenboek. Ook spreektaalvarianten als
telat voor terlambat, 'te laat', of klar voor selesai,
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'klaar', ontbreken veelal, en zoals te zien is, is dat
vooral jammer voor NederlandSSprekenden,
want niet zelden hebben juist veel van deze
spreektaalvarianten een Nederlands verleden.
Zoals al vermeld is de brontaal, het Nederlands, gerepresenteerd door ongeveer 46.000 ingangen, geselecteerd op frequentie en gangbaarheid, zo stellen de samenstellers. Ik denk dat de
samenstellers erin geslaagd zijn een heel representatief corpus op te bouwen dat een degelijke
basis biedt voor het produceren van Indonesische teksten van velerlei aard. Zeker voor non
native sprekers van het Nederlands lijkt het me
ook handig dat afleidingen die vaak als een
woord op zich gezien worden, als apart lemma
opgenomen zijn. Voorbeelden zijn gelieerd dat
als aparte ingang opgenomen is en niet gezocht
hoeft te worden onder liëren of woorden als onaangepast, onaangekondigd, etcetera. Anderzijds wordt van de gebruiker in sommige gevallen wel weer het nodige taalinzicht gevraagd,
bijvoorbeeld als hij 'keukenpapier' zoekt en alleen het lemma keukenrol vindt, waaruit dan
eventueel af te leiden is dat 'keukenpapier' tisu
dapur is of wanneer hij moet bedenken dat 'eruit
flikkeren' (niet in het woordenboek) misschien
iets te maken heeft met 'opflikkeren' of 'flikkeren' (wel opgenomen), laat staan dat een niet-Nederlandstalige goochem (niet opgenomen) weet te
relateren aan goochemerd (wel in het boek).
Hier en daar kunnen vraagtekens geplaatst
worden als het gaat om frequentie of gangbaarheid van woorden. Eerlijk gezegd heb ik pas via
dit woordenboek het woord zebracode voor
'streepjescode' geleerd, van het voorzetsel luidens betwijfelde ik zelfs even of het wel Nederlands is (het Groene Boekje heeft het ook). En is
kinderhoofdje als aanduiding van een soort
straatsteen (opgenomen) echt gangbaarder dan
kinderkopje (niet opgenomen)? Discutabel is
ook of het nou echt nodig is die aardrijkskundige namen op te nemen die in beide talen exact
hetzelfde zijn Qakarta, Tallinn, Tanzania, Myanmar, Leeuwarden, etc.).
Uiteraard moet ook bedacht worden dat het
uitgangspunt van de auteurs, uitgaan van het Nederlands van de laatste tien tot twintig jaar, al bij
voorbaat uitsluit dat woorden opgenomen zijn
die niet meer erg gangbaar zijn. Dit is vooral relevant voor veel Indonesische gebruikers, omdat
het in Indonesië veelal gaat om Nederlands als
bronnentaal, per definitie ouder Nederlands dat
van belang is voor juristen, historici, antropologen en dergelijken die de vele Nederlandse bronnen over Indonesië willen begrijpen. Uiteraard
sluit een beperking tot 46.000 ingangen ook een
al te specifiek vakjargon uit. Degene die een vak-
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tekst in het Indonesisch wil vertalen, zal naast dit
woordenboek altijd ook vakspecifieke bronnen
moeten raadplegen om tot een adequate vertaling te komen.
Het woordenboek wordt gecompleteerd door
een Inleiding met daarin een verantwoording,
een uitgebreide Gebruiksaanwijzing (p. xiv-xxi)
en een Grammaticaal compendium (p. xxiv-xxvii). Opmerkelijk is dat nergens van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om kort iets te zeggen over de relatie Indonesische spelling en
uitspraak, iets dat de andere genoemde woordenboeken veelal wel doen en iets dat zeker voor
beginnende gebruikers altijd welkom zou zijn.
De Gebruiksaanwijzing is opvallend uitgebreid
en ook duidelijk, maar anderzijds ook wat moeizaam en compact geschreven, waardoor het geen
gemakkelijke tekst is geworden, zeker niet als
men nog niet goed thuis is in het Indonesisch.
Dit laatste geldt nog sterker voor het Grammaticaal compendium. Hierin worden zoveel zaken
bekend verondersteld en wordt heel veel zo
summier en vaktechnisch toegelicht dat de doorsnee gebruiker niet bereikt zal worden; zeker
waar het gaat om de uitleg rond het gebruik en
de vorm van iets als het werkwoordsprefix me- is
dat jammer, omdat die informatie relevant is
voor een goed gebruik van een Indonesisch
woordenboek.
Concluderend. Het Nederlands-Indonesisch
Woordenboek is een welkome en waardevolle
aanwinst. Het is een mooi uitgevoerd, prettig
hanteerbaar en overzichtelijk woordenboek geworden. In zijn opzet, het bieden van een degelijke basis voor het produceren van teksten in
modern standaard Indonesisch op basis van het
gangbare Nederlands van de laatste tien à twintig

jaar, is het zeker geslaagd. Belangrijkste kanttekeningen daarbij zijn dat het woordenboek eerder geschikt lijkt voor Nederlandssprekenden
die al redelijk thuis zijn in het Indonesisch dan
voor beginners in deze taal, dat de gebruiker
voor vakspecifieke vertalingen zeker op zoek
moet naar aanvullende bronnen en dat langzamerhand geaccepteerde en gangbare spreektaalvarianten van het Indonesisch helaas onderbelicht zijn gebleven.
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