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`Ich schlug auf, and vor mir lag : van den vos Reynaerde'
Friedrich David Grater en zijn editio princeps van 1812
André Bouwman
Abstract - In the late 1790s, after reading Goethe'c Reineke Fuchs, a scholar fmm chwdbisch Hall
([Vurttemberg) made an exciting discovery in the library of Comburg Abbey . In a medieval manuscript
containing Flemish texts Friedrich David Grdter found a beast epic called Van den vos Reynaerde .
This rhymed version proved to be one of the missing links from which both the printed editions in Middle
Dutch prose (De 1479, Gouda 1485) and Low German verse (Lubeck 1498) are depending . This
article investigates the publication of Van den vos Reynaerde by Grater in his journal Bragur (1812),
and the early reception of the edition in Germany and the Netherlands . pecial attention is paid to the
reactions ofJacob Grimm and Willem Bilderdijk, and to a forgotten German recention by `v.d.H '.
Trefwoorden: Van den vos Reynaerde, Comburgse handschrift, Friedrich David Groter,
Jacob Grimm, Willem Bilderdijk, Friedrich David von der Hagen, filologie, tekstedities

Voor Jan Noordegraaf
1 . Inleiding

Het Middelnederlandse dierenepos Van den vos R ynaerde mag zich al decennialang
in een brede belangstelling verheugen. Met grote regelmaat publiceren vakgenoten
artikelen, studies en tekstedities . De dertiende-eeuwse Vlaamse auteur Willem evoceert in gepaard rijmende verzen een klassiek conflict tussen macht en list . De geordende hofwereld van koning leeuw wordt geconfronteerd met de wildernesse van
de vos, die kromme paden gaat, zich in een proces moet verantwoorden voor zijn
misdaden en ter dood wordt veroordeeld . Niettemin weet Reynaert met een briljant
leugenverhaal over de vondst van een grote schat en een moordcomplot tegen de
koning aan zijn terechtstelling te ontsnappen en zich te wreken op zijn vijanden .
Dankzij de zorgvuldige compositie, vlotte verteltrant, rake typeringen en flitsende
dialogen wordt Van den vos Reejnaerde tegenwoordig algemeen als een meesterwerk
erkend. Bij een enquête naar de literaire canon onder leden van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde in 2002 scoorde Van den vos Reynaerde op de lijst van
belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur een eervolle tweede plaats, direct
na Multatuli's roman Max Havelaar. 1 Voor het algemene publiek dat zich liever niet
aan dertiende-eeuws Nederlands waagt, verschijnen hertalingen in proza en poëzie
of bewerkingen tot musical, tapversie, audioboek en stripverhaal .

1 Van tipriaan 2002.
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De canonisatie van Van den vos Reynaerde is evenwel pas in de loop van de negentiende eeuw ontstaan . Zij hield gelijke tred met enerzijds de ontwikkeling van de
neerlandistiek tot zelfstandige wetenschappelijke discipline en anderzijds met de
natievormingsprocessen binnen de nieuw gevormde staten Nederland, België en
Duitsland . 2 In de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw is deze literaire vos
spoorloos . Tot aan de ontdekking van een handschriftfragment door Hendrik van
Wijn, gemeld in zijn Historische en letterkundige avondstonden (1800) was het verhaal
van Reynaert de vos alleen nog bekend als prozaroman .3 Men kende de oudste
drukken van Die historie van Reynaert die vos - op de pers gelegd door Gheraert
Leeu (Gouda 1479) en Jacob Jacobszoon van der Meer (Delft 1485) . Maar op de
vraag hoe de Nederduitse Reynke de Vos, een tekstueel nauw verwante rijmdruk
(Li beek 1498), zich tot deze Nederlandstalige prozatraditie verhield, moest men
het antwoord schuldig blijven.4 Het fragment-Van Wijn - dat het einde omvat van
een versroman aangeduid als Reynaerts historie ; het colofon dateert het handschrift
in 1477 - kon geen rol van betekenis spelen in beschouwingen over de verhouding
tussen verstraditie en prozatraditie . Het bleef meer dan een halve eeuw onuitgegeven in privébezit .
Het was de editie van Van den vos Reynaerde door Friedrich David Groter die in
1812 de eerste impuls bracht . Hier werd voor het eerst Middelnederlandse literaire
fictie van enige betekenis en omvang compleet gepubliceerd . De oogst aan Middelnederlandse tekstuitgaven op vaderlandse bodem was tot dan toe bepaald bescheiden geweest. Juristen met vooral historische en taalkundige belangstelling hadden
zich daarbij beperkt tot kronieken, zoals de Hollandse Rijmkroniek van Melis toke
en de piegel historriael van Jacob van Maerlant.5 Met enige goede wil kan men stellen dat Groters editie niet alleen het begin van tweehonderd jaar Reynaertfilologie
markeert maar ook het begin van de bestudering van Middelnederlandse literatuur
in engere zin . Voldoende reden, dunkt mij, om het ontstaan van deze editie in
Duitsland en haar ontvangst in Nederland voor het voetlicht te halen .

2 Voor de ontwikkeling van de medioneerlandistiek zie De Buck 1930, voor een geschiedenis van de
teksteditie in de Nederlanden Rock 2010 . De rol van de historische letterkunde binnen de ontwikkeling van een nationale culturele identiteit in Nederland en België wordt behandeld in Leerssen 2006,
vooral aan de hand van de Reynaertfilologie. Raedts 2011 bestudeert de ontdekking van de Middeleeuwen in Europa rond 1800 aan de hand van de concepten `echtheid', `eigenheid' en `gemeenschap' .
3 Van Wijn 1800, p . 272-273 (Derde avondstond) . Het fragment-Van Wijn berust thans in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, onder signatuur 75 B 7 . In de Reynaertfilologie staat dit fragment bekend als redactie C . Voor de siglen van de Reynaertbronnen; zie Hc inga 1952.
4 Pas in 1854 ontdekte de Duitse senator F.G.H. Culemann fragmenten van een Middelnederlandse
rijmdruk (D), vermoedelijk door Gheraert Leeu in Antwerpen vervaardigd tussen 1487 en 1490. Zie
Breul 1927, p . xvii; Klitzing 1989, p .15-16 .
5 Melis toke: Huydecoper 1772 ; Maerlant: Clignet & teenwinkel 1784-1785 .
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2 . Ontdekking en publicatie
Friedrich David Grater werd in 1768 geboren in chwabisch Hall, een vrije rijksstad in het Heilige Roomse Rijk. Hij doorliep er het gymnasium, alwaar hij - na
zijn studietijd in Halle en Erlangen - in 1789 werd aangesteld als conrector en
leraar Grieks en Hebreeuws . In 1804 volgde zijn benoeming tot rector. Groter
was een van de eerste geleerden die in het spoor van Johann Gottfried Herder de
Germaanse literatuur uit de Middeleeuwen bestudeerden om door te dringen in
de eigenheid van de Duitse Vollesgeist. Hij richtte een tijdschrift op om vondsten,
tekstuitgaven en studies te kunnen publiceren : Bragur. Ein literarisches Magaiin der
Teutschen und Nordicchen Vo eit. In de jaren 1791-1802 verschenen zeven delen .
Vervolgens bleef het een decennium stil . Deel acht verscheen pas in 1812, bij een
nieuwe uitgever, C .F. Barth in Breslau, en met een nieuwe ondertitel : Odina und
Teuton . Over de oorzaak van deze langdurige onderbreking is Grater in zijn `Vorrede' nogal vaag :
Ich schwieg. Eire Reihe von hauslichen, amtlichen and burgerlichen Vorf i lep, die meire
gauze Musse forderten, machten mir jede Fortsetzung unmoglich, so gross auch der
Reichthum meinet Materialien, so vielfach der Zufluss von Beitragen, so auffordernd
durch neue Erscheinungen die Veranlassung, and so dringend die Aufmunterung inand auslandischer Freunde war .ó
Iets verderop probeert hij te verklaren hoe de belangstelling voor "das Nordische
und Teutsche literarische Alterthum" in het eerste decennium van de negentiende
eeuw was toegenomen :
[. . .] wozu allerdings auch der Umsturz des ehmaligen Teutschlands, die Aufhebung der
ofter und Kluster, die Bekanntwerdung und Durchsuchung ihrer Bibliotheken, ja
selbst das Bedurfniss auf der einep eite, an der Betrachtung unsers Alterthums die
teutsche Kraft wieder hervorzurufen, und der Trost auf der andern, in deur Uurgang
mit der Vorzeit sick met den Kriegs-Drangsalen der Gegenwart auszusohnen, das
seinige beygetragen zu Naben scheint . 7
De gevolgen van de Franse Revolutie en de Coalitieoorlogen waren in elk geval
niet ongemerkt voorbijgegaan aan Grater . De Franse legers hadden Oostenrijk en
Pruisen diverse nederlagen toegebracht . Bij de vrede van Lunéville (1801) werden
de Duitse gebieden op de linker Rijnoever aan Frankrijk afgestaan . Om de Duitse
vorsten te compenseren voor hun daar verloren bezittingen, werd het Heilige
Roomse Rijk onder druk van Frankrijk `gereorganiseerd' . In 1803 bracht de zogenaamde Reich rdeputationshauptrchlu s het aantal soevereine vorstendommen en
heerlijkheden in het Duitse Rijk terug van 1700 à 1800 tot ongeveer 60 . Daarbij
6 Grater 1812, p . xii.
7 Grater 1812, p. xiii-xiv.
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werden de kerkelijke gebieden geseculariseerd en de vrije rijkssteden ondergebracht bij de hen omringende staten . Zo werden chwabisch Hall en het nabij
gelegen abdijvorstendom Comburg toegevoegd aan het hertogdom Wurttemberg .
Hertog Frederik, bondgenoot van Napoleon, werd keurvorst en bij de vrede van
Presburg (1805) zelfs koning . In 1806 trad Wurttemberg met andere Duitse vorstendommen toe tot de Rijnbond, een door Napoleon ingestelde confederatie van
Duitse vazalstaten aan de oostgrens van het Franse Keizerrijk. In hetzelfde jaar
werd het Heilige Roomse Rijk opgeheven . In enkele jaren tijd was Wurttemberg
in omvang verdubbeld . Er volgden sociale, bestuurlijke, justitiële en ook onderwijskundige hervormingen die het koninkrijk van een losse verzameling territoria
tot een homogene moderne staat moesten maken . In deze context van reorganisatie viel in 1811 ook het besluit om het gymnasium in Hall - ondanks pogingen
van Grater om deze instelling als wetenschappelijke vooropleiding te behouden
en uit te bouwen - terug te brengen tot een Latijnse school .$

D.F. Grater (1768-1830) . Gravure. Heidelberg, Universitatsbibliothek, Graph . ig. P 0753
e In 1818 werd Groter tot rector van het gymnasium in Ulm benoemd, waar hij tot zijn pensionering
in 1826 zou werken . Hij overleed in chorndorf in 1830. Over Grater zie Von Raumer 1870, p . 284,
329, 435, 436 ; Fischer 1877; Meyers Grosses Konverrations-Lexikon 6 . Aufl. Bd . 8 (Leipzig/Wiep 1907),
p . 245 ; ieber 1968 ; Bluhm 1997, p . 85-89, 251-275; Brinkman & chenkel 1997, p. 9, 15 . Over
Wurttemberg rond 1800 : Borst 1978, i .c . p.191-194 .
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De secularisatie van het abdijvorstendom Comburg heeft Grater van nabij meegemaakt. Al in de jaren 1790 had hij herhaaldelijk de boeken van de kloosterbibliotheek geraadpleegd . In 1805 raakte hij als adviseur betrokken bij de ontmanteling
van de bibliotheek . Hij selecteerde en beschreef de handschriften en belangrijkste
oude drukken uit de collectie, rariora die werden toegevoegd aan de Konigliche
offentliche Bibliothek te tuttgart. Van deze werkzaamheden deed hij verslag in vijf
gedrukte gymnasiumprogramma's uit de jaren 1805-1809, getiteld `Ueber die Merkwurdigkeiten der Comburger Bibliothek' . Drie bijdragen zijn als vijf paragrafen herdrukt in deel 8 van Bragur. a. `Einleitung' (p . 224-233) ; b . `Entstehung und Geschichte
dieser Bibliothek' (p . 234-245) ; c. `Allgemeine Ansicht der Bibliothek' (p . 245-249) ;
d. `Handschriften der ehmaligen Comburger Bibliothek' (p . 249-264) ; e . `Die etste
entdeckte Handschrift des Reineke Fuchs in flammandischer prache' (p . 265-274) . 9
De afdruk van de tekst zelf beslaat precies honderd pagina's (p . 276-375) .
De Vlaamse codex met rugtitel `Versus belgici' (tegenwoordig door neerlandici
aangeduid als `het' Comburgse handschrift 10) moet Grater al vóór 1 800 in handen
hebben gehad, zoals blijkt uit de laatste bijdrage (gedateerd 3 oktober 1806) :
Ich durchblatterte ihn oft, und es war ungefáhr vor acht oden 10 Jahren [=1795-1798,
AB], 11 dass ich darm eire Entdeckung machte, die fur die Geschichte der Literator
uberhaupt, und der teutschen insbesondere denkwurdig ist.
Eira bekannter Volksroman, von dem noch rugend eire teutsche Handschrift aufgefunden vuurde, farad sick mitten enter thesen belgischen Versera: der Reineke Fuchs .
Gerade damais zog die neue hexametrische Uebersetzung desselben von einero der
gassten teutschen Genies, dem Herrn GR. v. Gothe, die allgemeine Aufmerksamkeit
des Publikums auf sick [Goethes Keineke Fuchs verscheen in 1794, AB] . Mit der herzlichsten Freude ober these gluckliche Verpflanzung eines meisterhaften Ueberrestes der
teutschen Vorzeit auf unsern jetzigen Boden [. . .] las auch ich es, end theilte these meire
Freude daruber dem ehrwurdigen Vater Uz in Anspach mit, mit dem ich eben damais
in Briefwechsel stand . Uz schrieb mis, dass ihm these Bearbeitung ebenso viel Vergnugen gewiihrt habe, als mis, er mache mich aber zugleich auf die literarische Untersuchung
ihres Verfassers im neoester tock von Wielands Merkut aufmerksam [van juni 1795,
AB], 12 end wiinsche, dass ich ober den Ursprung theses Gedichts meire Gedanken in

9 Grater 1812: a = Grater 1805; b-d = Grater 1806a (p. 27-28 over hss .1-3 niet herdrukt) ; e = Grater
1806b (pp . 11-13.over hss . 5-14 niet herdrukt) . Grater [1806-1807] en Grater 1809 beschrijven selecties incunabelen en werden niet herdrukt in Grater 1812 .
10 Het Comburgse handschrift berust thans onder signatuur C od. poet . e t phil. 2° 22 in de Wurttembergische Landesbibliothek te tuttgart Van den vos Reynaerde in dit handschrift wordt in de Reynaertfilologie aangeduid als redactie A. ; vgl . Helllinga 1952 .
11
Al in Grater 1805, p . 7 wordt gesproken van `vor etwa 8 oder 10 Jahren' (= Grater 1812, p . 230) .
12 Gedoeld wordt op Lenz 1795
. Karl Gotthold Lenz (1763-1809), studeerde in Jena en Gottingen
en was sinds 1799 als leraar verbonden aan het gymnasium te Gotha . Lenz' bijdrage is woordelijk in
het Nederlands vertaald en anoniem gepubliceerd in het Nieuw algemeen magazijn van wetenschap, kunst
en smaak 4 (1797), 1e t. onder de titel `Reineke's biecht en bedevaart nevens een kort onderzoek
over den oorsprong van den roman van Reineke de vos', p . 125-148 . Voor zover mij bekend is dit

12

André Bouwman
Bragur sagen mochte. Diese Aufforderung von einero so theuern und wurdigen Veteran
unserer Literator und Dichtkunst war fur mich em schmeichelhafter pore. In der Erinnerung, einee pergamentenen Codex altteutscher und besonders niederlandischer
Gedichte in der Bibliothek zu Comburg gesehen zu Naben, eilte ich dahin, und sonderbar, wie vorgeahndet, ich schlug auf, und vor mir lag :
van den vos reynaerde
Und noch uberdiess, nicht wie die attest-aufgefundene Delfter Ausgabe, in Prosa,
sondern in Versen . 13

Van den vos Reynaerde (vs .1-40) en drukt
(41-60) af naast de corresponderende
rijmdruk Reynke de Vos (p. 269-270, 272-273) . De tekstu-

Grater citeert vervolgens de proloog van

de eerste verzen van het Vlaamse gedicht

verzen uit de Nederduitse
ele verwantschap toont aan, zo betoogt Grater terecht, dat Hinrec von Alckmer,
die in de Nederduitse proloog wordt genoemd als auteur werkend naar Franse
bronnen, "nicht der etste Verfasser des teutschen Reineke Fuchs, sondern nor
em neuer Bearbeiter desselben gewesen sei" (p . 271) .
Grater blijkt in de jaren

1796-1806

nog niet over een compleet afschrift van Van

den vos Reynaerde

beschikt te hebben (vgl . "da ich den chluss des Gedichts mis
aufzuzeichnen vetgessen habe", p . 274). Bij zijn opmerking dat Reynke de Vos een
verdubbeling van de handeling heeft en Van den vos Reynaerde halverwege stopt,
moest hij derhalve afgaan op zijn geheugen : "und es ist fest in meieer Erinnerung,

274) . Dit gegeven wordt bevestigd in de
16 maart 1812), waar Grater een inhoudsoverzicht geeft van
en daarin opmerkt dat de tekst van Van den vos Reynaerde is

das sie sick wirklich damit endige" (p .
`Vorrede' (gedateerd

het tijdschriftdeel
afgedrukt naar een afschrift dat hij en Ferdinand Weckherlin (gezamenlijk?)
hebben vervaardigd:

Abdruck dieser entdeckten Handschrift nach einet, vom Prof. Grater, dem etsten Entdecker, und Herre Ferdinand Weckherlin, dem etsten Untersucher derselben, eigenhandig genommenen Abschrift . 14

Ferdinand Weckherlin

(1795-1817)

woonde in

tuttgart en moet daar als zoon

van staatsraad Weckherlin gemakkelijk toegang tot het Reynaerthandschrift hebben gehad . De hoogbegaafde Ferdinand voelde zich al vroeg thuis tussen de
boeken en hij zou dan ook vanaf

1813

enkele jaren als onderbibliothecaris werken

in de Hofbibliothek van koning Frederik . Hij overleed onverwacht op reis in Zwitserland. 15 Als zestienjarige publiceerde hij Beytrdge <ur Geschichte altteutscher prache
(1811) . Hierin nam hij twee aanhangsels op : `A . Zur Geschichte der
altflandrischen prache i berhaupt' (p.100-125), waarin hij de inhoud van de Vlaamse

und Dichtkunst

de oudste Nederlandstalige publicatie over de Reynaertstof, met een pakkende parafrase van branche
VIII van de Roman de Kenart (nummering volgens Martin 1887) .
13 Grater 1812, p. 267-269 .
14 Grater 1812, p. xxix .
15 Een necrologie verscheen in Wurttembergische Jahbiicher 1819, p . 262-264 .
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codex beschrijft ; en `B . Zur Geschichte und Litterator des Reineke Fuchs insbesondere' (p .125-151), waarin hij Van den vos Rynaerde analyseert en met de Nederduitse Reynke de Vos vergelijkt, en tot besluit verzen 1-176 laat afdrukken. Heeft
Grater Weckherlin benaderd (eind 1 810 of begin 1811 ; diens `Vorrede' dateert
van september 1811) om een nieuw afschrift van Van den vos Reynaerde te laten
vervaardigen, zodat hij de zijne kon aanvullen en controleren? De Vlaamse codex
lag immers in de Koninklijke Bibliotheek te tuttgart, ruim honderd kilometer
verwijderd van chwabisch Hall. En was Weckherlins publicatie part of the deal of
een onaangename verrassing voor Grater? Vermoedelijk het laatste, want hij vermeldt de studie niet in Bragur.
Blijft de vraag waarom Grater niet al vóór 1800 in Bragur melding heeft gemaakt
van zijn ontdekking, gezien zijn enthousiasme over Goethe's Reineke Fuchs en de
suggestie van zijn toenmalige correspondent, vader Uz, om te schrijven over het
ontstaan van Reynke de Vos. Immers, pas in 1 802 stokte de publicatie van de Bragurdelen . De bijdragen over de Comburgse bibliotheek en de Vlaamse codex in de
gymnasiumprogramma's van 1805-1809 zullen gepubliceerd zijn omdat de pas
benoemde rector zichzelf en zijn gymnasium wilde profileren . Hoe dit ook zij,
dat Grater de tekst van Van den vos Reynaerde in 1812 publiceerde, met hulp van
Weckherlin, en niet nog later, had ongetwijfeld te maken met de aankondiging van
Jacob en Wilhelm Grimm om een oud-Duits Reynaerthandschrift (met de tekst
van Reinhart Fuchs) uit te geven . Naar deze aankondiging verwijst Grater in het
naschrift van zijn bijdrage over Van den vos Reynaerde (voor het overige een herdruk van de tekst uit het gymnasiumprogramma) :
o schrieb ich im J .1806 . [. . .] Funf Jahre verschwanden mis indessen ohne Musse fut
das mis so theuer gewordene Altherthum . In gegenwártigem Jahre [= 1811?, AB]
kommt nun glucklicher Weise die altesse Gestalt des Reinecke Fuchs abermals zus
prache, indem die Herrn Grimm, die sick durch celtenen Eifer fut das tudium der
nordischen sowol als altteutschen Literator auszeichnen, die Bekanntmachung einet
vaticanischen Handschrift des 13ten Jahrhunderts und eire kritische Bearbeitung desselben versprechen . Unstreitig wind enter thesen Uurstanden der endliche Abdruck der
etsten, von mis entdeckten flammandischen Handschrift theses bewundernswurdigen
Gedichts nicht nar deur Publikum wipkommen, sondern auch vorzuglich den Herren
Bearbeitern der letzt entdeckten Handschrift interessant end lehrreich seyn . Gr . 16
Over Grimm en Grater verderop nog nader . Laten we eerst de tekst van Van den
vos Reynaerde die Grater in Bragur liet afdrukken nader bekijken .
3 . De editie
Wanneer een moderne editeur de tekst uit één middeleeuwse bron wil publiceren
kan hij uit verschillende benaderingen kiezen . Hij kan in zijn translitteratie het aan16 Grater 1812, p 274-275
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getroffen tekensysteem integraal overnemen (al dan niet met oplossing van afkortingen), inclusief fouten, doorhalingen en inconsequenties . De editeur doet als het
ware een stap terug, zodat de rol van de kopiist bij de tekstconstitutie zichtbaar
blijft . Bij een dergelijke aanpak spreekt men van een diplomatische editie . Een
fotomechanische herdruk (of facsimile-editie) is geen diplomatische editie . De
materiële kenmerken en lettervormen van de bron worden weliswaar zo getrouw
mogelijk weergegeven (door fotograaf en drukker) maar translitteratie en interpretatie van de tekst door een editeur ontbreken, zodat de lezer verder geheel op
zichzelf is aangewezen . In de praktijk wordt een facsimile-editie overigens meestal
gecombineerd met een transcriptie . In een zogenaamde kritische editie is de edi
teut veel prominenter aanwezig, met tekstingrepen zoals herstel van kennelijke
fouten, modernisering van spelling (in het bijzonder normalisatie van u/v/w en i/j)
en toevoeging van interpunctie.
Ter illustratie kan het begin van de tekst in kolom b op bladzijde 205 recto uit
het Comburgse handschrift dienen - hier afgedrukt in een fotomechanische, diplomatische en kritische weergave . Reynaert is na zijn veroordeling aan het woord en
vertelt aan de hofdieren hoe slecht hij door Ysengrijn de wolf werd bedeeld als ze
samen op jacht waren geweest en een prooi hadden bemachtigd . Er bleef niet veel
voor hem over nadat Ysengrijn, diens vrouw en kinderen zich uitgebreid te goed
hadden gedaan :
Diplomatische tekstweergave [fol. 205r, kol. b]
Met sine(n) wine vrauwe harsende(n)
En(de) met sine(n) VII kindre(n)
one mochtic curve deene hebben)
Van den alre mintste(n) rebbe(n)
Die sine kindre hadden) ghecnaghet
Dus nauwe hebbic mi beiaghet
Nochtan dat was mi lettel noot
Ne waer dat mijn zin so groot
Die lieue drouch te mine(n) oem
Die mijns nemer crancke(n) goem
Ic hadde ghewonne(n) wel tetene
Coninc dit doe is hu te weten
Ic hebbe noch seluer en(de) gout
Dat al es in mier ghewout
o vele dat curve een waghe(n)
Te VII waerue(n) soude ghedraghe(n)
Alse die co(ninc) dit v(er)hoerde
Gaf hi r(eynaert) felle andwoerde
Reynaert wane(n) quam hu die scat
Reynaert andwoerde is segghu dat
Wijldijt weten) also ict weet
No dor lief no dor leet
one salt danne bliue(n) v(er)hol(en)

2125

2130

2135

2140

2145

Kritische tekstweergave
met sinen wive vrauwe harsenden
ende met sinen VII kindren.
one mochtic curve deene hebben
van den alre mintsten rebben
die sine kindre hadden ghecnaghet .
Dus nauwe hebbic mi bejaghet .
Nochtan dat was mi lettel noot .
Ne waer dat mijn zin so groot
die lieve drouch te minen oem,
die mijns nemet crancken goem,
ic hadde ghewonnen wel tetene .
Coninc, dit doe ic hu te weten :
ie hebbe noch selver ende gout
dat al es in mier ghewout
so vele dat curve een waghen
te VII waerven soude ghedraghenl'
Alse die coninc dit verhoerde,
gaf hi Reynaerde felle andwoerde :
`Reynaert, wanen quam hu die scat?'
Reynaert andwoerde : `Ic segghu dat.
Wijldijt weten also ict weet,
no dor lief no dor leet
so ne salt danne bliven verholen.
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Conine, dien scat was bestolen.
Conine dien scat was bestole(n)
Ne waer hi oec ghestolen met,
Ne waer hi oee ghestole(n) met
daer ware die moert bi ghesciet
Daer ware die moert bi ghesciet
an hu lijf, in rechter trauwen,
An hu lijf in reehter trauwe(n)
Dat alle huwe(n) vriende(n) moehte rauwe(n) 2150 dat alle huwen vrienden moehte rauwen.'
[...]
[...]

Stuttgart, Wiirttembcrg. Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2° 22, f. 205r (detail)
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De diplomatisch weergeven tekst links is grotendeels ontleend aan de uitgave van het
Comburgse handschrift door Herman Brinkman en Janny chenkel . 17 Dat de oplossing van afkortingen onderhevig is aan interpretatie laat vers 2140 mooi zien :
moet de eigennaam opgelost worden als Kynaert of (vanwege de datief) als Keynaerde?
In de kritisch weergegeven tekst rechts, ontleend aan de uitgave Of Aeynaert the
Fox, is gekozen voor de laatste mogelijkheid . 18 De tekst is in deze passage niet gecorrigeerd (daartoe was geen aanleiding) maar wel zijn de afkortingen stilzwijgend
opgelost, is een moderne interpunctie toegevoegd en is het gebruik van hoofdletters en van u en v genormaliseerd . De informatie over de aanwezigheid van een
lombarde in vers 2139 is verdwenen.
De corresponderende verzen in Groters editie bevinden zich op pagina's 336337 van Bragur deel 8, hier ter vergelijking eveneens gereproduceerd . De rector
laat zich niet uit over zijn editieprincipes, maar de transcriptie zelf wijst in de richting van een diplomatische tekstbenadering . Ik noem enkele kenmerken : 19
- overname van abbreviatuurtekens, in deze passage de bovengeplaatste horizontale streep voor -n of -de (2122) of als suspensieteken in combinatie met een punt
(2137) ; de streep door v- (2137) of door r als suspensieteken (2138, de isolerende
punt in het handschrift is hier genegeerd) ;20
- inspringing om de aanwezigheid van lombarden te signaleren (2137) ;
- imitatie van paragraaftekens die in loodzetsel ontbreken met geïmproviseerde
houten `stempeltjes' (2207, 2496, 2802, 3386) ;
- overname van u-vormen ter aanduiding van de consonant v (2121, 2129) ;
- onderscheid tussen lange en ronde s-vormen (2121-2122,2126-2127) ;
- afwezigheid van een moderne interpunctie .
Voor het resultaat in Bragur zijn zowel de editeur als de drukker verantwoordelijk .
Grater (geassisteerd door Weckherlin) heeft de tekens uit de Vlaamse codex getranslittereerd en geïnterpreteerd en een afschrift vervaardigd . Het manuscript
met dit afschrift is naar Breslau verzonden en daar heeft een zetter/drukker (met
waarschijnlijk weinig tot geen kennis van Middelnederlands) het afschrift op zijn
beurt getranslittereerd en geïnterpreteerd . Opmerkelijk is dat de tekst van het afschrift in lood werd gezet en vervolgens gedrukt, zonder dat de editeur de proeven
gecontroleerd heeft. Uit de `Verbesserungen' op pagina [420] kunnen we namelijk
afleiden dat Groter maar van zeven vellen een drukproef heeft kunnen corrigeren
(dus tot en met pagina 112) :

17 Brinkman & chenkel 1997, p. 909 . De oplossing van afkortingen geef ik vanwege de duidelijkheid
weer tussen ronde haken in plaats van gecursiveerd . Het vet is de typografische `vertaling' van de rode
verf waarmee de tekst in het handschrift gerubriceerd is. De lombarde is bovendien onderstreept.
18 Bouwman & Besamusca 2009, p .166,168 .
19 De versnummering van Grater is in deze bijdrage gecursiveerd weergegeven, behalve in citaten .
20 Voor een overzicht van de afkortingen gebruikt door hand E (verantwoordelijk voor het afschrijven
van de Reynaert) zie Brinkman & chenkel 1997, p.105-106 .
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Meterere Bogen, als these sieben, sint indem ich das Manuscript sch iesse, nicht in
meinep Handen. Ich muss dateer den billigen Leser bitten, ween in den folgenden
Bogen wegen der, tem etzer noch ungelaufigen Handschrift, ahnliche Fehler sick
sollten eingeschlichen Naben, solche nicht auf Rechnung des, uber 200 tunten
entfernten Herausgebers zu netzen . Gr . [= Grater, AB]
Collatie van Groters editie met het handschrift - waarbij ik de kleurenfacsimile van
Van den vos Keynaerde en enkele edities gebruikte21 - brengt een flink aantal fouten
aan het licht ; zie hiervoor de bijlage aan het einde van deze bijdrage . Ze variëren
van kleine vetlezingen tot verlies van hele verzen . In Groters editie telt de Comburgse redactie 3465 verzen, vier minder dan in het handschrift . Het is niet altijd
duidelijk wie voor deze misslagen verantwoordelijk is : de editeur of de drukker .
Abusievelijke weergave van n als u of omgekeerd kan zowel het gevolg zijn van
een vetlezing van het handschrift door de editeur als van een distributiefout door
de zetter, die los zetsel niet goed heeft teruggeplaatst in de zetkast en zonder te
kijken tijdens het zetten van de Reynaert een verkeerde letter uit het juiste vakje
pakt. De zetter heeft alle lombarden in het handschrift correct aangeduid door inspringing, dus dat zal hij hebben overgenomen uit het afschrift . Daarentegen zijn
de paragraaftekens inconsequent weergegeven in de druk (nummering volgens

2207, 2496, 2802, 3386; door inspringing : 126, 203,
170, 205, 247, 375, 561, 892 . Hieruit zou men kunnen

Grater) : met een eigen teken

1053, 1108; genegeerd
afleiden dat deze inconsequentie ook al in het afschrift voorkwam ; het ligt niet
voor de hand dat een zetter enerzijds de moeite neemt om paragraaftekens in
hout bij te snijden en mee te zetten (terwijl hij ze eerder al door inspringing had

aangegeven) en ze anderzijds gewoonweg negeert.
Ook het tekstverlies is waarschijnlijk veroorzaakt door de editeur . Grater zal
zijn afschrift voorzien van versnummers naar Breslau gestuurd hebben . Wanneer
de zetter van uitgeverij Barth abusievelijk regels had overgeslagen was er een discrepantie ontstaan tussen de nummering van het afschrift en die van de druk, een
discrepantie die eigenlijk meteen opvalt en dus hersteld zou zijn. Maar Grater trof
in de Vlaamse codex uiteraard geen versnummers aan en heeft zijn transcriptie onvoldoende gecontroleerd op fouten die samenhangen met het afschrij fproces . 22
In de onderstaande gevallen betreft het continueringsfouten ontstaan als gevolg van
een

sant du même au même,

wanneer het oog van de editeur/kopiist (gestuurd door

memorisatie van de nog af te schrijven dan wel net afgeschreven woorden) afwisselend van voorbeeldtekst naar afschrift en van afschrift naar voorbeeldtekst gaat
(overeenkomstige woorden zijn onderstreept) :

21

Janssens 1991, Brinkman & chenkel 1997, Bouwman & Besamusca 2009 .
Overigens zijn later in het handschrift de verzen van Van den vos Aeynaerde alsnog met zwarte inkt
genummerd (per tien), waarschijnlijk door Jacob Grimm .
22
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336 t9erhx'4tbi9 . b. ombuv
o vele dat ic gbinc t ghet
Int Wout thur iC1t }ioerde b1eeL
Daer vbeic heeckine twee
o dedj (les der des dahes rnet
1 :n
wart boiider ei coene
r~ verbeet haendë eli heene
E~ gaufé d' icre vant
Doe mi bloedich wt mijn tant
Wa ic f0 fel en ro reet
Dat ic zuuer vp ibeet
Al dat ie vant ef dat Ic rmothte
Dar na quun c ei yfingrine
Te wintre in een couden rijrne
Bi berde ond?r eerië boem
Hi rekende iat bi are m
oem
Eu began eene flbe tellen
Al da er woid wfr ghereUen
flat mach mi te rechte ranw
Daer ghe1oofd wi bi trauwi
Beiht ghefelfGap manlic andre
floe be onltê wi te gad' wande1
Ill hal trte ei ic dat cicene
Dat wi beiaechdi w't ghemeene
Ef als wi deelen fa~dë doe
Ic was in hueglz eiz vroe
MQchtic mijn deel hebbë half
Alle yfingrijn beiaghede e calf
Of een weder of eeriè ram
o gronierdi eu maeete h gram
R toechde mi een ghelaet
Dat. G zu er was eu Co quaet
Dat hi ixij d' met van h vdreef
En hem mijn deel al ga er bleef
Noebtan bachtj n van di

ibticte,

o85

~

2105

2 t 13

o methc1 waeruê hebbic Ii
Bragur 8 (1812), p . 336-337 . Leiden, Universiteitsbibliotheek, ex. I 140 G 21
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Alfe wi een groete praye laghede
Die ic eil mijn oem beiagheden
Reno oiTe of ceue bake
Doe ghinc hi Ii tti'i met ghemake
{H2O
Met fine witte nauwe harfende
Eft met fine .vij kintirc
Sone 1llOchtic cume deene hebbe
Van den alre mintft" Icbbe
Di.e fine kindre haddc ghecnaghet
a.r~5
Dus nanwe hehbk Uti beiaghet
Nochtall O'lt was mi lettel no at
Ne waer dat mijn :tin fo groat
Die Heue dronch te mine oem
Die n:tijns nemet cran(~kC goem
12 130
Ie haddn g,heWQllne wel tetene
COlline dit doe i;:; hu te weteno
Ie hebbe noel! feluer eft gout
Dat al (}s in roiel' ghewout
So vele dat cnme cen waghe
aI3S'
1'e vij. waerue foude ghedragh3
Alfe die dL ait ;vhoerde
Gaf hi r1" (rcYllaerde) fel~e andwoerde
Reynaert wane quam hu die feat
Reynaert ani!wocrd~ ic fegghu dat
saIto
Wijldijt weti: alCo let weet
No dol' lief no dor leet
SOne fdlt danne bUne :.hole
CQnine diem feat was bdtole
:Ne waer hi oce ghellole niet
1I145
llaer ware die moert bi ghefciet
An hu Hji in reehter trauwi}
nat ane huwe vriende mochte ral.twe
Die coninlThlnne wart ~naert
Eft fprac t:>o wy Iieue reynaert
4150
o wy xeynaert 0 wy 0 wy

9J
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485-487 (handschrift)

485-486 (Grater)

Hi salhu smeeke(n) en(de) lieghe(n)
Mach hi hi salhu bedrieghe(n)

Hi sal hu smeek en lieghë

Met valsche(n) woorden) en(de) met scone(n) Met valsché woord en met sconë

2093-2094 (handschrift)

2092 (Grater)

Al dat is vans en(de)wat mi dochte
Dat mi bequam en(de)dat is v(er)mochte

Al dat is vans

2367-2370 (handschrift)

2365-2366 (Grater)

Waestbi nachte waest bi daghe
Ic wase(m)merin die laghe
Waestbi daghe waest bi nachte
Ic wasemmerin die wachte

Waest bi daghe waest bi nachte
Ic was emmer in die wachte

en dat is vmochte

op

twee manieren probeert de editeur de lezer te ondersteunen bij zijn lectuur . In
de eerste plaats zijn er een soort leesaanwijzingen in de hoofdtekst tussen ronde haken. De doorstreepte r voor reynaert (2138, ontbrekend in loodzetsel en daarom in
hout bijgesneden) wordt zo lastig geacht dat de editeur erachter heeft toegevoegd
"(reynaerde)" . Voor deze en vergelijkbare gevallen (vooral bij gebruik van het af-

-et of -iel) zie Graters
verzen 55, 66, 588, 2060, 2138, 2216, 2138, 2216, 2305, 2314, 2325, 2364, 2510,
2679, 2693, 2804, 2829, 3133 . Met een noot in de marge worden enkele moeilijke
woordvormen verklaard (1847 hye, 2371 yewer, 2705 puéde) . trikt genomen
kortingsteken 3, aan het einde van een woord, op te lossen als

heffen de leesaanwijzingen in de tekst (en de boven besproken transcriptiefouten)
het diplomatische karakter van de tekstweergave op . Logischer was het geweest
om in deze gevallen een voetnoot te plaatsen, zoals gebeurd is op pagina 322
(1605 verweruic) . De voetnoot is gesigneerd met "W.", een aanwijzing te meer
dat Weckherlin bij de totstandkoming van het afschrift betrokken was .

4 . De ontvangst: Grimm, Bilderdijk en `v .d .H .'
De editio princeps van Van den vos Keynaerde verscheen eind 1812 op een weinig
gelukkig moment . Europa zuchtte onder het juk van het Continentaal telsel,
ingesteld door keizer Napoleon . Onder meer om de handel met Engeland te verhinderen was het Koninkrijk Holland in

1810

samen met de Noord-Duitse

kustgebieden ingelijfd bij het Franse Keizerrijk . De dienstplicht werd ingevoerd,
want Napoleon had soldaten nodig voor zijn oorlogen . In de eerste helft van

1812

werden troepen verzameld voor de veldtocht naar Rusland . Circa 30 .000 jongemannen uit de Hollandse departementen en 90.000 uit de Duitse vazalstaten van
het Grande Empire en Pruisen maakten deel uit van het leger dat in juni vanuit
Polen Rusland binnenviel . De veldtocht liep uit op een fiasco . Het bijna 700 .000
man tellende leger leed zware verliezen, in de strijd met de Russische legers maar
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ook door ondervoeding, ziekte en de extreme koude, vooral tijdens de terugtocht
volgend op de nutteloze bezetting van een grotendeels verlaten en weldra brandend
Moskou . In 1813 streed Napoleon met nieuwe troepen (waarvoor hij andermaal
Hollandse dienstplichtigen onder de wapenen riep) tegen de geallieerde legers in en
om Duitsland. De slag bij Leipzig in oktober 1813 maakte een einde aan de Franse
overheersing. In het voorjaar van 1 814 werd Napoleon afgezet en naar Elba verbannen .
4 .1 . Jacob Grimm
Jacob Grimm (1785-1863) studeerde rechten in Marburg. Hij volgde zijn hoogleraar Friedrich Carl von avigny voor korte tijd naar Parijs als onderzoeksassistent,
maar wijdde zich sinds 1 805 aan de geschiedenis van de Duitse taal- en letterkunde .
In 1 808 werd hij tot bibliothecaris van Jeróme Bonaparte benoemd, de broer
voor wie Napoleon het koninkrijk van Westfalen had gecreëerd (het zou slechts
zes jaar bestaan: 1807-1813) . Vanuit Kassei zocht de jonge germanist in augustus
1810 per brief contact met de oudere en gereputeerde Groter . Hun briefwisseling
uit de jaren 1810-1813 werd eind negentiende eeuw uitgegeven door de germanist
Hermann Fischer, die op het wetenschapshistorisch belang van de in totaal twintig
brieven wees : 23
Er neigt die eben erwachende rein wissenschaftliche Erforschung des germanischen
Alterthums im Gegensatz und Kampf mit einet alteten, mehr romantisch gefárbten
Richtung, die noch im engsten Zusammenhang mit Herder und mit dem Bardenwesen
der Genieperiode stekt; und er neigt thesen Gegensatz an zweien der allerhervorragendsten Vertreter beider Richtunge . Ich unterlasse es, an diesem Orte mich uber die moralischen Factoren in dem treite zu verbreiten, der sick zwischen dem jugendlich kecken
Grimm und seinera Gegner entspann, in dessen Briefen vielleicht Manchet eire Illustration und Bestatigung des Grimm'schen Urtheils uber Groter als einep "unmassig
eitien chriftsteller von viel Geschrei and weeig Wolle" (Deutsche Mythologie, etste
Ausg., . xxix.) linden werden, dessen Empfindlichkeit es wohl nicht vertragen mochte,
dans der siebenzehn Jahre jongere Grimm sick mit berechtigtem tolze neben ihn
steilte und mit seinera Tadel dann und waan nicht zuriickhielt .24
Voor ons is deze briefwisseling van belang omdat Van den vos Keeynaerde diverse
malen ter sprake komt. We krijgen daardoor een duidelijker beeld van de omstandigheden waaronder Grater tot publicatie overging. In brief III (23 oktober 1810)
deelt Grimm aan Grater mee dat hij bezig is met Reinhart _Fucks,
den ich hoffentlich (im Vertrauen gesagt) aus einet vaticanischen Hs . des 13 J .h . herausgeben veerde, and wo sick unter andere interessante Aufschlusse uber den ZusammenFischer 1877 . Over Jacob Grimm zie Bluhm 1997, over Grimm en de Reynaert Leerssen 2006, p .
25-46 .
24 Fischer 1877, p. 6.
23
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hang theses ebenso beri hmten als herrlichen Gedichts mit dem spateren plattdeutschen,
so wie mit dem franzosischen roman du renard ergeben werden. 25

Zeven maanden verstrijken, voordat Grater terugschrijft . In zijn antwoord schemert
enig onbehagen door omdat Grimm zich bezighoudt met een studieonderwerp
dat Gr .ter voor zichzelf geclaimd meende te hebben (brief IV,1 juli 1811) :
Wissen ie dean, oden wissen ie es nicht, dass ich die etste Handschrift des Reineke
Fucks auf Pergament in einero flammandischen Codex der Comburger tiftsbibliothek
schon vor mehreren Jahen entdeckt, and in einero meinet Programme ober die Merkwurdigkeiten der Comburger Bibliothek Proben davon gegeben habe . Auch besitze
ich von einero Theil des Manuscripts eire eigenhandige Abschrift . Wenn Ihre Handschrift ganz sicker aus dem 13ten Jahrh . ist, so hat sie ubrigens allerdings den Vorzug.
Ich bin auf Proben dataos and Ihre Ansichten sekt begierig. 2 ó
Grimm antwoordt dat de gymnasiumprogramma's uit Hall onbekend zijn in Duitse
boekhandels en spoort Groter aan om zijn bijdragen over Comburg te publiceren
in Bragur (brief V, 23 juli 1811) . Grimm blijkt tevens op de hoogte van het bestaan
van het fragment-Van Wijn en wil graag weten of de Comburgse Reynaert berijmd is of in proza en bovendien in hoeverre die overeenkomt met Aeyn/ee de Vos.
Als het vervolgens weer een tijd stil blijft vanuit chwabisch Hall schrijft Grimm
een nieuwe brief, waarin hij niet alleen zijn verzoek om inlichtingen herhaalt,
maar ook de wens uit om de Vlaamse codex zelf in te zien (brief VI,10 oktober
1811) :
Auf meinep letzten Brief, ich glaube vom Monat Juli, habe ich unverdienterweise keine
Antwort bekommen . Verzeihen ie es dateer, hochgeehrtester Herr Professor, wenn
ich Ihnen schon wieder beschwerlich falie . Ich kaan es indessen nicht unterlassen, mir
nahere Nachricht von dem Combacher [sic] Ms . des Remhart Fuchs auszubitten, da
ich gegenwartig stark an der Geschichte dieser Fabel arbeite und wohl fuhle, dass ein
solcher neuer Fund neue Aufschlusse geben muss, mir kommen selbst Kleinigkeiten
in Betracht. Meinero Fleiss worden ie wenigstens Gerechtigkeit widerfahren lassen,
ich habe das grosse Panset Ms. du roman de renard bestekend aus mehr als 25,000 altfranzbsischen oft schwerleserlichen Zeilen wortlich, ja buchst~blich copirt und darm
freilich gar viel Merkwurdiges angetroffen .
Am liebsten ware mir, ween ich das Combacher altdeutsche Ms. zur eigenen Ansicht und Benutzung auf einep oden zwei Monate erlangen konnte, ich wi rde ie dann
weniger zu bemuhen Naben und doch manches genauer sehen, da Ihnen naturlich die
andern quellen nicht slirntlich gegenwirtig seyn koppen . Da der Ort ganz in Ihrer N he
liegt, so darf ich mis von Ihrer Liberalit~t these Gefálligkeit versprechen, urn so mehr,
da ie von Ihrem Priorititsrecht auf das Ms . schwerlich offenlichen Nutzen zu zieken
vorhaben. [. . .]

25

Fischer 1877, p .16 .

26

Fiscker 1877, p .18 .
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P . ollten ie mit Besorgung des Ms. von Reinecke F . zu befassen nicht die Gute haben wollen, so winsche ich wenigstens die Adresse zu erhalten, wohin man sick nach
tuttgart etc. etc . zu wenden hat?27
Op 22 november 1811 antwoordt Grater eindelijk, na vier maanden . Hij beschikt
niet meer over zijn afschrift van Van den vos Reynaerde, omdat hij dit naar de drukker
heeft gestuurd, samen met de tekst van zijn Comburgbijdragen uit de gymnasiumprogramma's (brief VII) :
Also die Handschrift des Reynaerd de Vos betreffend, so ist meire, schon vor Jahren
eigenhandig genommene und deutlich geschriebene Abschrift in den 1 sten Band von
Odina und Teuton (oden den 8ten von Bragur) aufgenommen, und ich konnte sie also,
als ich Ihren Brief erhielt, Ihnen nicht meter mittheilen - deun da ich meterere einzelne
Programme d.d . darm niedergelegt habe, so glaubt' ich vorzuglich auch, dass meire
vier Programme uber die Merkwiirdigkeiten der Comburger Biblioth . wovon die entdeckte Handschrift des flammandischen Reinke den Beschluss macht, darm des Aufbewahrens werth seyen . Diesen Abdruck des Textes sollen ie nun sogleich erhalten,
wie er aus der Presse kommt, und zwar unmittelbar nach Cassel, wozu ich die gemessenste Weisung geben veerde . Auf die Richtigkeit desselben durfen ie sick vetlassen,
und unter dieser Voraussetzung wind Ihnen auch die Vergleichung mit dem Abdruck
lieber seyn als mit einet Abschrift . Die veengen Abbreviaturen habe ich alle gewissenhaft beybehalten .
Uebrigens ist dieser Reynaerd in Vetsen, und der Verf . heisst sick Willhelm . Doch
die Kurze der Zeit gebietet mis zu schliessen, und indem ich alles andere auf meinep
nachsten Hauptbrief aufbehalte, lege ich Ihnen blos die Blatter aus meinep Programmen, welche davon handeln, zu vorlaufiger Notiz bey .28
Ik recapituleer. Grater moet eind 1 810 of begin 1811 besloten hebben om de tekst
van Van den vos Reynaerde alsnog te publiceren, vooral (zo veronderstel ik) om Grimm
vóór te zijn met een middeleeuwse bronnenpublicatie over de voorgeschiedenis
van Aeynke de Vos. En daarbij moet hij (tweede veronderstelling) Ferdinand Weckherlin benaderd hebben om zijn incomplete afschrift te controleren en aan te vullen . Deze heeft de bevindingen die hij naar aanleiding van de raadpleging van de
Vlaamse codex in de Kónigliche offentliche Bibliothek te tuttgart voor zichzelf
noteerde, bewerkt en als aanhangsel toegevoegd aan zijn Beytrdge, die eind 1811 of
begin 1812 in druk verscheen .29 Op Grimms verzoek om bemiddeling bij de raadpleging van het Comburgse handschrift gaat Grater in het geheel niet in . Grimm
antwoordt pas na bijna zes maanden, nogal geërgerd (brief VIII, 12 mei 1812) .
Hij verwijt Grater:

27 Fischer 1877, p . 27-28 en 29.
28 Fischer 1877, p . 30-31 .
29 "Wekherlins Beitr . fuhren zwar auf dem titel 1811, erschienen aber etst 1812", aldus Jacob Grimm
in een brief aan H .W. Tydeman, d.d . 31 juli 1813 (Leiden, UB, LTK 1003), uitgegeven in Reifferscheid 1883, p. 49-50.
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eire gewisse Ungeneigtheit Ihrerseits [. . .] . Auf meire zum Theil angelegentliche Briefe
empfmg ich nut korte, eilige and spite Antworten, welche die Hauptsache absichtlich
liegen zu lassen schieren .
Die Concurrent in dem Remhart Fuchs kaan mir durchaus nicht zur Last fallen, ich
halte etst lange nach meinet Ankundigung and etst durch ie selbst von der Existent
des flandrischen Gedichts gehort and wire von selbst von der naturlichen Idee, es
ebenfalls zur Herausgabe zu erlangen, abgewichen, wean ich gehort h~tte, dass ie es
bereits drucken lassen wollen, woruber ich mich herzlich freue . Beide Gedichte sind
im Inhalt gapt verschieden, and es finder zwischen ons keine Collision staff, den Vortheil der fruheren Erscheinung haben ie ohnedem dabei . 3 o

Hierop antwoordt Grater droogjes, per kerende post (brief IX, 20 mei 1812) :
Wenn Ihr Remhart Fuchs von meinero R ynaerd de Vos gánzlich verschieden ist, wie mis
aus den Proben von Ihnen auch gleich Anfangs einleuchtend schier, desto besser!
Vermuthlich haben ie bereits den ganzen Abdruck des meinigen in Hinden; dean Eertig
muss er seyn, obgleich ich noch keine Zeile davon gedruckt erhalten habe. o langsara
geien die endungen aus Breslau durch Bohmen Meier an die chwabische Grenze. 31
Grimm laat weten dat hij de drukvellen met de Reynaerttekst nog steeds niet uit
Breslau heeft ontvangen en dat hij uit Weckherlins Beitrdge heeft opgemaakt (brief
x, 29 mei 1812):
dass die comb . H . . leider nar einep Theil des flandrischen Gedichts aufbewahrt hat,
dean dass dem Inhalt nach ebensoviel gereimt vorhanden gewesen seyn mus, als onset
plattd. Gedicht gibt, beweise ich sehr leicht mit dem alten delfter Druck der Prosa,
wormn am Ende nicht weniger als am Anfang die alten Reline haufig durchschimmern .
Ich denke aus Ihrer Ausgabe fur den Commentar des vatic. Gedichts viel Nutten zu
zieken, dieser wind etwas umstan dlich werden, allein ober die Thiernamen mehrere
Bogen lang. 32
Er worden nog diverse brieven gewisseld in de tweede helft van 1812 maar de verschijning van Odina und Teuton (zoals Bragur nu meest wordt aangeduid) laat almaar
op zich wachten. Pas begin 1813 meldt Grimm aan Grater dat hij het tijdschrift
in een Kasselse boekhandel gevonden heeft (brief XVIII, 9 januari 1813):
am wichtigsten war mis darm, wie sick versteht, der Reynaert Vos [. . .] Beim Reynaert
gekt es nicht ohne Druckfehler ab, wie ie selbst vermutheten [. . .] . Ich tadele, dass ie
1) keine Interpunction beigefugt haben ; em bei diesem Gedicht, wo der inn selten mit
der Zeile runt and wormn oft em lebhafter Dialog stattfmdet, empfindlicher Mangel. 2)
dass die Abbreviaturen geblieben, ja einige sogar in Holzstocken repasentirt sind . ie
waren hier, ich wage zu sagen, sammtlich, leicht aufzulosen and aus direr Figur ist
Fischer 1877, p. 31, 32 .
Fdscher 1877, p. 35 .
32 Fdscher 1877, p. 38.
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nichts, das ich wusste, zu lemen. 3) uber die Orthographic and Varianten der Eigennamen harte ich eine Notenharmonie gewunscht, so wie durchgehende Vergleichung
mit tem Plattdeutschen. 4) ie sagen in der Vorrede xxix "uber theses letztere Werk
harte ich mehreres zu erinnern; abet ich verspace es auf eine andere Gelegenheit and
mit Absicht" . Ich wunschte, ie hatter das deutlicher ausgedruckt; ich errathe Ihre
Absicht nicht, selbst wean ie sick auf meire vorhabende Ausgabe des R. bezuge . ie
kunnen mir freilich offentlich einwenden, dass niemand das Recht habe, Ihnen Ihre
Absicht, die ie fur sick behalten wollen, abzufordern, and auch ich bin weit entfernt,
es einmal privatim zu than ; jenes war em blusar Wunsch . 33
Grimm heeft kritiek op het diplomatische karakter van Groters editie . Hij betreurt
het ontbreken van een moderne interpunctie in een verstekst met veel enjambementen en dialoog; ook acht bij het overnemen van afkortingstekens nutteloos .
Verder had hij meer toelichting verwacht, ten aanzien van de eigennamen en de
vergelijking met Aeynke de Vos. Het vierde punt toont aan dat het onderwerp dierenepiek voor beide correspondenten een open zenuw is . Grater antwoordt een
maand later (brief XIX,11 februari 1813), waarbij hij het merendeel van Grimms
kritiek negeert en slechts op één punt ingaat :
Das ungeheuer lange Ausbleiben der Odina ist allein chuld, dass ich Ihnen auf Ihre
gutigen Mittheilungen etst heure antworte, und die Versicherung beyfuge, dass nun
mit tem Postwagen, der kunftigen Montag von hier abgeht, ein Exemplar derselben
von meinet Hand an ic erfolgen wind . [. . .]
Eire durchgehende Vergleichung des Reynaerd de Vos mit tem Platteutschen war wohl
nicht muglich . Bedenken ic selbst, chess warde sick so ausgedehnt Naben, dass der
ganze Band allein auf thesen Gegenstand gegangen ware . 34
In de laatste brief die Fischer heeft uitgegeven stuurt Grater eindelijk een presentexemplaar van het tijdschrift naar Grimm (brief XX, 28 februari 1813) :
Meinero Versprechen gemáss habe ich endlich die Ehre, Ihnen emn Exemplar meinet
Odina and Teutona selbst zu ubersenden . [. . .]
N.
Meire Handschrift des Reynaerd de Vos ist noch nicht zuruckgekommen. Ich konnte dateer
die etwaigen Druckfehler Ihnen nicht zugleich mittheilen . Diess ein onderes Mal . 35
Het is niet duidelijk of Groters afschrift ooit vanuit Breslau is geretourneerd . Het
bevindt zich in elk geval niet in zijn schriftelijke nalatenschap die berust in de Wi rttembergischen Landesbibliothek te tuttgart . 36
33

Fischer 1877, p . 56-57.
Fischer 1877, p . 59, 60 .
35 Fischer 1877, p . 62.
36
Vriendelijke mededeling van mw. Magdalena Popp-Grilli, Handschriftenabteilung WLB
d .d. 31 .8 .2012 .
34
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In Nederland had men over de ontdekking van de Vlaamse codex en van een
complete Reynaert-in-verzen nog niets vernomen . Het was Grimm die, na door
Groter in de zomer van 1811 te zijn ingelicht, contact zocht met beoefenaars van
de oudere `Nederduitsche' (lees Nederlandse) letterkunde in de Hollandse departementen van het Keizerrijk . Dat was nog niet eenvoudig ; zijn brief aan Hendrik
van Wijn bleef onbeantwoord. Maar in H .W. Tydeman, toentertijd hoogleraar aan
de universiteit van Franeker vond hij een enthousiaste en betrouwbare correspondent.37 Via zijn bemiddeling plaatst Grimm in de Algemeens Konst en Letterbode van
22 november 1811 een (vertaalde) oproep `Aan Kenners en Liefhebbers der Oude
Nederlandsche letterkunde en dichtkunst', waarin hij laat weten bezig te zijn "met
eens uitvoerige geschiedenis der Oud-Duitsche poëzie" . 38 Grimm is beducht dat
zonder intensivering van de naspeuringen waardevolle literaire documenten verloren zullen gaan. In het bijzonder vraagt hij om inlichtingen over oude handschriften. Dat hier een nieuwe wetenschappelijke wind waaide, blijkt uit het feit dat
Grimm vooral in Dichtung geïnteresseerd is en minder in Wahrheit
Van het meeste gewigt schijnen echter hier niet zoo zeer de eigenlyk Historische Rymkronieken te zijn maar veel meer gedichten, welke de reeds tot mythen ingekleede
Geschiedenis van Karel den Grooten en de zynen, en vooral welke den grooten kring
van oud-Duitsche helden-maren betreffen, die in het heerlyk Heldenlied der Nibelungen als 't ware zyn middelpunt gevonden heeft . 39
Tevens vraagt Grimm om inlichtingen over oude volksliederen, zowel oude handschriften en drukken als mondelinge versies bij "oude lieden" . Zijn derde verzoek
betreft de Reynaertstof:
Indien het geoorloofd is, by deze algemeens wenschen en verzoeken een byzonder te
voegen - zoo vraagt de ondergeteekende, die thans met de uitgave van een Hoogduitsch,
tot dus ver geheel onbekend in de Vatikaansche Bibkotheek begraven gedicht van Reineke
de Vos uit de twaalfde eeuw en eens vergelyking deszelven met de oud-Fransche in handschrift overgeblevene bearbeidingen, bezig is :
a .) Of niet ergens handschriften van een oud-Hollandsch rymgedicht van Reinaert de
Vos behouden zyn gebleven, welke ons misschien nader brengen konden tot het eigenlyke werk des bekenden Henrik van Alkmaar. Eens zoodanigen gewaagt van U7jin, in de
gem. avondst., I . 273, volgens een reeds in 1477, dus vóór de eerste drukken des prosaischen werks geschreven H . In het prosaïsche klinken nog duidelyk hier en daar enkele
rymen door, en het is zeker, dat het plat-Duitsche rymgedicht niet uit het Hollandsche
prosa ontstaan is .
b.) Of niet in mondelyke verhalen, in gangbare volkssprookjes, brokken van de geschiedenis van de Vos, de Wolf enz . voorkomen? gelyk dit werkelyk het geval in Duitsch37 chlusemann 2010, p . 149-151 .26 brieven van Grimm aan Tydeman uit de jaren 1811-1832 berusten in de UB Leiden onder signatuur LTK 1003 ; deze zijn uitgegeven door Reifferscheid 1883.
38 Grimm 1811 .
39 Grimm 1811, p. 328.

Friedrich David Grater en n editio princeps van 1812

27

land is, b . v. van een tweede huwelyk der weduwe van den dood gezegden Vos maar
hetwelk door de tydige terug- en thuiskomst des waren gemaals nog verhinderd werd,
in welk verhaal ook rymen voorkomen .40
De oproep in de Letterbode had Grimm reeds op 29 augustus 1811 aan Tydeman
verzonden, dus bijna twee maanden nadat Grater hem had ingelicht over het Comburgse handschrift met Van den vos Reynaerde. Grimm houdt hier dus zijn kaarten
tegen de borst. Mogelijk wilde hij eerst weten of Groters gymnasiumprogramma's
tot in Holland waren doorgedrongen of dat Groter over zijn ontdekking met Nederlandse geleerden had gecorrespondeerd . Pas in zijn brief aan Tydeman van 9
december 1811 legt hij zijn kaarten op tafel en meldt hij de ontdekking . Het bericht
wordt door de geadresseerde vertaald en aangeboden aan de Letterbode, die deze
(Nederlandse) primeur in de aflevering van 17 januari 1812 publiceert :
Te Comburg, in Zwaben, heeft men een Handschrift op perkament, 346 bladen groot,
ontdekt, het welk louter Nederduitsche Gedichten bevat, en, het geen gy wel niet verwacht haat, tot myne groote blydschap, het berymde Reintje de Vos, dat men meende,
dat verloren was . De maker noemt zich bloot Willem, en kon dus Willem Utenhove,
van Aardenburg, of Claes Willemsz . zyn . Ik twyfel niet of het fragment by den Heer v .
Wyn [. .] behoorde tot hetzelfde Gedicht ; en even min, of de Oud-Hollandsche
Redactie, in onrym, is regtstreekts uit het Gedicht gesproten . Het handschrift is uiterlyk uit de laatste helft der vyftiende eeuw, het Gedicht zelf, myns erachtens, uit de
veertiende eeuw. Ik heb een stuk van het begin des Gedichts, 't welk ik u zoude mededeelen, indien wy niet hopen mogten het geheel binnenkort gedrukt te zien . De kundige
Groter, die den vond gedaan heeft, heeft ook de uitgave op zich genomen . Van [. . .]
Henr . van Alcmar is geen spoor in het gansche werk te zien, wie weet, waaraf nu het
plat-Duitsche komt, althans niet van dit .41
Niet zonder reden noemt Rita chlusemann - die in een project van de Deutsche
Forschungsgemeinschaft werkt aan de uitgave van de briefwisseling van de gebroeders Grimm met Nederlandse en Belgische filologen - Jacob Grimm een pionier
van de neerlandistiek. 42 Want de oproep van november 1811 moge, voor zover
bekend, geen reacties hebben opgeleverd, na deze bekendmaking in januari 1812
zoeken verschillende Nederlandse instellingen en geleerden, bewust van Grimms
betekenis voor de Nederlandse letterkunde, contact met de bibliothecaris in Kansel,
en er ontstaan diverse interessante briefwisselingen .
4 .2 . Willem Bilderdijk
Willem Bilderdijk (1756-1831) is de eerste en belangrijkste correspondent . Bilderdijk had na zijn studie rechten in Leiden een advocatenpraktijk in Den Haag ge40 Grimm 1811, p . 330,
41 Algemeens kont en letterbode 1812, nr . 3 (17 januari), p. 34-40, citaat op p . 34-35 .
42 Voor het navolgende zie chlusemann 2010 .
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vestigd . Daarnaast verwierf hij roem als dichter en was hij wetenschappenlijk
actief. Na de inval van de Fransen en de instelling der Bataafse Republiek, in 1795,
was Bilderdijk (een uitgesproken orangist) naar het buitenland uitgeweken . Pas in
1806 keerde hij terug en werd leraar Nederlands van Lodewijk Napoleon, die door
zijn keizerlijke broer tot koning van Holland was benoemd . Bilderdijk was een
van de drijvende krachten achter het in 1808 opgerichte Koninklijk Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en choon Kunsten te Amsterdam. Al op 6 februari
1812 schrijft hij als secretaris van de Tweede Klasse van het Instituut een vleiende
brief aan Grimm in het Nederlands : een passende hulde, aldus Bilderdijk, gezien
Grimms verdiensten voor de "Nederlandsche Letteroudheden" . Hij vraagt of Grimm
zou kunnen bemiddelen teneinde het Comburgse handschrift naar het Instituut
in Amsterdam te krijgen of, als dat niet lukt, tenminste een afschrift van de Maerlantstukken toe te sturen .43 Diverse brieven gericht aan het Koninklijk Instituut,
en onlangs teruggevonden door chlusemann, tonen aan dat Grimm (die op 27
februari 1812 tot corresponderend lid van het Instituut was benoemd) zich inderdaad hiervoor heeft ingespannen.44 Blijkens een brief van 14 april 1812 heeft hij
twee brieven naar het Wurttembergse hof geschreven maar nog geen antwoord
gekregen . Op 25 mei laat hij Bilderdijk weten dat minister Girard heeft geweigerd
om het Comburgse handschrift ter beschikking te stellen, vermoedelijk, aldus Grimm,
om Grater en Weckherlin, die ermee bezig zijn, niet voor het hoofd te stoten . In
zijn brief van 3 september schrijft hij Bilderdijk dat zijn pogingen in verband met
de Vlaamse codex mislukt zijn. Aan deze Wurttembergse weigerachtigheid heeft
Bilderdijk zich hevig geërgerd, zoals onder meer blijkt uit zijn voorwoord op het
derde deel van Maerlants piegel historiael (van augustus 1812) :
Eene ontdekking die in het afgeloopen jaar 1811, van etlijke oudnederlandsche Handschriften, te Komburg in Zwaben geschiedde, waaronder ook eenige van Maerlant,
deed de Klasse zonder uitstel werkzaam zijn . Zy vernam spoedig, dat een tot nog toe
onbekend Reintjen de Vos (geheel onderscheiden van dien van Heinric van Alcmaer),
daaronder begrepen, in Duitschland door de geleerde Wekherlin en Groter stond uitgegeven te worden; maar zy verzocht de overzending der andere stukken, inzonderheid
die van Maerlant, ten einde die zelve te onderzoeken, en voor zoo verre daar andere
handschriften van bestonden, te vergelijken . Dan ongelukkig heeft het Zijner Majesteit,
den koning van Wurtenberg, niet kunnen behagen, in deze onschadelijke dienst aan de
Hollandsche letteren te bewilligen, ter zake, gelijk het bij het andwoord wordt uitgedrukt
"dat dit werk met eenmaal gedrukt of afgeschreven te worden, noodwendig veel van
zijn waarde verliezen moest." Vreemd zou men 't kunnen vinden, dat dit toegepast
wierd op Maerlants Heimelicheit der heimelicheden, waarvan verscheiden handschriften

Voor deze brief van Bilderdijk, die zich in de taatsbibliothek zu Berlin bevindt (Nachlass Grimm
807), zie chlusemann 2010, p .152.
44 Vgl . voor het navolgende chlusemann 2011 .
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aanwezig zijn: want ook dit was onder de weigering begrepen . Doch de stukken schijnen in één band vereenigd, en als onafscheidbaar van elkander beschouwd te zijn . 45
Op 9 december stuurt Grimm een pakket met verschillende Duitse werken naar
Amsterdam, waaronder een exemplaar van Odina und Teuton met de Keynaerteditie
en een overzicht van tien pagina's over verschillende woorden in de Keynaert. Bilderdijk bedankt voor deze zending in februari 1813 . En dan volgt op 31 maart
een zeer uitvoerige brief waarin Bilderdijk verslag doet van zijn lectuur en bestudering van Groters Keynaerteditie : 4ó
Ii faut l'avouer, Monsieur, le Reynaert, tel que Mr . Grater le donne, foutmille de fautes .
Pour les abbréviations (dons it aurait pu épargner l'embarras au lecteur), on dirait presque que l'éditeur n'en entend pas trop bien l'usage . Au moms it s'y trompe quelquefois,
tout comme it se trompe en confondant les i, u, et m. Je ne parlerai pas de ces passages
que vows venen de corriger dans notre exemplaire ; je lui pardonne même qu'il écrive
onghenouch pour ongeuouch vs . 3390 et autres semblables ; mais comment a-t-il pu imprimer
coiiiier pour commer, criiiie pour crone? [. . .] Comment spé et sp "ac (vs . 3257, 1070) au lieu
de sp°c; lieu au lieu de lieu' eest à dire liever? Comment a-t-il pu négliger la différence
d'emploi de ly et de 1'ij, qui se trouvent confondus quelquefois dans son édition? C'est
bien singulier aussi, que dans un M ., ou l'orthographie est si pure (car it se fait remarquer par ce chef, et eest one preuve de l'ancienneté de l'écriture) it y ait des fautes
comme rack pour lach et pareilles . Et it Eerah à souhaiter qu'on put s'informer surement,
si eest là véritablement le cas . Je dis la même chose de l'au pour ou; qui pourrait bien
n'être du qu'au copiste de Mr . Grater . Car, quoique le dialectti Flamand admette ce
diphtongue, et que ce dialectti s'y montre dans bien des endroits, l'ou Hollandais s'y lit
asset régulièrement. L'u au lieu de l'i en lust donne encore des soupcons, v.117,1033,
2045 . - V . 2391 on lit list, v. 2617 lest, 1'un et l'autre selon l'usage du 13me siècle . Ii
serait important de vérifier tout cela avant de passer à one nouvelle édition . 47
Net als Grimm is Bilderdijk dus van mening dat Grater de lezer al die afkortingen
had moeten besparen, die hij bovendien zelf niet steeds weet te doorgronden. Hij
hekelt niet alleen het grote aantal leesfouten maar ook de inadequate leesaanwijzingen, niet verwonderlijk voor iemand die (anders dan Grimm) niet vertrouwd is met
het Nederlands en niet de moeite neemt om een Nederlandse geleerde te raadplegen :
D'ailleurs, le peu d'observations que Mr. Grater a hasardées (vows l'avez remarqué,
Monsieur,) ne prouvent que trop son manque de savoir dans l'ancienne langue des PalsBas, pour qu'on regrette qu'il ne les ait pas multipliées . es méprises page 292 et 322
(ajoutez-y sa parenthèse en vs . 66) apprêtent à rite, à ceux mêmes qui n'en savent pas
beaucoup . J'en suis fáché pour un savant aussi distingué . En cas de méprises tien ne doit
teenwinkel & Bilderdijk 1812, p . 19-20. De Tweede Klasse van het Instituut financierde teenwinkels uitgave van het derde deel . Nadat teenwinkel in mei 1812 overleed (de tekst was al afgedrukt), heeft Bilderdijk dit deel bezorgd.
46 Bilderdijk 1837, p . 239-251 (Grimm, nr . 5) .
47 Bilderdijk 1837, p . 240-241 .
45

30

André Bouwman

étonner, lorsqu'il s'agit d'un idióme étranger, mais on était à même de consulten des
geus du pals, et it n'y a personne qui n'aurait redressé ces travers . J'ai noté plus de 150
endroits oil la leCon est dépravée ; it y aura dans cela (je veux le croire) quantité de fautes
d'impression, mais celles-ci n'excusent point le grand nombre de passages ou Mr. Grater
a mal in, ou bien négligé de rectifier les erreurs du M . Lorsqu'on trouve toujours
vernaert, on a peine d'imputer cette erreur à l'imprimeur ; et que celui qui écrit les M . sit
constamment méconnu le mot de veruaert (1'un des plus commons dans la langue), eest
une impossibilité. Vous avez remarqué d'autres erreurs, Monsieur, et je ne puffs qu'admirer votre pénétration et votre génie . Pour la plus grande partie de vos émendations
(toutes remplies d'une sagacité, et d'une érudition judicieuse autant qu'étendue) it n'y a
pas moyen de les contester . Un très pent nombre pourrait fournir matière à quelque
discussion, si cela vows fait plaisir . En attendant je tácherai de répondre à quelques
points de doute que vows aviez fair de me proposer par vos ?? mis en marge du texte . 48
Bilderdijk gaat vervolgens uitgebreid in op de door Grimm in december 1812 in
bijlage meegestuurde opmerkingen en vragen bij verschillende verzen . 49 Het gaat
hier te ver om deze vele bladzijden omvattende explicaties op te nemen en te behandelen, hoe interessant ook. Hij besluit zijn `college' (Bilderdijks grote vertrouwdheid met het Middelnederlands is evident) met het aanbod om Grimm te helpen
bij een heruitgave van Van den vos Reynaerde:
Je seraf naui, Monsieur, si ces petites explications ont l'honneur de vows satisfaire, ou si
elles vows paroissent valoir la peine de m'en dire vos sentimens . Je n'ai pas voulu grossir
cette lettre par la citation des passages, dopt je pourrais les confirmer, mais si vows les
désirez, vows n'avez qu'à parley . Ayez la bonté, je vows en prie, de me marquer si pour
répéter l'édition de Reynaert, vows avez accès au M .? C'est là un point essentiet. Pour
1'explication des mots et des phrases, pour la suppéditation des exemples &c., je vows
offre tout ce que je poortais contribuer, et je vows l'offre de coeur et d'àme .5 o
Bilderdijks vriendelijke bejegening van Grimm staat in schrille tegenstelling tot zijn
oordeel over Grater. Ook later geeft Bilderdijk herhaaldelijk af op Duitse geleerden, die naar zijn mening onvoldoende kennis van het Middelnederlands bezaten .
Zo merkt hij in het `Kort verslag wegens gevondene brokken van een Oud Hollandsch Rijmwerk', gepubliceerd in het eerste deel van zijn Taal en dichtkundige

verscheidenheden (1820) op :
En indien al eene gewichtige ontdekking van eenig Nederlandsch stuk in Duitschland
geschieden mocht, wat is het, wanneer de uitgave door een Duitsch geleerde geschieden
moet? Men zie die van het nieuw gevonden Reintje de Vos in de zoogenoemde Odina
und Teutona, waar van ik voor ditmaal niet anders zal zeggen, dan dat ik in de weinige
48

Bilderdijk 1837, p. 241-242 .
Bilderdijk 1837, p . 242-248 . Het betreft eigenaardigheden in verzen (Graters telling) 101, 395, 452,
539, 568, 570, 575, 618, 744, 758, 824, 1055, 1078, 1229, 1411, 1445, 1642, 1648, 1680, 1913, 1942,
1982, 2138, 2297, 2459, 2486, 2563, 2805, 2818, 2821, 2870, 2914, 3125 .
50 Bilderdijk 1837, p. 248.
49
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bladzijden, die het behelst, meer dan honderd en vijftig misslagen van meer en minder
gewicht, maar echter alle zeer wezendlijk, opgeteekend heb, doch waarvan ik voor de
Duitschers op mijne beurt een geheim maken zal, tot er by ons een uitgaaf op nieuw
geschiede, waartoe ik ze gaarne wil meêdeelen . Van eene enkele aanteekening, die er
door Groter by gevoegd is, rep ik niet ; die ze leest, kan geen twijfel meer voeden, hoe
weinig die Uitgever onze taal verstaat, welke 't schijnt, dat geen Duitscher, aan zijne
Hooge bergtaal of de mengeling die men na Luther ingevoerd heeft, gewend, ooit recht
machtig kan worden . 51
Ook in correspondentie met va enoten blijft Bilderdijk (die in 1816 teleurgesteld
het Koninklijk Instituut had verlaten) zich ergeren, op het onredelijke af. Zo in
een brief aan Jan Frans Willems (5 augustus 1825) :
Wat den laatst gevonden Nd . Reinaert betreft . Ik hou hem voor 't werk van Willem van
Utenhove, wiep Maerlant in zijne Naturenbloeme gedenkt . Ik heb in vroeger dagen by
het Instituut (waar ook Groters uitgave, in een stukjen van de Odina en Teutona, berust)
daar vrij aanmerkelijke vertogen over voorgelezen . Die uitgave van Groter heeft meer
misslagen dan regels, waarvan ik, zonder het oorspronklijk te hebben konnen zien, eene
ontzachlijke lijst gemaakt heb, die ik UWe1Ed. by gelegenheid tonnen zal . Maar zoo is 't ;
wanneer een Neêrduitsch H . in de handen van de Duitschers raakt, is het erger dan
verloren, want dat dom geslacht verstaat hun eigen taal zelfs niet, hoe zou het de onze . 52
Bilderdijk heeft zijn eerdere, in wezen classisistische, idealen van wetenschap- zondergrenzen opgegeven . De historische letterkunde verlaat de Republiek der Letteren
en komt langzamerhand in nationalistisch vaarwater terecht, waarbij negentiendeeeuwse preoccupaties (geopolitiek, taalstrijd) niet zelden worden teruggeprojecteerd
in (de studie van) de Middeleeuwen . 53
In de jaren 1810 was Bilderdijk vooral bezig met het werk van Maerlant en hij
lijkt niet erg geïnteresseerd te zijn geweest in de cultuurhistorische en literaire betekenis van Van den vos Ree inaerde . Groters editie is, voor zover ik weet, in geen enkel
Nederlands tijdschrift besproken . Vermoedelijk beschikten ook maar heel weinig
mensen in deze streken over een exemplaar van Groters editie .
4 .3 . `V .d .H'
De weerklank in Duitsland is eveneens bescheiden, maar in de Jenaische Allgemeine
Lteratur-Zeitung verscheen begin 1 814 een opmerkelijke recensie . Zij is in het wetenschapshistorische onderzoek van de vroege Duitse en Nederlandse filologie tot nu
toe buiten beeld gebleven . Misschien wel omdat de auteur ervan zichzelf enigszins
buiten beeld plaatste ; hij ondertekende namelijk met `v.d .H' . De initialen staan vermoedelijk voor Friedrich Heinrich von der Hagen (1780-1856), een in die jaren
51
52
53

Bilderdijk 1820, p .145-146.
Bilderdijk 1837, p . 206 .
Rock 2010, p. 278-280 . Leerssen 2006, 39-41 .
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vooraanstaand germanist, die net als Grater een meer publieks- en literair georienteerde wetenschapsopvatting voorstond en na zijn dood snel in de vergetelheid
raakte . Zijn publicaties werden door de gebroeders Grimm (die volgens strengfilologische principes werkten) in felle en soms nogal zure recensies bekritiseerd .54
De bespreking van Odina zend Teuton werd afgedrukt in drie afleveringen van
de Jenaische Algemeine Literator-Zeitung (Er dn~ungsblátter, nrs . 6-8) en omvat bijna
twintig tekstkolommen. In de eerste aflevering (kol . 41-48) wordt de inhoud van
Groters tijdschrift tot pagina 224 besproken, de overige afleveringen (kol . 49-56,
57-60) concentreren zich op `Reineke Voss' . Aflevering twee is nauwelijks een
recensie te noemen . Uitvoerig behandelt de recensent allereerst de relatie van het
Vlaamse gedicht met de Oudfranse Roman de Renart en de Nederduitse Reyn/ee de
Vos, vervolgens de middeleeuwse voortzettingen van de Reynaertstof en de namiddeleeuwse drukgeschiedenis, dit alles in breed Europees perspectief. De auteur
heeft een grondige kennis van de Roman de Renart, is geïnteresseerd in de literairhistorische dimensie van de teksten en weet feilloos de branche aan te wijzen die
het meest verwant is aan het Vlaamse gedicht:
Jonger ist freylich die grdsste zend Hauptbranche, deren ungenannter Dichter ausdrucklich den Penrot damit erganzen will, zend diese ist nun eben die, welche dem niederlndischen Vos Reynaert zum Gronde liegt, zend offenbar auch die trefflichste zend reichste
dieser Fabeln ist, welche, zumal in der niederl ndischen zend deutschen Darstellung,
mehrere der anderen einzelnen, zum Theil auch schon von Penrot aufgenommenen
episodisch enth~lt, zend auf andere als bekannt anspielt . Die niederhndische Bearbeitung
scheint sick theilweise sehr natie an die franzosische Urschrift zu halten : die Namen
der Thiere sind dieselben ; dessgleichen fuhrt der Fuchs den Wolf in den peicher des
Pfaffen von Vnnbloys im Lande Vermendoys (V . 1508, wofur unser Reineke Voss das
julicher Land setzt) . onst ober ist hier der chauplatz, der Hof des Ldwen, wohl in
den Niederlanden gedacht ; auch haben einige Fabeln ganz niederlndische Farbe, zend
ortliche, ja vielleicht selbst personliche Beziehung, zend werden dagegen in den franzosischen Auszugen nar kurz angedeutet. Dergleichen sind, wie der Fuchs den Biren
zum Honig zend den Kater zu Mausen fiihrt ; besonders ober die dort ganz fehlende
Erzahlung, wie er den Lowen auf einep chatz reizt: da ist der chauplatz ausdrucklich in Vlaendren im sussen Maes-Lande (V . 2250-55), zwischen Hyfte zend Ghend (V .
2261), fern von dem wilden Land Arttinnen (V. 2247 . - Ardennen), dagegen in Verbindung mit dem Lande zwischen der Elue zend Zomme (V . 2438), mit assen zend Doringhen (V. 2449, 2462) ;55

54 Over Von der Hagen zie vooral Grunewald 1988 (de recensie genoemd in de Werkverzeichnis' op
p . 383, W 109) . Voor zijn problematische relatie met de gebroeders Grimm vgl . Bluhm 1997, p .101108, 315-360. Het is rond 1800 overigens niet ongebruikelijk dat recensenten zich achter initialen of
een pseudoniem verschuilen, zodat ze vrijer hun oordeel en kritiek konden uiten . Een voorbeeld uit
vele: Groter ondertekende een kritische bespreking van Wilhelm Grimms Altdunische Heldenlieden,
Balladen zend Marchen (181 1) in de Heidelbergische Jahrbucher 1813 (nr . 11-13, p. 161-198) met `T.'; vgl .
Bluhm 1996, p . 272.
55 Jenaische Algemeine Literator-Zeitung 1814, Ergan~ungsblátter, nr . 7, kol . 50-51 .
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Net als Grimm hecht de recensent groot belang aan de bestudering van plaatsnamen en eigennamen en speurt hij ijverig naar (relicten van) oeroude inheemse
dierfabels :
Diese Fabelra sint zum Theil als eira uraltes Gemeingut anzusehen ; der obgedachte altdeutsche Reinhart Fuchs eethalt vielleicht auch noch manches Eigenthumliche ; beym
Marner (manass. amml. II . 174) ist eire solche Fabel von Reinhart, Isengrin und dem
Ese4 und Rec. ist unter andere auch eine eira elne noch ungedruckte alte Fuchsgeschichte in Reimen
bekannt [mijn cursivering, AB] . Und uberall liegt etwas ursprunglich Volksm~ssiges in
diesen Fabeln . 56
Aan het begin van de derde aflevering, als de recensent zich dan eindelijk aan een
(vriendelijke) beoordeling van Groters editiewerk zet, maakt hij in het voorbijgaan
duidelijk dat hij de tekst van het fragment-Van Wijn kent :
Hn . Grdters Abdruck des niederlandischen Reinaert Voss, in welchem der alteste deutsche
tamra lieses Gedichts glucklich aufgefunden, ist ubrigens genau noch der Handschrift,
selbst mit den Abkurzungen derselben, ohne Interpunction und Erlauterung und ween
auch jene wohl der Alterthumlichkeit unbeschadet zu wanschee, and manche dunkte
tellen, zumal bey der schwankenden alten Rechtschreibung, leicht aufzuhellen and
zu verbessern waren, und auch wohl noch einige Lese- and Druck-Fehler sick eingeschlichen Naben : so wollen wit doch dem Herausg . den besten Dank sagen fut these
so wichtige Mittheilung, and solchen auch dadurch bethatigen, dass wit selber etwas
zus Berichtigung des Textes beytragen . ehr fruchtbar dafur warde die Vergleichung
eines ansehnlichen Bruchstucks eines hollandischen Reineke in einet Handschrift von
1475 seyn, wovon Rec. bald nahere Auskunft u geben hofft [mijn cursivering, AB] : vor der
Hand ober gew~hrt die Vergleichung der althollandischen Prosa and unseres niederdeutschen Gedichts, so wie der alten and jeuigen prache and chreibart and uberhaupt der inn, schon manche Verbesserung. 57
We weten dat Grimm zich veel moeite heeft getroost om een afschrift van dit
Middelnederlandse rijmfragment te bemachtigen, hetgeen door bemiddeling van
Tydeman in april 1813 lukte. 58 Wanneer we dit bijzondere feit combineren met
de omstandigheid dat Von der Hagen in zijn Literarischer Grundriss dur Geschichte
der Deutschen Poesie (1812) bij de behandeling van `Reineke Fuchs' nauwelijks oog
heeft voor de Nederlandse traditie en het fragment-Van Wijn in het geheel niet
vermeldt ; wanneer we voorts constateren dat de bespreking duidelijk `Grimmige'

56

Ibid., kol. 53 .
57 Ibid., kol. 58-59.
58 Vgl. Grimms brieven in Reifferscheid 1883, p . 34-35, 38, 41-42 (25 mei en 8 december 1812), 44,
46-47 (28 februari en 28 april 1813) .
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thema's aansnijdt, rijst de vraag : heeft Jacob Grimm zelf deze bespreking vervaardigd, onder het pseudoniem `v.d .H .'?59
De bespreking eindigt met een een lijst van ruim honderd correcties, of liever :
verbeteringssuggesties, onder voorbehoud gepresenteerd, waaruit opgemaakt mag
worden dat de recensent het Comburgse handschrift nog niet zelf heeft kunnen
raadplegen :
Viele dieser Benchtigungen wind hoffentlich eine genaue Vergleichung der Handschrift
best~tigen; andere, weniger entschiedene, katten zu weit gefuhrt . 6 °
De verbeteringssuggesties heb ik opgenomen in de bijlage aan het eind van deze
bijdrage.
Het mag eveneens opmerkelijk heten dat een negentiende-eeuwse hand het overgrote deel van deze gedrukte correcties met inkt heeft genoteerd in de marges van
het Comburgse handschrift . Dit feit doet een heel nieuw licht vallen op deze gebruikssporen . 61 Het lijkt mij een argument te meer om na te gaan of de ambitieuze
Jacob Grimm - die de dierenepiek in brieven en aankondigingen vóór 1814 meermaals heeft geclaimd als studieonderwerp - beschouwd kan worden als auteur van
deze bespreking. In dat geval zou tussen de vriendelijke regels door duidelijk worden gemaakt dat iemand anders dan Grater veel beter in staat is om de tekst van
Van den vos Aeynaerde te bezorgen, met minder fouten en een fatsoenlijke commentaar. Maar wellicht voert deze veronderstelde vossenstreek te ver : Jacob Grimm,
die het hoofd van Grater in de pelgrimstas meegeeft aan Belijn von der Hagen, ter
bezorging aan het (hof)publiek . . .

5 . Besluit
Het aantal correcties op de editie van Groter, geventileerd in de correspondentie
van Bilderdijk en Grimm en in de gedrukte recensie uit 1814 is niet gering en voor
een groot deel terecht .ó2 Toch lijden ook de observaties en voorstellen ter verbetering van de criticasters aan een gebrek aan feitenkennis, zowel systematische kennis
van het Middelnederlands als paleografische kennis van het Comburgse handschrift .
Omdat de materiële basis ontbreekt, is het niet zelden onduidelijk of de kritiek zich
richt tot de zetter van het tijdschrift, de editeur van het handschrift, de kopiist van
datzelfde handschrift, of zelfs tot de auteur van Van den vos Reynaerde, simpelweg

59 Von der Hagen & Busching 1812, p . 422-426. Ik heb nog niet kunnen nagaan of Von der Hagens
auteurschap van de bespreking gebaseerd is op latere toeschrijving of op objectieve gegevens (zoals
vermelding in zijn correspondentie of een verwijzing in een andere publicatie van zijn hand) .
6a Jenaische Algemeine Literator-Zeitung 1814, Ergon ungsblátter, nr. 7, kol . 60 .
61 Op deze recensie en de gebruikssporen in het Comburgse handschrift hoop ik in een afzonderlijke bijdrage nader in te gaan . Zie voorlopig de inleidende opmerkingen in de bijlage hieronder.
62 Zie voor Bilderdijk ook De Bruin 1955, in het bijzonder p . 6-7 .
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omdat men niet in staat is om te onderscheiden tussen al deze rollen . Groters leesaanwijzingen mogen dan van weinig kennis van het Middelnederlands getuigen,
zonder kennis van het handschrift tasten ook de recensenten behoorlijk in het
duister . `v.d .H.' is zich nog het meest bewust van het belang van het handschrift .
Bilderdijk wist eigenlijk niet of zijn `emendaties' (hij telde meer dan honderdvijftig
fouten) nu fouten verbeterden in het zetsel uit Breslau, in het afschrift uit chwabisch Hall of in de Comburgse codex zelf . Een dergelijke attitude was in die tijd
zeker geen uitzondering . Nog in de jaren 1820 bereidde Albert ten Broecke Hoekstra
een Reynaerteditie voor waarbij hij steunde op de editie van Grater, zonder ooit
zelf het handschrift in tuttgart bekeken te hebben.63
Grimm heeft tegenover Bilderdijk zijn voornemen geuit om Van den vos Rejynaerde
nog eens, en dan beter, uit te geven. Dit voornemen heeft hij pas ruim twintig jaar
later kunnen realiseren, nadat hij onder andere de historische taalkunde op een meer
wetenschappelijke grondslag had gevestigd . In 1834 verscheen dan eindelijk zijn
Reinhart Fuchs, een studie en bronnenuitgave van niet alleen het twaalfde-eeuwse
Middelhoogduitse dierenepos, maar van de gehele dierenepiek in middeleeuws
West-Europa, inclusief Van den vos Reynaerde en het fragment-Van Wijn.G 4 Met dit
invloedrijke boek zou Grimm zijn oude Reynaertcorrespondenten Grater en Bilderdijk, beiden inmiddels overleden, alsnog overvleugelen.
Het werd de opmaat voor een internationaal debat tussen folkloristen en esopisten over de oorsprong van de West-Europese dierenepiek, die de Duitser Grimm
vooral in mondeling overgeleverde oude Frankische Tiersagen zocht, terwijl zijn
Franse tegenstrever Paulin Paris de schriftelijke traditie van esopische fabels en
het primaat van de Roman de Renart benadrukte. Pas na 1 834 gingen ook geleerden
in België en Nederland (in die volgorde) zich serieus bezighouden met de wetenschappelijke vossenjacht . In 1 836 verscheen de editie van Jan Frans Willems,
voorvechter van de Vlaamse taal en cultuur, in 1 856 die van Willem Jonckbloet,
toen hoogleraar in Groningen . 65
Er volgden nog vele Reynaertedities . Tezamen vormen ze een imposante reeks,
aan de hand waarvan de ontwikkeling van de medioneerlandistiek redelijk adequaat
te schetsen is . 66 Maar die schets zou moeten beginnen in 1812, met de editio prznceps
van Grater, verre van foutloos afgedrukt in een moeilijk verkrijgbaar Pruisisch
tijdschrift . Toegegeven: een bescheiden begin voor zo'n schitterende tekst . Maar
het is een begin.

63

Zie over Albert ten Broecke Hoekstra en zijn Reynaerteditie Bouwman 2012a en Bouwman 2012b.
Grimm 1834; voor de Middelnederlandse werken zie p . cxlix-clxvi (inleiding), 115-234 (ed . Van
den vos Reynaerde), 235-267 (cd . fragment-Van Wijn), 268-290 (aantekeningen) .
65 Leerssen 2006,
p .105-135 .
66 Voor een recent overzicht van wetenschappelijke Reynaertedities zie Wackers 2009 .
64
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Bijlage : Collatie van de editie-Gráter
In de eerste kolom voor de horizontale streep staan de lezingen uit het Comburgse handschrift, na de streep de foutieve of van toevoegingen voorziene lezingen in Gráters editie .
De afkortingen in het handschrift zijn opgelost tussen ronde haken, die van Gráter zijn
gehandhaafd.67 De versnummers van Gráter (in cursief) wijken vanaf 486 af door het wegvallen van in totaal vier verzen in zijn editie .
De tweede kolom bevat alle voorgestelde correcties uit de bespreking in de Jenaische
Allgemeine Literator-Zeitung van 1814 (E dn ungsbldtter, nr . 6, kol. 59-60) . De voorgestelde
verbeteringen voor de vet genummerde verzen zijn (deels in beknopte vorm) door een negentiende-eeuwse hand met inkt genoteerd op de Reynaertbladzijden van het Comburgse
handschrift, in de marges of tussen de regels . Voor een goed begrip : alle aantekeningen op
deze bladzijden van Comburg zijn in verband te brengen met de verbeteringsvoorstellen uit
de Literator-Zeitung. De hand is goed leesbaar in de kleurenfacsimile van Janssens e .a .1991 .
De gebruikssporen in Comburg dienen bijgevolg niet geïnterpreteerd te worden als een
verwerking van leesproblemen tijdens de bestudering van het handschrift (aldus Jo De Vos
in Janssens e .a. 1991, p . 148 en Brinkman & chenkel 1997, p . 56-57) . ommige van de
suggesties zijn zelfs alleen verklaarbaar zonder kennis van het handschrift . Er is bijvoorbeeld geen enkele reden om aan te nemen dat het handschrift in vers 25 neet zou lezen in
plaats van niet. Deze fout is vermoedelijk ontstaan tijdens het drukproces van Gráters editie .
De aantekeningen zijn veeleer de op het handschrift te controleren verbeteringsvoorstellen
uit de Literator-Zeitung, waarschijnlijk vrijmoedig `ingeboekt' door iemand die bezig is om
een nieuwe editie voor te bereiden . Grimm? Dat de aantekeningen van Gráter zouden zijn,
zoals in Brinkman & chenkel 1997 wordt betoogd (p . 56, n . 133), is niet waarschijnlijk .
De aantekeningen zijn immers te dateren na het begin van 1814, en Gráter heeft nooit de
ambitie gehad om een herdruk van zijn editie voor te bereiden .
25 niet - meet
26 ee(n) - éé
30 oe - oé
55 sco(nin)x - scóx . (fconinx)
66 e(er)e - e'e (ere)
66 hu - hu (hij?)
101 wijlen-willen
113 wroughene - wronghene
115 ghesciet - gefaet
128 ee(n) - éé
158 spele(n) -1'pelé
165 Laettj Raettj

251 . meet f. niet [sic] ;

6[6J ist (hii ?) wegzustreichen.
115 ghefaet berichtjgt auch die hollandische Prosa
in ghefchiet;
157 l'pelen in fpelen [sic] ;
165 Riet in Laet (derselbe Fehler in V . 424, 814,
837, 862,1294,1362) ;
174 fur Ne ware gewifs Te ware (zwar, wahrlich) ;

176 ulken - ullren

De rubricatje in het handschrift is niet aangegeven . Zowel in het handschrift, in Gráters editie als
in de bespreking worden lange en ronde vormen van de s gebruikt . Dit gebruik is genegeerd voor het
handschrift maar gehandhaafd voor het Duitse drukwerk. De cursivering in de correcties van kolom 2
zijn authentiek, het vet van de versnummers is door mij toegevoegd (AB) .
67
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184 Hinghe - Hnighe
198soude - sonde
201 tanden) - landé
202 condo - coude
208 mesleettene - mes leettene
218 vet -rot

237 Ghemint - Ghenimtó8
242 haer sint - haer snit
269 huur - hinit
270 naeste(n) - uaesté
275 Eene - Gene
289 Hoeft - Hoeff
290 nu - mi
292 zo(et)e - sée
294 Ghinc - Thinc
302 Elkerlijc - Elker lijc
308 Dreuen - Drenen
309 droughe(n) - dronghe
322 ingane - in gane
328 jongher -Jongher
329 jongher -Jongher
347 Liepe(n) - Riepe
375 Doe-Do
414 zuuer - ziiiier
424 Leuic - Reuic
424 jaer - Jaer
453 ee(n) - éé
476 brune - bruue
485-486- 485(=485)
488 hone(n) - 487 houé
494 om - 493 om

184 1. hinghe f hnighe;
198 foude f. fonde;

225 fe f. fo;
234 es f. ó;
237 ghemi f. ghenimt;
240 haerfint f. haerfnit;
269 huut f. hinit;
270 naef ten f; uaeften ;
275 Eene f. Cene

292 Ze'e (Zere) f. fe'e (Druckf.) ;

303 bernende f. bern nde ;
308 Dreuen f. Drenen;
309 droughen f. dronghen ;

414 wohl zuner f. zuuer;
424 > 165

476 brune f. bruue;
487 honen f. honen;
511 mauptus f. manptus;
539 cart f. tart;

543 sulke(n) - 542 full ë
569 couuer - 568 coiiiier
589 honich - 588 honich (houich?)
604 jare(n) - 603 Jare
605 gheue(n) - 604 ghenè
671 omstoot - 670 omiroet
721 Liept - 720 Riept
729 drouch - 728 drouch
731 iulocke - 730 inlocke
741 huur - 740 hunt
742 huur - 741 hunt
755 niet - 754 met
756 sulke - 766 sullre
768 Cume - 767 Enme
68 I!

58[8] ist (houich ?) wegzustreichen;
604 gheuen f. ghenen ;
670 onuroet (altdeutsch unfrut) f. omiroet ;
728 drouch f. dronch;
740-41 beidemal huur f. hunt;
741 > 740

en m : onderstreping staat voor horizontale streep boven n en m (zie ook 1819/1820) .

Friedrich David Grater en n editio princeps van 1812
790 Laghen - 789 Raghen
793 Ludmoer - 792 Rudmoer
796 Ludolf - 795 Rudolf
815 Lamfroyt - 814 Ramfroyt
831 julocke - 830 Inlocke
838 Lieten - 837 Rieten
848 touuer - 847 tonner
856 vloucte - 855 vloutte
859 eecke - 858 eetke
863 Lach - 862 Rach
920 beste - 919 bestn
921 di- 920 die
937 dien vo saut - 936 dien volant
938 Kendi - 937 . . .endi
947 crune - 946 cruiie
961 nu-960m1
964 ghenoopt - 963 gheuoept
968 ghepeinsen - 967 ghepemfen
993 dier - 992 diet
1001 bi name(n) -1000 binamé
1007 me(n)ne -1006 niéne
1019 Al es -1018 Ales
1023 salne -1022 salue
1039 mi -1038 nu
1041 mi- 1040 nu
1042 mi -1041 nu
1044 v(er)uaert -1043 v'naert

814 > 165
837> 165
847 touuer ('c Ufer) f. tonner ;
855 vloucte f. vloutte ;
858 eecke f. eetke;
862> 165
919 beftu f. beftn ;

946 crune f . cruue;
960 nu f. mi;
967 ghepeifen f. ghepemfen ;
992 dier f. diet;
1006 mene f . niene ;
1022 falne f. falue;
1040-41 beidemal mi f. nu,
1041 > 1040
1043 v'uaert f. v'naert ;
den nach 1048 fehlenden Vers ergánzt unfer
niedersáchs .Gedicht: Kere hieher dienen oogel,

1064 manpertus -1063 maupertus
1071 sp(ra)c -1070 sp"c
1072 Neue -1071 Nene
1074 jan -1073 Ja
10791ijne -1078 lijue
1081 sp(ra)c -1080 sp"c

1071 Neue f. Nene;

1138 mi -1137 nu
1145 nochtauont - 1 144 nochlauont

1083 ist uberzahlig und fehlt im Niedersáchs. ;
1137 mi f . nu;
1 144 nochtauont f. nochlauont ;
1148 fe f. fo ;
1165 in f. ni,

1166ín-1165ní
1205 wroughede -1204 wronghede
1210 vindise -1209 vmdise
1216 saurier -1215 fander
1216 saeuse -1215 faenfe
1218 in -1217 ni
1220 gheweldich -1219 gheweld ich
1221 met- 1220 niet
1224 delijt -1223 delgt
1230 met -1229 niet
1246 iulocke -1245 inlocke
1289 iulocke -1288 inlocke
1295 Laet -1294 Raet

1209 vindife f. vmdife;
1215 fauder hufaeufe f . fander hu faenfe ;
1219 gheweldich f. gheweld ich ;
1220 and 1229 met f. niet;
1229 > 1220
1294 > 165

41

42
1298 iu locken -1297 in locken
1302 hiefsene -1301 hieffene
1317 conincx -1316 connicx
1339 waerue(n) -1338 waerné
1359 manp(er)tuus -1358 mauptuus69
1362 Laghen - 1361 Raghen
1372 waerue(n) -1371 waerné
1377 manp(er)tuus -1376 mauptuus
1383 Lachterlike -1382 Rachterlike
1390 quite -1389 gyite
1421 lonen -1420 louen
1427 manp(er)tuus - 1426 mauptuus
1431 Teerst -1430 Toerst
1468 ongherec -1467 ongheret
1475 coninghinne -1474 connighinne
1527 niet -1526 met
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1297 inlocken f. in locken ;
1301 hieffene f. hie ne;
1311 zinen f. zine;
1339 u . 1371 waeruen f. waernen;
1362> 165
1371 > 1339

1420 lonen f. lonen ;

1489 to uneeren f. tonneeren ;
1526 niet f. met;
1546 dat fe f. datfo,

1585 verbonde(n) -1584 verboudé
1590 bonden - 1589 bonden
1601 droughene - 1600 dronghene
1 605 verweruic ist zun~chst unser erwarb ich;

1621 gheuouch
1620 ghenouch
1749 beefde -1748 beofde
1752 seere -1751 feere
1794 moete -1793 mocte
1794 eewelike -1793 ee welike
1820 (christu)m [ <xpmj -1819 xftm

1748 beefde f. beofde;
1751 feere f. feere;
1793 moete hem eewelike f. mode hem ee welike;

1819 xftm die Abkurzung von Chnftum ist
eigentlich xfpm

1826 Bander zijde -1825 Rander zijde
1857 die -1856 de
wateraar, eentoren and Dieweline;

1 854 wohl Porcondet f. Forcondet;
1857-1859 sind falsche Trennungen der Wdrter:
1925 desgleichen wydelancken;

1943 rode - 1942 vode
1978 Dat fe f. Datfso;
1979 feene f. foene ;

1983 niet -1982 met
2026 ghenouch - 2025 ghenruch
2030 suet - 2029 strot
2031 scauw3 (ede)
2032 scauw(et)

2049 wane - 2048 ware
2061 seggh(et) - 2060 seggh3 (-et)
2071 aermijnc - 2070 aer mijne

2025 ghenouch f. ghenouch ;
2029 suet f. strot;
2031 (ede) ist wegzustreichen and die Abkurzung

in fcauwet aufzulosen wie 2060;
2046 dat fe f. datfo;
2048 wane f. ware ;
2070 aermync f. aer mync (wie mudinch, in der Klage,

V.1134) ;
2074 mammen f. mannen;

69

p : staat voor p met horizontale streep door de stok (zie ook 1376, 1426, 3069) .
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2085 hoekfine - 2084 hoeckine
2086 derdes - 2085 der des
2093-2094 2092 (<2093-2094)
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den zu 2092 fehlenden Vers erg~nzt unfer Gedicht :
De ik al van dem levende brochte;

2100 wi - 2098 wir
2106
2119
2138
2151

beiaechde(n) - 2104 beiaechdi
harsende(n) - harfende
r(eynaerde) - 2138 r+ (reynaerde)
v(er)uaert - 2149 Inaert

2166 bew(er)ue(n) - 2164 bew' tie
2167 vrienscap - 2165 vrinscap
2215 sine(n) - 2213 fine
2218 R(eynaert) - 2216 R+ (Reynaert)
2246 v(er)onwerde - 2244 Ion weerde
2269 vine - 2267 vine

2102 wanderers f. wandelen ;
2104 beiaechden f. beiaechdi;
2121 harfenden f. harfenden
2 149 v'uaert I v'naert;
2154, nu f. mi;
2164 bew'uen f. bew' tien;
2213 finen f. finen;
2244 v'onweerde f.
2267 vice f. vine ;
2286-87 fe f. fo ;
2288-90 neet f. zoet;

v'on weerde;

2291 Oec - 2290 Oer
2307 m(et) - 2305 m3 (-et)
2310 hodeuare - 2308 hodenare

2309 Die fe f.
2316 h(et) - 2314 h3 (-et)
2322 hodeuare - 2320 hodenare
2327 ghezorgh(et) - 2325 ghezorgh3 (-et)
2366-2368- 2364(=2366)
2366 h(et) - 2364 h3 (-et)
2418 tonsen - 2414 ton fen
2456 v(er)uaerden - 2452 Inaerden

2463 catre(n) - 2459 carte
2509 hi - 2505 ghi
2514 ontwegh(et) - 2510 ontwegh3 (-et)
2533 couent - 2529 conent

Diefe;

2415 tonfen f. ton fen;
2452 v'uaerden f. v'naerden ;
2505 hi f. ghi;

2530 Te waer f. Ne waer ;
2558 also - 2554 alse
2578 heet
2574 het

2611 rijkelijc - 2607 rijkelijn
2653 Dies - 2649 Dier
2664 menichfoude - 2660 menich foude
2683 m(et)
2679 m3

2579 Die men f. Dienren;
2588 daerwaert f. loer waert;
2607 rykelyk f. rykelyn;
2623 fiat f. fat;
2649 Dies f. Dier,
2660 menichfoude f. menich foude ;
2687 ja et f. jaet;

2697 legh(et)
2693 legha (-et)
2714 maech
2710 mach
2734 zeinde - 2730 temde
2733 wanderers f. wandelen;
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2749 hu - 2745 hi

2745 hu f. hi;

2750 nutte - 2746 tuitte
2751 tale-2747 rede
2779 waerue(n) - 2775 waerné
2787 rouckeloes - 2783 ronckeloes

2775 waeruen f. waernen;
2783 rouckelos f. ronckelos ;
2792 ticlin f. cirlin (vgl. V . 2803) ;

2806 v(er)uaert - 2802 vnaert
2808 liegh(et)

2804 liegh3 (-et)
2809 v'uaert f. v'naert ;

2817 hi - 2813 ghi
2833 sagh(et) - 2829 sagh3 (-et)
2855 mi - 2851 nu
2892 hersuint - 2888 herfont
2910 Dat fe f. Datso,
2946 fpaeus f. fpacus ;
2962 dinc - 2958 dine
2969 v(er)uaert - 2965 vnaert
3003 he(m)

2967 veruaert f. vernaert ;
2993 Ii wouden f. hi woude;

2999 hi
3002 weldaet f. veldaet;

3021 doe - 3017 do
3024 ghenouch f. genouch;
3044 alle an sine - 3040 alle
3073 manp(er)tuus - 3069 mauptuus
3085 haghedochte f. haghe dochte;

3091, 3092-96, 3130, 3230, 3234 se f. so;
3108 lyede - 3104 lyende
3130 >3091
3137 verhogh(et)
3133 verhogh3 (-et)
3165 in - 3161 en
3213 hu - 3209 hi
3230 > 3091
3234 > 3091
3261 sp(ra)c - 3257 spca
3268 haghedochte f. aghedochte;
3275 als f. hals ;
3340 n(iet) met - 3336 n3
3344 rumen) - 3340 cumé
3389 v(er)uaert - 3385 vnaert
3394 ongheuouch - 3390 onhenouch

3359 antwerc (hantwerc) f. ant werc;
3385 v'uaert f. v'naert;

3399 sierapeel - 3395 syrapeel
3438 maghe f. maghen.
3464 lieu(er) - 3460 lieu (lieuer?)
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Vlaanderen omstreeks 1250: spreken over literatuur
Roel Zemel

Abstract -As masterpieces in the Flemish literature of the thirteenth century we may consider the Roman
van Walewein and Van den vos Reynaerde. In this article I'm looking in these works for statements

concerning a difference in literary theory between `historic' and fabula'. Therefore I pa attention to passages
which evoke a poetical interpretation .
Voor Jan Noordegraaf
1. Inleiding
In de epiloog van de Pd~mbijbel prijst de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant zijn
werk aan met een negatieve beoordeling van andere teksten : `Mant dit nes niet
Madox droem, / Noch Reinard, noch Arturs boerden' . 1 Met `Madox droem' doelt
hij waarschijnlijk op Madocke, het werk dat we mogen toeschrijven aan de auteur
van de roman over `Reinard', die immers begint met : Willem die Madocke
maecte' . Van een gedicht over Madocke is geen vers bewaard gebleven, zodat het
speculeren is over de inhoud . 2 Mogelijk ging het over een droom, zoals de omschrijving van Jacob lijkt te suggereren . Evenwel, met de term `droem' bedoelt hij
wellicht ook een typering in de zin van `leugenachtig', in aansluiting bij critici die in
het Oudfrans `songe' (droom) laten rijmen op `mensonge' (leugen) . 3 Zo ook beoordeelt Jacob het genre van de Arturroman en Van den vos Reynaerde als `boerde',
dat wil zeggen : een verzinsel, een leugenverhaal .4
De geciteerde verzen getuigen van een debat over waarheid versus leugen in de
literatuur . 5 Jacob van Maerlant is een dichter die schrijft als historicus, en meer dan
eens spreekt hij zijn afkeer uit van literaire fictie . Hij volgt hierin het clericale standpunt met betrekking tot een verschil in narratieve genres tussen `historia' en
`fabula' . 6 In deze visie is de auteur die zijn werk baseert op de geschiedenis verre te
verkiezen boven de dichter van wat verzonnen en ongeloofwaardig is .

Geciteerd in Lodder 1997, p . 18 . Toegelicht in Van Oostrom 1996, p. 448 : `want dit is wel iets
anders dan de fictie van Madoc, of beuzelarijen over Reinaert of koning Arthur' . Jacob voltooide de
Rijmbijbel in 1271 .
2 Vgl. Van Oostrom 2006, p. 496-498 .
3 Een voorbeeld is Denis Piramus, die in de proloog van een heiligenleven kritiek uit op de auteur
van Partonopeu de Blois . Zie Mólk 1969, p. 93, vs . 25-34 . Jacob noemt deze roman een verteller van
verzinsels: `Perthenopeus die favelare'. Zie Van Oortrom 1996, p . 342 .
4 Lodder 1997, p .18 .
5 Zie Green 2002, hfdst . 5 en 6.
6 Vgl . Green 2002, p .134-153 .
I
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Een etymologische verklaring van het woord fabula luidt: `Fabulas poetae a fando
nominaverunt, quia non sunt res factae, sed tantum loquendo fictae' (cThe poets
termed fables from speaking, because they are not events that happened, but
made up up solely in the act of speaking') . 7 Het oordeel van de rigoristen sluit bij
deze definitie aan : wie een `fabula' dicht, stelt zich niet in dienst van de waarheid .
Dergelijke leugenaars waren ook actief in de Vlaamse literatuur van de dertiende
eeuw. Een typering als `fabula' zou bijvoorbeeld van toepassing zijn op twee
meesterwerken die omstreeks 1250 geschreven werden: de Roman van lValewein en
Van den vos Rej,naerde. In het onderzoek van Oudfranse romans is de aandacht vaak
gericht op de poëticale inhoud . Een dergelijke wijze van benaderen wil ik hier
toepassen op de twee Vlaamse werken . In het volgende laat ik zien, hoe de dichters
in hun tekst passages hebben opgenomen die oproepen tot reflexie over literatuur
als fictie. Maar ik begin met de bespreking van een scène in een roman van de
auteur die hen hierin is voorgegaan .

2. Een `aventure' van Gauvain
Omstreeks 1170 introduceerde de Franse dichter Chrétien de Troyes een nieuw
type roman, waarvan de inhoud geen enkele band meer heeft met de geschiedenis .$ Typerend voor deze sprong van `historia' naar `fabula' is de rol van koning
Artur in de opening van Chrétiens eersteling, Erec et Enide. In plaats van zoals zijn
historische voorbeeld te strijden tegen de aksen of de Romeinen, gedraagt hij
zich als de koning in een sprookje . Wat hij onderneemt, is de jacht op een wit
hert dat zich ophoudt in `la forest avantureuse', en wie het wonderdier weet te
vellen, moet een kus geven aan `la plus bele', het mooiste meisje aan het hof .
Zijn laatste roman, Le Conte du Graal (ca. 1185), schreef Chrétien in opdracht
van graaf Filips van Vlaanderen . Die handelt eerst over Perceval, een jonge held
die op zoek is naar antwoord op de vraag over een mysterieuse schotel : `un graal'.
Dat voorwerp heeft hij gezien tijdens zijn logies op het kasteel van een rijke en
invalide koning. Wat de dichter presenteert, is volkomen onwerkelijk, zodat het
oordeel van Jacob van Maerlant over deze roman niet zal verbazen : `die boerde
vanden Grale, / Die loghen van Perchevale' . 9
In het tweede gedeelte van Le Conte du Graal komt een scène voor met een gesprek over het vertellen van `leugens' . Dat deel is grotendeels gewijd aan Gauvain,
de neef van koning Artur. In het midden van de roman vertrekt Gauvain van het
hof en begint aan een weg van `aventures', die eindigt in een wonderbaarlijke Andere Wereld, waar zijn overleden moeder en grootmoeder als koningin resideren .

7 In de Etymologiae van Isidorus van evilla. Citaat en vertaling. Green 2002, p.136 .
8 Over deze grote vernieuwing in de literatuur: Green 2002, p.168-201 .
9 piegel hirtoriael, proloog, vs . 55-56 (De Vries en Verwijs 1863) .
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Aan de overzijde van een rivier ziet Gauvain een prachtig kasteel, met fraai geklede vrouwen die vanuit vijfhonderd vensters naar buiten kijken. Later brengt hij
een bezoek aan het paleis, en waagt zich aan de `aventure' van `li Lis de la Merveille' (vs . 7805 ; `the Bed of Marvels') .10 Als de held in volle wapenrusting op dit
bed plaatsneemt, treedt het wonder in werking : `les merveilles se descovrent / Et
li enchantement aperent' (vs . 7826-27 ; `and the wonders were revealed and the
enchantments appeared') . Een onzichtbare machinerie vuurt vanuit de vensters
meer dan vijfhonderd pijlen op hem af, waarna een uitgehongerde leeuw hem
aanvalt . De held doorstaat deze beproeving, waarmee hij een einde maakt aan de
betovering van het kasteel .
Wat Gauvain in deze `aventure' beleeft, is ongelofelijk . Een reactie met ongeloof valt daarom te begrijpen, als hij aan een ander over zijn actie vertelt . Aan
de overkant van een voorde ontmoet hij een knappe ridder, die Guiromelant heet .
Met hem geraakt hij in gesprek, wat de verteller in extenso weergeeft (vs . 8544913) . Aan de voortzetting van dit gesprek verbindt Guiromelant de belofte om
tegen elkaar de waarheid te spreken :
8609

Que ja por tien n'en celerai
Ia verité, se je le sai.
Et tu ausi me rediras,
Que ja por tien n'en mentiras,
Tot quanques je volmi savoir,
e tu m'en sez dire le vou' .
(I'll never hide from you the truth, if I know it, [. . .] and you will likewise swear never to
lie to me about anything I wish to ask of you if you are able to tell the truth to me .)
In deze verzen gebruikt Guiromelant met nadruk de gecursiveerde woorden, die
als term gehanteerd werden ter aanprijzing van op waarheid gebaseerde literatuur .
De dichter voert hiermee een fragment literaire theorie op, die getoetst zal
worden aan wat hij eerder over zijn held heeft verhaald .
Verderop in de conversatie vraagt Gauvain naar de naam van het kasteel waar
hij zijn `aventure' heeft volbracht . Zijn informant reageert daarop met droefheid
en wil niets meer te maken hebben met de ridder die in zijn ogen een leugenaar is .
Gauvain zegt nog, dat hij op het Wonderbed gelegen heeft, waarop hoon zijn
deel is :
8676

Or m'est it solas et delis
De tes mencoinges escouter ;
Ausi orroie jou conter
.Ir
fableor com je faz toi.
(What a pleasure and delight to hear your fabrications, for you're as much fun to
listen to as any teller of tales .)
10

Citaten: Bushy 1993 . Vertaling. Kibler 1991 .
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Opnieuw bezigt Guiromelant woorden die gebruikt werden bij kritiek op de dichter
van fictie . De held maakt hij uit voor `fabulator', een verteller van leugens . 11
Vervolgens brengt Gauvain verslag uit van wat precies gebeurde toen hij op
het bed ging liggen, naar waarheid : `Ne quidiez pas que je vos menie' (vs . 8690 ;
`Don't think I'm lying to you') . Daarvan weet hij zijn criticus te overtuigen, wanneer hij hem `ces ensaignes' (vs . 8712 ; `this proof) laat zien: de klauwen van de
leeuw die nog aan zijn schild vastzitten .
Een onderwerp in het gesprek met Guiromelant is de `aventure' van de held
in het kasteel met de vrouwen . Voor de goede verstaander gaat het om spreken
over literatuur met een poëticale betekenis . Met de vraag van Guiromelant om
waarheid neemt de dichter critici op de hak die van literatuur verlangen dat zij
ongelogen is. Tevens laat Chrétien met de typering van de held als `fableor' horen,
dat zijn roman een schepping is van de fantasie .

3. Roman van l'alewein

Voor een tweede gesprek richten we de aandacht op de roman over Walewein,
zoals Arturs neef heet in het Vlaams . Volgens de epiloog is Penninc de eerste auteur
en werd het boek voltooid door Pieter Vostaert. In deze roman, `an acknowledged
Arthurian masterpiece with few equals in any language',12 is `het wonderbaarlijke'
bepalend voor inhoud en thematiek. Meteen aan het begin doet het wonder zijn
intrede, dat Artur en zijn ridders mogen aanschouwen : `Hebben si wonder groot
vernomen : / Een scaec ten veinstren in comen' (vs . 47-48) . 13 Het buitengewoon
kostbare schaakspel vliegt weer weg, waarna Walewein begint aan een queeste, die
verloopt in etappes zoals in een sprookje . 14 De laatste halte op zijn weg is de
Andere wereld van Endi, waaruit hij de schone prinses Ysabele moet weghalen .
Weer komt Arturs neef bij een rivier, aan de overzijde waarvan een prachtige
vesting is gelegen . Als hij om het water te peilen zijn lans erin steekt, gaat die tot
zijn grote verwondering in vlammen op : `In horde noit singhen no lesen / Van
zulken wondere als ik zie / Hier vor mi' (vs . 4994-96) . Let wel: zijn referentiekader is wat hij kent uit het werk van dichters .
Een volgend wonder is de verschijning in een ommuurde tuin van Roges, een
prins in de gedaante van een vos . Aan zijn bezoeker vertelt Roges in alle details,
hoe een boosaardige stiefmoeder hem jaren geleden betoverd heeft in een vos, en
dat hij bij het tesamen zien van een viertal personages, onder wie Walewein en

II In de Middelnederlandse versie van de Lancelotcompilatie `Doch soudic enen favelare / Horen
liegen oft hi hier ware' (Oppenhuis de Jong 2003, p . 416, vs. 3149-50) . In de literaire kritiek was
`fableor' een negatief bedoelde benaming voor een graag gehoorde dichter van de leugen .
12 Lacy 2005, p. 9-10.
13 Citaten: Van Es 1976 .
14 Vgl. Green 2002, p .113-123
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Ysabele, weer mens kan worden (vs . 5316-794) . De vos treedt hier op als verteller
van een wonderverhaal waarvan hij zelf de hoofdpersoon is .
Vervolgens geeft Roges aan de held op diens vraag uitleg over het brandende
water van de rivier om Endi (vs . 5818-56) . Deze rivier is `tgherechte vaghevier' (vs .
5825 ; `het echte vagevuur'), waarin de zielen van gestorvenen baden om de genade
van God te verwerven. Voor deze verklaring verlangt Walewein een zichtbaar
bewijs, en dat toont de vos . Zwarte vogels komen aanvliegen, duiken in het water
en komen er helemaal wit weer uit. Het zijn, volgens de verklaring van Roges, zielen
van zondaars die gereinigd worden en opgaan naar de hemelse vreugde .
In deze scène neemt Roges de rol aan van magister die aan Walewein als
leerling in een heen en weer van vraag en antwoord beeldend onderricht geeft over
de doctrine van het purgatorium . 15 Als we letten op bepaalde woorden die Penninc zijn acteurs laat uitspreken, zien we dat in deze les een debat over literatuur
gaande is . Als Roges zijn `id est' : `rivier is vagevuur' heeft uitgesproken, reageert
zijn leerling met ongeloof:
5832

Wie es die gone die dit weet
Dat dit waerhede mochte veesen?
In ghelove niet van desen'
- prac Walewein - `in hadt ghesien' .

Wat de held verlangt, is `waarheid', `geloven' en `zien', termen die in het literaire
discours gebezigd werden door tegenstanders van fictie . Om aan de eis van
waarheid te voldoen, kon een dichter het beste zijn verhaal baseren op het verslag
van een ooggetuige . 16 Aan deze eis geeft de vos gehoor :
5837 Ende seider `Here, ic saelt ju toghen :
Ghi sult sien met uwen oeghen
Dat ghi mi niet sult heten lieghen .
Hij roept zijn leerling op te kijken naar de vogels die veranderen van zwart in wit,
om hem tot `geloof te brengen : `Besietse also dat ghijt gehelovet' (vs . 5842) .
Bij monde van de vos drijft Penninc in deze fantastische scène de spot met
critici die van literatuur waarheid verlangen, en met toehoorders die zich in de
luren laten leggen door wat een dichter verzonnen heeft . Verder mogen we een
verband ontdekken tussen wat Penninc als dichter van een roman voorstaat en
wat Roges aan Walewein presenteert . Een dominant in het werk van Penninc is
`het wonder', waarmee hij zich profileert als auteur van literatuur die in hoge mate
gebaseerd is op fictie . Hij gaat daarin nog verder dan de schepper van het genre,
Chrétien de Troyes, wat hij demonstreert met de rol van Roges de vos . Als betoverde prins hoort deze vos in het sprookje thuis, hij treedt op als verteller van een
15
16

Vgl . Zemel 2010, p .18-20.
Vgl. Green 2002, p . 84-87 .
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sprookje en vervolgens verleent hij Walewein de noodzakelijke hulp voor het welslagen van de queeste, weer op wonderbaarlijke wijze . Als enige kent Roges de weg
die toegang geeft tot de burcht waar de begeerde prinses vertoeft. Hij opent een
luik en leidt zijn held via een donkere tunnel onder de rivier met het vlammende
water veilig naar de plaats van bestemming (vs . 6037-95).
In zijn roman voert Penninc een pleidooi voor het door een dichter verzonnen wonder als onderwerp van literatuur . De vertolker van deze poëtica is een
sprekende vos, die zelfs een eschatologisch tafereel aan Walewein kan voortoveren .
Iets dergelijks is in het genre van de Arturroman nog nooit vertoond.

4 . Van den vos Reynaerde

Wanneer Roges zijn partner aanspoort de tunnel in te gaan, is Walewein bevreesd :
`hi hadde vaer / Datten die vos verraden wilde' (vs . 6066-67) . Deze angst zou
gerechtvaardigd zijn, indien hij te maken had met de protagonist in Van den vos
Reynaerde, die er een duivels genoegen in schept de ander te misleiden en naar de
ondergang te voeren . Zoals we zullen zien, doet hij dit op de wijze van een in de
`ars poetriae' geschoolde dichter .
Als Willem, die eerder een gedicht over Madocke schreef, begint aan een roman
over de vos in het Vlaams, volgt hij een Frans verhaal over Renart en een proces
aan het hof. 17 Halverwege gaat hij over op een nieuwe uitwerking met een omvang van ongeveer 1600 verzen, en daarin treedt de held op in de rol van verteller
en dichter.
In het midden van de roman verschijnt de held aan het hof van koning Nobel
en wordt daar in een proces veroordeeld tot de strop : `Nu gaet Reynaerde al huten
spele' (vs . 1885) . 18 De vos weet evenwel de rechtsgang te pareren met zijn `reynaerdye' (vs. 2038), door het woord te voeren over een samenzwering tegen de koning . Aan Reynaert is ter ore gekomen, dat vijf baronnen hebben gezworen Nobel
te vermoorden en heer Bruun in zijn plaats op de troon te zetten . Instigator van het
plan was de vader van Reynaert, die een schat had gevonden waarmee de staatsgreep
gefinancierd zou worden. Die schat heeft Reynaert ontdekt en weggehaald, waardoor het plan geen doorgang kon vinden . Na deze onthulling schenkt hij op symbolische wijze, `met een strohalm', de schat aan Nobel, die hem in ruil gratie verleent .
Met het verslag over het complot is Reynaert 250 verzen lang aan het woord (vs .
2239-490) . Hij heeft het bedoeld als `baraet' (vs . 2043), een list om Nobel te
misleiden waarin hij slaagt met een demonstratie van welsprekendheid . Voor een
publiek aan het hof houdt hij een overtuigende oratie over een onderwerp, een
complot tegen de koning, dat zou passen in `gesta' over vorsten . De inhoud heeft
Reynaert bedacht, zodat we hem ook mogen beschouwen als dichter van fictie .
17 Le Plaid, branche 1 van de cyclus Roman de Kenart Uitvoerig hierover: Bouwman 1991 .
18 Citaten : Bouwman en Besamusca 2002 .
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In die richting wijst wat de vos voorafgaand aan zijn optreden overdenkt :
2042 Nu wi hic prouven dat ic mach
Te hove bringhen een baraet
Dat ic voer de dagheraet
In groter zorghen vans te nacht .
Hij spreekt van een zorgvuldig `vinden', wat we mogen relateren aan het begrip `inventio' in de literaire theorie. Een auteur moet eerst een mentaal ontwerp maken van
wat hij in zijn gedicht wil zeggen : aldus Geoffroy de Vinsauf in het begin van zijn Poetria nova. 19 Over een dergelijk concept heeft Reynaert in de afgelopen nacht nagedacht.
De vos vertelt eerst over zijn kinderjaren en over zijn omgang met Ysingrijn,
waarna hij een onderwerp aankaart om Nobels aandacht op te wekken . Hij is in
het bezit van zilver en goud, ` o vele dat curve een waghen / Te VII waerven
soude ghedragen' (vs . 2137-38) . Deze schat is Reynaerts vinding; hij bestaat alleen
in woorden, wat de koning zou kunnen beseffen als hij op de hoogte was geweest
van dichterlijk taalgebruik. Want de spreker geeft van zijn schat een hyperbolische omschrijving, een stijlfiguur die verbloemt wat niet waar is .20
Vervolgens beweert de vos dat deze schat diende voor de staatsgreep, waarop
de koningin hem aanspoort daarover `de waerheit' (vs . 2158) te vertellen . Als het zo
ver is, opent Reynaert met het in zijn `inventio' bedachte onderwerp : Wilen teer
stonden / Hadde mine heere mijn vader vonden / Des coninx Hermekken scat'
(vs . 2239-41) . Toen de oude vos deze schat gevonden had, wierp hij zich op als
organisator van het complot .
In zijn oratie spreekt Reynaert als verteller van `eene loghen' (vs . 2207) . Zijn
datering van de vondst, `veilen teer stonden', is niet die van een geschiedschrijver .
En wat te denken van de eigenaar van de schat : `de legendarische, vierde-eeuwse,
Gothische vorst Ermanric uit de Germaanse heldensagen . Hij zou in het bezit
zijn geweest van een enorme, verloren gegane schat' . 21 Het `vinden' van deze rijkdom mogen we daarom toeschrijven aan de inventie van de orator .
Daarop wijst ook de volgende passage in Reynaerts rede :
2356 In diepen ghepeinse ende in groten
Was ie dicken, hoe ie dat
oude vinden waer die scat
Lach die mijn vader hadde vonden.
De letterlijke betekenis van deze verzen is bedoeld voor de toehoorders in de
roman. Om zich te presenteren als redder van de kroon, is Reynaert naar de schat
19

Vgl . Kelly 1992, p . 38-44. Het veel gebruikte schoolboek werd geschreven omstreeks 1210 . Vgl .
Copeland en luiter 2009, p. 594-596 . Over deze `artes poetriae' : Murphy 2005 .
20 Zoals de verteller in een Oudfranse Arturroman deze stijlfiguur definieert: `Yparbole est chose
non voice' . Geciteerd in Mólk 1969, p. 39 .
21 Aantekeningen, in Bouwman en Besamusca 2002, p . 227 .
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op zoek gegaan. Hij heeft die gevonden, weggehaald en daarmee de samenzwering
verijdeld. Voor het publiek van de roman is een poëticale betekenis bestemd . Nadenken over hoe de schat te `vinden', is dan te verstaan als een metafoor voor de
creatie van een verzonnen verhaal .
Als Reynaert zijn verhaal heeft gedaan, overtuigt de koningin haar gemaal
geloof te hechten aan zijn woorden : 'Gin moghet Reynaerde gheloven wel' (vs .
2519). Met zijn optreden aan het hof behaalt de redenaar een geweldig succes : hij
redt ermee zijn leven en de koning brengt hij in figuurlijke zin ten val . Zijn
vertelling bevat ook een poëticale boodschap, die is te verstaan als satire in het
debat over waarheid en leugen . De pijlen van Reynaert orator zijn gericht op een
auditorium dat niet begrijpt wat een dichter van fictie te zeggen heeft . Zoals het
geval is met het koninklijke gehoor van de vos, dat `fabula' krijgt voorgeschoteld
en die beluistert alsof het `historia' is . Wat het vorstelijk paar bij het luisteren naar
Reynaert ontgaat, is de kunst van fabuleren in mooie verzen .
Aan Nobel geeft de spreker nog een toelichting over het in zijn verhaal behandelde onderwerp, door de plaats aan te wijzen waar hij de begeerde schat verborgen
heeft . Die situeert hij bij een bron met de naam Kriekeputte, gelegen in het oosteinde van Vlaanderen . Hierna geeft hij een beschrijving van de vindplaats, die hij
vooraflaat gaan door een verzekering van de waarheid : `theere coninc, ghi ne dorst
niet wanen / Dat ic hu de waerheit yet messe' (vs. 2580-81) . Iets dergelijks zegt
Gauvain in Le Conte du Graal, als hij aan Guiromelant over het Wonderbed vertelt:
`Ne quidiez pas que je vos mente' . 22 In zijn gelofte legt Reynaert de nadruk op een
begrip om spot te drijven met critici die van literatuur waarheid verlangen . Want
wat volgt, is een topografie die hij verzonnen heeft :
2582 Dats een de meeste wildernesse
Die men heve in eenich rike .
Ic segghe u oec ghewaerlike,
Dat somwijlen es een half jaer
Dat toten borne commet daer
No weder man no wijf
No creature die heve lijf,
onder die hule ende scuvuut
Die daer nestelen in dat cruut,
of eenich ander voghelijn,
Dat elwaer gherne wilde zijn
Ende daer bi avontuere lijdet .
Ende daarin legher mijn scat ghehidet.
Er is alle reden voor twijfel aan `de waerheit', wanneer Reynaert een reële plaats
in Vlaanderen verbindt met een hyperbolisch voorgestelde wildernis . Wat hij zegt
over de bewoners, zou `naar waarheid' (vs . 2584) zijn: geen mens komt daar ; de
22

Zie boven, vs . 8690 .
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enigen die er verblijven zijn de uil en de schuivuit . Letten we ook op de schoonheid
van Reynaerts verzen, op de `scone tale' van een dichter . Hij zet in met de typering `wildernis bij uitstek', waarop hij een fraai gestileerde expositie laat volgen in
een frase die tien verzen omvat .
In een roman is het gewoonlijk de verteller die een beschrijving van een plaats
geeft. In Van den vos Rejynaerde is het de held die een topografie uitspreekt, waarmee
hij weer de rol van dichter speelt . Hij demonstreert zijn kunst in een originele toepassing van `topical invention' met een `descriptie loci', die Geoffroy de Vinsauf in
zijn Poetria nova behandelt als een middel tot amplificatie . 23 In de eerder verschenen Ars versificatoria geeft Matthieu de Vendóme als voorbeeld een uitvoerige beschrijving van een `locus amoenus' . 24 In vergelijking met de magister is Reynaert
kort van stof, terwijl hij in de inhoud een veelbetekenende omkering aanbrengt .
In het model van Matthieu zijn het vogels als de nachtegaal die muzikaal bijdragen
aan de aangename sfeer van de locatie . Wie daar niet zijn geluid laat horen, is de
nachtuil: `non noctua [. ..] '. 25 Bij Reynaert zijn het juist uilen `die daer nestelen' (vs .
2590). Een paradijselijke plek heeft hij veranderd in een duivels oord, een plaats
voor vogels van de nacht .
In zijn descriptie spreekt de vos op verhulde wijze een profetie van onheil uit
voor de koning . Het verlangen van Nobel gaat immers uit naar de schat die te vinden zou zijn op de door Reynaert aangewezen plek . Het publiek van de roman
mocht deze betekenis van de beschrijving ontdekken, en met bewondering genieten van Reynaerts literaire kunst .
Om de koning te overtuigen, roept de topograaf Cuaert de haas naar voren, die
bevestigt dat Kriekeputte echt bestaat. Dat moest hij doen, omdat Nobel eerst op
Reynaerts woorden reageert met achterdocht, opvallend genoeg ten aanzien van
het toponiem dat hij juist aan de werkelijkheid heeft ontleend : `Kriekeputte dat
gin hier noemt, / Wanic es een gheveinsde name' (vs . 2634-35) . De dichter van de
roman laat de koning een beoordeling van een toponiem als `gefingeerd' uitspreken,
wat aanleiding mag zijn voor spot met hen die literaire fictie bestrijden . Daarmee
zijn we terug bij de auteur met wie dit artikel begon, Jacob van Maerlant, die over
helden als Perceval en Lancelot spreekt van `geveinseder namen' . 26
In de roman over `die avonture van Reynaerde' (vs . 4) verkrijgt de held zijn vrijheid door op te treden als dichter van `scone tale' . Daarmee levert hij een bijdrage
tot de creatie van het meesterlijke gedicht dat op naam van Willem staat . Een
mooi gecomponeerde vertelling is het werk van Reynaert, en die brengt hij op
een overtuigende wijze ten gehore . Tot heil van de spreker .

23

Over beschrijving en `topical invention' : Kelly 1992, p. 49-52.
Geschreven omstreeks 1175 . Vgl. Copeland en luiter 2009, p . 559-560 . Over deze beschrijving.
Thoss 1972, p. 36-43.
25 Fara11971, p.149, vs. 43-44.
26 In zijn piegel historiae/. Partie III, Boek V, Caput 54, vs. 51-57 (De Vries en Verwijs 1863) . Jacobs kritiek
is gericht op Franse romans over helden die niet voorkomen in het Latijn, de `historia' over Artur.
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Vreedzame Venus
Over ontluikende liefde in Die Biddere metten Mouwen

imon mith
poets may fashion anew the diverse and contradictory
discourses that converge on Venus (Tinkle 1996 :104)
Abstract - In many Arthurian romances, heroes fall in love after seeing an attractive woman and being
shot by Love's, Cupid's or Venus's arrow, symbolizing the damsel's overwhelming beauty . However, in
'Die Ridden wetter Mouwen' (The Knight with the leeve2, written in Flanders towards the end of the
13th century, the heroines beauty is barely mentioned, and it is only after the hero has fallen in love that
Venus makes her entrance in the story . In addition, this new Venus bears not the slightest resemblance to
the familiargoddess with her arrows, acting in a remarkably peaceful way now . By enriching the protagonist's
heart with an allegorical `tree of love ; emblem of the peculiarities and trials of true love, the exceptional
Venus of the Flemish romance clearly supports 'fin amor' or courtly love, avoiding associations with `cupiditas' or lecherous love, thus contributing to the Flemish poet's aspiration to unveil sincere love's subtleties.

De Roman van den Riddere metten Mouwen (in het vervolg : RKmM), een Vlaamse

Arturroman uit de late 13e eeuw, mag ook in de overgeleverde, waarschijnlijk
flink bewerkte vorm worden getypeerd als een liefdesverhaal pur sang.l De protagonist, een vondeling die later Miraudijs blijkt te heten, 2 bezoekt het koninklijk
hof te Kardoel, promoveert daar tot ridder en ontmoet bij die gelegenheid een
nicht van de beroemde Walewein, de hofdame Clarette . Deze jonkvrouw onderwijst de jeugdige held in waarachtig ridderschap, en schenkt hem bovendien een
mouw als blijk van amoureuze welwillendheid . 3 Hierna onderneemt de held, nu
`ridder met de mouw' (voortaan: RmM), een queeste die in het teken staat van
zijn streven de liefde van Clarette met wapinen te verdinen (vs . 348) .4 Dat zijn inspan-

1 De roman is bewaard gebleven in de Brabantse Lancelotcompilatie (1320 à 1330), zie Besamusca
2003, en vgl. over de datering ook Besamusca e .a. 2009: 25 . Zie over de bewerking die de RRmM
lijkt te hebben ondergaan mith 1989 : 124 vlg., 2008, en 2010: 65 vlg. ; over de liefdesthematiek
mith 1991 : 159 vlg., 1992, 2004: 54-56, 2005a: 61 vlg ., en 2005b ; Wuttke 2006: 130-142; mith
2007: 20-31, 36-44, 2009 en 2011 (abusievelijk afgedrukt in een voorlaatste versie en dientengevolge
ontsierd door een aantal inhoudelijke onvolkomenheden en bibliografische manco's) .
2 In dit artikel benoem ik de held om stilistische redenen ook met zijn naam, al wordt deze in het
verhaal pas onthuld in vs . 2208 .
3 Zie over Clarettes mouw als object, liefdessymbool en wapenteken mith 2004 en 2007: 21-23, en
vgl. ook Wuttke 2006 :134-137 en 144-145 .
4 Ik citeer naar de editie De Haan e .a . 1983, met weglating van cursiveringen en incidentele aanpassing van de interpunctie . Deze editie bevat ook de tekst van de 320 deels beschadigde verzen die
resteren van een 14e-eeuws afschrift van de roman in een oorspronkelijker versie (RRmM frm) .
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hingen om zich te bewijzen als miles amoris uiteindelijk resulteren in een huwelijk, 5
zal niemand verbazen. Opmerkelijk is echter wel de manier waarop dit gebeurt . In
een toernooi om Clarettes hand weet Miraudijs een overmacht aan mededingers uit
te schakelen - een krachtdaad die hij, eerder volkomen onverwacht ingetreden in
een klooster, niet verricht als ridder maar als monnik . 6 Meer dan eens toont de
dichter zich aanhanger van een `poetics of surprise', want net zo verrassend was
voordien al de wijze gebleken waarop de liefde tussen held en heldin haar beslag
had gekregen . Over de causa amoris in de RRmM, en over de instrumentele rol van
Venus, godin van de liefde, gaat deze bijdrage .

obere schoonheid
chering en inslag in Arturromans is dat een beauty, wier uiterlijk in hyperbolische
termen wordt beschreven, het hart van de held eensklaps doet ontvlammen in
liefde . Reeds het oeuvre van de grondlegger en grootmeester van het genre, Chrétien de Troyes, getuigt hiervan op meerdere plaatsen . Zo is de Griekse kroonprins
Alexander in Cligés (ca. 1176) op slag verliefd wanneer hij oredamor ontmoet, een
mooie hofdame van koningin Guenièvre en zuster van Gauvain . De hand hierin
heeft amors, die de jonge prins in Ovidiaanse stijl bestookt met een liefdespijl die
- een lichtstraal gelijk - oredamors schoonheid overbrengt via zijn ogen, afdaalt
in zijn hart en daar een als dodelijk bestempelde wond veroorzaakt . Ook de liefde
die Cligés en Fenice verenigt in het tweede part van de roman wordt aangericht
door amors, en ook nu munt de jonkvrouw uit in schoonheid : `nooit zou Vrouwe
Natura er meer in slagen haar gelijke te maken'.? Hier en elders steekt Chrétiens
verteller de loftrompet over bekoorlijke dames in portretten van niveau .8 Descripties in romans uit later tijd zijn evenwel toenemend stereotiep van opzet, 9 al gaat
een auteur als Guillaume le Clerc, die zich begin 13e eeuw een begaafd leerling
toont van Chrétien, er nog op een originele manier mee om in zijn Arturroman
Fergz&° Deze roman zal, net als Ferguut, de Middelnederlandse vertaling/bewerking
ervan uit het midden van de 13e eeuw, verderop nog ter sprake komen. In Ferguut

5 Met deze bruiloft eindigt het eerste deel van het verhaal zoals overgeleverd in de Lancelotcomtpilatie.
In het tweede part, dat sporen vertoont van ingrijpende bewerking, is de rol van de liefde veel
kleiner. Ter illustratie : het eerste deel van de RAmM telt niet minder dan 37 vermeldingen van
minne(n) in de betekenis van profane liefde, het tweede deel geen enkele.
6 Zie over deze episode mith 2005a: 53 vlg. en 2007 : 36-44, alsmede Wuttke 2005 : 7 vlg.
7 tuip 2003 : 52 .
8 Zie Colby 1965 :122-169.
9 Vgl . de Poetria nova van Geoffroi de Vinsauf, begin 13e eeuw: `the description of beauty is an old
and even trite theme' (Nims 1967 : 38) . Ook in zijn Documentum de modo et arte dictandi et verricandi (na
1213) laat Geoffroi zich uit in deze zin (zie Parr 1968 : 46) .
10 Zie Zemel 1991 : 291-295, en 2006 :185-186.
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laat de verteller aan een lovend oordeel over de heldin Galiene, coenre w noit man
beleende, een conventionele beschrijving voorafgaan Venderjoncfrouwen scoenheit. 11
Wie met kennis van romans als deze het begin leest van de RRmM, zal verwachten dat ook hier de heldin uitmunt in schoonheid, bejubeld in een min of
meer gestandaardiseerd portret, en vanzelfsprekend oorzaak van acute liefde bij
de protagonist. Maar niets van dit alles . Clarette maakt haar entree in het verhaal
met een karige naamsvermelding, 12 en ook bij haar optreden na de ` chwertleite'
van de held ontbreekt elke vorm van introductie. Niet het uiterlijk van de jonkvrouw telt, maar wat zij Miraudijs te zeggen heeft: Doe quam Clarette gegaen l Ute
ere cameren ende gaf hem .reen / Ene witte mouwe ende reide . . . (vs. 175-177) . Haar naam
valt kort hierna nog tweemaal, in de verzen 200 en 210, maar van nadere informatie blijven we vooralsnog verstoken . Pas geleidelijk worden enkele tipjes opgelicht van de sluier, en komen we aan de weet dat de jongedame voluit Claretten van
pangen heet, 13 de titel voert van gravin, en erfgename is van paengen lant. 14 Verder blijkt Clarettes staat van edele jonfrouwe
c(vs. 1023) te worden gelegitimeerd
door nobel bloed, want zij ontpopt zich als IValewains nichte . 15 Deze familierelatie
met haar oem (vs . 2922) verbindt Clarette denkelijk niet toevallig met oredamor in
Cligés, zuster van Gauvain, eveneens hofdame van de koningin, en net als Clarette
uitverkoren als geliefde van een held . Maar waar de jonkvrouw in Chrétiens roman
wordt gekenmerkt door letterlijk hartveroverende schoonheid, komt Clarette er
bekaaid van af en moet zij, naast een aanduiding als maget rene (vs .1832), genoegen
nemen met het geijkte predicaat scone, 16 dat in de RR tM ook andere dames siert,
onder wie de moeder van de protagonist . 17

Waar geen andere bron wordt vermeld, citeer ik in het vervolg naar de CD-rom Middelnederlands,
soms met stilzwijgende correcties naar andere edities, en steeds zonder versvermelding ; geciteerde
verzen zijn snel terug te vinden met de zoekfunctie van de CD-rom .
12 Zie vs . 38. Dit neemt niet weg `dass sic die etste Frau ist, die explizit namentlich genannt wind .
Dadurch wind Clarette von allen weiblichen Figuren am Artushof unterschieden und ihre erzáhltechnische Funktion vorbereitet .' (Wuttke 2006 : 133) .
13 Aldus de RmM in vs . 341 . Dat de herkomst van Miraudijs' kennis deels in het ongewisse blijft in
de compilatie-RRmM (waar de held alleen Clarettes voornaam heeft kunnen opvangen, zie vs . 200201, 210, 218-219), wijst op bekorting.
14 Zie resp . vs.1547 en vs . 2235 . Vgl. ook de verzen 2848 en 2908, alsmede RRmMfrm vs . 307 .
15 Zie de verzen 1548 en 1558, alsook RRmMfrm vs .195 en vs . 308 .
16
Afgezien van de typering sconen joncfrouwen in vs . 31 overigens voor het eerst pas in vs .1042, waar de
RmM refereert aan der scoenre reet. Daarna nogmaals door de held in vs .1052 en vs . 1861, door een
naamloze jonkvrouw in vs . 1357, en door de verteller in de verzen 1838 en 2938 . Zie ook RRmMfrm vs . 154 en vs . 262. `Es gibt von Clarette, ausser allgemeinen Bemerkungen uber ihre besondere
chonheit, keine Beschreibung ihres Aussehens', constateert Wuttke 2006 : 147, die tevens wijst op
het summiere profiel van de jonkvrouw: `Ihre hope soziale tellung ist im Kompilationstext Clarettes wichtigste Eigenschaft [ . . .] . Andere individuele Eigenschaften werden ihr nicht verliehen.' (p .
141) . Dat dit laatste niet helemaal juist is, zullen we verderop zien .
17 Zie de verzen 31, 281, 403, 564, 641, 1 3 52, 13 64 , 1813, 2169, 3644, 3758, 3828, 3831 en 4014
.
11
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Als keurmerk voor mooie mensen in Middelnederlandse Arturromans lijkt het
woord scone even onmisbaar als ontoereikend . 18 Nu valt hier tegen in te brengen,
dat `le qualitatif bel est 1'un des supports privilégiés de 1'idéologie de la classe dominante: it traduit tentes les qualités de la dame' . 19 Neem de Tristan van Béroul,
een roman uit de tweede helft van de 12e eeuw waarin een descriptie persome van `la
bele Yseut' ontbreekt, en we enkel terloopse kwalificaties aantreffen van haar voorkomen2 0 In het afzien van schoonheidsportretten door 13e-eeuwse dichters kan
bovendien meespelen, `that the depiction of a woman's beauty is both a stereotyped and a worn-out theme'.21 De plichtmatige pracht van een jonkvrouw wordt
om die reden nogal eens afgedaan met een `Unsagbarkeitstopos' of een brevitasformule, en geeft verder aanleiding tot (ook humoristische) variaties . 22 Juist in het
geval van Clarette evenwel, wier sprekende naam - net als die van oredamor lumineuze schoonheid verraadt, 23 ligt een literair portret in de lijn der verwachting,
als opmaat tot een op handen lijkende `coup de foudre' bij de held .
Het is daarom voorstelbaar, dat de Vlaamse RRmM een lofzang op Clarette
heeft bevat, die ten prooi is gevallen aan bekortingsdrift van de compilator . Van
der tempel verbaasde zich al over het ontbreken van schoonheidsportretten in
de Lancelotcompilatie op plaatsen waar deze te verwachten zijn, 24 en Ulrike Wuttke
trekt die denklijn door in haar artikel over het aandeel van Clarette in de AKmM,
waar zij het vermoeden uitspreekt dat de jonkvrouw `ursprunglich einep recht
grossen Anteil am Verlauf der Geschichte hatte' .25 Clarettes rol in de compilatieRRmM maakt de indruk flink te zijn gereduceerd, en dit is volgens Wuttke `auf
die allgemeine Bearbeitungsstrategie des Kompilators zuruckzufuhren, der die
Erzahlung ver allem auf die Handlong konzentriert hat und dabei viele Beschreibungen, Kommentare und psychologische Details weggelassen hat' . 26 Plausibel
lijkt daarom, dat de bewerker ook het mes heeft gezet in een descriptie van Clarette : `Es hat den Anschein, als ob eine detaillierte Darstellung ihrer Person dem
Kompilator nicht dienlich war' . 27
18 Vgl . Van der tempel 1910 : 2.
19 Moroldo 1983 :156 .
20 Zie Burns 1993 : 220-227.
21 Colby 1965: 92. Zie ook Gerritsen 1963 (dl. 1) : 124-127,
en cf. supra, noot 9 .
22 Vgl . Chénerie 1986 : 483-486. In de Roman van Walewein neemt koning Amoraen, van verre
verliefd op Ysabele, alle tijd om deze scone joncfrnuwe te roemen als superlatief van een hele rij dames
van naam en faam . In het literaire portret van zijn droomvrouw beschrijft hij echter slechts twee
van haar schoonheidskenmerken : Wit alle die snee heift soe die hunt, en Venus, die godinne, / Gaf hare dat
scone goudroe haer.

Vgl . Lat . claritas, Ofr. clarté, Mhd. klnrheit, Mnl. claerheit, Me. cleres. Noacco 1998: 193 stelt, dat `la
perfection de la beauté féminine est liée à une `esthétique de la lumière' .' In Chgés kent oredamor
zelf betekenis toe aan haar naam, zie tuip 2003 : 27-28 .
24 Van der tempel 1910 :10-11 .
25 Wuttke 2006 :142 (noot 44) .
26 Ibid., p.147.
27 Ibid., p.149.
23
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Toch zijn er aanwijzingen, dat Clarette het al in de oorspronkelijke RRmM heeft
moeten stellen zonder schoonheidsportret . Wuttke vestigt zelf onbedoeld de aandacht op deze mogelijkheid, wanneer zij signaleert dat in de roman geen sprake is
van ogenblikkelijke liefde . `Reiner der beiden Protagonisten verliebt sick in den
anderen auf den etsten Blick, wie in vielen anderen Texten beschrieben', 28 hetgeen
de RRmM onderscheidt van een roman als Cligés. Liefde ontstaat in hoofse verhalen
veelal op het eerste gezicht, direct na het aanschouwen van overweldigend schoon,
waarbij een prijzend portret het doel dient de in sommigen ogen bedenkelijke
Blickminne' te legitimeren .29 Deze narratieve functie maakt schoonheidsdescripties
tot `more than a mere decorative device',30 en leidt tot de vraag of een eventuele
beschrijving van die scone creature Clarette (RRnM-fmz vs .154) wel valt te rijmen met
het liefdesconcept dat in de RRmM ontvouwen wordt. Dit is niet het geval, zo zal
ik in het navolgende betogen. Hiertoe besteed ik eerst aandacht aan de typering van
Clarette als gids van ridderdeugd . Daarna komt aan de orde, hoe de liefde tussen
held en heldin niet ogenblikkelijk ontstaat, maar stapsgewijs.

Dominante deugd
Hoewel Clarette wat betreft uiterlijke kwalificaties schaars is bedeeld, weet de
dichter van de RRmM haar neer te zetten als een markant personage,31 dat zich
laat typeren met twee kernwoorden : initiatief en deugd .
Bijzonder is het initiatief dat Clarette aan de dag legt wanneer zij de onbekende
protagonist, amper tot ridder gewijd door de koningin, 32 een geenszins neutraal
geschenk overhandigt, onderdeel van haar persoonlijke garderobe . Deze mouw,
teken van amoureuze welwillendheid, is niet mis te verstaan als symbool van potentiële minne. 33 Hoe moeten we dit voortvarend optreden van Clarette nu opvatten :
als gepast gebaar van jonkvrouwelijke faveur, keurig binnen de perken van de
hoofse ethiek, of als grensoverschrijdend gedrag van een meisje dat, gelijk Galiene
in Ferguut, Ysabele in de Roman van lValewein (ca. 1260) en de jonkvrouw Egletine
Ibid., p .136 .
`Blickminne' [ . . .] : kórperliche Anziehung durch unmittelbare Náhe des Geliebten mit sofort
aufflammendem Verlangen nach sexueller Besitzergreifung des Objektes'; `versucht vuurde, der
erotischer Blickminne' den Anschein von sundhaft sexueller Begierlichkeit zu nemen.' ( chnell
28
29

1985 : 278, 252) .
30 Colby 1965 : 99 .
31

Opmerkelijk is ook de invulling van Clarettes narratieve functie . Als aankomend geliefde van de
held vertoevend aan het Arturhof, waar zij al meteen haar opwachting maakt in het verhaal,
onderscheidt de heldin zich (andermaal in het voetspoor van oredamor) van vele voorgangsters in
het genre, met wie de protagonist pas kennismaakt wanneer hij is begonnen aan een queeste .
32
Omdat Artur met zijn mannen het hof verlaten heeft, is daar nog slechts één ridder aanwezig: de
ziek achtergebleven drossaard Keye . Deze adviseert de vorstin, wanneer buiten Kardoel een
jonkvrouw wordt belaagd, de held tot ridder te promoveren en als redder op pad te sturen.
33 Zie mith
2004: 33-41, 49 vlg ., en 2007: 21-23 .
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verderop in de RRmM, geen weerstand kan bieden aan de charmes van een knappe
bezoeker, een Ienape van .nonen leden (vs . 90)?
Het aantrekkelijke uiterlijk van de held wordt al even summier benoemd als de
schoonheid van Clarette . Hij is een die scoenste man (vs . 471), en net als de jonkvrouw
een scone creature (RRniM-frm vs .142) . Meer komen we niet aan de weet over Miraudijs' verschijning, wat onwaarschijnlijk maakt dat Clarette tijdens hun kennismaking
wordt getroffen door `Blickminne'. 34 Wuttke noemt `die Geste, dans Clarette dem
Ridder einep Teil ihres Gewandes gibt, keinesfalls unschuldig', 35 maar dit doneren
van een minneteken komt stellig niet voort uit liefde op slag . Alleen het zuivere
wit van Clarettes mouw al, in combinatie met haar lumineuze naam, staat elke
gedachte aan cupiditas in de weg.36 De werkelijke drijfveer van Clarette wordt door
Wuttke treffend verwoord: `Die Armelubergabe im RmM muss [. . . ] im Zusammenhang mit dem [. . .] Turnierbrauch betrachtet werden: urn die durch diere Handlung implizierte Belohnung zu bekommen, muss sick der unbekannte Jungling
ritterlich beweisen . [. . . ] Clarette schenkt dem Ridder den Armel, weit es ihr Part
des hófischen Liebesspiels ist, sick einep Ritter auszusuchen, dem sie ihre Gunst
schenkt . Durch ihr Minnegeschenk motiviert, kann dieser Grosses erreichen'. 37
Middels de formulering `ihr Part des hofischen Liebesspiels' plaatst Wuttke de
actie van Clarette in een positief licht, en dat doet ook de literaire explicatie die zij
laat volgen. `An sick ist es nicht ungewóhnlich, dass Clarette die Initiative ergreift.
In Liebesdingen ergreifen Frauen in der mittelalterlichen Epik diere relatie oft. [. . .]
Die weiblichen Figuren `mussen' in der Epik den aktiven Part am Anfang der
Minnebeziehung ubernehmen, damit die m~nnlichen Romanfiguren dem passiven
Rollenbild aus der Minnelyrik naher bleiben kunnen . Die Frauen `durfen' deshalb
die Romanhandlung initiieren, ohne dafiir moralisch verurteilt zu werden' . 38

34

Natuurlijk kan men ook hier bekorting veronderstellen, al zijn descripties van mannelijke schoonheid in de 13e-eeuwse literatuur minder courant dan damesportretten (vgl . Colby 1965 : 17, 92,103;
Bumke 1989 : 93; Ohlinger 2001 : 122-124; chultz 2006 : 31) . Maar ook deze aanname ketst af op
het liefdesconcept dat de auteur van de RRmM propageert van beide kanten blijkt liefde niet
plotseling te ontstaan, maar in fasen (cf. infra) .
35 Wuttke 2006 : 134. oms, zoals in de 12e-eeuwse lai Ekduc van Marie de France, vloeit de schenking
van een minnesymbool voort uit reeds opgebloeide liefde. `Ce geste contribue à cristalliser et á
révéler les sentiments de la pucelle', aldus Ménard 1969 : 215. Recentelijk is het gebaar als volgt
geduid: `this sort of gift is, in fact, a figurative giving of oneself. The love token is not only an
emblem of love, but [ . . .] it becomes a physical substitute for the body of the sender.' (Wright 2011 :
557) . Vgl . ook Burns 2002 : 3-11 .
36 Wit' en `helder' zijn beide manifestaties van het goddelijke licht, zie Hedwig 1980 : 291 onder het
lemma `Klarheit (claritas)', en Biernoff 2002: 245 onder het lemma `light' .
37 Wuttke 2006:136.
38 Ibid ., p. 135. `In romance, things happen to men, including being the recipients of love tokens
given them by women', schrijft Monica Wright (2011 : 561) ; `The men receive tokens of love from
women desiring to be their objects of affection, but the initiation lies with the women . The ladies
act first, leaving the men to react .' Het literaire doel van liefdesgeschenken is veelal, zoals ook in de
RRmM, het wederzijdse karakter van de liefde te benadrukken ; vgl. Burns 2002 : 8 .
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Toch is er iemand die het doelgericht optreden van Clarette laakt, en wel de hofmaarschalk Keye, die sarcastische woorden richt tot de koningin :
Clarette heeft wel bespiet*
Hoer scoenheide* te gevene enen man
Die vele bat derschen* can,
Ofte met ere ploech eren*,
Dan vor enen riddere hem* verweren!

*
*
*
*
*

heeft het goed bekeken
kostbare geschenk
dorsen
ploegen
als ridder zich (vs. 210-214)

Het is duidelijk dat de drossaard geen kritiek uit op Clarettes hoofse geste als
zodanig, die de jonkvrouw nog verplicht tot niets, 39 maar het oog heeft op haar
uitverkiezing van een volstrekt onbekende, wiens afkomst en status wellicht niet
stroken met die van haar. De spotrede van Keye is in lijn met zijn rol als
criticaster in andere Arturromans, en past in een brede literaire traditie, aangezien
`in `hofischen' Texten den Frauen immer wieder nahegelegt wind, ihre Liebhaber
sorgfáltig zu pri fen, sick liber deren Herkunft and Vethalten genauestens zu
erkundigen' . 40 Raadzaam is voor dames van stand, zich niet te laten meeslepen
door influisteringen van hun hart. `A woman must exercise great prudence in
bestowing her favor on any man lest she lose her reputation', 41 een regel die
Mabilie van Montesclare, na kennismaking met de held van de Middelnederlandse Arturroman Torec (ca . 1262) belust op een bruiloft, veronachtzaamt .
Raadslieden moeten de impulsieve jonkvrouw wijzen op het ontbreken van de
noodzakelijke antecedenten :
Joncfrouwe, bi mire wet*,
Gi sprect dompelike* hier an ;
Gine wet wie hi es di man
Anders dan hi seget* hier nu!

* op mijn woord
* dwaas
* zegt

(Tons vs . 24.085-088)

In de RRmM maakt Keye de koningin er dus niet zonder reden op attent, dat de
door Clarette begunstigde maar naamloze nieuwkomer aan het hof geen akte van
adel heeft getoond . Met hetzelfde formele recht van spreken als Mabilies adviseurs,
zij het in onhoofs-sarcastische bewoordingen, vertegenwoordigt Keye hier de `Aussennormen' van het hof, 42 en zijn kritiek kan de vraag doen rijzen of de anonieme
held wel behoort tot de maatschappelijke elite die gerechter minnen cultiveert (vs . 683) .
39 Dat donatie van een mouw als pars pro toto voor de eigenares nog geen belofte impliceert, toont de
12e-eeuwse lal Chaitivel van Marie de France. I-Tier doet een jonkvrouw geschenken toekomen aan een
kwartet van vrijers, die in onderlinge competitie dingen naar haar hand . `Alle vier hielden ze haar voor
hun vriendin, en droegen een liefdespand van haar bij zich, een mouw, een ring of een vlaggetje'
(Verhuyck en Kisling 2009 : 88) . Vergelijkbaar is de situatie in de vroeg 14e-eeuwse Roman van Heimis en
Margriete van Iimborch, waar een jonkvrouw desgevraagd aan drie verliefde ridders enen siden mouwe
schenkt als toernooimascotte (net zoals in de RRmM aangeduid als scoenhede) .
40 chnell 1985:156-157 .
41 chultz 2006 :162 .
42 Vgl. chnell 1985 :124-126,1990 : 293 vlg.
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Over de sneer die de drossaard uitdeelt aan Clarette, zegt Wuttke het volgende:
`Keye kónnte mit seinera Kommentar, dass sie sick einep tomben Bauerntolpel
ausgesucht hat, durchaus Recht behalten . Dagegen spricht jedoch das von Anfang an vorbildliche hofische Benehmen des Aidders'.43 Opnieuw slaat Wuttke de
spijker op de kop, want Clarette - die anders dan minzieke dames als Galiene, Ysabele en Mabilie geen moment wordt meegesleept door amoureuze aandrift schenkt haar gunst aan een jongeling die hiervoor ook zonder legitimatiebewijs in
aanmerking komt . Van meet af aan voorbeeldig inderdaad is Miraudijs' gedrag,
want hij spreidt steeds groete hoverscheide ten toon, en men beoordeelt hem als wel
geraect / In alre doeght ende vulmaect (RRmM-frm vs . 126, vs . 129-130) .44 Ook het
knappe uiterlijk van de RmM, ofschoon slechts en passant genoemd, zal voor
zowel de jonkvrouw als het beoogde publiek boekdelen hebben gesproken . ` ince
one cannot be beautiful unless one is of noble birth, great beauty necessarily
indicates noble birth', aldus James A. chultz over de zienswijze van de middeleeuwse aristocratie, samen te vatten als `beauty is nobility' . 45 `Niemand kan zo
mooi zijn als hij niet een edelman is van hoge geboorte', zegt een personage over
de titelheld van Hendrik van Veldekes Eneasroman (voltooid ca. 1185),46 en positief luidt eveneens het oordeel over de protagonist van Fergus, want koning Artur
`was able to tell clearly from his appearance that he came from a good family' . 47
Dat het met de sociale status van de `Fair Unknown' in de RRmM wel goed zit,
zullen recipiënten ook hebben opgemaakt uit zijn rol als held van wat een hoofs
liefdesverhaal belooft te worden . 48 Niet alleen blijkt `auf der Basis eiher umfassenden Typologie der literarischen chevalier errant-Figuren des franzósischen Artusromans mi 12 . und 13 . Jh ., dass mit wenigen Ausnahmen die Protagonisten der
Romane konigliche bzw . hochadelige Einzelsohne seien',49 maar ook voorspelt de
nobele stand van Clarette een vergelijkbare positie voor de RmM . `Courtly lovers
are aristophiliacs : they fall in love with nobility and courtliness', 50 een gegeven dat
vraagt om gelijkwaardigheid van hoofse minnaars, althans wat betreft hun ordo. Marie
de France zegt dit in de tweede helft van de 12e eeuw expliciet in haar lai Equitan:

Wuttke 2006:137 .
Zie hierover mith 1991 :157-159, en 2009 :13-14.
45 chultz 2006 : 81,169 . Vgl. ook Bender 1976: 39, 40 (`la beauté [. . .] fait panti des valeurs courtoises les plus importanter' en geldt als `one qualité intrinsèque de la noblesse'), alsmede Bumke
1989 : 389-395 en Wuttke 2005 : 8 (noot 44) .
46 Vgl. chultz 2006: 81,169.
47 Owen 1991 : 15. De conclusie dat uiterlijk schoon getuigt van blauw bloed, is niet altijd dwingend.
Zo houdt Gauvain in de Lancelot en prose (1215 à 1220) een slag om de arm als hij de jonge Lancelot
typeert, die net zijn opwachting heeft gemaakt aan het Arturhof: `He is very goodlooking and seems
to be of noble birth .' (Rosenberg 1993 : 64) .
48 Op hoofse literatuur is de regel van toepassing, `that almost any child whose story is worth telling
will be of noble or otherwise exalted lineage .' ( chultz 1995 : 58) . Vgl . ook noot 125 .
49 Peters 1999 : 60 (met verwijzing naar Chênerie 1986) .
50 chultz 2006 : xx (en vgl. ook p .171) .
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`liefde heeft slechts waarde tussen gelijke partners' .51 Het publiek van de KKmM
ziet de opgeroepen verwachtingen aangaande de held ingelost, zodra deze `Tugendadel' begint te etaleren. Miraudijs' door velen geprezen demonstraties van de kwaliteiten die zijn uiterlijk en omgangsvormen reeds voorspelden,52 worden ten slotte
geratificeerd wanneer ook zijn `Geburtsadel' eindelijk aan het licht komt .
Ook Clarette wordt geprezen, en wel meteen nadat zij de held het attribuut heeft geschonken waaraan hij zijn toenaam zal ontlenen . `Clarette, dit was wel gedaen!' (vs . 200),
complimenteert de koningin het meisje, mogelijk minder doelend op de overhandiging van een mouw dan op het verrassende, want zelden uit vrouwenmond klinkende hoorcollege waarmee Clarette de jonge ridder had klaargestoomd voor zijn
professie .53 In haar referaat zet de jonkvrouw uiteen dat eer, godvrucht, hoofsheid,
rechtschapenheid en andere deugden essentieel zijn voor waarachtig ridderschap :
[ . . .] Here,
God gesterke u in die ere!
Pijnt om* die ere vroech ende spade**,
Ende dient Gode in al uwe dade,
Ende sire moder, onsen Vrouwe ;
Ende sijs hovesch* ende getrouwe .
Hord messe* gerne in eiker stede .
Dien gi hort prisen van goden sede*,
Daerna werct, dat radic u wel!
Van nane*, van roden*, van die sijn fel,
Wacht u daer af* in allen tide .
In u herbergti soe sijt blide,
Ende geit oec gerne uwe scout* .
Weduwen ende veesen sijs altnes hout*
Daer mense* wil veronrechten iet .

* streef naar

** altijd

* hoofs
* woon de mis bij
* om zijn goede levenswijze
* dwergen
** roodharigen
* hoed u voor hen
* wat u verschuldigd bent
* gunstig gezind
* iemand hun (vs . 177-191)

Hier komt de belangrijkste eigenschap van Clarette naar voren : door op te treden
als spreekbuis van ridderethiek, betoont de jonkvrouw zich een eerzaam object
van hoofse minne. Waar veel van haar voorgangsters op clericaal bezien suspecte
wijze protagonisten aan zich plachten te binden met hun `aphrodisiac body',54 doet
Clarette dit middels onverdachte `aphrodisiac courtliness',55 om precies te zijn `als
51 Verhuyck en Kisling 2009 : 28 (en vgl. Ménard 1970: 37-38) .
52 Een die beste riddere die lelt (vs . 419), zo wordt Miraudijs op een voetstuk gezet door de eerste opponent die hij overwint . En een metterdaad verloste jonkvrouw laat zich tegenover de koningin niet
minder lovend uit over de held als huwelijkskandidaat Ze fi hi iet lange, hi comt te boven l Allen den genen
die ic leinne. I Bi Gode, vrouwe, waric coninginne, l Ic soudene minnen voer alle man!' (vs . 397-400) .
53 Ter vergelijking: in Chrétiens Le Conte du Graal (ca . 1190) is de rol van docent weggelegd voor
Gornemant, in Ferguut voor een camerlinc, en in de laat 13e-eeuwse Moriaen voor Walewein ; vgl .
mith 1991 :162. Zie over taakstelling en `adoubement' van ridders bijv . Keen 1984 :1-82.
54 Vgl. chnell 1985 : 241 vlg.
55 chultz 2006:18 vlg ., 83-91 .
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Erzieher des Mannes und als Inbegriff aller Tugenden'.56 Met haar initiatief profileert de hofdame zich als tegelijk wegwijzer voor en doel van de ridderlijke queeste
die de held zal ondernemen, 57 een tocht van aventure (vs .1093) in het teken van zijn
dienstbaarheid aan haar, zoals de RmM Clarette verzekert : Joncfrouwe, God lone u, ende
Luwen
prac hi, `bent lude ende
(vs. 197-198) . Van een liefdesverklaring
door Miraudijs is nog geen sprake, maar lang zal deze niet op zich laten wachten .
Lezers dan wel toehoorders zullen hebben begrepen dat er liefde in de lucht hangt,
met Clarettes mouw als te verwachten bron van inspiratie voor de jonge ridder en
weldra aanbidder .
wille,' /

stille!'

Nu gebleken is dat noch Clarette, die op gepaste wijze `ihr Part des hófischen Liebesspiels' ten uitvoer brengt, noch de RmM, die zich richt tot de jonkvrouw als
spreekbuis van ridderdeugd, ogenblikkelijk valt voor de ander, 58 rijst een volgende
vraag. Wanneer in onze roman niet, zoals gebruikelijk, uiterlijke schoonheid fungeert als dwingende causa amoris, wat wél is het dan dat, met enig uitstel, de liefde
laat ontluiken tussen held en heldin? Op de volgende bladzijden onderwerp ik een
ongewoon kenmerk van Miraudijs' en Clarettes minne aan een nader onderzoek, te
weten het geleidelijk groeien ervan . De factor tijd, zo zal blijken, is van vitale betekenis voor ware liefde, van voorzichtig begin tot feestelijke bekroning.

Ontluikende liefde
`Courtly love', stelt chultz, `begins when the lover sees the beloved, the image of
the beloved enters through the eyes, lodges in the heart, and takes the lover captive' .59 Hoe herkenbaar deze woorden ook mogen zijn voor wie vertrouwd is met
hoofse literatuur over liefde (en met literatuur over hoofse liefde), op het koppel
in de KKmM zijn ze, naar we zojuist hebben gezien, niet van toepassing. Ook een
andere recente uitspraak overfin amor, namelijk dat `the love episodes in the romances [. . .] treat amor as a sort of pathology - at least initially - that strikes the subject,
unsought',60 biedt de lezer van de Vlaamse roman maar weinig punten van her56

chnell 1985 :151-152 .
Dat Clarette de held met haar gift geen bindende relatie voorhoudt, blijkt ten overvloede uit haar
woordkeuze wanneer zij hem min ridder [. . .] Ende min orient noemt (vs.194-195) : het laatste woord kent
een ruimere betekenis dan an js (vgl. daarvoor de verzen 1192, 2140 en 2858). Wuttke 2006 :134 acht
`die Bedeutung `Geliebter' oden Beminnter' sehr wahrscheinlich', maar hiertegen pleit dat de jonge
protagonist in de Lancelot en p vse, na zijn entree aan het Arturhof, door Guenièvre zonder amoureuze
intentie wordt aangesproken als `haar ridder en haar vriend' (zie Rosenberg 1993 : 68 ; Carroll 1993 :
145), terwijl hij later in Lanceloet zelf, doodziek maar onvoorwaardelijk trouw aan de koningin, een op
hem verliefde jonkvrouw zal vragen hem te genezen Op oorwoerd€ dat ic na deren l Vort an u ridder weren
sal l Ende u orient mijn leven al.
5s Natuurlijk is met hun ontmoeting wel de kiem van de liefde gezaaid, maar het punt is dat de
dichter niet daar de aandacht op vestigt, doch op het ontspruiten hierna van minne over en weer.
59 chultz 2006: 71 .
60 Adams 2005 : 20 .
57
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kenning. Zo veel is duidelijk: de auteur van de RRmM wilde met zijn voorstelling
van nobele liefde ver verwijderd blijven van `die in moraltheologischen chriften
weitverbreitete Vorstellung von der gefahrlichen Betdrung des Mannes durch die
verderbenbringende chdnheit einet Frau' . 61 Juist `die chdnheit einet Frau weckt
im Mann sinnliches Begehren end bringt ihn urn Verstand, Tugend end Existenz',62
reden genoeg voor de dichter om zijn held niet al bij het aanschouwen van Clarette te laten ontvlammen in liefde, maar hem pas tot minnaar te maken wanneer
de jonkvrouw zich buiten zijn blikveld bevindt . Op haar beurt raakt ook Clarette
niet à la minute in de ban van de knappe knaap, want al roept haar mouw als min
neteken mooie perspectieven op (voor het publiek van de roman niet minder dan
voor de begunstigde), een liefdesverklaring betekent haar geschenk zeker niet . Zo
wordt in de RRmM `die durch moraltheologische Vorstellungen belastete Verkettung von ehen end sexuellem Begehren' uitdrukkelijk vermeden. 63
Meer van toepassing op onze roman, maar met een lichte vertraging, is een
andere oneliner uit de vakliteratuur : `Courtly lovers respond to courtliness by falling in
love' .G 4 Het begrip `hoofsheid' omspant zoals bekend een breed spectrum aan
voortreffelijke kwaliteiten :G 5 inzicht in hoe het hoort aan het hof natuurlijk, maar
ook bijvoorbeeld riddermoed in dienst van een goede zaak . En hiervoor is het
dat Clarette mettertijd valt, terwijl omgekeerd de held eerder al blijk geeft van
liefde voor de jonkvrouw als spreekbuis van ridderdeugd .
Op instigatie van de koningin en in directe navolging van een oproep hiertoe door
Clarette, verlaat de RmM na zijn ridderwijding spoorslags het hof om een belaagde
jonkvrouw te bevrijden uit de greep van een geduchte rode ridder, die als antifeministisch maltraiteer zijn volstrekte tegenpool is . Met opvallend gemak weet debutant Miraudijs de klus te klaren, en hij stuurt het verloste meisje naar Kardoel met
een boodschap bestemd voor uitsluitend Clarette . Via een onverbloemde, hoewel
dus indirecte `déclaration amoureuse', 6G toont de held Clarettes affectieve hint te
hebben begrepen, daarbij kordaat het initiatief naar zich toe trekkend : `segt van minenthalven hare, l Dat icse minne ende lal na delen l Haer lief ende haer riddere welen' (vs .
345-347) . Met zijn liefdesverklaring per postillon d'amour, hoe zakelijk-imperatief
geformuleerd ook, geeft de RmM voor het eerst en als eerste blijk van minne; geen
onbeteugelde en extatische liefde naar we mogen vaststellen, maar integendeel juist
ingetogen `Love under control' . 67 Het vervolg van Miraudijs' boodschap bevestigt
nog eens, dat Clarette met haar vriendelijke woorden en suggestieve geste geen
aanzoek in de zin had, want op zijn amoureuze aanzegging laat de held, in reactie
61

chnell 1985 : 264 .
Ibid.
63 Ibid., p . 220 .
64 chultz 2006:172 (mijn cursivering) .
65 Zie onder vele anderen Bumke 1989 en Gerritsen 2001 .
66 Vgl . Ménard 1969 : 201-220; Ménard 1970
; Petit 1997 .
67 chultz 2006:120-128 .
62
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op Clarettes riddercollege, een programma van dienst volgen waarin hij (niet meer
dan) hoop op wederliefde afhankelijk verklaart van nog te beproeven ridderschap :
Ende tank met wapinen verdinen* dan,
Datmen mi priest* ende wende goet man,
oe doe mi doch in haren sen* ;
Ende vernemtsi dat ic blode* ben,
oe sijs quite* ende alle wijf
Te pensene iet om min lijf*

* gewapenderhand bereiken
* prijst
* dan moge zij aan mij denken
* lafhartig
* dan is zij ervan vrijgesteld
* ook maar in het minst aan mij
te denken
(vs . 348-353) . 68

Getuigen de gedecideerde toon en doelgerichte aanpak van de protagonist misschien nog niet van een werkelijk gloedvolle en allesbeheersende liefde, Miraudijs
laat hieromtrent al snel geen misverstand bestaan . Tijdens zijn tocht van ridderlijke aventure roept hij Claretten minnen (vs . 669, 716, 1732) uit tot hoogste doel:
`1Voudesi mi minnen, sekerlike, / In toerre niet vore Arturs rike!' (vs .1182-83) . En als de
jonkvrouw van zijn hart in nood komt te verkeren, heeft de held, die om Claretten
/ Niet wille dagen noch oec letten (vs .1412-13), er alles voor over om haar te kunnen
bijstaan: Mi langei so sere te wige ward• l Haddic wapine ende een pand, l In gaeft niet om een
conincrilee!' (vs . 1426-28) . Wat volgt is een geslaagde reddingsoperatie, na afloop
waarvan de RmM zich door een genereus aanbod van gichten in twevout (vs . 1543
vlg.) niet laat overhalen tot terugkeer naar het Arturhof . Daarvoor is, meer dan
een jaar na zijn verrassende `moniage', een toernooi nodig om Claretten wille (vs.
1802), uitgeroepen op advies van de koningin, die blijkt te weten dat de held voor
nog geen conincrilee zou afzien van deelname (RRmM-frm vs. 280) . Hebben
sommige participanten aan het steekspel om Clarettes hand mogelijk mede het
oog op haer goet al gemene, al tgoet datter toe bekort (vs . 1833, ARmM frm vs . 265),
Miraudijs - die ook een gebed wijdt aan zijn minnewens (vs . 2062-67) - wordt
enkel gedreven door ware liefde : Ander b jack noch andergewin / Ne geerde die riddere
metier mouwe / Dan te winne die joncfrouwe (vs . 2027-29)!G9
Hoewel Clarette meteen de kwaliteiten herkent van de nieuwkomer aan het hof,
maakt zij Miraudijs duidelijk dat hij als kersvers ridder een proeve van bekwaamheid heeft af te leggen overeenkomstig de richtlijnen die zij hem voorhoudt . Vol
goede moed laat de RmM haar na het eerste wapenfeit zijn liefdesdienst toezeggen, en zelfverzekerd begint hij aan zijn queeste . Maar het duurt niet lang, of de
held heft een hyperbolische `Minneklage' aan, acterend als hoofse amant die zich
te min acht voor zijn geliefde :

68 Dat de RmM noch Clarettes woorden min orient, noch haar mouw als minneteken heeft opgevat
als meer dan een signaal van potentiële liefde, blijkt ten overvloede uit zijn inzicht dat met wapinen
verdinen moet geschieden in een veld vol concurrenten : o menech .preiter om ,run net . . . (vs .1181) .
69 Vgl. ook vs .1974-75: Hitte sach een twint niet achterwand, I Noch om man noch om part.
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Al waric here van al kerstenhede*
Ende van heidenesse* oec mede,
Ende daer toe een die scoenste man
Die ridders name ie gewan*,
Ende alle herten waren ene*
Die van dorperheiden* waren rene**,
Ende die herre dan ware mijn,
Nochtan waendic* te dolde** sijn
Te pensene* om selke minne

67

* heel de christenheid
* heidense gebieden
* die ooit de riddertitel verwierf
* (samen) één
* laagheid
** onbezoedeld
* meen ik
* denken aan

** onaanzienlijk
(vs . 742-750)

Dat er alle reden is voor optimisme, zal echter zonneklaar zijn geweest voor het
publiek, dat zich door de literaire pose van de held natuurlijk niet om de tuin liet
leiden. Miraudijs is immers een die scoenste man, en bovendien vormt zijn naderhand
onthulde edele afkomst,70 verbonden met macht en vermogen, een obligaat en
dus voorspelbaar gegeven in de roman, omdat nobele komaf nu eenmaal voorwaarde is voor een evenwichtig huwelijk op niveau .
Maar het zwaarst weegt wel dat de held en de heldin van meet af aan zijn verbonden door het sleutelbegrip deugd . 71 Ay Clarette, gi [. . . ] hiet mi pensen om die
doget; verzucht de RmM zodra hij de beschaafde wereld achter zich laat en in een
woud als locus amoris zich concentreert op zijn gemoed (vs . 671-672) . Het object
van zijn minne neemt die raad intussen ook zelf ter harte, want het is de deugd
waarvan Miraudij s' ridderdaden getuigen die haar ontvankelijk maakt voor de
liefde . Als het voormalig slachtoffer van de rode ridder, na de koningin te hebben
geïnformeerd over de bevrijdingsactie door de held, diens liefdesverklaring
discreet aan Clarette heeft overgebracht, geraakt deze in sel/een sinne, / Dat sine
minde, ronder waen! (vs . 441-442) . `Etst an diesem Punkt setzt Clarettes Verliebtheit
ein: der Ridder hat sick durch seine Taten wurdig bewiesen und der Bericht der
Jungfrau erweckt die eigentlichen Minnegefi hle in Clarette', observeert Wuttke. 72
Het is een begin van hetgeen heviger liefde worden moet, iets wat vraagt om een
tweede staal van onverschrokkenheid. Maar als Clarette eenmaal ter ore komt
hoe manhaftig de RmM zich weinig later wederom heeft geweerd in het
gevaarlijke Woud zonder Genade, is het echt raak en vat de jonkvrouw volop vlam :
70 Vlak

voor zijn bruiloft ontmoet Miraudijs per toeval zijn moeder, een koningin, die behalve zijn
naam en zijn buitenechtelijke geboorte ook de achtergrond onthult van zijn verwekker : `U vader was
die scoenste ridder met / Dienren wiste, ende diende bet / Minen vader dan noit man dede' (vs . 2182-84) . De
RmM stroomt dus nobel bloed door de aderen ; zijn schoonheid en `Tugendadel' blijken inderdaad
manifestaties te zijn van `Geburtsadel' als garantie voor huwelijk en heerschappij : Een man en ware
nember daer, l Dat veetic wel al over waer, l Hine roger wanen hi es comen, l Alse die rose doet boven ander Manren
(vs . 2212-15) . De scribent van de compilatie-RRmM achtte deze sententie een glosse waard : Nota
(zie De Haan e.a .1983 : 24 (noot 58), en cf. infra inzake een eerdere glos) .
71
De voorrangspositie van deugdzaamheid in fin'amor is een constante: `liebende Zuneigung soll
aufbauen auf triuwe, staetekeit, tugenden, guete, nicht (nor) auf chónheit, Reichtum oden adliger Tierkunft .' ( chnell 1990 : 295) .
72
Wuttke 2006:137.
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i ward van .eire minnen ontsteken / oe .Tere, haer dochte therte breken! (vs.1360-61). Waar
Clarette als spreekbuis van ridderdeugd de held het juiste pad wijst, en de RmM
zich op deze weg laat inspireren door liefde voor zijn leidsvrouwe, wekt omgekeerd
de deugd die spreekt uit Miraudijs' ridderdaden de wederliefde op van de gravin .
In haar rol van voorbeeldig geliefde krijgt Clarette extra diepgang, doordat de
dichter als contrastfiguur een wél ogenblikkelijk verliefde jonkvrouw naar voren
schuift, Egletine genaamd. Deze gastvrije domina, die de held logies verschaft in
haar kasteel, wordt overweldigd door `Blickminne' voor de knappe bezoeker, aan
wie ze Een gordel [. . .] van fijnre side schenkt als pendant van Clarettes witte mouw
(vs. 467-468) . Doch jammerlijk mislukt het streven van de `hótesse amoureuse', 73
Clarettes hoofdrol als geliefde en heldin te usurperen . 74
Wederzijdse minne zoals deze Miraudijs en Clarette exemplarisch verbindt, 75
ontstaat volgens de auteur van de RRmM niet in een ogenblik, maar vergt tijd om
tot wasdom te komen . Ideale liefde vraagt om een in ware zin deugdelijk fundament, waarvan de draagkracht zich eerst bewijzen moet . Voor Clarette betekent
dit: afwachten totdat de held het eindpunt bereikt van zijn ridderweg, die uiteindelijk weer leidt naar Kardoel . Miraudijs krijgt eveneens te maken met een
periode van stasis, en wel door zijn verblijf van Lettel meer dan I jaerin een klooster
(RAmMfrm vs. 188) . 76 Doch voor deze pauze is nog een ondernemende rol weggelegd voor de RmM . In het Woud zonder Genade, locus terribilis met `autre
monde'-kenmerken, mag de held zich meten met tegenstanders die voor de beste
ridders van de Ronde Tafel een maatje te groot waren gebleken, maar wier terreur
hij weet te beëindigen dankzij der minnen nacht (vs . 686), met Clarettes mouw als
bron van inspiratie.

Wonderlijk woud
Wanneer en hoe precies groeit de liefde van Miraudijs voor Clarette uit tot een
inspirerende kracht? Dat moet zijn gebeurd tussen de simpele zege van de
protagonist op de rode ridder, waarop zijn eerder nuchtere dan bevlogen liefdesverklaring volgt, en daags erna zijn aanmerkelijk zwaarder bevochten overwinningen in het Woud zonder Genade, die voor een belangrijk deel te danken zijn aan
diep doorvoelde liefde als ridderlijke stimulans . In het navolgende zullen we zien
73 Vgl. Ménard 1969 : 286-292; Chênerie 1986: 571-576 .
74

Zie mith 2005b, 2007 : 29-31, en 2011 :10-11 .
Vgl. over dit liefdesconcept McCash 1990, alsook chnell 1985 : 136 (`Das Ideal `hófische Liebe'
besteht in der Aufrichtigkeit gegenseitiger Liebe'), en 1990 : 253-258 .
76 Zie mith 1992: 44-46, 55, en 2007 : 36-37. Nog meer geduld moeten de ouders van de held
betrachten, die als gevolg van een jeugdzonde het vele jaren moeten stellen zonder elkaar ; zie mith
2009 : 13-17, en 2011 : 9-10. Vgl. over `das Ideal des langen Wartens auf Liebeslohn' chnell 1985:
141,147 vlg. en 272 ;1990: 273-275 en 282-285 (citaat p . 283) .
75
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dat het foreest, voordat dit zijn naam waarmaakt, zich verrassend als locus amoris
leent voor amoureuze introspectie . Voorbeeldige liefde komt in de RRmM tot
bloei in een schijnbaar idyllisch overgangsgebied tussen de collectieve, zojuist
door de held verlaten omgeving van het hof, en de antiwereld van anarchie waar
hem individuele ridderlijke `Bewahrung' wacht .
Al aan het begin van zijn roman heeft de dichter een voorjaarsstemming geëvoceerd. Het is op enen tsinxen dach, genretypisch moment voor een hoffeest, dat
ridderen ende joncfrouwen vreugdevol samenzijn in Kardoel (vs . 5, 16), en 's middags
klinkt kort `Fruhlingslob' wanneer Artur met zijn ridders het hof verlaat : Die dach
was scone ende claer, / Die vogle songen oppenhaer (vs . 87-88) . De lente laat zich ten
tweede male horen, als Miraudijs de achtervolging inzet van de rode ridder : Die
riddere es na hen gesmeten / Ende quam gereden in een wout, / Daer vogle in songen menechfout. I Die sanc hequam hem harde wel (vs . 238-241) . Na deze anticipaties komt het
minder onverwacht, dat de RmM ook in het Woud zonder Genade wordt
onthaald op het geluid van voorjaar : Hi reet int wout, eer iet lanc, / Daer hi hoerde der
vogelirae sanc (vs . 666-667) . `Eira hartes Herz, das mi Mai nicht Hebt, wenn es in den
Zweigen die zatten Verse der Vogel hort', verzekert de 13e-eeuwse Roman de la
Rose,77 en het `emblème d'amour' laat ook het hart van de held niet onberoerd . 78
Als `an important distancing device through which individual sentiments may be
revealed and where transformations are effected', 79 manifesteert het felle foreest
zich vooreerst van een vriendelijke kant : geen toneel van ridderlijk avontuur nog,
maar decor voor minnereflectie, met trekken van een locus amoenus. 80 Hier kan
Miraudij s zich een ware miles amoris tonen, want:
[ . . .] hem quam doe in sinen sinne*
tarkelike Claretten minne.
Hi sack doe optie mouwe wit ;
`Ay Clarette, gi gaeft mi dit
Ende biet mi pensen om* die doget**.
U gichte* heeft mi soe verhoget**,
Dat mi soe fier es nu die sin*,
Dat is en weet waer is bin!'

* gemoed, gedachten

* denken aan ** (ridder)eer
* geschenk
** verblijd
* dat mijn hart nu zo trots is
(vs . 668-675)

Vogelzang als amoureuze stemmingmaker, gevolgd door een blik op Clarettes
mouw als olie op het liefdesvuur, bewerkstelligt in het woud dat Miraudijs komt
tot contemplatie van liefde, een reflectie die zal uitmonden in zijn eerder geciteerde
minneklacht . `Love under control', door de held nog beleden in kringen van het
hof, maakt in de afzondering van het foreest tijdelijk plaats voor `Love in conVertaling geciteerd in chnell 1985 : 389 (noot 191) .
78 De typering is van Jung 1971 : 220 .
79 aunders 1993 : 48.
80 Vgl . Gerritsen 1963 (dl. 1) : 131-133 over een woudepisode in Die Wrake van Kagisel, waar
Walewein geen sublieme liefde ervaart maar een zeer lijfelijke aantrekkingskracht ex vision.
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trol',81 een kortstondige fase die de RmM laat bekinnen / Die treken van gerechter
minnen (vs . 682-683) .82 De manier waarop dit gebeurt, verdient alle aandacht .

Vreedzame Venus
In de RRmM gaat met de omslag van als gevaarlijk geprofeteerd naar lieflijk
lijkend woud een gewaagde wending gepaard, want waar Miraudijs bij het binnenrijden bescherming van hogerhand over zich afroept (hi selva riep met trouwen
Genaden op onsen Boeter Vrouwen, vs . 664-665), is het na zijn verzuchting in vs . 669
over Claretten minne niet de patrones van goddelijke liefde die hem bijstand verleent, doch zij die tegelijk geacht en gevreesd wordt als kampioene van aardse
passie : Nu quam min vrouwe ver Venus vond, / Doen si verhord heeft dele word (vs . 676677) . 83 En alsof haar verschijning nog niet opmerkelijk genoeg is in deze context,
laat de godin van de liefde, die in theologische en didactische kringen een bedenkelijke reputatie geniet als aanstichtster van cupiditas, zich gelden op een manier die bij
mijn weten uniek is in de middeleeuwse literatuur.84 Zij bedient zich dit keer niet
zoals gewoonlijk van wapentuig, maar kiest als ambassadrice van gerechter minnen
voor een onorthodox, want vreedzaam en vruchtbaar instrument . Om deze transformatie in de Vlaamse roman thematisch te kunnen plaatsen, is het gewenst wat
dieper in te gaan op de hartveroverende tactiek die Venus elders doorgaans volgt .
Uit het arsenaal van wapens die de liefdesgodin veelal hanteert, is de combinatie
van pijl en boog het meest geducht . Hiermee geeft Venus - dan wel amors of
Amor, Cupido, minne of (Frau) Minne - in menig middeleeuws verhaal het start81

chultz 2006 :128-135. Zo zal de RmM - naar het voorbeeld van de beroemde minnaar Lancelot in
Chrétiens Le Chevalier de la Charrette (ca . 1180) verzonken in gepen, en hierdoor doof voor een hem
driemaal toegeroepen waarschuwing - zich door een ridder uit het zadel laten steken (vs . 740 vlg.) . Zie
over deze intertekstuele parallel mith 1989 :122-123 ; Besamusca 1993:144-146, en 2003 :110-111 .
82 Zie mith 2007 : 24-27, en 2011 : 21-22. Vgl . ook Dybel 2006: 287 over de Oudfranse Arturroman in
verzen, waar vaak `le mals d'amors n'était qu'un épisode, un symptóme de 1'amour naissant, qui se
laissait rapidement guérir et menait à une vie heureuse des amants qui souvent devenaient époux.'
83 Weinig later zal Miraudijs, uitgeput en half ontwapend na een eerste confrontatie, tijdens een volgend gevecht in het Woud zonder Genade overeind blijven dankzij `chevalerie' en hemelse hulp, maar
vooral ook dankzij moedgevende `amour': Ane non swera dat hi in di hapt hilt, l tont sr~n toverlaat altader, l
Naest Gode, onsen hemelscan Vader . I En hadde gedaan nochtan di minne, l Hi hadde geweest al tende sinne: l i
maectene so toen, wet vor waar, / Dat hi ne hadde genen vaar! (vs . 855-861) . Zulke verzen onderstrepen, hoe
hoog (ware) wereldse liefde in de RRmM scoort als hoofse waarde .
84 Zie over de vele gezichten van Venus in een complex discours over aardse liefde met name Economou 1975, chnell 1985 (Register B : achen und l/órter, `Venus'), Tinkle 1996, en Kern 1998 : 398-489
en 2003 . De wereldlijke literatuur alleen al kent een `vielschichtige Bedeutung der Venusfigur', vgl . ook
de volgende uitspraak van chnell : `Das Wesen der `hófischen' Venus zu beslimmen, bereitet [ . . .]
chwierigkeiten, well these Venusgestalt unterschiedlichste Liebesbeziehungen initieren und lenken
karn.' ( chnell 1985 : 197, 29) . Ook Peter Kern wijst op de Fwiderspruchliche Vielgestaltigkeit der
hofischen Venus' (Kern 1998: 488), en benadrukt `wie wenig von einet konsistenten Konzeption der
Gestalt auszugehen ist.' (Kern 2003 : 656) .
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schot voor de liefde, waarbij haar (soms gouden) pijl vaak via het oog van haar
slachtoffer penetreert in het hart, zetel van minne. 85 Als beeld voor de `coup de
foudre', de overweldigende kracht van liefde op het eerste gezicht, dient de minnepijl het literaire doel `einep Vorgang noch unvermeidbarer und fataler erscheinen
zu lassen' . 86 De metafoor wordt vanaf de 12e eeuw frequent toegepast, en `hardens
into a cliché of courtly literature',87 andere genres niet uitgesloten. Een vroeg voorbeeld biedt de Oudfranse Roman d Eneas (ca. 1160), waar volgens Lavines zelfdiagnose Amor met een gouden pijl haar hart treft viaa het oog .88 Eenzelfde lezing geeft
Veldekes Eneasroman, waar eerder, in het drama rond Dido, evenwel Venus mag
optreden als boogschutter. Beide romans passen een fraaie literaire kunstgreep toe :
de overgang van metaforische naar reële pijl, als Lavine/Lavinia zelf de boog ter
hand neemt om een liefdesbrief naar Eneas te schieten .
De meest befaamde minnepijl in een middeleeuwse roman is ongetwijfeld het
eerder genoemde exemplaar van amors in Cligés, door Alexander als oorzaak van
de gevoelens die hem overrompelen gelijkgesteld aan de schoonheid van zijn
geliefde, oredamor.89 In een monoloog van bijna 250 verzen,90 voor een deel
gepresenteerd als `dialogue intérieur',91 mag Alexander tijdelijk de rol vervullen
van verteller, dit in een poging tot analyse en verklaring van de liefde waaraan hij
lijdt. De ridder bedient zich hiertoe van beeldspraak, instrument van `clergie', en
hij doet dit op een even amusante als abundante wijze . Zo noemt hij, metafoor op
metafoor stapelend, liefde een kwaal en amors een strenge meester, terwijl hij zijn
ogen en zijn hart gispt als ongehoorzame dienaren, nalatig hem te beschermen tegen
oredamors schoonheid . Het beeld daarvan had immers, als lichtstraal, ongehinderd het glasvenster kunnen passeren van zijn ogen, om als pijl zich vast te zetten
in zijn onoplettende hart! Komisch is voorts, hoe Alexander zich in zijn beeldspraak verliest door deze letterlijk te nemen . Als ridder onvoldoende vertrouwd
met metaforisch taalgebruik, maakt hij de minnepijl van amors in alle ernst tot startpunt van een schoonheidsportret . In de veertjes van de pijl, die wel van goud
lijken, herkent de verliefde held oredamors blonde vlechten, terwijl hij in de
keep het onbedekte deel ziet van haar blanke boezem . Hoe graag had hij ook de

85 Zie bijv. Lauffer 1947 : 49-61 ; Kern 2003: 658; tewart 2003 : 21-22 .
86 Ritter- antini 1972 : 685, ook geciteerd in chnell 1985 : 417 .

87 pearing 1993 :10.
88 Zie Cline 1971-1972: 293 ; pearing 1993: 9 .
89 `Chrétien combine done deux motifs, traités par Ovide séparémenr la flèche d'amour et le regard.'
(Dybel 2006: 283) . Zie over de geraffineerde episode in C gés, die ik hier vereenvoudigd weergeef,
Haidu 1968: 30-31, 60-61, 70-73 ; Cline 1971-1972; Polak 1982 : 42-45, 76-77 ; pearing 1993 : 8-10, 9394; nhlinger 2001 : 15-17; Biemoff 2002 : 48-59 ;
2005 :126-129 .
90 Vs . 618-864, vertaald in

tewart 2003: 33-48 en 143-146 (noten) ; Grimbert

tuip 2003 : 23-26 . Na afloop van Alexanders liefdesklacht bestempelt de

verteller deze met een knipoog als `groot', in de dubbele betekenis van `hevig' en `lang' (vgl . Haidu
1968: 48 ; Polak 1982 : 44) .
91 Ook wel `monologue dialogué' genoemd, zie Jung 1971 : 170 vlg .

72

imon mith

schacht van de pijl kunnen beschrijven, maar helaas gaat deze schuil in de koker,
dat wil zeggen de kleding die de jonkvrouw draagt . . .
Na Cligés voert Chrétien amorf ook op als boogschutter van de liefde in Le
Chevalier au Lion (ca. 1180), in welke roman de held, Yvain, eveneens in zijn hart
wordt geraakt via het oog. Een variatie op het motief van de minnepijl biedt enkele decennia later Fergus, waar amorf eerst Galiene en daarna de protagonist aan
zich onderwerpt met een krachtige kruisboog .
Als abstractum agens, de onpersoonlijke macht van aardse liefde, 92 is amorf prominent aanwezig in de Oudfranse hoofse epiek en lyriek . Vooral in allegorische
teksten echter, dient zich eind 12e eeuw ook een persoonlijk pendant aan in de figuur van Amor, `de god van de Liefde' .93 En bij deze gestalte blijft het niet, want in
de 13e eeuw komt ook Venus, toch al geen onbekende in de volkstalige literatuur, 94
langszij in `flits d'amour', `chansons d'amour', `arts d'aimer' en minneallegorieën . 95
`Um die Wende vom 12 . zum 13 . Jahrhundert', aldus Hans-Robert Jauss, `werden
im besonderen die antikeu Mythen von Amor und Venus zum Kristallationskern,
um den sick die hofische Liebe ritualhaft verfestigt und ihre neue Mythologie ausbildet'. 9G In Venus Ia Déesse d Amor bijvoorbeeld, een allegorisch gedicht uit de
tweede helft van de 13e eeuw, zien we de boog niet in handen van amorf maar in die
van de liefdesgodin, die hier figureert naast li deu dAmor. 97 Illustratief is ook de
Roman de la Rose, waarin Guillaume de Lorris rond 1230 de minnaar tot doelwit
maakt voor li deus d Amorf (wiens pijl wederom vrouwelijke schoonheid representeert), 98 maar waarin de tweede auteur, omstreeks 1275, een minder verheven visie
op hoofse liefde ventileert, en hiertoe uiteindelijk de godin van de liefde naar voren
schuift . `Jean de Meun has Venus shoot the masculine, phallic `arrow' that enters
the feminine's tower's `narrow aperture', located between the two `pillars'. [. . . ] In
the end, then, Venus literally signifies intercourse, the union of male and female in
one flesh', aldus Teresa Tinkle in haar studie over de middeleeuwse liefdesgodin . 99
Keer op keer is door literatuurhistorici benadrukt dat minne, in welke gedaante
dan ook, haar slachtoffers met geweld overmeestert . 100 De voorstelling van Venus'
92 Vgl. Ruhe 1974: 59 vlg. ; chnell 1985 : 373 vlg .
93 poradisch en terloops wordt Amor ook li deus d'Amor genoemd door troubadours als Gace
Brulé en Albert de estaro (vgl. chnell 1985: 228 ; meer voorbeelden op p. 375 in noot 124), en in
romans als Le Chevalier au lion (vs . 5371) en Athis et Prophikas (vs . 681) .
94 Vgl. de Roman dEneas, de lai Guigemar van Marie de France (en zie ook de interpolatie na vs . 574
in redactie van haar lai Lanval), Pyramus et Thisbe en Narcisus.
95 Deze literatuur functioneert in een `discours amoureux médiéval of s'abolit la question des
genres' (Gally 2005 : 50) . Zie ook Léonard 1996 : 252 vlg .
96 Jauss 1971 : 188 . Ook in Andreas Capellanus' De amore (ca. 1185) wordt Venus herhaaldelijk genoemd.
97 Vgl . Jung 1971 : 211-214; Ruhe 1974:115-118.
98 Zie tewart 2003 : 19-20 . Venus speelt bij Guillaume een bescheiden rol als moeder van Amor,
met een fakkel als instrument van liefdesvuur.
99 Tinkle 1996 :111 .
100 Zie bijv . Kohier 1935 :1 ; Lauffer 1947 : 49 en 70; Keller 1998 : 27-28 ; Kern 1998: 420.
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actie door Jean de Meun spreekt wat dit betreft boekdelen, maar ook `Guillaume
extrapolates to include the archer and the action of drawing the bow . In doing so,
he accentuates the aggression, danger, and pain involved in love at first sight' . 101
En wat te denken van Gottfried von trassburgs Tristan (ca . 1210), in welke roman,
nadat Tristan en Isolt de fatale liefdesdrank tot zich hebben genomen, de dichter
kiest voor het `Motie von der Minne als Feldherrin, die ihre iegesfahne in die
Herzen der Liebenden stosst'?102 Een heel ander voorbeeld biedt Ulrich von Liechtenstein, die in zijn stellig fictieve `Venusfahrt', beschreven in Frauendienst (1255),
als martiale liefdesgodin de steekspelende `ik' in Venusgewaad opvoert. `Other
knight-lovers are invited to engage Lady Love in battle : the terms of the challenge
establish that it is no shame to be vanquished by the goddess, while it is profoundly shameful to refuse the fight' . 103
Hoog tijd om na te gaan hoe Venus voor de dag komt in de Middelnederlandse
letteren . Betrekken we bij deze vraag ook schoonheid als causa amoris, dan zien we
in Ferguut iets buitengewoons . Hoewel de heldin, Galiene, hier wordt geprezen
met een portret van perfectie, 104 is het niet de protagonist die als eerste zwicht
voor de liefde, maar zijzelf. Over de Oudfranse brontekst Fergus zegt Roel Zemel
in dit verband het volgende : `Because of the emphasis on Galiene's beauty one
would expect the hero to fall in love with her straight away and for her to become
the heroine of the story at once . [. . .] But Guillaume goes against these expectations with a comical reversal . For it is not the hero who falls in love with Galiene :
Galiene falls in love with him . For the time being all of Galiene's beauty has no
effect on Fergus . But it is seeing his great beauty which arouses the flame of love
in Galiene' . 105 Zo ook dus in Fet uut, waar evenwel amors als oorzaak van Galienes
liefde is vervangen door een cooperatie van Venus die geeft die minne (aldus de verteller) en Minne zélf, die voor deze gelegenheid persoonlijk de (kruis)boog hanteert: 106
Die Minne versier wel ende verstaet*,
Dat fijt ware datsi in haer quame
Ende si te minnen vetname* .
i sette .i. scicht* in haren boge
Ende stoet der ioncfrouwen dore doge
In therte, so diep, hen conste verdriuen
101

* begrijpt
* de liefde leert kennen
* pijl

Klassen 1995 : 89.
Kern 2003: 658.
103 Newman 2003 :171 .
104 C£ supra; coenre wijf noit man bekande.
105 Zemel 2006 : 186 . Hierna zal Fergus, die ridderschap liet prevaleren boven de avances van
Galiene, alsnog aan de liefde worden onderworpen door een wrekende amors (ibid., p . 34-38) .
106 Vgl .
chnell 1985 : 400-401 ; Zemel 1991 : 248-251 . De wijziging is opvallend : in Oudfranse
Arturromans in verzen maakt amors nooit plaats voor Venus. Wel treffen we de liefdesgodin aan in
een drietal prozaromans : de Tristan en prose en Palamedes in de 13e eeuw (vgl . West 1978 : 302-303),
en Perceforest in het tweede kwart van de 14e eeuw. Bruce 1999 kent aan Venus geen eigen lemma
toe, en vermeldt haar naam slechts bij enkele personages uit pensers Faerie Queene.
102
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Noit meester*; het moeste met haer bliuen .
In wil niet dais mi vemen veronste*,
Dat is seide dat Minne conste
cichte scieten of quarele* .
Al ware een man in .iii . castele
Dote wapent met ysere ofte met stale,
i dote scoten met haren strafe*!

* heelmeester
* kwalijk zou nemen
* kruisboog-pijlen

* pijlen

(Fet uut vs . 1230-42)

De dichter speelt hier met de traditionele beeldspraak: Minne is in zijn roman geworden tot een wel zeer militante kracht! Dat zulk een Minne en Venus niet
scherp te onderscheiden zijn als personificaties van aardse liefde, 107 toont ook een
andere Arturroman, Die Wrake van Ragisel, waar de jonkvrouw van Galastroet als
mikpunt fungeert :
. . . Venus, die minne, scoet haer tien stonden*
Een strael* in haer herte soe wel,
Dat hare nembermer ontvel* ;
Want die minne ward in hare
oe state, datmen oppenbare*
An haer gewerke* wel bekinde
Dat sine sere dullike** minde .

* toen
* pijl
* dat ze deze nooit meer zou
kwijtraken
* duidelijk
* aan wat ze deed
** dwaas
(comp .-WR vs .11 .208-214)

Aan het woord in deze passage, onderdeel van een episode die de Wrake-versie in
de Lancelotcompilatie koppelt aan de Queeste van den Grale, is niet de dichter van de
oorspronkelijke, vroeg 13e-eeuwse roman, maar de 14e-eeuwse compilator, of beter
gezegd diens verteller, die de hier door Venus aangerichte liefde afserveert als
dwaasheid. Afhankelijk van subject, object en oorzaak kan een oordeel over zinnelijke liefde echter ook gunstiger uitpakken, zoals is te zien in Torec. Volgens het
script van deze Arturroman wordt een weldra `superfluous lady', 108 zodra de held
haar zaak heeft verdedigd in een juridisch duel tegen Tafelronderidder Ywain,
zonder negatieve implicaties int herte binnen / Gescoten sere met sire minnen, / Om die
vromecheit dire an was, een gevolg dus van Torecs deugden . 109
Wordt in laatstgenoemd voorbeeld de identiteit van de schutter niet prijsgegeven, andere teksten, in verschillende genres, tonen een pijlsnelle liefdesgodin . Venus
scoet menien hare strale in de 14e-eeuwse Roman van Cassamus, van Venus strale maakt
eveneens de iets oudere Roman van Heimie en Margriete van Limborch gewag, en nog

107 Dit geldt eveneens voor de Middelhoogduitse literatuur . `Vro Minne und vro Venus wierden als
identisch gefuhlt', aldus Lauffer 1947 : 37, en `oft ist Minne und Venus identisch' ( chnell 1985 : 392) .
Vgl . tevens Kern 1998 : 403, 408, 488, en 2003 : 656 .
tos Zie over boventallige jonkvrouwen in Arturromans Morris 1988 .
109 In dezelfde roman wordt, als Mabilie van Montesclare ontvlamt in liefde voor de ridderlijk
presterende en spraakmakende held, nog een andere metafoor toegepast : oe vele men loer van hem
.pra ; / Dat hare doe een splinter stac / Van ninn minnen in haer bette . Hangt deze variant samen met de
bijzondere causa amoris, nu liefde niet de weg kiest van het oog maar die van het oor, ex auditie?
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weer eerder meldt hertog Jan I van Brabant in zijn derde lied dat die lieben, onder
kennelijk toezicht van frouwe Venus, met ir minnestrale genezing belemmert van een
liefdeswond .110 Verder wordt Venus in de Vlaamse Race (ca . 1290) getypeerd als
flexibel in het gebruik van fakkel en pijl, want zij kan naar verluidt met haren brande
/ chieten of met haren strale. Dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten, demonstreert Venus in Die Rose van Heinric (1278 à 1325), waar zij door de mand valt
als pyromane :
Venus [ . . . ]
[. . .] nam dien brant* ende dien boge,
Ende togen in* wat si mach,
Ende scoet [ . . .]
Den brant a1 bernende genendichlike*
Tote in die botch*

* fakkel
* spande de boog
* stoutmoedig, vastberaden
* kasteel (Rose vs .14.065-098)

Het gevolg is bekend : door dat vier vander minnen kan het kasteel worden veroverd
en de Rose worden geplukt . Venus blijkt dus dubbel vuurgevaarlijk, en oppassen is
het ook voor haar giften . In Der Minnen Loep (1411-1412) verzucht Dirc Potter
tenminste : Ach! hoe starck was dat venijn, / Dat Venus schoet mit haren strale .111 Waarschuwende woorden in deze trant sprak voordien reeds de dichter van Ferguut, als
had hij de pijlen der liefde nog niet krachtig genoeg beschreven :
Die Minne es soe ghetrahijnt*,
Hare scichte* sijn soe ghefenijnt**,
Wien si scietet, wijf of man,
Dat hijs genesen niet en can!

* listig
* pijlen

** giftig
(Ferguut vs . 1243-46)

Wie de gang van Venus door heel de middeleeuwse literatuur volgt, ziet haar
telkens weer acteren in een offensieve en zelfs masculiene rol . Mannen zowel als
vrouwen worden door haar met pijl en boog, fakkel, strik of ander agressief instrumentarium bejaagd, beroofd, gevangen genomen, verwond of zelfs (al dan niet
metaforisch) gedood.112 Het is dus op goede gronden, dat in Veldekes Eneasroman
Lavinia de liefdesgodin ein quelerinne noemt, een kwelgeest. Omdat Venus bovendien de belichaming is van meer of minder verhulde en zeker niet alom aangemoedigde zinnelijke liefde, amor carnalis,113 laat zich denken dat zij in de loop der
110 Zie voor het laatste voorbeeld Goossens en Willaert 2003 : 120-121 (vs . 13-14, 19-21), en vgl .
ook Kern 1998 : 414-417 .
111 Potter lijkt de Venus die hij opvoert in zijn didactische tekst overigens positief te waarderen ; zie
Van Buuren 103-104, en vgl . ook chnell 1985 : 29 (noot 84) en 31 (noot 95) .
112 Vgl . voor het laatste de klacht van een afgewezen minnaar in de Trojeroman van egher
Diengotgaf Nu bid ic der Mynnen ende verman / dat sy my cortte myn quale . / y ist diet mach volbrenghen
wale. / Ay, vrouwe Venus, sonderghenoot, f doet dit of sclaet my floot Qanssens en Jongen 2005 : 41, vs . 778782) . Zie voor andere voorbeelden Uhlinger 2001 : 38-42.
113 In de Roman van l/alewein, waar de held en Ysabele zich in Endi hartstochtelijk overgeven aan
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tijd de nodige kritiek over zich heeft afgeroepen . Huon de Méry bijvoorbeeld laat
in zijn Toumoiemen Antecrit (ca. 1236) de godin strijden aan de kant van het kwaad,
tegen de `seignor du firmament', die wordt bijgestaan door onder anderen de
maagd Maria en diverse gepersonifieerde deugden . 114 Venus' pijl, bedoeld voor
`Virginité' maar per ongeluk de verteller rakend (wederom via het oog in zijn
hart), 115 staat in Huons psychomachte niet enkel voor de liefde, maar `ist vielmehr
Zeichen der Bert hrung durch das Diesseitige uberhaupt' . 116 treng over de godin
als aanstichtster van blinde, begerende en bedrieglijke liefde oordeelt Wolfram
von Eschenbach begin 13e eeuw in Parr<ival, want daar is het `ungehiure minne, die
sick im Pfeil Amors und im Feuer der Venus bildhaft manifestiert' . 117 De liefdesdienst aan Orgeluse door Gawan, ten prooi gevallen aan haar schoonheid, brengt
de verteller tot een gloedvol betoog over ware, bestendige minne, waarin onder
anderen Venus de wind van voren krijgt :
Vele van mijn meesters zeggen dat Amor en Cupido en hun beider moeder Venus de
mensen minne schenken door middel van pijlen en vuur . Zulke minne is verderfelijk.
Wie trouw van hart is, zal de minne nooit verlaten, of zij vreugde brengt of droefenis .
Werkelijke minne is ware trouw . Cupido, jouw pijl mist mij iedere keer, net als heer
Amors spies . Jullie tweeën mogen dan meesters der minne zijn, en Venus met haar
gloeiende fakkel een meesteres, mij zijn die droeve zorgen onbekend gebleven . Moet
ik van de ware minne getuigen, dan zal die dankzij de trouw tot mij moeten komen . 118
Nog negatiever over de liefdesgodin oordeelt de Luikse auteur Jan van Hocsem,
die in een omstreeks 1334 geschreven Latijnse kroniek Venus met haar pijl mede
aansprakelijk stelt voor de noodlottige tocht, in 1294, van Jan I van Brabant naar
Bar-le-Duc, waar de hertog was gesneuveld in een toernooi . 119 In de Vita van de
dominicaan Heinrich euse oftewel Henricus uso, ten slotte, treffen we een combinatie aan van een verwerpelijke Venus en een gevaarlijk foreest, wat enigszins
doet denken aan hetgeen zich in de KKmM afspeelt in het Woud zonder Genade .
amors, jolt ende grote jonste, valt op dat Venus die godinne slechts wordt genoemd in de bescheiden rol
van schoonheidsspecialiste, slachtoffer van een `Uberbietungstopos' (vgl . Kern 1998: 115 vlg. en
486-487) : Ysabele [ . . . ] beret meer scoonheden tharen deels / Danne Venus doet, die godinne .
114 `Vénus propose les tentations du désir', aldus
trobel 2002: 321 over Huons allegorische tekst .
Marc-René Jung, die de Tournoiemen~ Antecrit uitvoerig bespreekt Qung 1971 : 268-289), typeert de
liefdesgodin in soortgelijke termen : `Elle représente la luxure' (p . 287) .
115 Huon verwijst voor het motief expliciet naar Chrétien, door hem al geprezen in zijn proloog .
116 Kiening 1994: 372 . Vgl. ook de 13e-eeuwse Complainte d 19mour, waar de ogen als vensters van
het hart kwetsbaar heten voor schone schijn in de vorm van Amors pijlen dung 1971 : 317 vlg .) .
117 Kern 1998: 487 .
118 Beuger 2002 : 279. Vgl. ook Kohler 1935 : 94-100; chnell 1985 : 187 vlg. ; Kern 1998 : 424-427.
Pijl en boog (dan wel spies of lans), fakkel en andere liefdesdetonatoren zijn zowel in de literatuur
(ongeacht de taal) als in de iconografie uitwisselbaar, en worden naar believen gehanteerd door
amors, Amor, Cupido, Venus en (Frau) Minne. Zie chnell 1985 : 214, 216-217 ; Kistler 1993 : 200-212;
Óhlinger 2001 :15-20 .
119 Zie Willaert 2003 : 97
.
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De `minnezanger van de mystiek' beschrijft in zijn rond 1362 vervaardigde autobiografie een christelijk-allegorisch bos, als zinnebeeld van de gevaren en verlokkingen in de wereld gemodelleerd naar het Arturiaanse avonturenwoud, waar
volgens de vrome scribent onheil niet alleen dreigt door toedoen van fro elde
(Fortuna), maar ook door fro Venus mit it losera blieken, mit den furinen stralen ;
su hat honig in dem munde und gift in dem herzen' . 12o
Van de aanvallende Venus, die als verlengstuk van fysiek schoon met haar pijl
plots liefde doet ontbranden in het hart van haar machteloze slachtoffers, zien we
in de RRmM niets terug . Om te beginnen heeft de held zonder enige inbreng van
Venus aan Clarette zijn liefde verklaard . Geheel uit vrije wil dus, en niet impulsief
maar weldoordacht . Verder valt op dat, als Miraudijs de hoofse beschaving verlaat
en de wereld van het woud betreedt, er weliswaar causaal verband bestaat tussen
zijn amoureuze vervoering en het verschijnen van Venus, maar haar komst hier
geen oorzaak is doch een gevolg . 121 Pas wanneer der vogelirae sanc in Miraudijs'
gedachten Claretten minne heeft opgeroepen, hij dientengevolge een blik heeft geworpen optie mouwe wit, en door dit maagdelijke maar veelbelovende geschenk
verhoget en fier vervuld is geraakt van liefdesvreugd (vs . 670-675), maakt Venus eindelijk haar opwachting : Nu quam min vrouwe ver Venus vord .
En welk denkbeeld beheerst op dat moment de protagonist? Een innerlijk portret van de geliefde misschien? Of een droom van minnespel wellicht? Niets van
dit alles . Waar de voorbeeldige held zo vol van blijkt, is de riddercatechese waarin
Clarette hem had bezworen te pensen om die doget. Uitgerekend wanneer de RmM
zich overgeeft aan stichtelijke overpeinzingen, en hij bijgevolg ontvankelijk is voor
wat gerechter minnen vraagt, komt in overdrachtelijke zin Venus tevoorschijn : niet in
de hoedanigheid van godin of koningin, `inren traditionell hofischen Titel als Minnepersonifikation', 122 en ook niet met het plan de held alsnog te bestoken met
wapentuig, maar als min vrouwe (profane echo van onser Boeter Vrouwen), voornemens
om in Miraudij s' hiertoe geopende hart enen boem te planten Die nine eerdroget, waer
bi es: / Hi draget biomen over jaer (vs . 678-680) . Als vreedzaam besteller van deze
allegorische boem van minnen (vs . 707), een didactisch instrument waarvan de
vruchten staan voor de eigenschappen en ervaringen van ware minnaars, 123 toont
Venus zich niet langer een destructieve krijgsgodin maar een instructieve leids-
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Geciteerd naar Trachsler 1979:179 .
Anders dus dan in bijv . Ferguut, waar we lezen: Ingepense heften Venus bracht .
122 Kern 1998 : 471 (noot 849) .
123 Minne haet al dat es loer
; / Haer boem draget vrucht altnes, verzekert de verteller in vs . 688-689, waarna
hij in een weinig systematische catalogus twintig van deze vruchten duidt als met ware liefde
verbonden kwaliteiten (zoals doget, trouwe en grote hoveschede), beproevingen (zoals pine ende arbede en
lange quale), minnesymptomen (pence, beven, luchten, vasten ende waken) en positieve ervaringen (Miscap
en geluc ende spoet) . Dit ende meer, zo besluit hij, moten si bekinnen* / Die neme, loer die boem van minnen /
In Bal wortelen ende dragen (vs. 706-708 ; *bekinnen: inzien, begrijpen) .
121
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vrouwe in de liefde,124 als gids complementair aan Clarette, die reeds richting had
gegeven aan het ridderschap van de held.
Met welk doel, zo mogen we ons afvragen, heeft de auteur van de RRmM de controversiele liefdesgodin opgevoerd in een meuwe en opvallend constructieve rol?125
Het pas laat verschijnen van vrouw Venus hangt onmiskenbaar samen met het
uitblijven in de roman van 'Blickminne', waarvoor als causa amoris geen plaats is in
de stapsgewijze ontwikkeling van een voortdurend exemplarische liefde. De middeleeuwse gradus amoris, een opklimmende reeks van intimiteiten die teruggaat op
de antieke topos der quinque lineae amoris,126 laat amoureuze toenadering verlopen in
vaak vijf stapp en, te weten 'zien' (visus), 'spreken' (allocutio, alloquium, colloquium), 'aanraken' (tactus, contactus), 'kussen' (osculum, basium) en 'copulatie' (factum, actus, coitus).
De decente RRmM echter, die een verliefde adolescent meer dan een jaar kuis laat
zuchten in een klooster,127 toont slechts de twee begin stadia, die van zien en spreken, en dat nog ingetogen ook. Toch kunnen we in het verhaal over de liefde
tussen Miraudijs en Clarette vijf stappen ontwaren, aIleen met met betrekking tot
fysieke toenadering, maar als mijlpalen op de route van gerechter minnen, met
nadruk op de deugd van geduld:
1. De opmaat. De geliefden in spe ontmoeten elkaar aan het Arturhof. Clarette
onderricht de held in ridderschap, dat zij met haar mouw als nog vrijblijvend
minneteken verbindt met de liefde. Miraudijs begrijpt het gebaar en verklaart
zich dadelijk dienstbaar aan de jonkvrouw.

2. De liifdesvonk. N a zijn eerste ridderdaad laat de RmM discreet een 'declaration
amoureuse' overbrengen aan Clarette. De vonk springt over, want op haar
beurt vat de jonkvrouw liefde op voor de held.
3. Het liifdesvuur. Spoedig vlamt het vuur van wederzijdse liefde hoog op. Nadat
als gevolg van Venus' aetie in Miraudijs ifier / Van Claretten minne ontstac (vs.
715-716), komen zijn voortaan door der minnen cracht versterkte heldendaden
zijn geliefde ter ore, met voorspelbaar resultaat: Si ward van sire minnen ontsteken /
Soe sere, haer dochte therte breken!
4. De proift!jd. Kan tussen het liefdesmomentum bij Clarette en haar opluchting, als

de held eindelijk haar hand wint in het toernooi, een zware proeftijd worden

124 De ruimte ontbreekt, hier in te gaan op de vraag naar overeenkomsten tussen de RRmM en de
minneallegorie, populair in de 14e en 15e eeuw. Over Venus in deze tekstcn: De Bree 2005: 13-22.
125 Ongeacht de bijzondere invulling van haar ral, zegt Venus' optreden in de RRmM iets over de
herkomst van de onbekende en naamloze hdd, aangezien cyenus, die personiftzierte liebe, ihre
Autoritit auf die Herrschaft iiber K6nige und liiirsten, die hochsten Reprasentanten wdtlicher
Obrigkeit, beschrankt' (Schnell 1985: 394).
126 Vgl. Schnell 1985: 26-28, 156 vlg., 241.
127 Dor har versuchte hi gerlichte, zegt R.RmM:frm vs. 196 over Miraudijs' verblijf in het godshuis, waar
de held onder meer de veertiende vrucht van de hoem van minnen te plukken heeft, suchten (vs. 699).
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vermoed, 128 een liefdestest vol lange quale (vs . 704) is beslist wat Miraudijs ten
deel valt wanneer hij als monnik .i. swar leven leidt in het klooster (RRmM-fmi vs.
306), een wachtkamer voor de oprechte minnaar, die wordt geacht niet
prematuur te vriene (vs . 711) .
5. De finale. Moment suprême in de roman is de langverwachte vervulling van de
liefde in de harmonie van een huwelijk, feestelijk voltrokken na terugkeer van
de RmM aan het Arturhof. De spontane wijze waarop Clarette in de slotfase
van het toernooi lucht geeft aan haar gevoelens, 129 kan worden beschouwd als
vrijmoedig pendant van Miraudijs' geheime liefdesverklaring aan het begin .
De cirkel van het minneverhaal is rond .
Deze geduld vergende gang van liefdeszaken in de AKmM, waar minne geen gevolg
is van overrompelende schoonheid, vraagt - in onderscheid van wat gangbaar is
in middeleeuwse teksten over fin amor - niet om `personifizierte Liebe als Liebesaggressorin', 13 o maar om een vreedzamer Venus als reisleidster op het pad van
ware liefde . De gewaltaerznne zoals Gottfried deze opvoert in zijn Tristan, moet
derhalve het veld ruimen voor een vriendelijker verschijning, die pas laat en ongewapend aantreedt.
Door strijdmetaforen te mijden, heeft de dichter van de RKmM het overweldigende en dwingende karakter van de liefde gemitigeerd . `Liebe im Bild des Pfeilschusses bedeutet [ . . .] ein sofortiges, mit aller Macht hereinbrechendes Gefiihl,
das kein allm~hliches Anwachsen oder gar verschiedene Abstufungen in der Intensitat der Liebe zulasst', verklaart Renate Kistler .l 31 Heel anders dus komt liefde
tot stand in onze roman, waar niet alleen de metaforische pijl ontbreekt, maar ook
Venus' fakkel als oorzaak van ijIer / Van Claretten minne. Deze brand, die ontstac
nadat Venus haar boem van minnen in Miraudijs' hart had geplant, lijkt hierdoor
vanzelf te ontstaan . Niet dan sporadisch duiken in de RRmM nog `Metaphern des
`Liebeskriegs" op, 132 bijvoorbeeld waar de verteller in een korte `Zeitklage' betreurt
dat die werelt es nu soe trant, / Dat si al laet der minnen bedwan (vs . 684-685) . In het
volgende verspaar is sprake van der minnen eracht, maar anders dan in teksten als
Ferguut, de Vlaamse Rose, Der Minnen hoep en Esmoreit wordt hiermee niet verwezen naar het overrompelende en in aanleg destructieve karakter van de liefde, 133
maar integendeel naar het opbouwend vermogen ervan, tot profijt van de RmM :
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Vgl. Wuttke 2006:140.
Uitgeloofd als prijs voor de winnaar, doet Clarette geen moeite haar opluchting te verbergen
wanneer zij in de zegevierende monnik-ridder haar grote liefde herkent : Doen riep si lude al in een, /
evenwerf eer si gefeen: / Dits hi, flits hi, die wi menen!! Desen willic ende el ne genen!' (vs. 2100-03) .
130 Keller 1998 :19.
131 Kistler 1993
:120 .
132 Kohler 1935 :151 .
133
Dat is iets eerder in de KAmM nog wel het geval, als der minnen tracht de hals over kop verliefde
jonkvrouw Egletine en haar hofdames 's nachts Van minnenpine ende onraste bezorgt (vs . 500-506) .
129
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der minnen eracht / Maect managen coene ende gevet macht (vs . 686-687)!134 Lopen ridders
vanwege de liefde vaak (ook) metaforische verwondingen op, met minne als medicijn te genezen door Venus of vriendin,135 Miraudijs krijgt uitsluitend te maken met
fysieke kwetsuren, telkens te verzorgen door geneeskundige mannen.136
Bij het volstrekt positieve beeld van Venus in de RKmM past blijkens een vertellersterzijde het gegeven, dat de godin als almachtige liefdesinstantie de door
velen begeerde minne van Clarette kan en zal vergunnen aan de held :
Die riddere metten mouwen, dat wet,
Behoeft te hebbene goet geval*,
al hi desa maken al*
In Claretten herre onmare*
Ende selva fijn gemint van hare .
Jahi wel, ons nu Venus*,
Dine hier an heeft bracht aldus!

* zal geluk moeten hebben
* hen allemaal (nl. zijn rivalen)
* van geen betekenis
* als Venus hem dit vergunt
(vs . 733-739)

Volgens deze verzen staat vrouw Venus in liefdeszaken op gelijke voet met Gode en
met onsen Vrouwen, der maget .roeten, tot wie de RmM tijdens het toernooi zal bidden
om bijstand (vs . 2062-67) .137 En zoals we al zagen is het niet onsen foeter Vrouwen,
wier genade Miraudijs nog aanroept bij het betreden van het Woud zonder Genade, maar profane liefde die hem daar sterkt in de strijd, meer zelfs nog dan Gode,
onsen hemelscan Vader (vs . 857) .

Van botsing naar beproeving
Waar menig middeleeuws auteur `die Personifikation `Liebe' zat Verhullung sexueller Begehrlichkeit einsetzt', is het voor de dichter van de RKmM niet `die potentielle Funktion der Liebesgi ttin, menschliche Leidenschaften zu entschuldigen'
die voorop staat.138 Cruciaal in de Vlaamse roman is een fundamenteel andere
functie van Venus . De elders vaak agressieve godin verleent ditmaal als vrouwe
constructief gewicht aan het liefdesthema, hetgeen verband houdt met een nieuwe
134 Ook andere literaire helden ervaren dit, vgl . Óhlinger 2001 : 73-75 (en zie tevens p . 29-36) .
135 Door Minne diu ar.~atinne, zoals de gepersonifieerde liefde ook wel wordt genoemd in Gottfrieds
Tristan, of door `die Frau als Ileilerin' (vgl . 0hlinger 2001 :13-15, 41 en 160-162) .
136 Namelijk : de dwerg Fellon met zijn magische ring (vs. 934-935, 951-956,1004-15,1034-37), een
anonieme meester aan het hof van Egletine (vs. 1207-08), en de moenken van het klooster waar de
held onderdak en verpleging vindt (vs .1749 vlg. ; RRn M frm vs .111-124) .
137 Hemelse hulp in de liefde roept de RmM ook aan in het Woud zonder Genade (4y, God gave mi
tharre minnen ,+poet! vs . 1184), terwijl Clarette naar verluidt hoopt op een edelmoedig ridder (lees: de
held) als echtgenoot, Mach sine verenigen ens hoer God an (vs . 1835) ; `most of the courtly lovers and
ladies pray to the Christian God for help in their secular amorous enterprises, and generally with
succes', aldus Taylor 1981 : 311 . Vgl . ook chnell 1985 :165 .
138 chnell 1985: 393, 364. Kern 1998 : 482 prefereert de term ` ublimierung' boven `Verhullung' .
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focus . Het zijn nu eens niet causa amoris en signa amoris waarnaar de aandacht uit
gaat in het verhaal; primair draait het in de RRmM om de volharding die oprechte
liefde van minnaars vraagt .
Riidiger chnell heeft, in zijn grote studie over hoofse liefde, gewezen op de
mogelijkheid `dass die Personifizierung der Liebe dort verwender wind, wo eire
zene rhetorisch i berhóht und in ihrer Bedeutung hervorgeheben werden soll' . 139
Dichters benutten deze mogelijkheid 'z n Dramatisierung und Veranschaulichung
seelischer Vorgange', en `als Mittel der `Mythisierung' und Idealisierung eines
Liebesverhaltens'.140 Een tegelijk marginale en prominente receptiegetuige in dit
verband is te vinden in de compilatie-RRmM. De samensteller van de Lancelotcompilatie heeft het verschijnen van Venus in de roman opgevat als een signaal van
thematische importantie. Rechts naast de rechterkolom op folio 168Vefs0, waar we
lezen hoe vrouw Venus later dan normaal en met enen boem als instrument haar
opwachting maakt in het verhaal, heeft de compilator ter hoogte van vers 677 een
van de weinige nota-tekens aangebracht die de nochtans lijvige codex rijk is :
Minne. 141
`Although love conquers from without, it immediately establishes itself within
the lover's heart', aldus chultz . 142 Een uitspraak als deze maakt lezers van de
RRmM attent op de ongewone wijze waarop de liefde haar beslag krijgt in de
Vlaamse roman . Hier zien we Venus niet ogenblikkelijk en hartveroverend een
slachtoffer overmeesteren, maar als ambassadrice van fin 'amor rustig en vreedzaam haar bijdrage leveren aan het ontluiken van ware liefde . In het begin van het
verhaal treedt Clarette op als spreekbuis van ridderdeugd, zonder de held met
overweldigende schoonheid hoofd en hart op hol te brengen . Analoog hieraan
acteert Venus even later niet offensief maar dienstvaardig als bode met een boem
van minnen, vruchtdragend symbool van de eigenschappen en ervaringen die ware
liefde doen gedijen, en tevens de sleutel die in Miraudijs' hart der minnen nacht
ontketent. De klassieke liefdesgodin ondergaat aldus een ingrijpende metamorfose.
Doordat zij haar pijlen dit keer in de koker laat, geen liefdeswond toebrengt maar
een milde implantatie verricht in het hart van de held, wordt ware liefde in de
RRmM belicht als niet een botsing maar een beproeving, niet een pijnlijk conflict
maar een moeizame doch moreel verheffende queeste. Een queeste waarin de protagonist zich kan bewijzen als niet door blinde begeerte gedreven, maar door gerechter minnen geïnspireerd liefhebber van Clarette, de scone maar bovenal edele gravin.

139

chnell 1985: 231 . Vgl. ook Bade! 1988: 145 (`la personnification soit un pur sign de littérarité
[ . . .], une garantie de sérieux [ . . .], eest-à-dire un message capital'), alsmede Kern 1998 : 442-446 en
trobel 2002: 321 vlg.
140 chnell 1985 : 391, 392.
141 Dit nota-teken, omlijnd en voorzien van een licht gerubriceerde beginkapitaal, is te bekijken op

http ://www.kb .nl/bladerboek/lancelot/index.html . Vgl. ook mith 2009 : 9 (noot 11) .
142 chultz 2006 :101 .

82

imon mith

Literatuur
Adams, T . : Violent Passion. Managing Love in the Old French Verse Romance . New York
[etc .] 2005 .
Badel, P.-Y . : `Le Poème Allégorique .' In: Grundriss der romanischen Literaturen des
Mittelalters, Vol. VIII/ 1 : La littérature Francaise aux XIVe et XVe siècles . Red . A .
Biermann en D . Tillmann-Bartylla . Heidelberg 1988,139-160.
Bender, K.-H .: 'L'essor des motifs du plus beau chevalier et de la plus belle dame
dans le premier roman courtois .' In: Lebendige Romania. Festschrift fur HansWilhelm Klein . Red . A . Barrera-Vidal e .a . Goppingen 1976, 35-46 .
Besamusca, B . : Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen . Intertekstualiteit in drie
Middelnederlandse Arturromans. Hilversum 1993 .
Besamusca, B.: The Book of Lancelot. The Middle Dutch Lancelot Compilation and the
Medieval Tradition of Narrative Cycles . Vert. Th. ummerfield. Cambridge 2003 .
Besamusca, B ., e .a . (red.) : De boeken van Velthem . Auteur, oeuvre en overlevering.
Hilversum 2009 .
Beuger, L . (vers.) : Wolfram von Eschenbach, Par ival. Amsterdam 2002.
Biernoff, . : ight and Embodiment in the Middle Ages . Basingstoke - New York 2002 .
Bree, F. de : `Venus in de biechtstoel . Over een minnerede in het Haagse Liederenhandschrift .' In: Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 23 (2005), 7-32 .
Bruce, C.W. : The Arthurian Name Dictionary . New York - Londen 1999 .
Bumke, J. : Hoofse cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen. Vert . K.
Hilbers en A. van Hommelen . 2 dln . Utrecht 1989.
Burns, E .J.: Bodytalk. When Women peak in Old French Literature . Philadelphia 1993 .
Burns, E .J . : Courtly Love Undressed. Reading Through Clothes in Medieval French Culture .
Philadelphia 2002.
Buuren, .J
.M van : Der minnen loep' van Dirc Potter. tudie over een Middelnederlandse
A
.
ars amandi'. Utrecht 1979 .
Carroll, C .W. (verf.) : `Lancelot, Part II .' In: Lancelot Grail. The Old French Arthurian
Vulgate and Post Vulgate in Translation. Vol. II. Red . N.J . Lacy. New York Londen 1993,113-238.
CD-rom Middelnederlands Woordenboek en teksten. Den Haag - Antwerpen 1998 .
Chênerie, M.-L . : Le chevalier errant dans les romans arthuriens en vers des XIIe et XIIIe
siècles. Genève 1986 .
Cline, R.H. : `Heart and Eyes .' In : Romance Philolo 25 (1971-1972), 263-297 .
Colby, A.M. : The Portrait in Twelfth-Century French Literature . An Example of the
tylistic Originality of Chrétien de Troyes . Genève 1965 .
Dybel, K. : `L'influence d'Ovide sur le roman arthurien en France (roman en vers et
roman en prose) .' In: Cahiers de lAssociation Internationale des Etudes Francaises 58
(2006), 277-290 .

Vreedzame Venus

83

Economou, G .D .: `The Two Venuses and Courtly Love.' In : In Pursuit of Perfection.
Courtly Love in Medieval Literature . Red. J .M. Ferrante en G .D . Economou . Port
Washington, N .Y. - Londen 1975,17-50.
Gaily, M . : L'intelligence de l'amour d'Ovide a Dante. Arts d aimer et poésie au Moyen Age .
Parijs 2005 .
Gerritsen, W.P . : Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de Middelnederlandse bewering van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten. 2 din .
Assen 1963 .
Gerritsen, W.P . : `Hoofsheid herbeschouwd.' In : Beschaving. Een geschiedenis van de
begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur. Red . P. den Boer. Amsterdam
2001, 81-106 .
Goossens, J., en F. Willaert (ed.) : `De liederen van Jan I. Diplomatische editie .' In:
Queeste, ij/dschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 10 (2003),115-126 .
Grimbert, J.T . : `Cligés and the Chansons : A lave to Love .' In: A Companion to Chrétien de Troyes. Red. N .J. Lacy en J.T . Grimbert. Cambridge 2005,120-136 .
Haan, .M
.J de, e .a . (ed .) : Roman van den Ridderti wetter Mouwen. Utrecht 1983 . Zie
M
.
ook http://www.dbnl .org/tekst/rid001ridd0l 01/index.htm
Haidu, P. : Aesthetic Distance in Chrétien de Troyes Irony and Comedy in `Cligès' and
'Perceval'. Genève 1968.
Hedwig, K. : phaera Lucis. tudien zur Intelligibilitdt des eienden im Kontext der
mittelalterlichen Lichtspekulation . Munster 1980.
Janssens, J., en L. Jongen (ed.) : egher Diengotgaf, Trojeroman. Naar het Wissense
handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 927). 2e dr . Amsterdam 2005 .
J auss, H.R.: `Allegorese, Remythisierung and neuer Mythus .' In : Terror and piel Probleme der Mythenrezeption. Red . M . Fuhrmann . Munchen 1971, 187-209 .
Herdr . in : H .R. Jauss, Alteritdt and Modernitdt der mittelalterlichen Literator.
Gesammelte Aufsdt e 1956-1976. Munchen 1977, 285-307 .
Jung, M .-R.: Etudes sur le poème allegorique en France au moyen áge . Bern 1971 .
Keen, M . : Chivalry. New Haven - Londen 1984.
Keller, H.E . : `Diu gewaltaerinne minne. Von einet weiblichen Grossmacht and der
emantik von Gewalt .' In : Zeitschriftfur deutsche Philologie 117 (1998),17-37.
Kern, M.: Edie Tropfen vow Helikon. ZurAnspielungsre~eption der antileen Mythologie in der
deutschen hofischen Lyrik and Epile von 1180-1300. Amsterdam - Atlanta 1998 .
Kern, M . : `Venus'. In : Lexikon der antileen Gestalten in den deutschen Texten des
Mittelalters. Red. M. Kern e.a . Berlijn - New York 2003, 639-662 .
Kiening, C.: `Personifikation . Begegnungen wit dew Fremd- Verfrouten in mittelalterlicher Literator .' In : Personenbeziehungen in der mittelalterlichen Literator. Red .
H. Brall e .a . Di sseldorf 1994, 347-387 .
Kistler, R.: Heinrich von Veldeke and Ovid. Tubingen 1993 .
Klassen, N . : Chaucer on Love, Knowledge and ight. Cambridge 1995 .
Kohier, E. : Liebeskrieg. Zur Bildersprache der h~fischen Dichtung des Mittelalters . tuttgart - Berlijn 1935.

84

imon mith

Lauffer, 0 . : Frau Minne in chrifttuin and bildender Kunst des deutschen Mittelalters.
Hamburg 1947 .
Léonard, M . : Le `dit' et sa technique littéraire, des origins a 1340. Parijs 1996 .
McCash, J.H. : `Mutual Love as a Medieval Ideal .' In : Courtly Literature. Culture and
Context. elected Papers from the 5th Triennial Congress of the International Courtly
Literature ociety, Dalfsen, The Netherlands, 9-16 August, 1986 . Red. K. Bushy en
E. Koopei. Amsterdam - Philadelphia 1990, 429-438 .
Ménard, Ph . : Le rite et le soothe dans le roman courtois en France au Moyen Age (11501250). Genève 1969 .
Ménard, Ph . : `La déclaration amoureuse dans la littérature arthurienne au XIIe
siècle .' In: Cahiers de Civilisation Médiévale 13 (1970), 33-42 .
Moroldo, A . : `Le portrait dans la poésie lyrique de langue d'oc, d'oïl et de si, aux
XIIe et XIIF siècles .' In : Cahiers de Civilisation Médiévale 26 (1983),147-167 en
239-250.
Morris, R., `The Knight and the uperfluous Lady : a Problem of Disposal .' In:
Reading Medieval tudies 14 (1988),111-124.
Newman, B . : God and the Goddesses . Vision, Poetry, and Belief in the Middle Ages .
Philadelphia 2003.
Niets, M .F . (vert .) : Poetria nova of Geoffrey of Vinsauf. Toronto 1967.
Noacco, C . : `Lumière et éclairage dans les romans de Chrétien de Troyes .' In: Feu et
Lumière au Moyen Age. Travaux du Groupe de Recherches Lectures Médiévales' Université
de Toulouse II. Dl. 1 . Toulouse 1998,181-197 .
Ohlinger, B . : Destruktive `unminne'. Der LebeLeid TodKomplex in der Epik um 1200 iet
Kontext eitgenossischer Diskurse. Goppingen 2001 .
Owen, D .D.R. (verf .) : Guillaume le Clerc. Fergus of Galloway: Knight of King Arthur.
Londen 1991 .
Part, R.P. (verf .) : Geoffrey of Vinsauf Documentum de modo et arte dictandi et versificandi
(Instruction in the Method and Art of peaking and Vers ing) . Milwaukee 1968.
Peters, U . : Dynastengeschichte and Verlvandtschaftsbilder . Die Adelsfamilie in der volkssprachigen Literator des Mittelalters. Tubingen 1999 .
Petit, A . (red.) : La déclaration amoureuse au Moyen Age . Actes du colloque du Centre d tudesMédiévales et Dialectalen de Lille III, Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, 21, 22 et
23 septembre 1995. Lille 1997 (Biera Dire et Biera Aprandre, Revue de Médiévistique 15) .
Polak, L.: Chrétien de Troyes : Cligés . Londen 1982 .
Ritter- antini, L. : `Der golden and der bleierne Pfeil. Die Wonde der Nymphe
Daphne .' In: Jahrbuch der deutschen chillergesellschaft 16 (1972), 659-688. Herdi. in :
L. Ritter- antini, Lesebilder. Essays dur europdischen Literator. tuttgart 1978,112-139.
Rosenberg, .N. (verf.) : `Lancelot, Part I .' In: Lancelot Grail . The Old French Arthurian
Vulgate and Post Vulgate in Translation. Vol. II. Red . N.J . Lacy . New York Londen 1993,1-114.
Ruhe, D .: Le dzeu d'amours avec son paradis. Untersuchungen dur Mythenbildung um Amor
in patantike and Mittelalter . Mi nchen 1974.

Vreedzame Venus

85

ounders, C .J . : The Forest of Medieval Romance. Avernus, Broceliande, Arden. Cambridge
1993 .
chnell, R. : Causa amorf. Liebeskon eetion and Liebesdarstellung in der mittelalterlichen
Literator. Bern - Mi nchen 1985 .
chnell, R . : `Die `hofische' Liebe als `hofischer' Diskurs liber die Liebe .' In:
Curialitas. tudien u Grundfragen der h~fisch-rztterlichen Kultur. Red. J . Fleckenstein.
Gottingen 1990, 231-301 .
chultz, J.A.: The Knowledge of Childhood in the Middle Ages, 1100-1350 . Philadelphia
1995 .
chultz, J.A.: Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of exuality. Chicago
2006 .
mith, . : `Van koning tot kroonprins. Over de structuur van de Roman van den
Ridderti metten Mouwen .' In : 2n onse scole'. Opstellen over Middeleeuwse letterkunde voor
Prof. Dr. Margaretha H chenkeveld. Red. F . de Bree en R. Zemel . Amsterdam
1989,109-141 .
mith, . : `Dat begin vonden Ridderti metten Mouwen .' In : Voortgang, jaarboek voor
de neerlandistiek 12 (1991),151-179 .
mith, .: "Der minnen Gracht' . Over de thematiek van de Roman van den Ridderti
metten Mouwen .' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 13 (1992), 37-63 .
mith, . : `Mouw - minne - maunch . Over het attribuut van de ridderti metten
mouwen .' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 22 (2004), 31-70.
mith, . : `Een martiale monnik. Over moniage, tenue en toernooi in Die Ridderti
metterMouwen .' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 23 (2005), 33-90 .
mith, . : `Eenzame Egletine . Over een slapeloze vrouw in De Radder met de Mouw.' In:
'Doer omme lachen die liedti'. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree.
Red. T. van trien en R . Zemel. Amsterdam - Munster 2005, 23-30 .
mith, . : `Een vermakelijk verhaal . Over humor in Die Ridderti metten Mouwen .' In :
Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 25 (2007), 7-66 .
mith, . : `Ywein metten /ybaerde. Over een curieuze episode in Die Ridderti metten
Mouwen.' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 26 (2008), 29-73 .
mith, . : Ware minnaars en valse vrijers . Over de liefdesthematiek in Die Ridderti
metten Mouwen.' In : Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 27 (2009), 7-23 .
mith, .: De grieven van Galyas. Over een gerechtelijk duel in Die Ridderti metten Mouwen .
Amsterdam - Munster 2010.
mith, .: `Tristan - Lancelot - Miraudijs . Over drie minnaars in Die Ridderti metten
Mouwen.' In : Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 29 (2011), 7-28 .
pearing, A.C .: The Medieval Poet as Voyeur. Looking and Listening in Medieval LoveNarratives. Cambridge 1993 .
tempel, B.M. van der : De vrouw in onze Britsche romans. Amsterdam 1910 .
tewart, D .E . : The Arrow of Love. Optics, Gender, and ubjectivity in Medieval Love
Poetry. Lewisburg - Londen 2003 .
trobel, A. : `Grant senefiance a': Allegorie et littérature au Moyen Age. Parijs 2002.

86

imon mith

tuip, R . (vers .) : Cligès Een roman over liefde en list. Hilversum 2003 .
Taylor, R. : `The Figure of Amor in the Old ProvenCal Narrative Allegories .' In :
Court and Poet. elected Proceedings of the Third Congress of the International Courtly
Literature ociety (Liverpool 1980 . Red . G . . Burgess e .a. Liverpool 1981, 309-317 .
Tinkle, T . : Medieval Venuses and Cupids. exuality, Hermeneutics, and English Poetry .
tanford 1996 .
Trachsler, E . : Der Weg im mittelhochdeutschen Artusroman . Bonn 1979 .
Verhuyck, P ., en C . Kisling (verf .) : Marie de France. De laic. Liefdessprookjes uit de
twaalfde eeuw. Amsterdam 2009 .
West, G.D . : An Index of Proper Names in French Arthurian Prose Romances. Toronto
1978.
Willaert, F. : `Een dichter te paard . De minnelyriek van Jan I van Brabant .' In :
Queeste, tj/dschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 10 (2003), 97-114.
Wright, M.L . : `Heart Economies : Love Tokens and Objects of Affection in
Twelfth-Century French Courtly Literature.' In: Li premerains vers'. Essays in
Honor of Keith Bushy . Red . C .M . Jones en L.E . Whalers. Amsterdam - New York
2011, 557-566 .
Wuttke, U . : `Een Minneritten als Monch? Eine Episode des mittelniederl,ndischen
Artusromans De Ridder metten Mouwen aus icht der Genderforschung.' In :
Queeste, tijdschrft over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 12 (2005),1-17 .
Wuttke, U . : "Clarette, die nine vaect' . Die Darstellung der Protagonisten im
mettelneederlandeschen Roman De Ridder metten Mouwen.' In : Queeste, tj/dschrft
over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 13 (2006),130-153 .
Zemel, R.M.T . : Op doek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergus en de Middelnederlandse
Ferguut. Dl. 1 (neet verder versch.) . Amsterdam 1991 .
Zemel, R . : The Quest for Galiene . A study of Guillaume le Clerc's Arthurian Romance
Fergus'. Amsterdam - Munster 2006 .

Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 30 (2012), 87-112

Valentijn ende Oursson
Auteur, vertaler, censor en doelgroep

Willem Kuiper

Abstract - In the 2010 issue of this yearbook Voortgang I have explained why and how I got involved
in the late medieval French Histoire de Valentin et Orson and its early sixteenth century translation
into Dutch: Die historie van Valentijn ende Oursson . ince then e lot of progress' had been made.

Editions of both the French source and the Dutch translation have been published in print and on the
Internet, so now it is possible to compare them and to analyse the policy of the Dutch translator and the
early seventeenth century censor Maximiliaan van Eynatten. Considering the changes he made, the translator was not writing for an audience that was married (for reasons other than love) but foryoung people
for whom marriage was something special, that ought not be downplayed . In the eyes of the censor, sorcery,
love and intimacy were not good for his intended public, schoolboys, and he removed as much of that as
possible . Yet his `remaniement' is not to be neglected.'

`Veritablement nous trouvons aux croniques anciens'
Met deze woorden begon een laat-middeleeuwse anonieme Franse auteur aan een
roman over een tweeling, Valentie en Orson genaamd, die een ongekende populariteit genoten heeft, niet alleen bij zijn verschijnen, maar ook in de daaropvolgende
eeuwen . Het boek werd tot in het begin van de negentiende eeuw `praktisch' ongewijzigd herdrukt, verkocht, uitgevent, geleend, voorgelezen en gelezen .2 Daarnaast werd het als toneelstuk op de planken gebracht, als opera gezongen en er
zal ook wel een poppenkastvoorstelling van gemaakt zijn . 3 Wie die auteur was,
waarom hij deze roman schreef, voor wie, met welke intentie en verwachting, wij
weten het niet . 4 Het oudste bekende exemplaar is een druk uit 1489 uit de werkplaats van Jacques Maillet te Lyon .

1 Dit artikel draag ik op aan de anonieme donoren dankzij wie ik in 2011 in het 0MC te Haarlem
voor de tweede keer in mijn leven aan beide ogen hoornvliestransplantaties kon ondergaan . Amand
Berteloot, Geert Claassens, Piet Franssen, Hella Hendriks, Jelle Koopmans, asja Koetsier, Conchita
Romans van chaik, Josh Tyra en Roel Zemel dank ik voor hun correcties en commentaar op de
concept-versie. Het genoemde artikel kan via Neder-L on-line gelezen worden .
2 Valentie et Orson . An Edition and Translation of the Fifteenth-Century Romance Epic. Edited and translated by hira chwam-Baird . Tempo 2011 . Medieval and Renaissance Texts and tudies 372, Appendix A : Editions, somt 50 drukken op, waarvan het bestaan bekend is, ook al is de bewaarplaats
soms onbekend . Zij gaat niet in op de vraag hoe representatief die vijftig drukken zijn voor de
drukgeschiedenis van Valentie et Orson.
3 De Engelse vertaling haalde zelfs de twintigste eeuw .
4 Ik constateer een overeenkomst in `stijl' met de aan David Aubert toegeschreven roman Olivier de
Cantille etArtus d'Agarbe, die naar men denkt (kort) vóór 1472 geschreven werd .
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Over Valentie et Orson bestaat nauwelijks secundaire literatuur. Negentiende-eeuwse
literatuurwetenschappers konden maar heel weinig waardering opbrengen voor
deze in hun ogen overrijpe, oeverloze, breedsprakige, kakelbonte, heterogene en
qua compositie onevenwichtige romans d'aventure . 5 Hun bewondering ging uit
naar de compacte, homogene, stijlvaste chansons de geste en romans in verzen, 6
met als gevolg dat er pas onlangs een moderne editie verscheen van Valentie et
Orson, en er nog altijd geen moderne editie bestaat van vergelijkbare prozaromans
als Dieudonné de Hongrie, Jourdain de Blaves, Olivier de Cantille et Artur d Algarbe en
L'histoire de Maugis d'4ygremont et de Vivian son frere, romans waarvan wij weten dat
zij destijds zéér tot de verbeelding gesproken hebben .?
De enige literatuurwetenschapper - bij mijn weten - die zich serieus in Valentie
et Orson - en de Engelse vertaling ervan door Henry Watson (ca. 1510) - verdiept
heeft, is de Amerikaan Arthur Dickson . 8 Dicksons studie heb ik met bewondering
gelezen en ik heb mij verbaasd over de gedetailleerdheid en de reikwijdte van zijn
observaties .

Het archetype van

Valentie et Orson

Omdat er geen handschrift en ook geen oudere druk bekend is dan die van Jacques
Maillet gaan Dickson, en in zijn voetspoor chwam-Baird, ervan uit dat Maillet
1489 de editio princeps is . ~ chwam-Baud legt in haar inleiding uit dat de weerstand tegen de boekdrukkunst - die niet ten onrechte als een grote bedreiging
voor het traditionele schrijvershandwerk werd ervaren - bij het gilde van kopiisten en boekverluchters in Parijs zo groot was dat `artificialiter scribere' het eerst
van de grond kwam in steden die geen universiteit binnen hun muren hadden en
die dicht bij Duitsland lagen ; immers daar kwam de expertise vandaan . 10
Wie onwetend is over hoe de drukpers haar intrede in Frankrijk deed, zou een
andere reden kunnen bedenken waarom Valentie et Orson in Lyon gedrukt werd: de
stad komt er tweemaal in voor : In hoofdstuk 15 roept hertog avorijn van Aquitanien de hulp in van koning Pepijn van Vranckrijck omdat zijn stad belegerd wordt
door de Groenen Ridder die avorijns dochter, de schone Fesone, tot vrouw wenst
5 Daarom is het niet mogelijk hier een samenvatting van de roman te geven . Wie de roman (nog) niet
in Neder-L gelezen heeft (http ://nederl.blogspot.nl/search/label/Valentijn%20ende%200ursson) , kan
zich een indruk van de inhoud vormen middels de concordans die is opgenomen als bijlage bij dit
artikel.
6 hira chwam-Baud 2011, p. ix-x .
7 Voorbeeldig voor dringend gewenst onderzoek is : arah Baudelle-Michels, Les avatars d'une chanson
degeste. De Renaut de Montauban aux Quatre fits Aymon. Paris 2006 .
8 Arthur Dickson, Valentine and Orson. A study in Late Medieval Romance . New York 1929; Valentine
and Orson. Translated from the French by Henry Watson . Edited by Arthur Dickson . London 1937 .
Early English Text ociety 204.
9 Dickson 1929, p . ix veronderstelt dat de tekst tussen 1475 en 1489 geschreven werd.
10 `The incunabulum', p. xvii.
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te hebben, waarmee automatisch stad en land de wet van Mahom zullen aannemen .
Maar als Pepijn hem te hulp wil schieten arriveert er een bode die hem meedeelt
dat zijn stad Lyon wordt aangevallen door de araceense koning Lampatris . Op
advies van zijn pairs schiet Pepijn Lyon te hulp, met als doorslaggevend argument :
het hemd is nader dan de rok. Later in het verhaal zal koningin Berthe als zij wordt
belaagd door koning Artes van Bertangien samen met de nog jonge en kwetsbare
Carolus haar toevlucht zoeken in Lyon . 11 Door de eigen stad een rol te laten spelen
in de roman maak je hem als drukker / uitgever / boekverkoper interessanter voor
je lokale markt - denk aan de Gulden Boom-scène in Marren van Nieumeghen .
Van Jacques Maillet weten wij dat Talentin et Orson zijn eerste boek was . 12 Maar was
het ook de editio princeps van deze roman?
chwam-Baud geeft in haar editie een opsomming van alle haar bekende (her)drukken van Talentin et Orson, de oudste zijn :
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21

Jacques Maillet, Lyon 1489
Jacques Arnoullet, Lyon 1495
Martin Harvart, Lyon 1505
Michel le Noir, Paris s .d . (ca . 1515)
La veufve fee Jehan Trepperel et Jehan Jehannot, Paris s .d . (ca .
Olivier Arnoullet, Lyon 1526
Olivier Arnoullet, Lyon 1539
Alain Lotrian, Paris s .d. (ca. 1540)
Alain Lotrian et Denis Jabot, Paris s .d.
Jean Bonfons, Paris s .d. (ca. 1550)
La feuve fee Jean Bonfons Paris s .d . (ca . 1569-1572)
Nicolas Bonfons, Paris s .d.
Benoist Rigaud, Lyon 1579
Benoist Rigaud, Lyon 1590
Lyon 1591
Nicolas et Pierre Bonfons, Paris s .d. (ca . 1595-1600)
Jean Bogard, Leuven 1596
Pierre Rigaud, Lyon 1605
Troyes 1613
Nicolas I Oudot, Troyes 1614
Jean Huguetan, Lyon 1615

1511-1525)

De volgende 29 bewaard gebleven herdrukken verschijnen in de steden Rouen en
Troyes, de laatste twee herdrukken in Montbéliard en Epinal, beide gedrukt in
1846 [ -B 49 en 50] .

UvA-collega Jelle Koopmans wees mij erop dat hier Laon bedoeld kan zijn, de hoofdstad van het
Frankrijk van Pepijn, waar Berthe vandaan kwam .
12
`The incunabulum', p . xvii.
11
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Een stad die gelet op de inhoud van Valentin et Orson in deze opsomming ontbreekt
is Orléans . Als er één stad in aanmerking komt als bakermat van Valentin et Orson en misschien ook wel als geboortestad van de auteur - dan is het Orléans, immers
het begin van de roman (de hoofdstukken 1-13) speelt zich af in het bos nabij Orléans . Daar bevalt Belesante van haar tweelingzonen Valentijn en Ourson . Daar
wordt haar ene zoon door een wilde beer meegenomen, en het achtergelaten andere
kind wordt gevonden door niemand minder dan koning Pepijn van Vranckrijck .
Daar wordt de geroofde zuigeling door de welpen van de beer, voor wie het als
voedsel bedoeld was, liefdevol als een broertje ontvangen . Daar zal later de jongvolwassen Oursson [lett . beertje] alias de Wildeman het bos van Orléans terroriseren. Zelfs koning Pepijn is niet in staat deze Wildeman te overwinnen . Hij mag
blij zijn dat hij de confrontatie overleeft! Alleen de vondeling, die door zijn pleegvader naar zichzelf Valentijn [lett . hij die krachtig is] 13 genoemd is, kan de Wildeman
ertoe brengen zijn levenswijze op te geven, niet wetend dat hij zijn broer is . Misschien refereert de auteur hier aan een agressieve zonderling die zich ophield in
de bossen rond Orléans?
Maar er is meer . Koning Pepijn wordt in deze roman bijgestaan door zijn `douze
pers', de `Twaelf Genooten' . Wie dat allemaal zijn, wordt ons niet verteld, alleen
de belangrijksten worden enkele keren genoemd . De eerste pair lijkt Miljoen
d'Angler te zijn, een schoonzoon van Pepijn, maar nergens wordt ons verteld met
welke dochter van Pepijn deze Miljoen gehuwd is . 14
Na Miljoen d'Angler volgen als tweede en derde pair hertog ampson van Orliens [or. anson d'Orleans], die als wapenteken op zijn schild voert `eenen silveren
Beir' [or. eng ours d'argent] en diens zoon Gamier, graaf van Vendomme [or.
Gerva(i)z de Wandomme] .15 Ook dit pleit voor Orléans als bakermat van Valentin
et Orson, maar nu komt het: anson d'Orléans en Gervais de Vendóme zijn geen
epische helden die wij kennen uit de wereld van het chanson de geste en het reperto-

De naam Valentin kan ontleend zijn aan de Legenda aurea, een boek dat de auteur gekend moet
hebben gezien de ontleningen die hij eraan doet . In de etymologie van de naam van de heilige Valentinus [XLII] in de editie van Maggioni lezen wij : Valentinus dicitur quasi ualorem tenens, hoc est
in sanctitate perseuerans. Vel dicitur Valentmes quasi nalens tyro, id est miles Christi . Miles dicitur
nalens qui nunquam cecidit, fortiter ferit, se ualenter defendit, potenter uincit ; (Vol. I, p . 265) . Deze
etymologie past Valentin als een handschoen .
14 In het begin van de roman, als Valentijns pleegvader - in het Frans een `escuier' (schildknaap), maar
door de vertaler opgewaardeerd tot `ridder' - in hoofdstuk 10 de dan twaalfjarige Valentijn aan het hof
aflevert ter vervolmaking van zijn opvoeding, heeft Pepijn naast zijn zoon Carolus ook een dochter
Engletijne, van dezelfde leeftijd als Valentijn . Zeer tegen de zin van haar broers Hanefroy en IIendrick
vindt Pepijn het goed dat Engletijne en Valentijn op voet van gelijkheid met elkaar omgaan . Natuurlijk
wordt Engletijne smoorverliefd op Valentijn, maar die gaat hier niet op in en bewaart een zekere
afstand . Engletijnes naam valt voor het laatst in hoofdstuk 21 als Pepijn achter de identiteit van Valenlijn en Oursson gekomen is . Wij weten dus niet of zij gehuwd is, laat staan met wie .
15 Als Valentijn gedoopt wordt, krijgt hij peters en meters . Na de koningin van Vranckrijck wordt
alleen de hertogin van Orléans `met name' genoemd .
13
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rium van André Moisan . 16 En evenmin komen zij in de geschiedenisboeken voor . . .
Hetzelfde geldt voor de zilveren beer. Wat ik inmiddels wél te weten ben gekomen is dat Orléans een apanage was van de koning van Frankrijk, een hertogdom
dat gegeven werd aan de jongere broer van de koning van Frankrijk om in zijn
levensonderhoud te voorzien : `ad panera'. Dit verklaart de hoge positie in de
roman van de hertog en de hertogin van Orléans, maar waar komen die eigennamen vandaan? En waarom werd deze roman nooit in Orléans op de pers gelegd,
waar sedert 1490 boeken werden gedrukt? 17
Omdat Jelle Koopmans en ik er geen weet van hadden dat er door
Baird aan een editie van

Valentin et Orson

hira

chwam-

gewerkt werd, waren wijzelf doende een

kritische editie te bezorgen van Maillet 1489 . 18 Anders dan

chwam-Baud hebben

wij ook andere drukken geraadpleegd en naar variante lezingen gezocht . Wij hebben de druk van Maillet integraal vergeleken met de druk van Yves Girardon,
Troyes s .d . [ -B 34] en voor een substantieel deel van de roman vergeleken met :
La veufve feu Jehan Trepperel et Jehan Jehannot, Paris s .d. (ca. 151 1-1525) [ -B 5]
Nicolas et Pierre Bonfons, Paris s .d . (ca. 1595-1600) [ -B 16]
Jean Huguetan, Lyon 1615 . [ -B 21] 19
Het resultaat van dit collatiewerk was dat de jongere drukken soms tekst bevatten
die in twee of meer drukken voorkomt - en dus geen incidenten zijn - die niet in
Maillet staat en desondanks zeer authentiek overkomt . Hierbij moet men zich realiseren dat elke herdruk een iets kortere tekst biedt dan de vorige. 20 Extra tekst is
dus een anomalie . Het vreemde is dat de drukken die met elkaar overeenstemmen
voortdurend verspringen . Je krijgt gaandeweg de hoofdstukken de indruk dat Trepperel, Bonfons, Huguetan en Girardon onafhankelijk van elkaar teruggaan op een
niet bewaard gebleven oertekst, waarop ook Maillet teruggaat .21

A . Moisan, P4ertoire des noms propres de personnes et de lieux eités dans les chansons de geste franfaises et les
oeuvres étrangières dérivées. 5 Vol . Genève 1986. Gervais de Vendóme komt helemaal niet voor, anson
d'Orléans enkel en alleen in de Roman de Charlemagne van Girart d'Amiens, en is daarin waarschijnlijk
dezelfde als de wél bekende anson de Bourgogne . Mijn vermoeden is dat de auteur heiligennamen
gebruikte.
17 http ://fr.wikipedia .org/wiki/IIistoire de l%27imprimerie %C3%AO Lyon [geraadpleegd op 21
september 2012] alsook : Beate Hecker, Julien Macho, Esope. Eingeleitet und herausgegeben nach der
Edition von 1486. Hamburg 1982, p. XVII-XXII, `Der Buchdruck und sein Beginn in Lyon' . UvAcollega en boekwetenschapper Paul Dijstelberge vertelde mij dat Lyon een typische `open' handelsstad was . Orléans daarentegen was een `gesloten' stad, waar vooral, zo niet haast uitsluitend wetenschappelijke teksten werden gedrukt . De UBA UvA bezit geen enkel contemporain boek gedrukt in
Orléans dat `populair' genoemd kan worden .
1s
Een integrale diplomatische editie van Maillet van mijn hand is gth tegreerd in een synoptische kritische `studie' editie van de oudste bewaard gebleven Nederlandse drukken, die als feuilleton gepubliceerd werd in Neder-L : http ://nederl .blogspot.nl/search/label/Valentijn%2Oende%200ursso n
19 Incidenteel met: Jacques Oudot, Troyes 1698 [ -B 38] en Pellerin et Cte, Epinal 1846 [ -B 50] .
20 Deze voortdurende bekorting vindt men ook in de Engelse en de Nederlandse vertaling .
21 IIet is er nog niet van gekomen een stemma te maken op basis van deze plus-passages .
16
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Maillet drukte Valentin et Orson in 1489. De auteur van deze roman gebruikte
vrijwel zeker als een van de vele bronnen die hij in zijn roman verwerkte, een bewerking van Cléomadès, een roman in verzen geschreven door Adenet le Roi ( gest.
ca. 1300) . Dit verhaal is zowel in handschrift overgeleverd als in druk : Le Cheval
volant en bois, Guillaume Leroy, Lyon ca . 1480.22 Dat is ongeveer negen jaar vóór
de druk van Maillet, maar acht jaar na de introductie van de boekdrukkunst in
Lyon in 1472 . Kortom, het is allerminst zeker dat Maillet de eerste drukker was
die Valentin et Orron op de pers legde .
Of er een handschriftelijke versie geweest is, zoals van Le Cheval volant en bois,
durf ik niet te veronderstellen. Maillet biedt een zuivere tekst en maakt weinig zetfouten. Toch zitten er rare fouten in sommige eigennamen,23 notoire probleemgevallen voor elke kopiist / zetter. Enkele sprekende voorbeelden : `Renyer Montabay'
voor Renaut de Montauban, `vrayement' voor de naam van een arazijn, vermoedelijk *Braymont, `Monemarche' voor vermoedelijk Danemarche, `Cretophe' voor
vermoedelijk Christopolis, ` aline' voor het elders correct gespelde `Falizee' en `Armignat' voor Armagnac . Dit soort fouten doet mij eerder denken aan handgeschreven kopij (manuscript) dan aan een handschrift (codex) dat als kopij dienst deed .

De Nederlandse vertaling
Weten wij van de Engelse vertaling dat hij door Thomas Watson gemaakt werd in
opdracht van Wynkyn de Worde - naar Dickson vermoedde tussen 1503 en 1505,
maar chwam-Baird maakt daar ca . 1510 van - van de Nederlandse vertaler weten
wij helemaal niets . Ik houd het erop dat hij een Antwerpenaar was, die zijn vertaling
schreef in het eerste kwart van de zestiende eeuw, maar dit is niet op archivalia gebaseerd. De oudste vermelding van de Nederlandse vertaling staat in een inventaris
uit 1 569 van een Kortrijkse boekhandelaar, die een exemplaar bezat dat in 1557
gedrukt was door Jan II van Ghelen. 24 Mogelijk was dit een herdruk van een exemplaar dat zijn vader, Jan I van Ghelen, drukte, die tussen 1519 en ca . 1540 actief was . 25
Die vertaling is niet ongeschonden overgeleverd . De oudste bewaard gebleven
druk dateert van 1657 en werd gedrukt door Jan Jacobszoon Bouman te Amsterdam .
Alle drukken daarvoor zijn stukgelezen of op een of andere manier verloren gegaan .
De druk van Bouman is zichtbaar en controleerbaar geredigeerd door een zevenCheval volant en bois. Edition des deux mises en prose du Cleomadès d'après le manuscnt Paris,
BnF fr .12561 et l'imprimé de Guillaume Leroy (Lyon, Ca . 148O . Edition critique par Fanny Maillet
et Richard Trachsler. Paris 2010 . Textes littéraires du Moyen Age,14 .
23 En met de eigennamen zelf is ook iets aan de hand . Moisan heeft Valentin et Orson niet
geëxcerpeerd, en nogal wat namen zijn niet of moeilijk terug te vinden . Inmiddels ben ik begonnen
met het invoegen van de eigennamen in het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire
Teksten (REMLT) : h ttp://cf.hum .uva.nl/dsp/scriptamanent/remli/remltindex .htm
24 Een choon en Wonderlyke Historie van Valentyn en Oursson . Middelburg [1978] .
25 http://www.biblianeerlandica.be/php/stdpagina .php?naam=biografiee n
22
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tiende-eeuwse kopijvoorbereider . De middeleeuwse taal is in spelling en syntaxis
aangepast aan wat in Amsterdam rond het midden van de zeventiende eeuw gebruikelijk was : bijvoorbeeld een letter `k' in plaats van de letter `c', veel meer hoofdletters en veel meer tegenwoordig deelwoorden : `Valentijn dat gedaen hebbende'
in plaats van `Doe Valentijn dat gedaen hadde' en veel apokope : `en' in plaats van
`ende', `heb' voor `hebbe', `had' voor `hadde', `om' voor `omme' enzovoort . Een
andere hebbelijkheid is dat de kopijvoorbereider heel lange volzinnen maakte van
oorspronkelijk kortere zinnen. Zo kon hij al samenvattend inkorten . Als je de
redactie-Bouman vergelijkt met de druk van Maillet en die van Verdussen, de Antwerpse drukker van de ingekorte versie, dan zie je dat Bouman - of zijn voorganger
-regelmatig in het begin van een hoofdstuk de tekst van Maillet samenvat om pas
later over te gaan op een `vertaling' in de huidige zin van het woord . Want hoe
aantrekkelijk boekdrukkers het verhaal over de twee gebroeders ook vonden, de
omvang van de roman maakte het boek (te) duur. En vandaar dat elke herdrukker
trachtte de roman wat in te korten opdat de roman betaalbaar bleef en met wat
houtsneden opgelicht kon worden . 26 Dat waren overigens geen speciaal voor de
roman vervaardigde houtsneden, noch in Frankrijk, noch in Engeland, noch in de
Nederlanden, maar `factotums': min of meer toepasselijke houtsneden .27

Censuur
Anders dan Thomas Watson - wiens vertaling ik nog niet gelezen heb, maar waarvan ik wel enkele gevoelige passages heb bekeken - paste de Nederlandse vertaler
zelfcensuur toe . De amoureuse archevesque van Constantinopolen, die in de
hoofdstukken 2-9 geportretteerd wordt als een omhooggevallen ridder, aan wie
door de onnozele keizer van Griecken veel te veel macht werd toevertrouwd, is
door de Nederlandse vertaler veranderd in een `Valschep Ridder' . Zijn status als
kerkvorst wordt volledig verzwegen. Een andere passage waar de Nederlandse
vertaler zelfcensuur toepast, vinden wij in hoofdstuk 11 [mijn editie] .28
Op desen selven dagh quam daer een arm man voor den coningh, gequetst ende bebloet, leggende : `Heer coning, ick moet u edeiheyt klaghen over desen Wildeman, die
in 't bosch loopt, van 't gewelt dat hy my gedaen heeft:29 Alsoo ick door 't bos soude
gaen, [met] mijn wijf, hebbende spijse ghekocht voor dele weecke, soo is den Wilde26

Dat inkorten was een fluitje van één cent aangezien zo'n beetje alles in Valentin et Orson dubbel
gezegd wordt .
27 Zoals je die ook in inferieure Power
Point-presentaties tegenkomt.
28 http ://nederl .blogspot.nl/2012/02/valentijn-ende-oursson-hoofdstuk-11 .html
29 [Maillet] i auint vng jour que vng poure vint au roy tout naure et senglet et luy dit. ire ie me plains a
vous du sauuaige . [Verdussen] Op desen selven dagh soo quam daer een arm Man voor den Coninck
gequetst ende bebloet segghende: I-leer Conjnck ick moet u Edelheydt daghen over desen Wildeman
die in't bosch loopt 1 van't ghewelt dat hy my gedaen heeft /
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man daer ghekomen ende heeft de spijse genomen tegen mijnen danck ende heeftse
gegeten .30 Ja dat meer is, hy heeft mijnen wijf genomen tegen mijnen dank ende zijnen
wil daer mede gedaen ende my geslagen!' 3 i
Doen seyde de coning Pepijn : ` egt my vrient, waer af beldaeght ghy u meer : van u
spijse of van u huysvrouwe?'32
`By mijndec trouwen,' seyde den man, `van mijn wijf, want dat spijt my meer dan
alle mijn spijse!' 33
`Ghy hebt recht,' seyde den coning, `gaet int hof ende set u kosten in 't geschrifte,
soo vele ghy verlooren hebt, 't sal u betaelt worden .'34
Door twee woorden uit de brontekst weg te laten heeft de vertaler deze passage
een volstrekt andere lading gegeven . Het gaat om de zin: `et qui plus est il a prins
ma femme et en a fait deux fois a sa voulente .'
Evenals in de brontekst komt de man gewond en bebloed klagen, maar anders
dan in de Nederlandse vertaling vermeldt de Franse tekst nergens dat de man geslagen is . De Nederlandse vertaler voegt dit toe ter verduidelijking, iets wat hij
vooral in het begin van de roman regelmatig doet. Misschien doet hij het hier ook
om de koning ervan te overtuigen dat niet alleen zijn echtgenote geleden heeft
onder de Wildeman .
Wie wat langer meeloopt in de literatuur van de Middeleeuwen zal in de Franse
brontekst humor ontwaren . In de Nederlandse vertaling is die verdwenen, en naar
ik vermoed bewust .
Middeleeuwse humor wijkt soms sterk af van de onze en is daarom moeilijk
herkenbaar als er niet bij verteld wordt dat er iets is waarom gelachen wordt . 35 Wat
deze passage hilarisch maakt in plaats van tragisch is `deux fois' . Dat deze Wildeman zich aan een vrouw vergrijpt, is in de ogen van de lezer begrijpelijk, dat hij
30

[Maillet] car ainsi comme le boil ie passoye moy et ma femme en portant pour la prouision de nostre
vie pain frommaige et chair et autres vieres . le sauuaige est venu qui tout nous a oste et menge. [Verflussen] alsoo ick door dat Bosch Boude gaen mijn wijf hebbende spijse ghekocht voor den weke / soo
is den Wildeman daer gecomen / ende heeft de spijse genomen tegen mijnen danck ende heeftse
gheten /
31 [Maillet] et qui plus est it a prins ma femme et en a fait deux fois a sa voulente . [Verflussen] jae dat
meer is / by heeft mijn wijf ghnnomen teghen mijn danck / ende zijnen wil daer mede gedaen / ende
my geslagen .
32 [Maillet]
Or me fly ce dit le coy de quoy te desplaist it plus ou dauoir porde tos vieres ou de to femme .
[Verflussen] Doen soo seyde den Coninck Pepijn : eght my vriendt waer af beklaeght ghy u meer van
uwe spijse oft van uwer hugs-vrouwe .
33 [Maillet] Par ma foy sire ce dit le bon homme de ma femme suis trop plus desplaisant
[Verflussen]
By mijndec trouwen (seyde den man) van mijn wijf want dat spijdt my meer dan al mijn spijse.
34 [Maillet] Tu a droit dit le coy. or ten va en ma court et may a pris la perse car renduo te sera.
[Verflussen] Ghy hebt recht seyde den Coninck : gaet in't Hof ende set u costen in't geschrifte / soo
vele gy verloren hebt Bal u betaelt worden .
35 Dit maakt humor-onderzoek gebaseerd op het zoeken naar woorden die `lachen' betekenen zo
onbetrouwbaar.
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zich aan de vrouw van een arme man vergrijpt is al een stuk minder begrijpelijk,
immers zij kan onmogelijk aantrekkelijk zijn . Maar dat hij zich tweemaal aan haar
vergrijpt, maakt de verkrachting ridicuul, omdat alleen een idioot zoiets doet . De
angstaanjagende onoverwinnelijke Wildeman stapt van zijn voetstuk en maakt
zichzelf belachelijk . 3G Wat de vrouw van dit alles denkt, is volstrekt niet belangrijk .
Ook Belesante wordt niets gevraagd als keizer Alexander haar hand vraagt . Wij
hebben geleerd aandacht, begrip en medeleven te hebben voor het slachtoffer van
een misdrijf. Middeleeuwse mensen dachten daar heel anders en vaak tegenovergesteld over : het slachtoffer is een sukkel .

De gevaarlijke vrouw
Geen censuur maar aanpassing zijn twee rode lijnen die de vertaler in zijn tekst
vlecht . Om te beginnen normaliseert hij de omgangsvormen naar `zijn' wereld,
omdat de hoofdpersonen in de roman een voorbeeldfunctie voor zijn lezers hebben . Ook buigt hij bewust de man-vrouw relatie om: de vrouw behoort onderdanig
aan de man te zijn . Eén voorbeeld: als in hoofdstuk 24 de reus Faragus Valentijn,
de aanstaande echtgenoot van zijn zuster Escleremonde, en Oursson met list en
bedrog gevangen genomen heeft en hen dreigt te doden tenzij zij hun geloof afzweren, dan laat de vertaler Escleremonde zeggen :
`Broeder,' seyde Escleremonde, `ick behoor u te obedieren in alle saecken die redelijck zijn, maer bedwanck doet dickwils quaet doen .'
In de brontekst stond minder gehoorzaam [editie Koopmans/Kuiper] :
« Frere », dist Esclarmonde, « obeyr me co[n]vient a oostre commandement . Car it se
fault deporter et passer legierement de la chose que on ne peelt avoir : la ou force contraint droit n'a point de verte . Car necessité fait souvent mauvais marché prendre . »
Ten slotte waarschuwt hij meer dan eens zijn (mannelijke) lezers voor de vrouw
als gevaarlijk en wispelturig creatuur . Dit laatste ontbreekt volledig in de Franse
brontekst. Niet dat de auteur zijn mannelijke hoofdpersonen zich niet laat verbazen
over waartoe een vrouw in staat is, maar zonder expliciete afkeuring .
Ik geef twee voorbeelden . Als Valentijn in hoofdstuk 16 afscheid neemt van
Engletijne dan heeft zij hem haar liefde verklaard . Valentijn gaat hier niet op in,
zogenaamd omdat hij haar niet waardig is . Hier jokt Valentijn, want hij bekent
Engletijne dat hij op zijn huid tussen zijn schouders een gouden kruis draagt .

Zoals Oursson zich ook belachelijk maakt in hoofdstuk 13, als hij voor het eerst wijn drinkt en
stomdronken wordt. Vice versa gedraagt elke dronkenman zich als een `wildeman' . Vandaar dat `In
de Wildeman' in de zestiende eeuw een zeer gebruikelijke naam was voor een herberg waar wijn getapt
werd, met een wildeman als uithangbord .
36
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Engletijne heeft voldoende verhalen gehoord om te weten dat dit betekent dat de
drager een koningskind is, dat geboren werd buiten de beschaafde wereld . Nogal
los van de brontekst laat de vertaler de afgewezen Engletijne tot bezinning komen :
Aldus sittende in haer kamer so heeft sy haer bedacht dat een coninghs dochter niet
en behoort haer seleen also over te geven, maer hert ende sinne daer in te setten om 't
bloes van Vranckrijck in eeren te houden.
In de brontekst is het laatste woord aan Valentijn, en dat bleef onvertaald:
Et lots commenCa a considerer que amour de femme est forte chose et merveilleuse,
car been voet que, s'i luy plaisoit, Esglentine, la felle du toy Pepfin, s'en yroit avec luy a
sa voulenté . Mais le sees et la rayson que estoit en luy dominerent et preserverent en
tons temps de faire chose villafine ne dequoy peust jamais avoir [nul] deshonneur ou
reproche . A tans Jesse Esglentine et se mist a chemie.
Valentie is onwetend over zijn herkomst, al moet dat gouden kruis hem goede
moed geven. Zo zeer is hij zich zeer bewust van zijn missie, die herkomst te achterhalen, dat hij weerstand kan bieden aan de avances van Esglentine. Er schuilt
géén veroordeling, wél verbazing, in de woorden `que amour de femme est forte
chose et merveilleuse.'
Het zal niet de enige keer zijn dat Valentijn zich over het raadsel vrouw verbaast .
In hoofdstuk 35 arriveert Valentijn, die op zoek is naar zijn geliefde Escleremonde, 37
in het koninkrijk Antiochien, dat geteisterd wordt door een mensenetende draak . 38
Valentijn kan zijn leven redden door dat te riskeren in een gevecht met die draak .
Valentijn accepteert deze zelfmoordmissie op voorwaarde dat de koning en zijn
volk hun geloof in Mahom zullen opgeven en de wet van Jezus zullen volgen . De
oude koning van Antiochien gaat hiermee akkoord .
Deze oude koning heeft een uitzonderlijk mooie vrouw, Rosemonde geheten,
dochter van de araceense koning Brandesier . Had het aan Rosemonde gelegen
dan was zij uitgehuwelijkt aan de hierboven genoemde koning van Groot Indien,
maar haar vader heeft anders beslist en haar aan deze oude man gekoppeld . Welk
een strafi amen zien zij verwonderd en bewonderend toe hoe Valentijn tegen
elke menselijke kansverhouding in de draak doodt. De oude koning is overtuigd
van de superioriteit van de God van Valentijn en houdt zich aan zijn woord .
37 Door list en bedrog van Adriaen Meijn werd Escleremonde door de araceense koning Trompaert,
aan wie zij beloofd was door haar broer Faragus, op het vliegende houten toverpaard van Pacolet
ontvoerd met de bedoeling haar mee te nemen naar zijn koninkrijk Esclardie . Door een stuurfout
landt hij in Groot Indien, waar hij nog een rekening had uitstaan en onthoofd wordt . Escleremonde
wordt door de koning van Groot Indien ten huwelijk gevraagd, maar zij kan hem van het lijf
houden met de smoes dat zij Mahom beloofd heeft een jaar lang kuis te blijven . Als dat jaar voorbij
is, zal zij waanzin voorwenden om haar eer voor Valentijn te bewaren .
38 Lezers van toen zullen hierbij aan de legende van sint Joris (Legenda aurea) gedacht hebben en
mogelijk ook aan de al eerder genoemde Maugis dAygremont .
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Rosemonde is inmiddels smoorverliefd geworden op de drakendoder en verklaart
hem onomwonden haar brandende liefde . Valentijn lijkt heel even Escleremonde
vergeten te zijn en wijst haar niet af, maar vraagt subtiel om uitstel met als smoes
dat hij beloofd heeft een bedevaart naar Jeruzalem te maken . Misschien dat haar
echtgenoot bij zijn terugkomst dood is? Maar zo lang wil Rosemonde niet wachten .
Voor het slapen gaan drinkt haar echtgenoot een beker wijn . Rosemonde gooit
een ampul vergif door dit slaapmutsje, voldoende om een draak om te leggen .
Maar - weer humor zonder dat er gelachen wordt - de pas bekeerde koning slaat
een kruisteken over deze beker wijn en ziet dan dat er gif in zit . Was een ideetje
van Valentijn, biecht Rosemonde op, hij is verliefd op mij!
Natuurlijk zweert de oude koning dat hij de verrader van kant zal laten maken,
maar daar komt hij niet aan toe, omdat Rosemonde de koning `all night long' in
bed bezighoudt. Ondertussen stuurt zij een vertrouwelinge naar Valentijn om hem
mee te delen dat haar plannetje mislukt is . . . De reactie van Valentijn is zeer verschillend in de brontekst en de vertaling .
Et quant Valentie oyt les nouvelles qu'il estoit occupé 39 de la chose dons it estoit
innocent, de grant merveilles plusieurs fogs se seigna en disart : « Doulce Dame, qu'esse
de couraige de femme?! Or me fault-il pour (amour de la royne comme trahystre partir
se je ne veal devant tons descouvrir son deshonneur . i ayme mieulx partir et le pays
laisser que pour I'amour de moy son deshonneur fust cogneu. »
Als Valentijn hoorde dat by was bedroghen van 't verraet daer by ontschuldig af was,
soo seyde by van groote verwonderinghe : `0 mogende God, wat is oock een hert van
een ongetrouwe vrouwe! Nu moet ick door een vrouwe gaen reysen als een verrader.
Ick en wil haer niet beschamen voor alle meeschee ende heb liever uyt dit coningrijck
te reysen dan haer eenichsins te beschamen .'
`Doulce Dame [de moedermaagd Maria, WK], qu'esse de courage de femme?!'
klinkt toch aanmerkelijk zoeter dan : `0 mogende God, wat is oock een hert van
een ongetrouwe vrouwe!'
Later zal de vertaler het in hoofdstuk 71 nog vrouwonvriendelijker formuleren
als Escleremonde onder immense druk en fraude akkoord gaat met de `wens' van
Oursson en de Groenen Ridder om met koning Hugo van Hongarijen te huwen :
Aenmerckt hier de kranckheydt der vrouwen: Escleremonde haddet soo hoogh opghenomen dat sy nimmermeer een man trouwen en soude, want sy haer lijden hiel
boven alle lijden, ende nu liet sy't haest vallen .
Aanvankelijk kon ik mij moeilijk voorstellen dat de vertaler verantwoordelijk was
voor deze vrouwvijandige elleboogstoot, maar nu ik de roman opnieuw gelezen
heb, twijfel ik.°
Girardon: accuse.
40 h ttp ://reden. blogspot.nl/2011/09 /voer-voor -boekhistorici-2 .html
39
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Rosemonde heeft karakter . Zij is het volstrekt oneens met haar vader Brandesier
die haar naar zijn believen uithuwelijkt aan mannen met wie zij niets te maken wil
hebben . Zij weet wat zij wil en gaat daarvoor . Diep in zijn hart heeft Valentijn daar
respect voor . Als Rosemonde - nu tegen haar zin door haar vader Brandesier uitgehuwelijkt aan koning Lucra, nadat hij de koning van Antiochien gedood heeft, omdat die zich tot het christendom bekeerde - zich laat ontvoeren door de koning van
Groot Indien kan Valentijn haar dankzij de toverkunsten van Pacolet teruggeven aan
koning Lucra, in wiens dienst hij op dat moment is, om zijn loyaliteit te demonstreren. Maar als Rosemonde zich een tweede keer laat ontvoeren door de koning
van Groot Indien, houdt Valentijn zich afzijdig en slaagt Rosemonde in haar opzet .

Het huwelijk in Valentie et Orron
Maar kort hierop wordt zij ziek en sterft, een diepbedroefde echtgenoot achterlatend, die twaalf dagen in zijn bed blijft liggen en al die tijd niemand wil zien .
Op het huwelijk rust in Valentie et Orson geen zegen . De roman opent met een
herinnering aan een niet bewaard gebleven versie van Berte au grand piéf
Het is waerachtigh datmen vindt inde cronijcken dat de edel hooghvermogende koningh Pepijn van Vranckrijck ghetrouwt heeft een edel vrouwe van grooten gheslachte
ende van name, oock mede wijs en vroet in haren lijdt, welcke goede vrouwe groote
tribulatien en verdriet leef in haren fijt door haer en nijt, soo dat de edele vrouwe
verjaecht werf uyt 't gheselschap van haren man, den coningh Pepijn, door een valsche, oude, vermaledijde vrouwe, die Bocht den eersten nacht haer nutste dochter te
bedt te brenghen inde plaetse vande goede vrouwe Barthem . Ende zy beleyde de sake
soo verradelijck ende subtijlijck dat zy haer dochter in stede van de edele vrouwe te
bedde bracht by den koningh Pepijn, die by deze dochter wan twee Bonen, de een
ghenaemt Hanefroy ende d'ander Hendrick, die in henlieder fijt van regeeringe 't landt
van Vranckrijck seer belasten ende schandelijcken verdorven, ende waren oock seer
quaet ende hooveerdigh van herten ende vol van quader natueren, die noyt den lande
van Vranckrijck goet en deden . Dese twee ghebroeders waren oorsaecke dat de goede
vrouwe Barthem in ellenden ghesedt werdt ende seer langhe fijt haer jonghe leven
versleet met suchten, daghen ende kermen .
Belesante is - niet omdat zij dat wilde, maar omdat haar broer Pepijn profijt zag
in een bondgenootschap met de keizer van Griekenland - nog maar net gehuwd
met keizer Alexander of de aartsbisschop alias de Valschep Ridder maakt haar
het hof. Dubbelzinnig genoeg is zijn woordkeus volstrekt hoofs en zonder enige
vorm van intimidatie. Hij begeert haar oprecht ook al deugt die begeerte van geen
kant . Maar dat is geen probleem, zegt hij in de Franse brontekst, want uit hoofde
van zijn functie kan hij dit soort zonden vergeven . Geen enkel bezwaar derhalve
tegen een buitenechtelijke verhouding .
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Het is de onnozele kuisheid van Belesante om zich geen raad te weten met zijn liefdesklacht en haar resolute afwijzing dwingt de aartsbisschop haar als echtbreekster
aan te geven bij haar echtgenoot de keizer . Deze is - het ergste wat een machthebber kan zijn, maar Pepijn is het ook - lichtgelovig . Zo geschokt is Alexander, dat
hij geen woord kan uitbrengen . Hij kropt zijn woede op totdat hij de kamer van
Belesante binnenstormt en haar nogal ernstig mishandelt . Maar ook hier is er
sprake van humor zonder dat er gelachen wordt. Nadat zijn neergeslagen vrouw
overeind geholpen is door een toegeschoten edelman, constateert deze dat de
keizerin zwanger is en dat de keizer er om die reden verstandig aan zou doen zich
een beetje te matigen .41 Alsof de keizer zijn (nog) niet zwangere vrouw wél een
paar beuken mag geven en aan heur haar door de kamer sleuren? In plaats van olie
op de golven is dit olie op het vuur, omdat de keizer niet weet wie de vader is . . .
Deze passage bevat zo veel slapstick en dramatische ironie, dat ik mij niet kan voorstellen dat hier - ondanks de volstrekt onterechte mishandeling van Belesante - niet
hartelijk om gelachen is : gekke Grieken!
Als Belesante gedwongen is te vluchten, omdat haar lichtgelovige broer Pepijn
haar naar het leven staat, wordt zij als `tol' geïnd door de reus Faragus van Portugael . Deze is gehuwd met een koningsdochter van paengien en neemt Belesante
mee als gezelschapsdame voor zijn vrouw, waarna deze twee vrouwen zich zozeer
aan elkaar hechten dat zij niet meer zonder elkaars gezelschap kunnen - wat sterk
doet denken aan het begin van Floire et Blancheflor .
Deze reus Faragus heeft een (jongere) broer, de Groenen Ridder, en een zuster,
Escleremonde geheten. Escleremonde bevindt zich ongeveer tien jaar in een
burcht op een eiland, waar zij onbereikbaar is voor mannen . De Groenen Ridder
heeft het gemunt op Fesone, de beeldschone dochter van hertog avorijn van
Aquitanien . Niet dat hij van haar houdt, maar hij wil haar tot vrouw om zich meester te maken van Aquitanien . Zijn kansen om daarin te slagen zijn levensgroot :
koning Pepijn moet zijn stad Lyon te hulp snellen, de Groenen Ridder kan alleen
maar overwonnen worden door een koningszoon die geen vrouwenborst gezogen heeft, en hij is in het bezit van balsemolie van niemand minder dan Jezus zelf,
waarmee elke wond in een oogwenk genezen kan worden . Als avorijn tijdens
een uitval gevangen genomen is, gaat hij akkoord met een huwelijk op voorwaarde dat de Groenen Ridder zich bekeert tot het christendom, wat deze resoluut
weigert . Blijkbaar is hij een van de aracenen die wij kennen uit romans als
Ponthus ende idonie, die eropuit zijn om land op de christenen te veroveren, zoals
ook christenen hun zonen aansporen om niet te wachten op de erfenis, maar land
op de aracenen te veroveren, wat rechtmatig is, immers de aracenen hebben
zich wederrechtelijk meester gemaakt van grote delen van het Byzantijnse Rijk,
dat een erfgenaam is van het rijk dat Alexander de Grote veroverde - de keizer
van Griekenland heet niet voor niets Alexander .

41 http ://nederl .blogspot.nl/2011/04/column-82-haar-rode-gezicht .html
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Omdat hij de Groenen Ridder verslaat, krijgt Oursson de schone Fesone tot vrouw
en Valentijn Escleremonde . Tot een huwelijksleven komt het echter niet . Oursson
vergezelt koning Pepijn op diens pelgrimage naar het Heilig Graf, wordt daar gevangengenomen, belandt zo in de gevangenis van het Casteel Fort, waarvan de schone
Galasie, een zuster van Rosemonde, op bevel van haar vader Brandesier en tegen
haar zin de eenzame slotvrouwe is . Casteel Fort is oninneembaar en dus ook Galasie .
Nadat Valentijn met list en bedrog het Casteel Fort heeft ingenomen en zijn broer
Oursson, zijn vader de keizer van Grieken en de Twaelf Genooten bevrijd heeft,
gaat Oursson een liefdesrelatie aan met Galasie en verwekt bij haar een kind, Orsairre geheten, dat verder geen enkele rol in het verhaal speelt .42 Galasie houdt oprecht
van Oursson en laat zich niet dumpen als Oursson terugkeert naar Constantinopolen. En als zij sterft, is Oursson net zo bedroefd als de koning van Groot Indien .
Het huwelijk van Valentijn en Escleremonde stelt eigenlijk niets voor . Zij zijn
weliswaar tot elkaar voorbestemd, maar omdat Escleremonde door koning Trompaert ontvoerd werd en jarenlang in Groot Indien verblijft, verkeren zij niet in
elkaars nabijheid . Als Valentijn dankzij koning Pepijn achter haar verblijfplaats
gekomen is, kan hij haar, vermomd als geneesheer en gespecialiseerd in geestesziekten, met behulp van het houten toverpaard van Pacolet bevrijden . Hun vreugde
is echter van korte duur, want kort daarop zal Valentijn onwetend zijn vader
doorsteken als die als araceen gekleed op hem af komt gereden met het wapen
van Groot Indien op zijn schild . Valentijn is ervan overtuigd dat zijn `vadermoord'
een straf van God is voor het praktiseren van tovenarij . Hij trekt zich vrijwillig
terug uit de wereld en eindigt zijn dagen als bedelaar aan zijn eigen hof, waar hij
evenals de heilige Alexius door niemand herkend wordt, zo beroerd ziet hij eruit .
Valentijn en Escleremonde krijgen dan ook geen kinderen .
Ook Hanefroy is niet gelukkig in zijn huwelijk . Hij is met koning Brandesier
overeengekomen dat hij in ruil voor het verraad van zijn vader, koning Pepijn, en
diens Twaelf Genooten, diens dochter, de schone Galasie, tot vrouw zal krijgen .
Daarvoor is hij ook nog eens bereid zijn geloof te verzaken . Maar de bedrieger
wordt bedrogen, want Brandesier geeft Hanefroy een `Uriasbriep mee met als gevolg
dat hij bij aankomst anders wordt ontvangen dan hij dacht :
De vrouwe nam den brief, ende als zy dien ghelesen hadde, soo doorlach zy Hanefroy
met een quaet gelichte en seyde overluyt : `Heer, ick heb den brief gelesen, die luyt dat
ghy verkocht hebt de 12 Genooten van Vranckrijck, ende dat noch erger is, so hebdy u
eyghen vader, den koningh Pepijn, verraden! Zijn de Kerstenen alsulcke verraders? Dat
dunkt my seer vreetut . . . Maer hoe dattet is, ghy moet wel een valsch verrader welen!
o ontbiet my de koningh, mijn heer vader, dat ick u int alderdiepste van de gevankenisse leggen Boude, want ghy zift een de meeste verrader inden weleken geen gheloof
noch trou en is . Als ghy u vader verraden wilt, soo en willen wy in u gheen geloove
42 Wel Morant, de tweede zoon van Oursson en Galasie, als zij naar Constantinopolen zijn teruggekeerd en inmiddels gehuwd, omdat de schone Fesone gestorven is van verdriet toen zij hoorde dat
Oursson het met een araceense schone deed .
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setten. Ick segh u by mijndec wet, dat ick gheen medelijden met u hebben en sal, want
die verraet soeckt ende hem daer in verblijdt, is erger dan de duyvel!'
Als dese woorden ge-eynt waren soo liet sy Hanefroy in 't diepste vande ghevanckenisse steken, daer 't heel duyster was . `Och edel vrou,' seyde Hanefroy, `dit is eenen
verdrietelijcken houwelijck dach!'
`Heer,' seyde Galasie, `ghy sult tot een wijf trouwen mijn ghevanckenis, want ghy
niet beter weerdich zift!'
Het huwelijk als gevangenis . . .
Als koning Artus van Bartangien in hoofdstuk 60, in de veronderstelling dat
Pepijn in het Heilig Land gestorven is, met Barthem wil huwen om zich meester
te maken van Vranckrijck dan zal hij zijn voornemen met de dood bekopen . Hetzelfde gebeurt met koning Hugo van Hongarijen die, in de veronderstelling dat
Valentijn dood is, Escleremonde tot vrouw wenst, en er niet voor terugschrikt om
Oursson en de Groenen Ridder te verraden als zij als pelgrims het Heilig Graf in
Jeruzalem bezoeken, om zijn doel te bereiken . Valentijn, die incognito aan zijn
eigen hof verblijft, kan met hulp van een engel Gods Escleremonde voor dit huwelijk behoeden, en Hugo zal later door de Groenen Ridder verslagen en gedood
worden voor zijn verraad .
Cynisch in dit verband is het gedrag van Belesante, die om haar schoondochter
Escleremonde te overreden met koning Hugo te huwen, het volgende uit haar
mond krijgt :
« File », dist Bellissant, « vows estes mal avisee, car pais que sy haalt homme comme le
coy Hugon vows veult avoir a tousjours en serez mieulx prisee . i vows dy bien qu'il
pours ancores tel venir a qui me marieray. [. . .] Puis a dit Bellissant : « Ma file, ne croyez
pas du tout oostre courage ne ce que le cueur vows dit! Car bien scaivent le Verd Chevalier et Orson que vows est necessaire pour oostre honneur et profit, et se contre leur
voulenté faictes mal en leur grace pourrez estre! »
Ook hier is sprake van humor zonder dat er gelachen wordt . Op basis van het
middeleeuwse vooroordeel ten aanzien van jonge weduwen zou men van Escleremonde kunnen denken dat zij geïnteresseerd zou zijn in een nieuw huwelijk,
maar zij weigert resoluut en volkomen terecht . Van de oude weduwe Bellissant
zou men verwachten dat zij haar status als weduwe koestert, maar nee hoor, zij
toont zich in beginsel willig . De Nederlandse vertaler heeft zijn tekst hier slecht
begrepen en dat maakt de al eerder geciteerde vrouwvijandige conclusie aan het
slot van dit hoofdstuk 71 des te wranger .
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De vertaler
Wat weten wij inmiddels over de Nederlandse vertaler? Woord-voor-woordanalyse
van zijn vertaling leert ons dat hij anders dan gebruikelijk is, de Franse tekst goed
in zijn hoofd gehad moet hebben. Hij is niet bang om de Franse tekst te bewerken . Vooral in het begin van de roman anticipeert hij regelmatig en grijpt hij in de
dialogen in, met name in de manier waarop de personages elkaar aanspreken .
Zodoende kan hij het fatsoensniveau manipuleren . Hij maakte weinig vertaalfouten,
maar zit er met sommige woorden soms lelijk naast . Zijn grootste fout is dat hij
`teste darain' met `spinnen hooft' vertaald in plaats van bronzen hoofd . Hilarisch
zijn ook de vertaling `olijfbomen' voor `oriflamble', het vaandel van de Franse koning, `rozijnen' voor `roncines', dat zijn wortelen, `snuyt' voor `queue', dat staart
betekent en `punt' voor `poing', dat vuist betekent. Ook vertaalt hij `hache' consequent met `hamer', terwijl het bijl betekent, en `peteil', met `schotel', terwijl dat
stamper betekent . 43 `Estrain' vertaalt hij met `haer', terwijl het lang stro betekent,
en `Armignat' (waarmee Armagnac bedoeld zal zijn) met `Armeniep', terwijl het
toch overduidelijk om een graafschap in Frankrijk gaat. `Glaiue' vertaalt hij met
`javelijn', dat is een werpspies, terwijl een zwaard bedoeld is, `corz doliphant', een
(signaal)hoorn gemaakt van de hoorn van een olifant, begrijpt hij als het beest
zelf, en in hoofdstuk 34 ten slotte laat hij Oursson zijn lans kussen, waar Maillet
leest `Orson baissa la Lance', dat is : Orson liet (de punt van) zijn lans zakken.
Geen kenner dus van de wapenhandel .
Maar deze vertaalfoutjes stellen weinig voor in verhouding tot wat wél goed
vertaald werd . torender is dat hij de `archevesque' in een `Valschep Ridder' veranderd heeft, en daarmee het verhaal geweld aandoet .
Hoewel de vertaler de Franse brontekst over het algemeen genomen heel getrouw volgde, bracht hij desondanks significante accentverschillen aan, en wel
omdat hij een ander publiek voor ogen had dan de Franse auteur . Deze schreef
voor een publiek van volwassenen, gehuwde mensen die van de hoed en de rand
wisten, en aan wie ironie rond seks, liefde en huwelijk besteed was . De Nederlandse vertaler schreef voor een publiek van adolescenten, nog ongehuwd, voor
wie het huwelijk iets bijzonders was, dat zij nog hoopten mee te maken en waardoor zij sterk in aanzien en status zouden groeien . Daar maak je geen grollen
over . `[ . . .] de houwelijcken gaen boven alle sippen!', laat Bouman de vertaler in
hoofdstuk 27 zeggen als de latere echtbreker Oursson zijn aanstaande bruid, de
schone Fesone, incognito op de proef stelt . Bij Maillet horen wij Orson haar
opportunistische vader niet zonder ironie en sarcasme de les lezen: « Et pour tapt
devant que je la prengne, je parleray a elle pour scavoir son couraige . Car mariaige
fait oultre sa voulenté ne eient pas voulentiers a bonne perfection . »
Dit verschil is niet alleen kenmerkend voor de manier waarop de Nederlandse
vertaler met Valentie et Orson omging, maar ook voor de meerderheid van uit het
43

Tenzij men wil veronderstellen dat sc(h)otel een eerlezing is van stoter .
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Frans vertaalde romans . Vergeleken met de Franse bronteksten hebben de meeste
Middelnederlandse vertalingen iets onnozels, zijn ze gekuist, missen zij de (dramatische) ironie die de brontekst zo smakelijk maakt, en bevatten moraliserende
en pedagogische passages . De Nederlandse vertaler van Valentin et Orson waarschuwt zijn lezers voor de gevaren van de vrouw . De Franse auteur noemt zijn
heldinnen `belle et plaisante', want dat zijn zij : mooi en om plezier aan te beleven .
Dat het nu uitgerekend de araceense vrouwen zijn, waaraan je het meeste plezier
kunt beleven in plaats van aan die kuise christendochters, is geen toeval. De aanhangers van Mahom waren weliswaar door de duivel geïnspireerde afgodendienaars, maar verder hadden zij het goed voor elkaar . En als je de karakters van de
araceense hoofdrolspelers vergelijkt met die van de christenen dan vind je onder
laatstgenoemden de verraders : Hanefroy, Hendrick, Artur, Hugo om de belangrijksten te noemen . De aracenen zijn in Valentin et Orson betere mensen dan hun
christen tegenstanders, en daarom hebben zij nog altijd het Heilig Graf in handen .

De bewerking van 1624
In dat jaar werd een bewerking van de Historie van Valentin ende Oursson door de
Antwerpse kanunnik en schoolmeester Maximiliaen van Eynatten vrijgegeven voor
schoolgebruik. Deze door het kerkelijk gezag in orde bevonden editie kreeg het
volgende voorwoord mee :
TOT DE JONCKHEYDT
IN de oude Roomsche Historien worden door alle chrijvers hooghlijck gepresen de twee
vrome gebroeders Romulus, ende Remus, die van hunne Moeder, soo het schijnt verlaten,
ende door een Wolfirn in den Bosch gevoet zijn, hebben begonst eerst een wilt leven te
leyden, daer na in strijden hun te oeffenen, ende zijn ten lesten soo verre gecomen dat sy de
eerste fondamenten van de wijt-vermaerde stads Roomen ende haer Heerlijck Keyserdom
gheleyt hebben, Dese glorie met dagelijckxsche strijden, ende victories vermeederende, tot
dat de selve door den onverwachter doodtslagh van Remus door Romulus gedaen een weynigh verduystert is .
Dese Historie begrijpt insgelijckx de wonderbare geboorte en op voedinge van twee
jonge Edelmannnen genaemt den eenes Valentijn, den anderen Oursson, die van Naere
Moeder verlaeten zijnde in den Bosch op gebrocht zijn : tot meerdere jaeren gecomen
zijnde, strijden tegen malcanderen, daer naex t'samen tegen vele, soo menschen als beesten .
oo dat ten lesten Valentijn sijnen onbekenden Vader verslaet, ende Oursson ve[rkr]ijght
de croon van het Keyserdom . Ende mits dit verhael, nu in vele plaetsen verbetert, seer
genuchelijck om leses, als wo[nd]ere avontueren, besluytende verre nochtans v . . .ij dat
sonde mogen ontstichten, soo wordet U .L. op[ni. . . u]w vercort, ende verbetert, aengedient
tot eerlijcke [r]ecreatie ende voorderinghe .
Vaert wel binnen Antwerpen . 1624 . 44
aa Dit jaartal in dit `Tot de jonckheydt' heeft samen met het jaartal van de approbatie, eveneens 1624,
voor verwarring gezorgd in catalogusland. Dankzij de Karlrruber Virtuele Katalog heb ik enkele acht-
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Blijkbaar was het verhaal zo populair dat het makkelijker was om het van ongewenste elementen te ontdoen dan het te verbieden .
Degene die dat deed was ene Maximiliaan van Eynatten, over wie ik mij graag
het een en ander laat vertellen, maar naar wie ikzelf geen onderzoek gedaan heb . 45
Dankzij Google Books en de DBNL weet ik dat hij ook andere teksten onder handen
genomen heeft, bijvoorbeeld : De historie van de vier vrome ridders genaemd de vier Hemskinderen, Reejinout en dyne broeders ~oonen van Haymo of Hemon graeve van Dordoen . Den kiesten Druk, op nieuw overn
ien en van veel kwaad ge uyvert, en tot vermaak der Jongheyd toegelaten .
Versierd met schoone platen. Gent [Van Paemel] z .j . En in de `approbatie' achterin
het boek lezen wij : `In deese Historie van de vier Hems-Kinderen, is niet begreepen dat aan de heylige Catholyke Kerke, ofte aan de goede manieren tegenstrydig is,
maar is zeer genoegelyk en bekwaam om van de Jongheyd in de cholen galaart te
worden Datum 12 February 1619 . Maximiliaan van Eynatten, Can. et chol ant .'
Over Van Eynatten als redacteur kan ik kort zijn. Hij heeft geen woord aan
Valentijn ende Oursson toegevoegd, alleen maar weggelaten: hele hoofdstukken, alinea's, zinnen, woorden . Alles wat in zijn ogen gemist kon worden op het terrein
van tovenarij, liefde, erotiek, seks en intimiteit werd door hem verwijderd . In de
bijlage kan men zien hoe de hoofdstukken van Bouman en Verdussen zich tot
elkaar verhouden, voor details moet men mijn synoptische editie raadplegen :46

Conclusie
Maar toch moeten wij blij zijn dat Maximiliaan van Eynatten deze roman onder
handen genomen heeft . Hij heeft weliswaar heel veel weggelaten, maar belangrijker
is dat hij tekst heeft laten staan, die verwijderd werd door de kopijvoorbereider van
Bouman of diens voorganger(s) . Vergeleken met de Franse brontekst heeft Bouman ingekort, maar vergelijk je de editie-Eynatten met de Franse brontekst, dan
zul je zien dat veel van wat in Bouman ontbreekt, wél in de druk van Verdussen
voorkomt . Dankzij Van Eynatten weten wij dat de Nederlandse vertaler in beginsel een woord-voor-woord vertaling wilde maken, dat hij in beginsel geen tekst
wegliet, maar soms zelfs wat toevoegde om uit te leggen wat zijns inziens de bedoeling was . En eveneens dankzij Van Eynatten, die de spelling ongemoeid liet,
kunnen wij ons een goede indruk vormen van de oorspronkelijke spelling en syntaxis van de Antwerpse vertaler, met als gevolg dat de druk van Bouman veel
moderner oogt dan de enkele tientallen jaren jongere druk van Verdussen.

tiende-eeuwse drukken in buitenlandse bibliotheken gevonden, die daarin beschreven stonden als
gedrukt in 1624 of kort daarna . Met de betrokken bibliotheken is contact opgenomen.
45 Daarom verwijs ik naar
: R.J . Rasoom, Een schoone historie vonder borchgravinne van Vergi. Onderzoek
naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman . h ilversum 1988, `Vergi en
andere pro aromans op schoolgebruikt, p . 209 e.v .
46
Ik citeer de titels zoals zij binnen de tekst staan, niet zoals zij in de inhoudstafel staan .
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Door de beide drukken - Bouman en Verdussen - naast elkaar te leggen en die te
vergelijken met Maillet hebben wij weliswaar niet meer de beschikking over de oorspronkelijke vertaling, maar kunnen wij ons wel een betrouwbare indruk vormen
hoe die vertaling eruit gezien moet hebben . 47

Bijlage
Concordans
Bouman 1657
Verdussen [1624]

I : Belesante trout met den Keyser van
Constantinopelen .

I : Hoe Koning Pepijn troude een Edel Urouwe
/ genaemt Barthem / van grooten geslachte
ende afkomste.

II : De Keyserinne van
Constantinopelen Belesante, wort door
eenen valschep Ridder beschuldight
ende verjaeght .

II : Hoe een Ridder des Keysers van
Constantinopolen op de Keyserinne verliefde .

III . Hoe den valschep Ridder vervolgha
de Edele vrouwe Belesante die
ghebannen was uyt Constantinopelen

IV: Hoe dat de valsche Ridder vervolghde de
Vrouwe Belesante / om met haer zijnen wille te
doen.

IV : Belesante baert twee onen in't
Bosch, daer af den eenen hiet Valantijn
ende den anderen Oursson, die sy
beyde verliest.

V: Hoe Belesante baerde twee onen in 't
Bosch / daer af den eenen hier Valentijn ende
den anderen Oursson / ende hoe zy de twee
onen verloor.

III: Hoe de valsche Ridder de Keyserinne voor
den Keyser van overspel beschuldighde .

VI : Van den Beyr die een van de twee onen
van Belesante wegh-droegh .
V : Den Valschep Ridder wordt
ghevangen in de tadt van
Constantinopolen, daer dat sijn verraet
uyt quam teghen Belesante .

VII : Hoe dat den valschep Ridder nieuwe
vonden op-geset hadde / inde tadt van
Constantinopolen / daer door sijn verraet
teghen Belesante uyt quam .

VI : Den Keyser by raet van de Wijsen,
sent aen den Coninck Pepijn, om te
weten de waerheyt tusschen den
Coopman ende den valschep Ridder.

VIII : Hoe de Keyser by raedt vande wijsen
dede halen de Koningh Pepijn : om te weten de
waerheyt tusschen den Koopman ende den
valschep Ridder.

47 Maillet is niet de bron van de vertaler geweest, maar ik ken geen druk die beter overeenkomt met de
Nederlandse vertaling dan die van Maillet . Mijn editie van Valentijn ende Oursson is inmiddels via
Neder-L downloadbaar of raadpleegbaar :
http://cf.hum .uva .nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentij n ende Oursson/feuilleton editie.pdf
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IX: Hoe den Koopman ende den Ridder te
samen vochten / om te weten van 't verraedt .
X: Hoe de Coning Pepijn oorlof nam aen den
Keyser / ende reysde nae Vranckrijck / ende
daer nae nae Romen / teghens de arazijnen /
die Romen gewonnen hadden / ende weder
kregen door de kloeckheyt van Valentijn .

VIII: Hanefroy ende Hendrick hebben
grooten haet op Valentijn, om dat den
Coninck hem begraciet hadde ende
wort gesonden om tegen Oursson te
vechten.

XI : Hoe Hanefroy ende Hendrick grooten haet
ende nijt hadden op Valentijn / om dat de
Coningh hem begracijt hadde / ende hoe
Valentijn weck trock .

IX : Valentijn verwint Oursson sijnen
Broeder in't Bosch Orliens .

XII : Hoe Valentijn Oursson zijn Broeder in 't
Bosch van Orliens vetwan / als ghy hooren
sult.

X: Valentijn reyst met Oursson naex
den Coninck Pepijn.

XIII : Hoe Valentijn met de Wildeman na
Orliens reet daer Koningh Pepijn was .

XI : Hanefroy ende Hendrick nemen
raedt Om Valentijn doodt te slaen,
door den haet die sy op hem hadden.

XIV: Hoe Hanefroy ende Hendrick raedt
namen om Valentijn door te slaen / inde
Kamer vande schoone Engletijne .

XII : Den Hertoge avorijn, seynt
aenden Coninck Pepijn, om secours
teghen den groenen Ridder ende wort
derwaerts ghesonden Valentijn ende
Oursson .

XV : Hoe den Hertoghe avorijn / aen
Koningh Pepijn om secours sondt tegen den
Groenen Ridder / die met krachte sijn Dochter
wilde hebben .
XVI : Hoe meenich edel Ridder ghekomen is in
Aquitanien om te verkrijghen de schoone
Fesone.

XIII : Hanefroy ende Hendrick
maecken uyt den verrader Gringaert
om te verasschen Valentijn ende
Oursson, ende te vanghen, ende doodt
te slaen op den wegh .

XVII : Hoe Hanefroy ende Hendrick dede
wachten Valentijn ende Oursson / om hem op
den wegh door te slaen .

XIV: Oursson waerschoudt den
Coninck van het vetrat ende
ghevanghenisse van Valentijn .
XV : Gringaert wordt van Oursson

verwonnen, ende ontdeckt het verraet
tegens Valentijn aenghenomen .

XVIII : Hoe de Coningh Pepijn geboodt
datmen den Kamp voor sijn Palleys maken
soude / om te sien Gringaert ende Oursson te
samen vechten .
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XIX: Hoe Gringaert den Coningh het Verraedt
ontdeckte als hy verwonnen was van Oursson
ende hoe Valentijn na Aquitanien trock / ende
teghen den Groenen Ridder vocht .
XVI : Valentijn seynt Oursson om
t'sanderdaeghs te bevechten den
groenen Ridder

XX: Hoe Valentijn Oursson sant / om 's
anderdaeghs den Groenen Ridder te bevechten
ende hoe Oursson den Groenen Ridder
verwon / die hem seyde dat hy een Conincks
one was .
XXI : Hoe eenen Engel Valentijn openbaerde
dat by met Oursson reysen soude nae't Kasteel
vande schoon Escleremonde : Ende hoe
Coning Pepijn bescheyt kreegh van sijn usten
ende haer Kinders .

XVII : Den Edelen Coninck Pepijn
reyst uyt Vranckrijck naex den Keyser
van Griecken, om hem te brengen
tijdinge van sijn usten Belesante, ende
voert oorloghe tegen den audaen die
de stads van Constantinopelen
beleghert hadde .

XXII: Hoe Koningh Pepijn reysden nae den
Keyser van Griecken / ende hoe dat by
Oorloghde tegen den oudaen / die de tads
van Constantinopolen belegen hadde.

XXIII : Hoe Valentijn ende Oursson quamen
aen't Casteel daer de schoon Escleremonde
was / ende hoe sy kennis kreghen van hunder
gheboorten .
XXIV : Hoe Pacolet den Toovenaer de Reuze
Faragus seyde de tijdinghe van sijn usten ende
den Ridder Valentijn ende van 't Verraet van
den selven Reuse Faragus .
XXV: Hoe Pacolet met sijn konten Valentijn
ende Oursson uyt de gevanckenisse van den
Koningh Faragus verloste / ende hoe hyse
brocht uyt sijn Landt met haer Moeder
Belesante ende de schoon Escleremonde .
XXVI : Hoe Koning Faragus om wrake te
nemen van Valentijn en Oursson / ende van
sijn usten Escleremonde / alle sijn macht
vergaderde / ende quam voor Aquitanien .
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XXVII : Hoe Oursson wilde beproeven de
ghetrouwigheyt ende gestadigheyt vande
schoone Fesone / eer hyse trouwen wilde .
XXVIII : Hoe den Koningh Faragus ontboot
den Koningh Trompaert / dat by hem te bate
komen wilde met sijnen Tovenaer Adriaen
Meyn / ende hoe Valentijn reysde na
Constantinopelen.
XXIX : Hoe Pacolet den Toovenaer / Valentijn
met den Groenen Ridder verloste uytter
gevanckenisse van den oudaen / ende hoe by
hem bedroogh .
XXX: Hoe Koningh Trompaert den Koningh
Faragus te hulpe quam / ende met hem brocht
Adriaen Meyn [d]en Toovenaer / daer door
Pacolet verraden wierf ; ende hoe Koningh
Trompaert Escleremonde wegh- voerde.
XXXI : Hoe Pacolet hem gewroken heeft vande
Tovenaer Adriaen Meyn / die hem zijn Peert
ende schoone Escleremonde ontvoert hadde.

XVIII : Die Kerstenen loopera uyt die
stadt om victalie te verkrijgen, Valentijn
ende den groenen Ridder worden
ghevanghen van die arazijnen.

XXXXII : Hoe de Kerstenen uyt de tadt
sprongen om Victalie te verkrijgen / ende hoe
Valentijn ende den groenen Ridder gevangen
wierden .

XIX: Oursson ende Valentijn met
hunne Moeder Belesante worden
bekent vanden Keyser.
XX: Van dat verraetschap van
Hanefroy ende Henrick teghen
Oursson.

xXXIII : Hoe den Koningh Pepijn oorlof nam
aen den Keyser om in Vranckrijck te reysen /
ende van 't Vetnet van Hanefroy en Hendrick
tegen Oursson .

XXI: Oursson alsmen hem
veroordeelen wilde, begeert eenera
Camp teghen die hem accuseerde,
d'welck hem gheconsenteert werf van
die twaelf Ghenooten .

X:XXIV : Hoe Oursson ( alsmen hem
veroordelen wilde ) eenera kamp begeerde
tegen die hem accuseerde / 't welck
geconsenteert werde vande twaelf Genoten .

XXII : Valentijn court in Antiochien, en
vecht teghen een groot erpent .

XXXV: Hoe Valentijn in Antiochien quam
ende daer 't erpent vetwan /
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XXXVI : Hoe Valentijn 't erpent verwonnen
hebbende / dede dooptin den Coning van
Antiochien met alle zijn volck.
XXXVII : Hoe den Coninck van Antiochien
om dat by Kersten was geworden / van
Brandesier den Vader van zijn Wijf gedoot
werf / ende hoe den Keyser van Griecken ende
den Groenen Ridder gevanghen waren van den
Coninck Brandesier door Cretophe .
XXXVIII : Hoe de schoon Escleremonde / als
het jaer om was / haer sieck gebet / om dat den
Coninck van Jndien haer niet trouwen en soude
ende hoe Coning Lucra den doodt wreecken
wilde / van sijn Vader den Coningh Trompaert
aen den Coningh van Jndien .
XXXIX: Hoe Coningh Lucra trouwde de
schoon Rosemonde / ende hoe Valentijn
verloste een Dochter uyt de macht van eens
arazijns d[i]e haer] verkrachten wilde.
XL : Hoe Valentijn toog naex Jndien : den
Koning te ontseggen van wegen den Koningh
Lucra / ende hoe Rosemonde hem een Ringh
mede gaf / daer hy zijn leven mede salveerde .
XLI : Hoe Valentijn zijn bootschap dede aen
den Koningh van Jndien / van des Koninghs
Lucra weghen / ende vande antwoordti die
hem den Koning gaf .
XLII : Hoe Valentijn weder keerde in
Esclardijen / met de antwoordti van den
Koningh van Groot Jndien / ende hoe den
Koningh Lucra nati GrootJndien voer met veel
Volcx .
XLIII : Hoe Rosemonde vans de maniere dat sy
geb[r]ocht went by den Koning van Jndien .
XLIV : Hoe Coning Lucra so veel dede dat
Coning Brandesier by hem bleef / ende hoe dat
by Valentijn sant naer de tad van Angorien
teghen den Coning Pepijn.
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XLV: Hoe Pacolet by sijnen konten dede
dooden de arazijnen van Brandesier / die by
daer ghesonden hadde.
XLVI : Hoe Valentijn weder-keerde voor Jndien
by den Koningh Brandesier / die met hem
voerde des Koninghs Mangalants doo[d]e
lichaem.
XLVII : Hoe Valentijn tijdinge hoorde van sijn
Vader den Keyser van Constantinopelen / ende
hoe dat Pacolet uyt hulp den Koningh van
Jndien / ende hem den Koningh Brandesier
ghevanghen leverde .

XXIII : Hanefroy ende Henrick
verraden den Coninck Pepijn haeren
Vader, met de twaelf Ghenooten .

XLVIII : Hoe Hanefroy ende Hendrick
verraden den Koningh Pepijn hun Vader / met
de twaelf Genoten .

XXIV: Hanefroy om zijn verraet te
volbrengen , comt by Brandesier ende
Lucra, ende wort selver verraden .

XLIX: Hoe Hanefroy by Brandesier ende Lucra
quam om zijn verraetschap te volbrengen /
ende hoe hy selfs verraden werf .
L: Hoe de schoone Galasie verstaen hebbende
de valscheyt ende verraderije van Hanefroy /
hem seer strengelijck inde gevancken[i]sse dede
steecken .

XXV : Den Coninck Brandesier ende
Lucra vanghen in Jerusalem den
Coninck Pepijn met de twaelf
Ghenooten .

LI: Hoe den Koningh Brandesier ende Lucra in
Jerusalem vingen den Koningh Pepijn met de
xij . Genoten.
LII : Hoe de Coningh van Jndien met hem nam
den Coning Pepijn / niet wetende dat by
Coningh van Vranckrijck was .
LIII : Hoe de Conink Pepijn was by den
Coninck van Jndien / ende kennisse kreech
vande schoone Escleremonde .

XXVI : Den Coninck Brandesier legt
die ghevanghenen van Vranckrijck in
sijne ghevanckenis .

LIV: Hoe de Koningh Brandesier de
gevangenen van Vranckrijck in zijne
Ghevanckenisse leyde .

XXVII : Den Coninck Lucra wort met
behendigheyt ghevangen van Valentijn .

LV : Hoe Brandesier sijn heyr vergadert
hebbende in Falasien / na Angorien ghevaren
is .

Valentijn ende Oursson: Auteur, vertaler, censor en doelgroep

111

XXVIII: Den Coninck Brandesier
wetende dat den Coninck Lucra in
Angorien was, doet Valentijn vragen oft
by hem Lucra wilt laten coopen .

LVI : Hoe de Koning Brandesier wist dat de
Koningh Lucra in Angorien was / ende
Valentijn dede vragen oft hy hem Lucra wilde
laten rantsoenen .

XXIX : Den Hertogh Milton Dangier
die Coninck ghenoemt was van
Vranckrijck, wendt verlost uyt de
ghevanckenis van Brandesier voor
Coninck Lucra .

LVII : Hoe den Hertog Mihoen Dangler gelost
went voor den Coningh Lucra.

XXX: Valentijn en den Hertogh Milton
Dangier rijden uyt Angorien op dat heir
van die arazijnen .

LVIII : Hoe Valentijn ende den Hertogh
Mihoen Dangler uyt Angorien reden op de
arazijnen / ende hoe de arazijnen den strijt
verloren.

XXXI : Den Coninck Pepijn wort
verlost.

LIX : Hoe de Koningh Pepijn verlost werf voor
den Maerschalck, van den Koningh van Jndien .
LX: Hoe Koning Pepijn van Angorien na
Vran[c]krijck keerde om Artus van Bartangien
te verdrijven / die sijn Huysvrouwe hebben
wilde om dat hy't Koninckrijck verkrijgen
soude.

X ;XII: Valentijn reyst in Ingien, ende
gheeft hem uyt voor eenen Doctoor,
om te sten de schoon Escleremonde .

LXI : Hoe Valentijn reysde na Jndien / ende
hem uytgaf voor eenen Doctoor / om te sten
de schoon Escleremonde / die hy wegh
voerde .
LXII : Hoe de Koningh Pepijn te Parijs quam
ende den Koningh Artus dede onthoofden .

XXXIII : Valentijn neemt in dat Casteel
Fort, ende verlost sijnen Heer Vader
den Keyser van Griecken, ende alle die
ghevangenen die daer by hem waeren.

LXIII : Hoe Valentijn't Casteel of Fort in
nam / ende verloste den Keyser van
Griecken / ende alle d' ander gevangenen .

XXXIV: Hoe dat Hanefroy ende
Henrick dooden haeren Heer Vader
den Coninck Pepijn .

LXIV : Hoe den Keyser van Griecken met
Oursson ende den Groenen Ridder op het
Casteel bleven / ende hoe Hanefroy ende
Hendrick deden dooden hunnen Heer Vader
Koningh Pepijn.
LXV: Hoe na de doodt van Koning Pepijn den
Hertogh Mihoen Dangler woude doen
Kroonen Carolus .
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XXXV: Den Keyser van Griecken met
Oursson ende den Groenen Ridder
reysen uyt dat Casteel Fort, om in
Angorien de Kerstenen te hulpe te
comen.

LXVI: Hoe de Keyser van Griecken met
Oursson ende den Groenen Ridder na
Angorien reysde / de Kerstenen te hulpe .

XXXVI : Die Kerstenen comen uyt die
stadt, ende strijden teghen die
arazijnen.

LXVII: Hoe de Kerstenen uyt de tadt
quamen / van hun Ordonnantie / ende vanden
vervaerlijcken strijt die sy deden .

XXXVII : Valentijn doodt sijnen Vader
den Keyser van Griecken seer deerlijck
in de batalie .

LXVIII : Hoe Valentijn sijn Vader den Keyser
van Griecken seer deerlijck inde batalie sonder
sijnen weten doorstack / ende der arazijnen
meest al verslagen werden .

XXXVIII : Oursson reyst nae Griecken,
ende Valentijn nae Roomen .

LXIX : Hoe Mihoen Dangler in Vranckrijck
keerde / ende Valentijn en Oursson in
Griecken reysden.

XXXIX: Valentijn doet met grooten
arbeyt sijns lijfs penitentie binnen
Constantinopelen.

LXX: Hoe Valentijn uyt Constantinopolen
trock in een Wildernisse / ende daer na
wederom onbekent inde tadt keerde / ende
hem onderhielt onder de frappe van 't Pallet's
ende hoe de schoon Fesone sterf / ende hoe
Oursson de schoon Galasie troude .
LXXI : Hoe de Conink Hugo dede aensoecken
de schoon Escleremonde / om die te hebben
tot een Huysvrouwe / ende hoe dat hy
Oursson ende den Groenen Ridder vetriet .
LXXII : Hoe Belesante ende Escleremonde
vernamen 't vetset vanden Coningh Hugo .

XL : Hoe dat Oursson ende den
Groenen Ridder uyt die ghevanckenisse
vanden Coninck van urien quamen
om die oorloge die sy [doen] souden
tegen den Coninck Hugo .

LXXIII : Hoe Oursson ende den Groenen
Ridder uyt de Gevanckenisse van den Koningh
van urien quamen / om te Oorlogen teghen
den Koningh Hugo .

XLI : Valentijn eynt zijn leven in het
Pallet's onder die trappen .

LXXIV: Hoe Valentijn sijn leven eynde in 't
Pallet's onder de trappen / ende hoe by eenen
brief gheschreven hadde daer door by bekent
werf.
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Droncken wanden bloede
Geweld en antisemitisme in Hiervsalem verwoest van Joost van den
Vondel

Elsje Frouws

Abstract Vondel's Hiervsalem verwoest (1620) Jerusalem destroyed) is a drama full of
violence. Although the poetic rules around 1620 prescribed the use of violence and horror, in this drama
the violence seems to be more than a regular feature of tragedy . This is remarkable, since Vondel belonged to
the religious denomination of the Mennonites and Mennonites were known for their commitment to
nonviolence. Nowhere in ¶Fliervsalem verwoest' Vondel disassociates himselffrom the violence, his play
turns out to be fully in line with the anti- emitic discours of his time. The anti- emitic content belongs to
the heart of the play.
Trefwoorden: Hiervsalem verwoest, geweld, anti-judaïsme, anti-semitisme, seksueel geweld

Inleiding*
Geweld en religie gaan soms op gruwelijke wijze samen, een actueel maar geen
nieuw probleem. Hiervsalem verwoest (1620) 1 van Joost van den Vondel (1587-1679)

laat daar een sterk staaltje van zien . Het drama schetst de ondergang van Jeruzalem
in 70 na Chr . waarbij drie religieuze visies met elkaar geconfronteerd worden : de
Romeinen vernederen de joden door in de joodse tempel dankoffers te brengen
aan hun eigen heidense goden, waarbij de Joden zich afvragen hoe God dit kan
toelaten, en in het vijfde bedrijf wordt vanuit christelijk perspectief teruggekeken
op de gebeurtenissen.
In 1 620 vormen echter niet alleen geweld en religie een koppel, maar ook geweld
en drama. De tragedie kent uit de aard der zaak vrijwel altijd een zeker gewelddadig
element, maar in de op dat moment gangbare enecaans- caleriaanse tragedie wordt
dit element sterk uitvergroot en krijgen geweldsscènes buitengewoon veel aandacht .

* Dit artikel is gebaseerd op Frouws (2011), Zyn bloed j op ons bryn, masterscriptie Vrije Universiteit,
begeleid door prof. dr. J . M . Koppenol.
t Het is in 1 620 voor het eerst gepubliceerd onder de titel De Helden Godes des Ouwden Verbonds, met
kunstige beeldmissen vertoont, en poeetelijck verklaert. Mitsgaders: een Hymnus of Lof angh van de Christeljcke
Ridder, de Heerlijckheyd van alomon, en Hiervsalem Verwoest . amen dus met een drietal andere uitgaven.
2 De schrijfwijze van Jood/jood hangt samen met de betekenis . Als het woord betrekking heeft op het
volk is de schrijfwijze met een hoofdletter, heeft het begrip betrekking op de godsdienst, dan is de schrijfwijze zonder hoofdletter . In de vroegmoderne tijd is die scheiding niet altijd te maken, wie eenjood is,
is tegelijk joods . Toch moest ik soms kiezen . Uit de context kan de lezer echter zelf wel opmaken dat
vaak tegelijk iemand van het)oodse volk én aanhanger van de joodse godsdienst wordt bedoeld .
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Dit geweld kan zowel op het podium worden vertoond als in beeldende vertellingen worden vervat. 3 Geweld op het toneel is dus op zich met opmerkelijk en het
speelt in het letterkundig onderzoek van deze periode geen bijzonder grote ro1.4

IH I E R V SAL E M

IltttuGeff.

T REV R S PEL.
at!1"J~ totllM·be..~CJ ,~ev ..c:~~it«nt,
tot~(dlOUOSbrSf! afs op~t~"'
fO¢~fkCt..;

Door I.v. VoJtJ)a".N.
liAr. r1Cl1I.

S*1dII..,....CiIIff. . . .

~;" ...... l.~.

H'ter zyn de tranen V.ln (illS t1nett,

En d'~vallerJ roeren >t herr..

T" AMSTELDAM.

Ajbeelding van het titelblad van de eerste uitgave
(Illustratie: http://www.dbnl.org/tekst/vondOO1dewe02_01/vondOOldewe02_01_0007.php)
In navolging van Achterhuis (2008, p. 78) hanteer ik de volgende definitie van geweld: 'het min of
meer intL'tltioneei toebrengen of dreigen toe te brengen van schade aan mensL'tl of voorwerpen.' Ook
verbaal en psychisch geweld vallen hier dus onder.
4 Foakes komt in zijn studic Shakespeare and Violence tot de zclfde conclusie wat betreft het geweldsaspect bij Shakespeare en voor zover er aandacht aan gegeven wordt '[has] violence been seen as a
product of patriarchal structures in society' (Foakes 2003, p. 15). Een veilige manier om geweld terug
te brengen tot iets van 'toen', waarbij nu geen vragen meer gestcld hoeven tc worden en bovendien
de helft van de mensheid 'vrijgesproken wordt'o
3
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Toch is er reden om in dit specifieke geval van Vondel er wel bij stil te staan . Vondel was op het moment van schrijven van dit drama doopsgezind en doopsgezinden waren uit geloofsovertuiging tegen elk gebruik van geweld. 5 Absolute
geweldloosheid was een van de principes van Menno imons: geweld mocht nooit
ingezet worden, zelfs niet ter bestrijding van ketterij of ter bevordering van de
ware religie .6 Vondels openingszin van het voorwoord lijkt nog in lijn met dit
principe : `Dat de Alderhooghste van het onmenschelijck bloedvergieten eenen afkeer heeft, zulck hebben oock de blinde Heydenen eenighsins gedroomt en
gevoelt' (r . 1-3) . 7 Maar al snel blijkt dat er verslag gedaan zal worden van een
heftige strijd, alleen al in Jeruzalem `zijnder ( . . .) gestorven, en verslagen thienmael honderd duyzend, en gevangen zeven en negentigti duyzend' (r . 99-101) . De
geweldloosheid van de doopsgezinden stond haaks op de contemporaine cultuur,
waarin de renaissancetragedie ook wortelde: generaties voortslepende oorlogen,
martiale waarden,$ het Grieks/ Romeinse erfgoed met zijn eeuwige godenstrijd,
en een godsbeeld van een zich wrekende God .
Wanneer Vondel besluit een tragedie te schrijven, is het dus op zich niet vreemd
dat daarin geweld voorkomt : de poëticale voorschriften vroegen erom. Maar na
lezing rijst toch de vraag wat de functie is van het buitensporige geweld in dit stuk,
geweld bovendien waarvan de auteur, zijn doopsgezinde achtergrond ten spijt,
geen afstand lijkt te nemen . 9 Hoe dat kan is de centrale vraag van dit artikel .
In de Vondelliteratuur heeft Hiervsalem verwoest relatief weinig aandacht gekregen .
Voor zover er wel expliciete aandacht voor het drama was, is dat gebeurd vanuit
andere invalshoeken. De structuur van het spel is besproken door mit (1956) .
Bunte (1984) is een bronnenstudie zoals de ondertitel Hiervsalem Verwoest (1620)
und eine antikeu Quellen aangeeft. De reien zijn geanalyseerd in Van Gemert
(1990) . Konst (1993, 2003) behandelt poëticale aspecten. Noak (2007) en Korsten
(2003) besteden geen aandacht aan dit drama, maar pleiten wel in het algemeen
voor respectievelijk meer studie naar het genderaspect en een meer ideologiekritische lezing, iets wat Van Gemert (1990) eerder ook al deed . En daar lijkt
dit stuk van Vondel ook om te vragen. De rol die vrouwen in het stuk spelen, het

Zijlstra 2000, p .194 e .v.
6 Voolstra 1996, p . 38 .
7 Alle regelverwijzingen en citaten zijn ontleend aan: Joost van den Vondel, Hieresalem verwoest, red.
J .F.M. terck e.a. (1929), de zogenaamde WB-editie, die ook opgenomen is in de DBNL . Woordverklaringen achter geciteerde regels of in de lopende tekst, zijn eveneens afkomstig uit deze editie .
8 Frijhoff 1999, p. 128. Een van de pijlers van de zich ontwikkelende identiteit van de jonge staat was
een militair zelfbeeld.
9 Vondel behoorde tot de doopsgezinde Waterlandse gemeente in Amsterdam, waar hij in 1606 werd
gedoopt, wat gold als de bezegeling van een geestelijke wedergeboorte . In 1616 werd Vondel diaken,
in 1620 bedankte hij voor een nieuwe termijn (Calis 2008, p . 86, 106) . Ook uit de opdrachtbrief aan
C .P . Hooft, waar Vondel zijn dank uitspreekt voor de gastvrijheid voor `vele duyzend verjaeghde
menschen' (r. 16) die nu niet meer hoeven te vrezen voor een martelaarsdood, spreekt zijn doopsgezinde achtergrond .
5
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seksuele geweld waar ze slachtoffer van worden, 10 en het feit dat het geweld
gericht is tegen joden, heeft nog nauwelijks de aandacht getrokken . Alleen Pieters
(2011) betrekt dit aspect voluit in zijn recente artikel, waarin hij Vondels spel
benadert vanuit het New Historicism, en het relateert aan de tekst van Hugo de
Groots Remonstrantie. Alleen al om deze redenen is het van belang het drama nog
eens nader te bekijken . De analyse kan lezers gevoeliger maken voor het `vanzelfsprekende' geweldsaspect in andere vroegmoderne drama's, maar evenzeer voor
geweld in moderne literatuur .

Korte inhoud
Hiervsalem verwoest is een relatief onbekend drama en daarom geef ik eerst kort de
inhoud weer. Het stuk begint met Iosephvs, Flavius Josephus, de bekende Joodse
geschiedschrijver . Hij vertelt over de ondergang van Jeruzalem . Tevergeefs heeft
hij geprobeerd te bemiddelen tussen de Romeinen en de Joden, maar door een
bloedige burgeroorlog tussen drie bendes in Jeruzalem zijn die pogingen op niets
uitgelopen . De ondergang is volgens hem de schuld van de Joden zelf. Titus, de
zoon van de latere keizer Vespasianus en veroveraar van Jeruzalem, blikt ook terug .
Hij is trots op zijn heldhaftige optreden en op de overwinning . Een rei van Romeinse soldaten verheerlijkt de gewelddadige strijd en zingt een lofzang op Titus .
In het tweede bedrijf denkt de dochter ion terug aan wat gebeurd is . Het is een
lange opsomming van gruwelijke gebeurtenissen, met als dieptepunt het verhaal
van een vrouw die door honger gedreven haar eigen kind heeft opgegeten. Het
tweede bedrijf besluit met de rei van Jodinnen die in een klaagzang opnieuw de
verschillende gebeurtenissen van het beleg bezingen, waaronder het verkrachten
van vrouwen. In het derde bedrijf vertelt de priester Phineas over de ondergang
van de tempel. De afsluitende rei van priesters vertelt over de zeven wondertekenen die hen hadden moeten waarschuwen voor de ondergang, maar waar ze geen
acht op hebben geslagen. In het vierde bedrijf proberen de vrouwen tevergeefs te
voorkomen dat de dochter ion wordt weggevoerd . In een lange klaagzang, de
vierde rei, nemen de vrouwen afscheid van Jeruzalem . In het vijfde bedrijf krijgt
een groepje christenen toestemming om zich in Jeruzalem te vestigen . Ze vragen
zich af hoe ze de ondergang van Jeruzalem moeten duiden . De engel Gabriël geeft
daarop een lange toelichting waarin het Nieuwe Jeruzalem een belangrijke rol speelt .
Gabriël maakt duidelijk dat de Joden zelf schuldig zijn aan hun ondergang .

Dit geldt overigens niet alleen voor Hiervsalem verwoest. Korsten wijst er bijvoorbeeld op dat de verkrachtingen in Vondels Gysbrecht van Aemstel vaak niet genoemd worden . mit (1956) laat de verkrachtingen in zijn samenvatting van Hiervsalem verwoest, op één verwijzing na, weg . Enders (2004) wijst
op het zelfde verschijnsel voor Engelse middeleeuwse dramaspelen .
10
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De dochter ion11 is een van de hoofdpersonages . Ze komt op meerdere plaatsen
voor in de Bijbel . Zo speelt ze bijvoorbeeld een rol in Klaagliederen, het bijbelboek
waarin de ondergang van Jeruzalem in 586 v . Chr. in liedvorm wordt betreurd . 12
ion is van oorsprong een geografische aanduiding van zowel een heuvel bij Jeruzalem als de Tempelberg . Vanuit die betekenis was het een kleine stap om ion
synoniem te laten zijn met heel Jeruzalem, vervolgens met de inwoners van Jeruzalem en bij uitbreiding het gehele Joodse volk .
De naam ion heeft positieve en negatieve connotaties . God heeft Jeruzalem
en zijn volk lief, een liefde die vaak metaforisch wordt uitgedrukt als de liefde tussen man en vrouw. `Toen kwam ik [=God] voorbij u [=Jeruzalem] en zag u, en
zie, de tijd der liefde was voor u gekomen ; Ik spreidde de slip van mijn kleed over
u en bedekte uw naaktheid, ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het
woord van de Here HERE; zo werdt gij de mijne' (Ezechiël 16 :8) . Maar waar
trouw is, is ook ontrouw . `Omdat de dochters van ion verwaten geworden zijn
en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen, omdat zij met trippelende gang
wandelen en haar voetringen laten rinkelen, zo zal de Here de schedel van de
dochters van ion schurftig maken en de HERE zal haar schaamte ontbloten'
~esaja 3 :16-18) . Zo kan de dochter ion enerzijds gelden als het uitverkoren object
van Gods liefde, maar ook het omgekeerde representeren . In de Bijbel is wat dat
betreft sprake van een ambigue relatie.
Ook na de verwoesting in 70 behield de stad met al zijn associaties een belangrijke plaats in zowel de joodse als de christelijke eschatologie . Binnen de christelijke
eschatologie is de finale associatie van ion het Nieuwe Jeruzalem, waar opnieuw
sprake is van bruidssymboliek (Openbaring 21 :2,9) .

De overwinnaars aan het woord
Aan het begin van het eerste bedrijf is de verwoesting van Jeruzalem een feit . De
openingsmonoloog wordt uitgesproken door Iosephvs, daarna krijgen Titvs, de

11

De informatie over de dochter ion is ontleend aan diverse lemma's van Zondewan Pictorial Encyclopedie (1980) en Lexicon furTheologie and Kirche (1991-2001) en de Bijbel.
12 Vondel verwijst in zijn voorwoord naar dit bijbelboek . Hiervsalem verwoest vertoont een aantal opmerkelijke overeenkomsten met Klaagliederen, zoals een zich eindeloos herhalende klaagzang met plotselinge aanroepingen van God ; de verwijzing naar God als straffende gerechtigheid ; een niet-stoïsche
maar voluit treurende dochter ion; de dochter ion die optreedt als een allegorisch personage maar
tegelijk individuele trekken draagt. Ook de beschrijvingen van honger, inclusief het opeten van eigen
kinderen, brand, schenden van heiligdommen, verkrachting zijn daar terug te vinden, maar uiteraard
ook in de boeken van Flavius Josephus waar Vondel uit heeft geput. Daarnaast zijn er talloze bijbelverwijzingen, Bunte telt er meer dan 750 . De invloed van eneca's Troades waar mit (1956) sterk op
wijst, is mijns inziens minder dominant dan gesuggereerd . Zie Bunte (1984), p . 325-336 voor een gede tail leerd bronnenoverzicht.
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keizer,13 en zijn aanvoerder Librarivs het woord. De Romeinen vieren hun overwinningsfeest. Titus, `droncken vanden bloede' 14 (r. 167), is bovenmatig trots op zijn
overwinning en vergelijkt die met de overwinning van de Grieken op Troje. De
helden die gevallen zijn in de strijd gaan regelrecht naar de sterren waar zich het
huis van de helden bevindt, de verblijfplaats van grote strijders die tot halfgod of
god verheven worden (r.190) . Het is dan ook veel beter om te sterven in de strijd,
dan thuis in je bed (r . 432) . In het hele eerste bedrijf staan Titus en het Romeinse
geweld centraal (zie bijvoorbeeld r . 203-220, r. 225-245), waarbij Titus de Romeinse
goden rechtstreeks aanspreekt en bedankt. Hij vraagt zich af welke plaats hem toekomt, heeft hij immers niet zo heldhaftig gevochten dat zijn harnas onder het bloed
en de hersenen van zijn vijanden zat (r . 216)? Vondel problematiseert in deze passages op geen enkele wijze het Romeinse gedachtegoed, bijvoorbeeld door een
kritische tegenstem aan het woord te laten . Het idee dat de gevallenen naar de goden
gaan of dat de Romeinse goden, in de ogen van christenen, valse afgoden zijn, wordt
niet verwoord . De monoloog van Titus eindigt met een lofzang op zijn dapperheid .
Hij vergelijkt zichzelf hoogmoedig met de oorlogsgod Mars, want zegt hij :
Laet tuygen van myn deughd* die schaenden van mijn stael :
Laet tuygen van myn deughd zoo veel gebroken lanssen :
Laet tuygen van myn deughd die neergestegen transsen :
Laet tuygen van myn deughd dat kerckhof bangh van doop* :
Laet tuygen van myn deughd die na,klangh* droef van toon:
Laet tuygen van myn deughd die opgegraven* straten:
Laet tuygen van myn deughd de roof van mijn soldaten:
Laet tuygen van myn deughd de smoock, het puyn, het vyer,
En d'Adeler, die zweeft in 't veld van ons banier :
Laet tuygen van myn deughd dees gapende quetzuren,
Eerteeckens, die ick kreegh in 't stormen op de muren .

* dapperheid

* benauwend door vele doden

*gereutel van stervenden
* opengegraven

(r . 258-268)

De lezer wordt hier makkelijk meegevoerd door de mooie taal en beelden van
Vondel. Het is moeilijk om je te ontworstelen aan de retorische werking van het
negenmaal herhaald `laet tuygen van . . .'. De schoonheid van de taal werkt bedwelmend, en ten koste van wie al die dappere daden zijn gepleegd blijft onuitgesproken . De slachtoffers, op de doden na, zijn uit het loflied op de dapperheid

13 Titus is geen keizer maar Vondel vertaalt Titus Caesar, met `keizer Titus' . Caesar werd echter ook
gebruikt als titel voor de zonen van een keizer . En Titus is de zoon van keizer Vespasianus, die echter
pas tijdens de Joodse oorlog, in 69 na Chr ., tot keizer werd uitgeroepen .
14 Het is overigens opmerkelijk hoeveel keer in Hiervsalem verwoest het woord `bloed' valt, vaak letterlijk,
soms dichterlijk (purper) of hyperbolisch omschreven (bloed dat een brand blust, een bloedrivier) .
oms heeft het woord betrekking op het bloed van Christus, maar vaker refereert het aan het bloed
van de Romeinse helden of slachtoffers. Zie voor bloedretoriek r. 50,102, 113,170, 216, 297, 412,
435, 450, 475, 514, 624, 651, 726-732, 936, 947, 978, 984,1039-1040,1130,1245,1270-1272,1309,
1391, 1927, 2127, 2215, 2244, 2255 .
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van Titvs weggelaten . Geweld wordt geësthetiseerd, losgemaakt van pijn en angst,
onschuldig gemaakt als het zwierige waaien van de Romeinse wimpels .
Librarivs doet vervolgens de lofzang nog eens over . Hij vergelijkt de overwinning van Titvs met andere grote historische overwinningen van bijvoorbeeld

cipio

en Caius Julius Caesar (r . 350, 354) . Deze geweldsverheerlijking is ook het thema
van de rei van soldaten die het eerste bedrijf afsluit . De hemelse beloning voor wie
valt in de strijd leidt tot de conclusie :
Dus is ons 't oorloogh geen verdriet:
Noch achten 't leven dierbaer niet.
Wy proncken met ons wonden,
En pylen toegezonden .

(r . 527-530)

Maar niet alleen mannen maken zich schuldig aan geweld, ook een Joodse vrouw
pakt het mes .

De moederband doorgesneden
Centraal in het tweede bedrijf staat een ingebed verhaal. De dochter

ion vraagt

erom als haar eigen verslag van tal van gruweldaden in de tempel, haar teveel
wordt. Ze wil afleiding en zoekt dat in een horrorverhaal : `Myn ziel vermaecken
schept in grouwelycke dingen' (r . 753) . Daarmee verwoordt ze een algemeen
menselijke fascinatie voor geweld . Die fascinatie is zeker een deel van de verklaring voor het succes van de horrordrama's uit de vroegmoderne tijd . Hier kan de
lezer griezelen bij het verhaal van de moeder die `Uyt razernije moord, roost, en
met tanden scheurt / Die zoete vrucht haers lyfs' (r . 756-757) .
De wanhopige of misschien beter : waanzinnige moeder, gedreven door de honger, sluit zich af van elk gevoel en snijdt de kind-moederband figuurlijk door : `Ick
heb mijn gemoed ontkleed ; / Wy zijn kind noch moeder langer' (r . 849-850) om
daarna letterlijk het mes in het kind te zetten. De Joodse wachters, afgekomen op
de geur, vragen de `hoer' wat ze kookt (r . 861) en eisen met geweld een deel op,
in de veronderstelling dat er iets `normaals' bereid wordt . De vrouw biedt hen
zonder mankeren iets te eten aan .
tilt uw gramschap, weest te vreden,
Hier is, zeghtze, 't overschot
Van mijns kinds gebrande leden :
Eet vry dat u legent God .
Dat zijn d' ermkens, dit de voetjens,
Dat de spierkees van mijn zoon,
Dien my honger dwongh te doop :
't Vleesch dat smaeckte my zo zoetjens .

(cursivering van Vondel)

(r. 867-874)
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Als tot de wachters doordringt wat er aangeboden wordt, verlaten ze schreeuwend
het huis . Het is dit verhaal dat bij Titvs zorgt voor een kenteringmoment in zijn
denken over de Joden, en de keizer het finale oordeel doet uitspreken :
'k Wil uytspoelen deze vlecken,
En dit aerdrijck langh gedreyght,
Dat al meer tot boosheyd neyght,
Gants met gruys en steenen decken.

(r. 903-906)

De Joden zijn geen mensen meer maar schandvlekken, een retorische truc waarbij
de Joden ontmenselijkt worden, wat uitroeien wel zo makkelijk maakt en het geweld
rechtvaardigt . De dochter ion is het met de woorden van de keizer eens . Er wonen geen mensen meer, maar wilde dieren (r. 907-912) .
Begon de oorlog als een rationele onderneming om de muitende Joden die geen
tol meer wilden betalen tot de orde te roepen (r . 392, 395-399, 468-469,1526,1533,
1540), het loopt uit op een complete vernietigingsoorlog die ook moreel gemotiveerd wordt.15 Joden zijn een lager slag mensen . Het verhaal over de moeder is
door de rei van Joodse vrouwen en hofdames verteld in de ik-vorm, zo nemen ze
het allemaal voor hun rekening, en zullen ze er ook collectief voor boeten .
Oorlogsmisdaden worden vaak in groepsverband gepleegd . Groepen Romeinse
soldaten snijden vluchtelingen open op zoek naar ingeslikte goudstukken en komen
aangerend om wraak te nemen en te plunderen, nadat de tempel in brand is gestoken. Vele honderden Joden sterven door de `nijd en afgunst', de haat en ongenade
van de Romeinse soldaten (r . 1137-1138), opnieuw een illustratie van gewelddadig
mannelijk groepsgedrag . Het staat allemaal beschreven in het tweede bedrijf, zonder dat Vondel er een woord commentaar op geeft . De eenling, de moeder daarentegen, wordt gestigmatiseerd en geïsoleerd . Maar ook de vrouwen als groep
lijken geïsoleerd te staan . Als hun mannen en zonen worden weggevoerd om verkocht te worden als slaaf of om in de arena gegooid te worden, zijn de afscheidstaferelen hartverscheurend : vader en zoon vallen elkaar om de hals en broers
treuren om elkaar, maar er wordt met geen woord verwezen naar eventuele echtgenotes, dochters of moeders . Ze lijken voor de mannen niet meer te bestaan .

Anti-judaïsme en anti-joods discours
In bovenstaande staan al wat negatieve opmerkingen en benamingen voor de
Joden, letterlijk afkomstig uit de tekst: schandvlekken, gedierte dat er niet voor
terugdeinst eigen kinderen te verslinden . Het anti-joodse discours in Hiervcalem
verwoest is overduidelijk . 16 In het voorwerk en in het spel zelf worden op bijna zestig
15
16

Zie hiervoor Achterhuis 2008, p . 45-53 .
Zie ook Pieters 2011 .
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plaatsen negatieve opmerkingen over Joden gemaakt, overigens worden vaak meerdere negatieve opmerkingen in één zin of passage gemaakt, zodat het totaal de
zestig ver overschrijdt . 17 Hoewel de motieven vaak profaan waren, 18 werd de
rechtvaardiging in de vroegmoderne tijd gezocht in het argument dat ook Vondel
in het voorwoord aanhaalt : de joden zijn schuldig aan de kruisiging (r. 30-44) . 19
Hij herhaalt dat argument een aantal keren letterlijk in het voorwerk20 om het in
het vijfde bedrijf nog eens breed uit te meten . Ik citeer dat uitvoerig om de lezer
te laten proeven van de toon die daarbij aangeslagen wordt . In de beschrijving
wordt bovendien alle lijden van Jezus aan de Joden in het algemeen toegeschreven, nergens klinkt door dat Jezus ter verzoening van de zonden van alle mensen
moest sterven . Vondel laat dit centrale geloofsgegeven in de christelijke leer weg,
terwijl Gabriël 21 zich hier tot een groep christenen richt .
telt als een baecken dit verdelght geslacht ten toon :
Gelijck de Rechters op het galgeveld de boeven,
Die overgeven* vaeck haer Ouwderen bedroeven,
* overgegeven aan het
:
brandstichters,
en
verra'ers,
Iae een geheele tad
traetschenders, dieven, en vervloeckte moordenaers,
Met knodze, vuyr, en stad, met koorden en met stroppen,
Raeybraecken, worgen, saaen, ophangen, branden, koppen,
En wegen op de straf nae elcx begangen feyt :
De plaetze van 't gerecht geeft een afgryslijckheyd
Den reyzigers, wanneer zy palen, raden, galgen,
En kruyssen zien van verr', die haer het hert doen walgen
Van d'eysselijcke stank, en 't aenzicht al verschrickt
Afwenden van 't geboeft', dat d'oogen uytgepickt
En halfgegeten, spijst den Kraeijen en den Raven,
En d'Arenden, die in haer ingewand begraven*
* hebben opgeslokt
't Verschroockte menschenvleesch, verdort en zwert gebraen,

kwaad

Zie Voorwoord : r. 30-36, 42-43,109-111,184-185,193-196, 212-214 . Inhoud : r. 1-4, 34-36 . Het
sonnet `Aende Joodse Rabbynen' . In het drama: r. 4, 12, 36-37, 97-102,103-106,153,165-166,173,
17

198-202, 209-210, 220, 298, 343-346, 467, 469, 605-606, 655, 681-682, 729, 770, 889-890, 903-906,
910-911, 967-968, 1014, 1057-1058, 1138, 1143-1144, 1148, 1441-1448, 1499, 1505-1506, 1545,
1547,1591-1592,1595-1597,1612,1660 . Het vijfde bedrijf is van begin tot eind qua taalgebruik en
qua strekking zeer anti-judaïstisch en anti-joods, zie bijvoorbeeld r . 2061-2062, 2075, 2128, 21452151, 2177-2184, 2194-2196, 2201-2203, 2210-2214, 2218, 2220-2284 .
18 Hortzitz 2005, p . 281-282.
19 Hortzitz 2005, p. 323 . Een ander veel voorkomend motief was dat de joden niet geloofden dat
Jezus de Messias was (Hortzitz 2005, p. 323) .
20 Zie t .109,186, 213 van het voorwoord, r.1-4 van Vondels samenvatting .
21 Gabriël zelf wordt door Vondel in het vijfde bedrijf ook duidelijk verbonden met het christendom .
Gabriël introduceert zichzelf namelijk als de engel die Maria de geboorte van Jezus mocht aankondigen (r . 2105-2106) . Gabriël komt echter ook voor in het oudtestamentische boek Daniël, een verwijzing daarnaar zou prima op zijn plaats zijn geweest, Iosephvs verwijst in zijn openingsmonoloog
naar Daniël die de ondergang van Jeruzalem voorspelde (r . 25-30) en zelf verwijst Gabriël ook naar
deze profetie (r. 2117-2122) .
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Een vette buyt waer op dees Dieren ledigh gaen .
De Toon van misdaed in haer knagende geweten
Vaeck wierden overtuyght, wanneer zy Gods Propheten
Verpletterden met steen, en blixemden haer 't hoofd .
Maer och! hoe was dat volck van 't Hemels licht berooft,
Als zy ophoopten noch d'afgrijsselijcke zonden,
En 't onbesmette Lam zoo bits nae 't leven stonden :
Hoe was al 't helsche poock* ontketent op die dagh,
Als God zijn liefste Zoon zoo bloedigh sterven zagh :
Die strengh ghebonden, en geslagen, en bespogen,
Geruckt wierd, en gepluckt, gesleept, en voortgetogen :
Die naeckt ten toon gestelt eens yeders gaepspel was :
Doen 't al, kruyst kruyst hem, riep, en lort ons Barrabas,

Zyn bloed ~y op ons brcyn:

* de helse duivels

(cursivering van Vondel)
(r. 2237-2249)

Door deze laatste uitspraak hadden de joden over zichzelf een eeuwige vergelding
uitgeroepen . Het doden van Jezus Christus was het logische dieptepunt in de geschiedenis van het boosaardige joodse volk. Immers hadden zij niet vóór Christus
ook de profeten vervolgd? De verwoesting van de tempel en de verwoesting van
Jeruzalem in 70, gevolgd door de diaspora was het zekere bewijs van de verwerping
van de Joden door God . 22 Ook dit argument gebruikt Vondel in zijn voorwoord
(r.182-196) .
De joden werden in de vroegmoderne tijd beticht van afgoderij, ketterij en, een
stap verder, gezien als volk van de duivel 23 We vinden het terug bij Vondel als de
joden worden vergeleken met het `helse poock' (r. 2243) . Het gevallen Jeruzalem
wordt vergeleken met gevallen engelen, en dus met duivels (r.1427-1449) . De jood,
zo werd geoordeeld, is erger dan de heiden, want in zijn hart kent de jood de
waarheid en weet hij dat Jezus de Messias is .24 De joden zijn hoogmoedig .25 Vondel benadrukt het meteen in het begin (r. 35-38) en laat het de dochter ion ook
over zichzelf uitroepen (r .1445) .
De Joden werden gezien als een moordlustig volk .2ó De tekst `zijn bloed koine
over ons en onze kinderen' illustreerde dat . In

Hiervsalem verwoest

zien we de ver-

dorvenheid van het volk terugkomen in de beschrijving van de rivaliserende bendes,
`verhit op 't moorden' (r. 1105) . Joden deden aan kannibalisme,27 zoals te zien in
het verhaal van de moeder die haar eigen kind opat . De negatieve kwalificaties
zijn in het drama afkomstig van zowel de Romeinen, de Joden zelf als van de
christenen, `het moet dus wel waar zijn!' Maar het anti-judaïsme blijft niet tot
deze opzichtige vormen beperkt . Ik neem daarvoor de draad op bij de vrouwen,

22

Hortzitz
1-Iortzitz
24 Hortzitz
25 Hortzitz
26 Hortzitz
27 1-lortzitz
23

2005,
2005,
2005,
2005,
2005,
2005,

p . 323-324 .
p . 296-304.
p. 317.
p . 318-323 .
p . 346-349 .
p. 351 .
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die alleen achterblijven als hun mannen zijn weggevoerd . Meteen dreigt het gevaar van verkrachting voor de hofdames, want waar oorlog is, is seksueel geweld .

Oorlog en seksueel geweld
In het tweede bedrijf is er sprake van verkrachting en angst voor verkrachtingen
door de soldaten (r . 1188-1194) . De `geylheyd des soldaets' (r. 1188) neemt wat
`geheylight' was voor hun `Bmydegommen' . De rei van Jodinnen die het tweede
bedrijf afsluit, bezingt het dramatische verhaal van een vader die tevergeefs zijn
gezin probeert te beschermen, maar niet kan verhinderen dat zijn jonge dochters
verkracht worden (r .1327-1332) .
In het vierde bedrijf maakt de Romeinse bevelvoerder Fronto duidelijk dat de
angst voor verkrachting niet uit de lucht gegrepen is . Hij verordonneert de dochter

ion en haar gevolg dat ze direct naar Rome moeten om als slachtoffers het

zegefeest op te luisteren en wijst erop dat ze geen zeggenschap meer hebben over
hun eigen lichaam; overdag zullen ze de Romeinen tot dienstmaagd zijn en 's nachts
tot hoer (r .1948) . De rei van hofdames reageert geschokt :
Ach moeder ion, helpt, wy zygen ne'er ter aerden,
Waer toe of wy de bloem van onse jeughd bewaerden
op een goed huwelijck? om naemaels tot gerief*
Te dienen een schavuyt een eerloos hangedief?
Om zijn slavin te zijn? om hem te laten dryven*
Zijn booze moetwil* met ons noyt gerepte lyven?
Ons kuyscheyd noyt bevleckt? ons witte zuyverheyd?
Wat bruyloft hebben wy ons zelfs niet toegelegd* :
Zal nu een Roffiaen* van 't lijf de gordels rucken,
En d'onverwelckte roos van onze Maeghdom plucken?
God moetet zijn geklaeght .

* wellust

* bedraven
* begeerte
* beloofd
* ontuchtige schelm
(r.1949-1959)

Het zijn de laatste woorden van deze rei. Het seksueel geweld wordt hier opnieuw
expliciet verwoord . De hofdames hadden hun kuisheid bewaard voor een andere
bruidegom (r . 1956 en ook r. 1194), maar ze zullen onteerd worden door de `Roffiaen' .
Verkrachting speelt dus op meerdere plaatsen een rol . Het is echter niet alleen
een beschrijving van `normaal' oorlogsgeweld . Thematisch is het verbonden met
een veel venijniger anti-judaïsme dat niet aan de oppervlakte is te zien . In de Bijbel wordt de dochter ion, zoals boven al gezegd, zowel vergeleken met de bruid
van God, in de christelijke theologie overgenomen als de bruid van Christus, als
met een ontrouwe hoer . In het vijfde bedrijf wordt een aantal malen verwezen
naar deze bruidsmetaforiek die Vondel onder andere ontleend aan het boek Openbaring. In het licht hiervan krijgt het seksuele geweld in de voorgaande bedrijven
een nog schokkender betekenis . De dochter ion, de Joodse vrouwen, zijn niet
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langer de bruid van God, zoals ook hun eigen mannen geen woord meer aan hen
wijden. Ze behoren toe aan een andere man, en worden door Fronto niet zonder
reden aangesproken met `Tempelhoeren' (r. 1792) . God heeft zich een nieuwe
bruid verworven. De christenen, als bruid van Christus, hebben de plaats van de
joden ingenomen. Daarom moeten alle vrouwen weggevoerd worden, hoezeer de
dochter ion ook pleit bij Titvs om te mogen blijven en er feitelijk geen redelijk
argument is om dat niet toe te staan . Er is letterlijk en figuurlijk geen plaats meer
voor hen . De christenen wacht het Nieuwe Jeruzalem : `En ik zag de heilige stad,
een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid,
die voor haar man versierd is' (Openbaring 21 :2) ; `En er kwam een van de zeven
engelen ( . . .) en hij sprak met mij, zeggende : Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de
vrouw des Lams' (Openbaring 21 :9) . De joden hebben definitief afgedaan . Dit
thema is nauw verweven, alleen al door de naam ion, met een tweede antijudaïstische thema : de verwoesting van de tempel .

De tempel als brandpunt
De tempel is het hart van Jeruzalem, het hart van de joodse godsdienst, de plaats
waar de liefde van het volk voor God gestalte krijgt en de liefde van God voor zijn
volk . Heiliger plaats is niet denkbaar . Het einde van die relatie wordt gesymboliseerd in de ondergang van de tempel . In het voorwoord benadrukt Vondel die verwoesting en niet zozeer de verwoesting van Jeruzalem, ondanks de titel . Hij somt
de voorwerpen uit de tempel op die in triomftocht naar Rome zijn gevoerd, met
aan het hoofd van de tocht de Romeinse goden (r . 146-153) . En vervolgens wijst
Vondel op de Titusboog in Rome als eeuwige getuige van dit alles (r .153-167) .

De Titusboog te Rome ( http ://www .vecip .com/default.asp?onderwerp=1340 )
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Ook in de korte inhoud verwijst Vondel naar de brand en onmenselijke slachting
in de tempel, én het feit dat de Romeinen hun dankoffers juist in de tempel brachten: Titus `offerde danckbaerlijck op de heylge plaetse des Tempels zijn Goden'
(r.

45) .

Of zoals in het eerste bedrijf verwoord :

Knick gunstigh 't ongel* toe, dat op gewyde altaren
* het vet, het offer
Zal d'heyl'ge vlammen voen*, juyst op die plaetze, daer
* voeden
Dit volck zijn Godsdienst heeft gepleeght zoo menigh jaer . (r. 492-494)
Dieper kan het joodse volk niet geraakt worden . Toch zijn het niet de Romeinen
die de tempel als eerste ontwijd hebben . In de korte inhoud wordt al gezegd dat
een van de drie rivaliserende bendes, de Zeloten, de tempel als thuisbasis had .
Ook volgens de dochter ion is de ondergang te wijten aan de burgeroorlog (r.

646-656) . Volgens Iosephvs is het de boosheid van de bendeleiders die om wraak
riep (r . 85) en hebben zij keer op keer het genadig aanbod en de vriendschap van
de keizer afgewezen (r . 91) . Zij zijn het die de tempel hebben ontwijd en deze
heilige plaats met bloed en `versche lycken' (r . 102) hebben gevuld . Vervolgens
valt de tempel ten prooi aan de vlammen en wordt geplunderd. Vondel zet dit
dieptepunt - `Noch overwoegh een quale alle andere quellagien' (r . 677) - , breed
uiteen (r .

677-738) .

Als Iosephvs de dochter ion ontmoet, doet hij verslag van de feestelijkheden
in de tempel. De passus beslaat opnieuw een flink aantal verzen (r . 987-1087) . De
hoorns van de offerdieren, op het punt om geslacht te worden om de hongerige
afgoden dankbaarheid te bewijzen (r. 987-988), zijn overtrokken met het goud van
de tempel. De tempelberg ligt bezaaid met lijken, wat `des Heeren Bergh tot een
ellendigh Kerckhof maeckt' (r . 1014), voor het Amsterdamse publiek een verwijzing naar de plaatselijke begraafplaats voor misdadigers . De associatie is duidelijk .
De dochter ion roept haar gevolg op te treuren over deze schending van de tempel, maar de rei van hofdames weet hoe de vork werkelijk in de steel steekt :
Key van taejongen :
Helaes! Mevrouwe, helaes! geen godlooze onbesne'en
De drymael heylge aerde ontwyde, noch schoffeerde .
Dochter ion:
Wie dan?
Key van Ioodsche Vrouwen :
Maer 't boevenschuym dat onzen staet verheerde,
Lang eer de gramschap noch des Keyzers veel getergt

(r.1088-1091)

Vondel weet vakkundig door het kleine tussenzinnetje alle aandacht op het `boevenschuym' te vestigen. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de dochter
ion ingenomen is met het feit dat de Romeinen de `Godlooze Godverachters'
(r.1138), de `honden die tegen God blaffen' (r .1142-1143) hebben omgebracht .
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De priester Phineas krijgt in het derde bedrijf het woord en zo staat daar opnieuw de
tempel centraal. De dochter ion deelt de conclusie van Phineas dat God zijn
oude bondgenoten niet langer meer goedgunstig is, en gaat nog een stap verder.
Zij nodigt de ` poocken', duivels (r . 1427) uit om te kijken wie met hen gevallen
zijn en spaart daarbij zichzelf niet: hoogmoedig en verwaten heeft ze haar plicht
verzaakt (r .1441-1446) .
De mantra dat de ondergang aan de joden zelf is te wijten klinkt nadrukkelijk
in het drama. Niet alleen in het voorwoord (r . 30-48,109-111,184-196, 212-214),
maar het is ook tekenend dat zowel de openingswoorden van Hiervsalem verwoest,
uitgesproken door Iosephvs als kroongetuige (r . 1-4), als de eerste woorden die
Titus uitspreekt (r . 151-154) naar die schuld verwijzen . De dochter ion ziet het
in haar openingswoorden al niet anders . Na de eerste zinnen van de dochter ion
die ontleend zijn aan koningin Hecuba uit eneca's Troades, zijn de eerste `eigen'
woorden :
Hierusalem! hoe is uw hovaerdy gesloncken :
Uw preutsheyt overliep*, de Weelde maeckte u droncken
Met haren gouden kop, en haer fenynigh sap*,
Zoo flucx't rees in uw breyn maeckte u de beenen slap :
Hoe zoudt' langer staen?

* overmoedgingperken te buiten
*gouden beker met gifgevuld

(r . 605-609)

Het zijn teksten die duidelijk en rechtlijnig de schuld bij de Joden leggen . Toch is
daarmee niet het hele verhaal verteld . Want ondanks deze woorden kenmerken
de eerste vier bedrijven van het spel zich door een zekere ambiguïteit .

De strijd is beslist, maar het drama nog niet
Na de eerste vier bedrijven is het merendeel van de bevolking op gruwelijke wijze
gestorven of weggevoerd, is er van de tempel niets meer over, en is Titus op weg
naar Rome met zijn krijgsgevangenen en buit . Toch is het drama niet ten einde,
volgens Vondel om alles nog eens `leerlijck voor oogen te stellen' (inhoud, r . 52) .
Dat dit nodig is, heeft zeker te maken met de ambigue schildering van meerdere
partijen in het drama.
In het voorwoord en in het stuk wordt Titus nadrukkelijk neergezet als `een niet
[ . . . ] onmenschelijck Tyran, maer [. . . ] een goedertieren Prince [. . . ] die liever haer
behoud als ondergangh zocht, en gehouden wierd voor de wellust en het vermaeck des
menscheljcleen geslachte' (`voor de vreugde, de liefde van de mensen' ; cursivering van
Vondel, r . 139-142), een grotere lofuiting is amper mogelijk . Maar in het derde
bedrijf komt een andere visie op Titus naar voren . In een lange, pittige dialoog
tussen Titus en de dochter ion (r.1478-1626) vraagt de dochter ion toestemming
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om te blijven . 28 Vondel plaatst hier twee vorsten tegenover elkaar die aan elkaar
gewaagd zijn: het debat flitst heen en weer en de dochter ion heeft op elke repliek
van Titus een antwoord . Maar Titus weigert . Nu de zaak compleet verloren lijkt,
doet de dochter ion een uiterste poging Titus zo te prikkelen dat hij barmhartigheid toont . De ironie druipt eraf als ze Titus sarcastisch vraagt of hij bang is voor
ongewapende, uitgeputte wezen en oude weduwen (r.1580-1582 ;1597-1602) . Titus,
de grote held die zichzelf in het eerste bedrijf vergeleek met een onverschrokken
leeuw, ja met Mars zelf, wordt hier ontdaan van zijn grandeur .
Ook het beeld dat van de joodse godsdienst wordt geschetst, is niet eenduidig .
In het fel anti-judaïstische openingssonnet noemt Vondel het Jodendom een
schijnheilige godsdienst . In het derde bedrijf laat de joodse priester Phineas zich
negatief uit over zijn eigen godsdienst die vertrouwde op tempel en altaar in plaats
van op God (x.1382,1393-1394) . In hetzelfde bedrijf afficheert de joodse dochter
ion haar volk daarentegen als een religieus volk dat zijn wetten in ere houdt (r .
1532), ook gezegd door de rei van priesters (r .1630-1631), maar dezelfde rei wijst
ook op joden die God verachten (r . 1660) . In het vierde bedrijf, op het moment
dat de lezer afscheid moet nemen van de Joden die op het punt staan weggevoerd
te worden, wordt de toon wat betreft de joodse godsdienst zachter . De rei van
Jodinnen heft een klaagzang aan van eenentwintig coupletten waarin ze beschrijven
hoe schitterend de stad Jeruzalem was, hoe mooi de hogepriester in zijn prachtige
kledij, de poorten waar recht werd gesproken, de straten, de gewijde graven van
de helden en de tempel met de tempeldienst, die uitgebreid beschreven wordt (r.
2009-2032) . Er klinkt, op een kleine zinsnede na waarin de gestorven joden worden
aangeduid als `verlegde zielen' (r . 2049), geen enkele negatieve klank door in deze
klaagzang. Toch betekent dat niet dat de toeschouwer of lezer die verloren Joodse
wereld positief mag duiden . In zijn rede in het vijfde bedrijf stelt Gabriël tegenover
de verloren pracht van de stad Jeruzalem het eeuwige, hemelse Jeruzalem, de sierlijke kleding van de priesters doet hij af als vergankelijke opsmuk : de tempeldienst
heeft afgedaan.
Een derde ambigue schildering is de vraag of het gehele Joodse volk schuldig is
of een deel ervan. Vaak wordt de schuld voor de ondergang bij de bendes gelegd,
ook door de dochter ion, maar op andere plaatsen neemt de dochter ion, als
vertegenwoordigster van alle Joden, de schuld op zich (r . 949, 1441-1446) . De
priester Phineas komt tot de conclusie dat God de Joden in het algemeen treft :
`Heffe ik myn lichten [=ogen] op, den Hemel is gesloten, / Noch draeght niet
langer gunst zyn ouwde bondgenooten' (r.1425-1426, zie ook r.1377-1378).
Door de ambiguïteit lijkt het drama, hoewel de joden weggevoerd zijn, toch
nog `open' op een aantal punten . Heeft de dochter ion bijvoorbeeld gelijk dat
Titus te ver is gegaan in zijn wraak? Was het echt nodig dat alle vrouwen wegge28 Ik herken dan ook niet het beeld dat Konst van de dochter ion schetst als `passief (Kont 2003, p .
135) . Zij doet drie verschillende pogingen om te mogen blijven : een smeekbede, deze felle discussie en
ze werkt mee aan een list om te suggereren dat ze al is overleden .
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voerd werden? En als zelfs de dochter ion niet duidelijk is in haar oordeel over
haar eigen volk, wat moet dan de lezer? Als we meegaan met de idee dat slechts
de bendes schuld dragen, zou de lezer medelijden kunnen krijgen met het lot van
de Joden . Volgens Konst is dat ook het doel van de ingezette technieken van
Vondel in dit drama . 29 Maar mag dat medelijden wel, wordt dan niet indirect een
oordeel uitgesproken over de hardheid van de straf van God? En deugen de joden
nu wel of niet?
Zou het spel hier eindigen, dan was het in wezen onbeslist . Bovendien : hoezeer de Romeinen ook een instrument waren in de handen van God, zij hebben
het heiligdom van God wel ontheiligd . Ze hebben hun goden, hun afgoden geprezen en gedankt met offers in de tempel . Dat heeft niet alleen de Joodse vrouwen en
de dochter ion pijn gedaan, maar doet ook christenen, het geïntendeerde publiek,
pijn. Zij kunnen die pijn van de joden navoelen . De God van de joden is immers
ook hun God, de psalmen waarin gezongen wordt over Jeruzalem, over ion, zijn
ook hun psalmen, de grote namen van het Joodse volk, zijn ook hun helden . 30 De
pijn over de ondergang van Jeruzalem treft hen evenzeer . Het drama is nog niet
af: het vijfde bedrijf wacht .

Het vijfde bedrijf: joden en christenen
In het vijfde bedrijf is voornamelijk de engel Gabriël aan het woord . Hij richt zich
tot een groepje christenen dat naar de stad is teruggekeerd om te kijken of er in
hun verwoeste huizen nog doden liggen die begraven moeten worden . Het personage van de engel biedt Vondel de mogelijkheid het vertoonde in een christelijk
perspectief te plaatsen, voor zover dat niet al indirect is gebeurd in de voorgaande
bedrijven en direct - voor de lezers - in het voorwoord . 31 Vondel afficheert de
christenen als een `vreedzaam, ongewapent volck' (r . 2060, 2079) : daar komt het
geweld dus niet vandaan .32 De engel Gabriël brengt een heftige anti-judaïstische
en antiJoodse boodschap, waarin het geweld tegen de joden op een niet eerder
vertoonde wijze wordt gerechtvaardigd - in dat opzicht is het een dieptepunt. 33
In de loop van de redevoering van Gabriël wordt de toon scherper en scherper,
waarbij christenen en joden steeds tegenover elkaar geplaatst worden : Wat Christen
29

Konst 1999, p .184 .
Zie ook Pieters 2011, die Hugo de Groot in dit verband aanhaalt : `De Heijdenen hebben valscha
Goden. De Mahumetisten een valscha Profeet . De Joden hebben eenichsins den rechten Godt ende
de rechte Propheten . De substantie van haar gelooff gelooven wij mede, ende t'gunt wij meer geloven, bewijsera wij vuijt de schriften dije zij geloven .' (p. 212)
31 Er zijn overigens geen opvoeringen van het werk bekend . mit (1956) noemt ze niet en ook in
Meeus (1983) worden ze niet vermeld.
32 Blijkbaar herkent/erkent Vondel het verbale geweld tegen de joden niet als geweld .
33 Pieters (2011) brengt de heftigheid in verband met de verwachte komst van het Nieuwe Jeruzalem .
De bekering van de joden tot het christendom zou die komst bespoedigen (p . 213, 222) .
30
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isser, die nu vo'en [=voeden] zal zijn gedachten / Met zulcke verckens draf (r.

2145-2146) .

`Verckens draf is varkensvoer, met de bijbetekenis `in zedelijke zin

onrein of besmeurd' - dat laatste afgeleid uit de gelijkenis van de verloren zoon .
Van medelijden is geen enkele sprake meer, het lijkt ook niet meer op zijn plaats .
Gabriël, zie het hierboven aangehaalde citaat van regel

2237-2249,

vergelijkt de

joden met brandstichters, verraders, straatschenders, dieven en vervloekte moordenaars . In een plastische beschrijving - de kraaien en de raven eten de ingewanden
en pikken de ogen uit - worden de joden vergeleken met stinkende gehangenen op
een galgenveld, goed als dierenvoer . En terecht, zij hebben immers Gods profeten
en Gods liefste Zoon bloedig laten sterven (r.
gave (r.

2240-2292)

2238-2244) .

In een uitvoerige weer-

wordt het lijdensverhaal nog eens onder de aandacht van de

lezer gebracht.34 Vondel wendt zich op dit moment niet meer tot de joden, maar
exclusief tot de christenen, die hij ook waarschuwt . Als God zijn eigen volk heeft
verstoten, dan kan Hij zeker het volk verstoten dat slechts is ingelijfd (r .

2300) .

De

christenen kunnen de verwoesting van Jeruzalem bovendien zien als een voorteken
van de ondergang van de wereld en haar elementen, waar, nadrukkelijk verteld in
het eerste bedrijf, de Romeinse goden tronen en de gevallen helden naar toegaan .
Iedereen zal dan berecht worden, zowel de Joden als de Caesars, die zullen vluchten voor een `grootex Ceasar', God . Het purper van de Romeinse keizermantels zal
opgeknaagd worden door de motten, (Romeinse) wereldrijken doen er niet toe, het
gaat om het behoud van je ziel (r .

2150-2156) .

Het geweld van de Romeinen wordt

hier niet veroordeeld, dat was immers goddelijk gesanctioneerd, maar wel het idee
dat wereldse macht van enig belang is . De Romeinse goden krijgen eveneens hun
plaats toegewezen : God heerst overal. En dat moet een troost zijn voor het `Christen hoopken', een geliefde uitdrukking voor de doperse gemeente :
( . . .) het dun getal der vromen,
Dat Christus door 't geloove heeft vrolijck aengenomen,
En 's weerelds pracht versmaed, en had om zynen Naem
Noch schat, noch borgerschap, noch staet, noch lof, noch faem,
34

Daarin staat ook een parafrase van Lucas 23 :27-30, dat begint met de regels : Hem volgde een droeve
Rey van Vrouwen, en van Maegden, / Die gaende sloegen voor haer borsten, en beklaeghden ( . . .) en
waarin de ondergang van Jeruzalem wordt voorzegd . In het drama wordt de dochter ion vergezeld
van een dubbele rei : een rei van hofdames en een rei van joodse vrouwen, die vaak samen optreden .
Van Gemert (1990) en mit 1956 (p. 84) verklaren de dubbele rei vanuit de dubbele functie van de
dochter ion: zij is tegelijk koningin en een meer allegorisch personage waarbij zij de stad vertegenwoordigt . Volgens Van Gemert wordt zij in hoedanigheid van haar rol als koningin vergezeld door de
rei van hofdames en als zij de stad vertegenwoordigt wordt zij vergezeld door de rei van Joodse vrouwen, een plausibele verklaring . Toch hebben beide reien inhoudelijk niet een sterk onderscheidend
karakter, ze vormen samen het gezelschap van de dochter ion en nemen veel teksten samen voor
hun rekening . Beide reien vormen samen (zie Van Gemert, p . 235) de rei van Jodinnen die het tweede
en vierde bedrijf afsluit . Mogelijk dat Vondel de groepen vrouwen vooral gebaseerd heeft op bovenstaande bijbelpassage, waarin gesproken wordt van een Rey van Vrouwen en van Maegden, en zijn het
meer bijbelse personages dan direct verbonden met de functie van de dochter ion, waarvoor weinig
tekstuele steun te vinden is .
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Maer ramp, en tegenspoed: ia wierd vaeck vander eerden
Verdelght van felle beuls met koorden, vuyr, en zweerden :
Dat Christen hoopken zal ter rechterhand vooraen
Geplaetst zijn lichten* blyde op zynen Heyland slaen,
En vliegen Hemelwaert nae boven (. . .)

* ogen
(r . 2353-2361)

Het christenhoopje, op aarde zo vervolgd en gemarteld, zal het hemelse burgerschap verwerven . Maar de christenen worden ook gewaarschuwd, zoals al aangekondigd op de titelpagina en herhaald bij de aanvang van het spel .
Dit treurspel dat hier is gespeelt zoo bloedigh langh,
En nu besloten met der Joden ondergang,
U Gods rechtveerdigheyd en strengheyd uyt gaet drucken,
Die wraecke neemt van 't quaed, en alle booze stucken,
En tot waerschouwingh van een ygelijck persoon

(r. 2215-2219)

Zo is aan het slot van het vijfde bedrijf aan de Romeinen hun plaats gewezen, zijn
de joden veroordeeld, en zijn de christenen gewaarschuwd . Het vijfde bedrijf met
Gabriël mag dan volgens mit `een compositiefout van de eerste orde' zijn `omdat
het spel er door in tweeën wordt gebroken' 35 en volgens Konst `geheel los staan
van de verwikkelingen rond de dochter ion',36 ik denk dat beiden de betekenis
van dit bedrijf en de plaats in het drama hiermee geen recht doen . Wie alleen kijkt
naar poëticale voorschriften kan tot de conclusie komen dat het compositorisch
mogelijk geen schoonheidsprijs verdient, maar Vondel heeft het vijfde bedrijf
absoluut nodig om de ideologische puntjes op de i te zetten en het thema tot het
laatste toe uit te spelen . Bovendien weerspiegelt de vorm hier de inhoud . Tussen
de eerste vier bedrijven en het laatste bedrijf gaapt net zo'n kloof als tussen het
Oude en Nieuwe Testament in de dagen van Vondel . Het vijfde bedrijf is de ultieme aemulatio van Klaagliederen, niet een klaagzang van de joden, maar over de
joden, geen joodse God, maar een christelijke, geen uitredding, maar een definitieve verwerping van ion.

Dopers verantwoord geweld?
Met alle gruwelijkheden nog op het netvlies, lijkt de doopsgezinde afkeer van geweld ver weg, al krijgen de vrouwen wel het woord om de gevolgen van het geweld
te schilderen en legitimeert Vondel de inzet van geweld op verschillende manieren .
Hij doet dat door te stellen dat de Romeinen een wettige oorlog voeren (voorwoord r. 71), al blijkt in het drama dat het uitloopt op een complete vernietigingsoorlog . De diepste rechtvaardiging van het geweld is evenwel het godsbeeld van
35
36

mit 1956, p . 82 .
Konst 2003, p .130 .
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een rechtvaardige God en daarom kan het kwaad niet ongestraft blijven (r. 11421145,1564, 2215-2218) . God wreekt zich op het joodse volk, dat deze wraak aan
zichzelf te wijten heeft . Het godsbeeld zal weinig vragen opgeroepen hebben in een
tijd en maatschappij waar gerechtigheid, wraak en vergelding een eenheid vormden
en anti-judaïsme normaal was . Het is wel een godsbeeld dat ver lijkt af te staan van
een groepering die zelfs geen vloek- en wraakpsalmen wilde zingen, omdat de inhoud daarvan niet te verenigen was met de doopsgezinde geloofsleer . 37
Ter legitimatie kon Vondel natuurlijk erop wijzen dat al het geweld in Hiervsalem
verwoest een didactisch doel diende, zoals elk drama bedoeld was moreel te onderrichten. 38 In dit geval : het waarschuwen van de christenen (en de joden), waarbij
het eeuwige leven op het spel stond . Was er iets van meer belang denkbaar? En
het geweld kwam niet uit eigen koker . Flavius Josephus had het allemaal geboekstaafd in De Joodse oorlog een boek met in die tijd bijna bijbelse status . 39
Genoeg argumenten om het geweld vanuit dopers standpunt te rechtvaardigen?
Wie zich realiseert hoe principieel Menno imons zich opstelde tegen het gebruik
van geweld, blijft aarzelen om hier `ja' op te zeggen . Of golden in dit geval andere
normen, omdat het een oordeel van God over de joden betrof? Vondel doet in
elk geval geen poging om het gebruik van geweld in dopers perspectief te zetten .
Vergelijk bijvoorbeeld hoe in Een Hymnus of Lof~angh van de Christeljcke Ridder, in
dezelfde bundel opgenomen als Hiervsalem verwoest maar geschreven in 1614, de
strijd strikt beperkt blijft tot een geestelijke . Grootes en Witstem schrijven daarover : `Zo verwijst Vondel tweemaal naar het voorbeeld van David en zijn strijd
tegen de Filistijnen (verzen 11 en 39-40), doch alleen om dergelijke gevechten
met het reële zwaard af te wijzen : `Zulck krygen ben ick zat' (vs . 41), zegt `d'Eerwaerde Wijsheyd Gods' . 4o
Op het moment dat Vondel de oversteek maakte naar de wereldse cultuurvorm
van het drama., hoe christelijk de boodschap ook, verwijderde hij zich van het Rijk
van Vrede en moest hij zijn doperse principes geweld aandoen . Zou dat niet een van
de redenen kunnen zijn geweest van zijn spirituele en emotionele crisis in die
jaren? 41

Tot slot
Vondel sluit met zijn drama naadloos aan bij het gewelddadige anti Joodse en antijudaïstische discours uit de vroegmoderne tijd . 42 Is het geweld in Hiervsalem verwoest

37 Zijlstra 2000, p . 443 .
38 mits-Veldt 1986, p . 26-27, 64 e.v.
39 chreckenberg 1977, p . 68.
Grootes en Witstem 1979, p . 69 .
41 pies 1994, p. 88 .
42 Zie hiervoor ilortzitz 2005 .
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daarom iets wat te verwachten viel, een verplicht nummer? 43 Voor mij overschrijdt
Vondel die grens, niet alleen door de hoeveelheid geweld en geweldsbeschrijvingen
- dat zou nog passen in de gangbare toneelpoëtica - maar door het anti-judaïsme
tot het hoofdthema van het drama te maken .
Een volgende vraag is of we ons daar druk om moeten maken . Een drama van
zolang geleden, wat is daar nu de werking van? Als joodse lezer zou het drama mij
nog steeds raken omdat de echo's van dit type teksten doorklinken tot op vandaag
de dag, al is de motivering soms anders . Voor elke lezer geldt dat hij of zij de tekst
kritisch moet ontleden, afstandelijk moet lezen om niet mee te gaan in de antijudaïstische en anti Joodse denkbeelden . Opmerkelijk vind ik dat in veel recente
commentaren op Hiervsalem verwoest het anti-judaïsme niet genoemd wordt; het recente artikel van Pieters is een uitzondering .44 wie stilzwijgend aan dit aspect
voorbijgaat, voedt het discours . Hetzelfde geldt voor het seksuele geweld tegen
vrouwen . Aandacht voor vrouwen en het geweld wat hen treft, wat zo vanzelfsprekend zou moeten zijn omdat de tekst erom vraagt, wordt nog steeds gemeden .
Literatuur is niet alleen een representatie van de werkelijkheid maar geeft zelf
ook vorm aan die werkelijkheid . Het geweld op het toneel beperkt zich in die zin
nooit alleen tot het theater.45 Het geweld in Hiervsalem verwoest schendt niet alleen
personages op het toneel . Via de hoofden van het publiek en over de hoofden
van het publiek heen richt het zich ook tot bepaalde groepen in de samenleving .
teeds opnieuw zijn dezelfde groepen slachtoffer, in dit geval Joden en vrouwen .
Het analyseren van historische teksten kan een bijdrage leveren in het leren doorzien van de werking van een discours ; actueel met het oog op bijvoorbeeld het
anti-islamitische discours en het nog altijd aanwezige antisemitisme, het kan het
inzicht van de lezer scherpen, juist door de historische afstand, hoe snel geweld
gewoon wordt gevonden en hoe snel we de rechtvaardiging daarvan accepteren,
maar dan moeten we bij (historische) teksten de ogen niet sluiten . 4 ó Het is tijd om
het eens hardop te zeggen : dit drama van Vondel stinkt . En ik weet al waarnaar:
`verckens draf' .
43

Maar altijd zijn er uitzonderingen, wat is dus `een verplicht nummer'? Vergelijk bijvoorbeeld Revius
(1585-1658) : T'en zijn de oden niet, Heer Jesu, die u cruysten,'( . . .) lek bent, ó fleer, ick bent die u
dit heb gedaen' .
44 Dit geldt bijvoorbeeld voor mit 1956, Knuvelder 1971, Konst 1993, 2003. Zelfs Bunte schenkt aan
dit aspect praktisch geen aandacht, hoewel de hoofdtitel van zijn boek : Joost van den Vondel und das
Judentum, anders doet verwachten. 1-Jij komt wat de relatie met de joden betreft tot de conclusie dat er
nog geen sprake is van een dialoog, in het licht van bovenstaande wel een zeer eufemistische omschrijving. Bunte hoort alleen in het openingssonnet van Vondel een anti-judaïstisch geluid (Bunte 1984, p .
44,50) .
45 Zie hiervoor ook Endets 1999, 2004. Het geweld op het toneel ging bij Middeleeuwse passiespelen
niet zelden over in gewelddadigheden in een Joodse wijk (Jansen 1981, p. 139) . Een illustratie dat
geweld op het toneel meer is dan een `spel' .
46 Zie hiervoor ook de discussie tussen Konst 2000 en Korsten 2000, 2004, chenkeveld-van der
Dussen 2007, Meijer Drees 2008 over onder andere de mogelijkheid van een ideologiekritische
lezing van Vondel.
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Toneel en de troon
Nederlandse en Engelse representaties van koningschap in het
historiedrama ten tijde van stadhouder-koning Willem III

J urriaan Vegter

Abstract - When the Dutch stadholder Willem III ascended the English thmne in 1688 as William III, a
new and complex political relation was created between the two countries . This essay examines how Dutch and
English drama express the ideas on kingship and political power present in English and Dutch society, and
what these ideas are exactly . It is shown how gn aty different the two countries were in this respect although
some similarities - such as the emphasis on the pmtestantfaith - can be pointed out, it is remarkable how much
more power and sublimity are assigned in these plays to the English monarch compared to the Dutch political
powers, which are constrained by existing laws and agreements The conclusion has to be that the unifying force of
Willem III was vey limited, since both countries had an entirey di rent mle in mind for him.
Trefwoorden : toneel, geschiedschrijving, zeventiende eeuw, politiek, koningschap, Nederlandse Republiek, Engeland, Willem III

Inleiding
In haar boek Going Dutch: how Englandplundered Holland s glory analyseert Lisa Jardine
de verhoudingen tussen de Nederlandse Republiek en Engeland gedurende de
zeventiende eeuw . Ze schetst daarbij een beeld van een hechte culturele band
tussen de twee landen, die wordt bekroond met de machtsgreep van de Nederlandse stadhouder Willem III tijdens de Glorious Revolution van 1688 . Deze revolutie,
die Willem III als William III op de Engelse troon bracht, omschrijft zij als `more
like a merger'1 tussen de twee landen, verenigd onder één staatshoofd . Hieraan verbindt ze verstrekkende gevolgen voor de culturen van beide landen in de daaropvolgende eeuwen, gevolgen die tot op de dag van vandaag zichtbaar zouden zijn .2
Deze beweringen zijn niet zonder problemen . Ten eerste steunt Jardine's aanname op een gesimplificeerd beeld van de inrichting van de Nederlandse Republiek
in deze periode, die voor haar kennelijk veel weg heeft van een prinsdom . Over
de positie van het huis van Oranje schrijft ze onder meer :
rn he family in question were tadholders (nominated officers) rather than a significant, royal line - in theory at least, the state could (and for a short time in mid-century
did) overrule the appointment of the next in line to the position of head of state. 3
Jardine 2008, p . 349 .
2 Jardine 2008, p . 357-358.
3 Jardine 2008, p . 82.
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Hier stelt Jardine de positie van de stadhouder gelijk aan die van het staatshoofd,
iets wat zeker niet het geval was . Het centrale gezag in de Republiek lag immers
bij de taten-Generaal . In de praktijk was de stadhouder opperbevelhebber van
het leger van de Republiek, in dienst van de taten-Generaal, en had hij daarnaast
administratieve en juridische taken en verantwoordelijkheden . 4
Daarnaast geeft Jardine in haar boek een gesimplificeerd beeld van de binnenlandse en internationale verhoudingen op zowel politiek als religieus vlak in de tijd
dat Willem III de zittende Engelse koning Jacobus II verdreef. Met haar bewering
dat de Republiek en Engeland bijna fuseerden tot één land onder Willem III kent
ze een bijzonder groot belang toe aan diens positie : in haar visie heeft een vorst
kennelijk een sterke samenbindende kracht . Dat deze bewering niet zonder meer
opgaat, blijkt echter al afdoende uit het feit dat de Republiek, waar Willem III sinds
1672 de functie van stadhouder van de provincies Holland, Zeeland, Utrecht,
Gelderland en Overijssel vervulde, alles behalve een eenheid was en dat Holland
regelmatig tegenover de andere, minder invloedrijke gewesten stond.
Jardine's idee van een samenwerking die bijna een eenheid vormde tussen de
Nederlandse Republiek en Engeland, die wordt bekroond als beide landen onder
hetzelfde staatshoofd komen, roept dus de nodige vragen op : niet in de laatste plaats
de vraag wat de rol van Willem III precies was in de relatie tussen Engeland en de
Republiek, en de rol die hem in beide landen afzonderlijk toegedacht werd . Of, meer
in het algemeen, wie zagen de inwoners van de Nederlanden en Engeland eigenlijk
als hun staatshoofd, en welke politieke rol schreven zij aan dit staatshoofd toe?

Politiek en literatuur
De vraag naar politieke verhoudingen is in eerste instantie een vraag voor historici .
Op basis van politieke traktaten en wetsteksten kunnen zij inzicht geven in de
politieke constellatie van een land . Voor de bestudering van de wijze waarop er in
bredere lagen van de bevolking over politieke vraagstukken werd nagedacht, kan
daarnaast ook de literatuur een bron van betekenis zijn .
De afgelopen decennia zijn tal van literatuurhistorische studies uitgevoerd naar
de rol van literatuur in politieke kwesties, die duidelijk laten zien hoe sterk in de
zeventiende eeuw literatuur en politiek vervlochten waren . 5 Deze vervlechting
kan verschillende vormen aannemen . oms is de relatie heel direct, in literatuur
die zich onverhuld op de actualiteit richt, zoals schimpdichten en pamfletten .

4 Zie voor een overzicht van de rol en de taken van de stadhouder Israël 1995, p. 300-306 .
5 Relevant in de context van deze studie zijn met name Kamps 1996 ; Duits 1990; Noak 2002;
Korsten 2006; ook werd Rigney 1990 geraadpleegd. In 2011 verdedigde Helmen Helmets zijn studie
naar de rol van literatuur in de Engels-Nederlands- chotse verhoudingen ten tijde van de Eerste
Engelse Burgeroorlog: The Royalist Republic: literature, politics and religion in the Anglo-Dutch public sphere
(1639-1660) (nog niet gepubliceerdj .
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Maar ook in literatuur die niet expliciet over actuele gebeurtenissen gaat, kan de
politieke overtuiging van een auteur doorklinken . En zelfs literatuur waarin op
het eerste gezicht de politieke lading volledig lijkt te ontbreken - denk hierbij
bijvoorbeeld aan kluchten of romantische tragedies - kan, zoals poststructuralistische literatuurhistorici als Jonathan Dollimore 6 en Leonard Tennenhouse 7 hebben laten zien, ook veel zeggen over machtsvraagstukken in de samenleving waarin
deze literatuur ontstaan is . De theorieën van beide laatstgenoemde wetenschappers berusten op de aanname dat schrijvers werkzaam zijn binnen een politieke
werkelijkheid waar ze onmogelijk aan kunnen ontstijgen . De politieke werkelijkheid
zal altijd in hun werk doorklinken . chrijvers doen echter meer dan uitsluitend
een bestaande situatie passief weerspiegelen, tegelijkertijd helpen zij actief de politieke werkelijkheid vorm te geven voor een groot publiek. Beide wetenschappers
gaan ervan uit dat cultuur het voornaamste instrument is bij het afbakenen van de
macht van een staatshoofd . Ze verbinden hieraan vervolgens volkomen andere
consequenties: terwijl voor de New Historicist Tennenhouse geldt dat cultuur en
literatuur vooral de bestaande machtsverhoudingen versterkt, ziet de Cultural
Materialist Dollimore literatuur juist als een instrument om de zwakke plekken in
de heersende machtsstructuren bloot te leggen en zo ontwrichtend te werken .$
De bijzondere situatie tussen Engeland en de Republiek onder Willem III biedt
een uitgelezen mogelijkheid deze politieke benadering toe te passen en de stelling
van Jardine te toetsen in een vergelijkende studie van Nederlandse en Engelse
literaire teksten: kon er inderdaad zo eenvoudig als gesuggereerd wordt een eenheid
ontstaan? Zoals gezegd kan in principe elk type tekst hiervoor gebruikt worden . In
dit geval is niet gekozen voor teksten die direct reflecteren op de actualiteit, noch
op teksten die ogenschijnlijk geen enkel politiek gewicht hebben . In plaats daarvan
stel ik twee toneelstukken aan de orde waarin de nationale geschiedenis wordt aangewend om na te denken over de eigen tijd. De keuze is hierbij gevallen op Thomas
Asselijns De dood van de graaven Egmond en Hoorre (1685) en John Banks' The Unhappy
Favourite (1682) . Asselijn schreef zijn stuk op het moment dat stadhouder Willem
III de rust in de Republiek had hersteld, maar dat wel ten koste van de sterke
machtsaanspraken die de taten van Holland eerder hadden opgebouwd . 9 Het stuk
van Banks ontstond tegen een veel minder stabiele achtergrond . De Engelse koning
Karel II betoonde zich in protestantse ogen veel te toegefelijk ten opzichte van de
katholieken, en aangezien hij geen legitieme nakomelingen had dreigde er zelfs een
katholieke machtsovername via zijn katholiek geworden broer Jacobus . Het Engelse parlement was in meerderheid gekant tegen deze mogelijkheid . Er was dus alle
reden na te denken over de positie en rol van de monarchie .

6 Dollimore 1983 .
7 Tennenhouse 1986 .
s Dit onderscheid is niet van belang voor deze studie en wordt daarom hier niet verder uitgewerkt .
9 Zie voor een beschrijving van Willems optreden in de Republiek en de gevolgen daarvan Troost 2001 .
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Beide stukken spelen in de tweede helft van de zestiende eeuw en handelen
over de strijd tegen het katholieke panje . Doordat allebei de spelen gaan over
het eigenmachtige optreden van een koninklijke gezant en de executie van een of
meer vooraanstaande edelen, vormen de stukken - al dan niet zo bedoeld door de
auteurs - een natuurlijk podium voor verschillende representaties van macht en
vertellen daarmee ook iets over het heden van de auteurs .
Beide teksten ontstonden kort voor de machtsovername door Willem III. Ze
kunnen dus een beeld geven van de politieke denkbeelden in beide landen ten
tijde van zijn oversteek, zonder dat die denkbeelden al beïnvloed zijn door de
gebeurtenissen van de Glorious Revolution zelf. Door de teksten te analyseren,
zal ik proberen vast te stellen welke rol de Nederlandse en Engelse samenleving
precies in gedachten hadden voor hun staatshoofd . Welke visies op het koningschap worden zichtbaar in het Nederlands en Engels toneel, en in welke opzichten
verschillen deze visies? Was er een vorm van eenheid in het denken over macht
en machtsverhoudingen in de onder Willem III verenigde naties?
Dit artikel bestaat uit twee delen . Het eerste deel behandelt hoe beide auteurs
de historie in hun werk presenteren en hoe ze daarmee een politieke lading aan
deze historie verbinden . In het tweede deel wordt besproken wat deze politieke
lading precies is en hoe de politieke macht in beide spelen gezien wordt . Dit gebeurt aan de hand van de relatie van het gerepresenteerde staatshoofd tot God,
zichzelf, zijn afgezant en zijn volk .

Omgang met de historie
Hoewel Asselijn en Banks vergelijkbare episoden uit de geschiedenis van hun
land behandelen, benaderen ze de geschiedenis op totaal verschillende wijze .
Ogenschijnlijk heeft geen van beide spelen een actuele politieke lading, maar Asselijn richt zich wel nadrukkelijk op algemene politieke vraagstukken rond vrijheid
en verplichtingen van vorst, adel en volk . John Banks daarentegen schrijft in de
eerste plaats een liefdestragedie, waarbinnen zulke vraagstukken van ondergeschikt
belang zijn. Toch zal blijken dat Banks' spel niet minder politiek geladen is dan
dat van Asselijn .
Asselijn, die toont hoe de hertog van Alva de Nederlandse edelen Egmond en
Hoorne in 1567 gevangen nam en na een schijnproces op 5 juni 1 568 ter dood
bracht, probeert nadrukkelijk deze markante historische gebeurtenis te reconstrueren . Dit leidt tot een toneelstuk waarin grote thema's als godsdienst, vrijheid en
recht centraal staan en waarin veel historische gebeurtenissen rondom de executie,
die bij een eigentijds publiek bekend verondersteld mogen worden, aan de orde
komen, terwijl er bovendien veelvuldig wordt vooruitgewezen naar het verdere
verloop van de geschiedenis van de Nederlandse Republiek .
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Dat Asselijn de ambitie had een historisch betrouwbaar beeld te schetsen blijkt uit
zijn proloog, waarin hij een reeks bronnen noemt die hij geraadpleegd heeft, onder
meer de Apologie van Willem van Oranje . Het meest in het oog springen echter de
Kerkelylee Historiën' 0 van P .C . Hazart, een Antwerpse Jezulet . Asselijn brengt deze
bron nadrukkelijk onder de aandacht . Ondanks het feit dat Hazart een fel tegen
het Calvinisme gekante polemist is en hij dus uit het `vijandelijke' kamp afkomstig
is, laat hij zich negatief uit over de hertog van Alva . Net als As-selijn wijst hij de
ijzeren hertog aan als de hoofdschuldige van de Nederlandse Opstand . Dat
Asselijn een tegenstander kan citeren die zijn standpunt onderschrijft, maakt zijn
waarheidsclaim natuurlijk sterker ; de schijn van partijdigheid die hij anders zou
meedragen raakt hij zo immers kwijt . 11
John Banks richt zich veel minder sterk op de feitelijke reconstructie van historische
gebeurtenissen. Zijn toneelstuk vertelt het verhaal van de val van Robert Devereux,
Earl van Essex, een val die uiteindelijk in 1601 leidde tot de executie wegens hoogverraad van deze voormalige gunsteling van de Engelse koningin . Essex' val wordt
- in het spel althans - in sterke mate in gang gezet door verschillende intriges aan
het hofvan koningin Elizabeth I, en door de wispelturigheid van de koningin zelf.
Het gaat Banks echter niet primair om die gebeurtenissen, bij hem ligt de nadruk
sterk op de personen achter deze gebeurtenissen . Vanwege deze benadering hoeft
Banks niet dezelfde moeite als Asselijn te doen om zijn werk te verantwoorden .
Hoewel hij de derde proloog - het stuk kent een uitgebreid voorwerk 12 - van zijn
spel, de eigenlijke inleiding op historie en spel, nog begint met een minieme verwijzing naar de historie, geeft hij vervolgens onomwonden toe dat hij de koningin in
zijn spel niet heeft gemodelleerd naar de bekende historische gegevens over haar,
maar dat hij de nadruk heeft willen leggen op haar menselijke kant . Hij meent hierin zo goed geslaagd te zijn dat de koningin zelf, mocht ze afdalen uit de hemel,
tevreden zou zijn (fol. L2r) .
In het spel wordt duidelijk dat Banks zich inderdaad vooral op personen, en niet
zozeer op historische gebeurtenissen richt . Het duidelijkst komt Banks `menselijke'
10 De Kerckelycke historie van de gheheele werelt namentlyck vande voorgaende ende teghenwoordighe eeuwe, een
vierdelige kerkgeschiedenis, verscheen in de periode 1667-1671 .
11 1-Ienk Duits verklaart de nadruk waarmee Asselijn 1-Iazart presenteert in zijn proloog op een
andere manier . Voor hem is dit een stille hint van Asselijn aan zijn publiek dat er iets speciaals
met dit spel aan de hand is . 1-let publiek zal het spel zo aandachtiger lezen en daardoor
opmerken dat er parallellen bestaan met een hoogst actuele gebeurtenis : de herroeping van het
edict van Nantes door Lodewijk XIV, enige maanden voor de publicatie van Egmond en Hoorre
(Duits 1995, p . 133) . Buiten de toevallige omstandigheid dat het spel in 1685 verscheen en de
nogal vergezochte uitleg rondom Hazart lijkt er geen reden te zijn dat Asselijn met zijn spel
daadwerkelijk commentaar leverde op de gebeurtenissen in Frankrijk .
12
De uitgave van het spel bevat drie prologen . De eerste is geschreven door John Dryden en specifiek
gericht aan het koninklijk paar . De tweede proloog, van Banks zelf, moest de eerste dagen van de
voorstelling voorgedragen worden en heeft betrekking op de moeizame en ondankbare arbeid van de
toneeldichter. De derde proloog, eveneens van Banks, vormt de eigenlijke inleiding op historie en spel .
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vorm van geschiedschrijving naar voren in de persoon van de koningin . John Banks
behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogenaamde historische
`pathetic tragedy' of `she-tragedy'13, een genre dat zich richt op de persoonlijke gevoelens en twijfels van belangrijke historische vrouwen . 14 Banks heeft zich volop
kunnen uitleven in de figuur van de koningin, een personage dat de bewondering
wekt van literatuurhistoricus James utherland:
[ijn Queen Elizabeth Banks has drawn a character of some complexity, whose indecision is credible and at times moving . Dealing with the actual, Banks was encouraged to
avoid the implausible and the extravagant ; the English theme had at once a sobering
and an inspiring influence on his mind . 15
Positieve reacties van het contemporaine publiek 1 ó en het geciteerde oordeel van
utherland op het stuk van Banks laten zien wat de aanvullende waarde van historische literatuur kan zijn in de representatie van een historisch figuur als de
koningin door haar van een heel menselijke kant te laten zien . Ze is niet de onfeilbare en krachtige alleenstaande vrouw die ze in de meeste historische verslagen
geworden is . Integendeel : ze wordt verscheurd door twijfel.
Dat wil niet zeggen dat de historie geen functie heeft in het spel . Zoals utherland terecht vaststelt, staat Banks' gebruik van dit historische onderwerp geen
ongeloofwaardige buitensporigheden toe . Historische gebeurtenissen vormen een
belangrijk middel om de koningin voor het publiek herkenbaar te maken als Elizabeth de eerste. Zo verwijst Banks naar de Britse ontdekkingsreizen tijdens Elizabeths
leven, naar de stichting van het koloniale rijk, naar de heerschappij over zee en
boven alles naar de overwinning op de Armada in 1588 .Ook het liefdesleven van
de koningin, die nooit trouwde en daarom ook wel als de "Virgin Queen" bekend
staat, vormt een belangrijk thema in het spel .
Enkele historische gebeurtenissen rondom Essex zijn van belang voor het verloop de handeling in het stuk, maar het hoofdthema is toch het effect hiervan op
de koningin persoonlijk . Wat deze gebeurtenissen betekenden voor Engeland, en
hoe de dood van Essex de geschiedenis van Engeland eventueel beïnvloedde (zoals
de executie van Egmond en Hoorne, volgens Asselijn de oorzaak van de tachtigjarige oorlog, bepalend was voor de geschiedenis van de Nederlanden) komt echter
niet aan de orde in het spel.

13

Hume 1976, p. 216 .
Deze formule lijkt succesvol geweest te zijn : over andere vrouwen uit de Engelse geschiedenis
heeft Banks vergelijkbare tragedies geschreven: Venue Betray'd over Anne Boleyn (1682), The Island
Queen over Mary tuart (1 684) en The Innocent Usurper over Jane Grey (1 694) . Bovendien schreef hij
een romantische tragedie over Cyrus de Grote (1696) .
15 utherland 1969, p . 76 .
16 Met name bij het vrouwelijk publiek vielen de spelen van Banks in de smaak. utherland 1969, p. 76 .
14
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De duiding van de historie
Voor Banks is de historische correctheid van zijn werk dus feitelijk meer middel
dan doel in zijn dramatisch verhaal en hij doet geen poging de geschiedenis op
enigerlei wijze voor de toeschouwers inzichtelijk te maken of tot een les om te
vormen. Hierin verschilt hij sterk van Asselijn, die actief zijn historisch onderwerp
voor zijn publiek probeert te duiden . Dit doet Asselijn door de betrokkenen bij
de Opstand in een aantal partijen te verdelen . Alva en zijn volgelingen vormen
één partij, waarbij ook de in het spel afwezig kardinaal Granvelle hoort . Door
nadrukkelijk de aandacht te vestigen op hun gebruik van militairen voor ordehandhaving - het spel begint met de vraag of alle militairen hun positie ingenomen
hebben (p.11) - weet Asselijn hen van meet af aan als de kwaadaar dige partij af te
schilderen: de militaire bezetting van de vrije Nederlanden is strijdig met de geldende afspraken tussen koning en adel. Bovendien suggereert de zware bewaking dat
er zich aan het hof zaken afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen .
Het opstandige volk vormt een tweede partij . Het richt in zijn woede vernielingen aan. Het optreden van het volk is niet gemotiveerd en verschilt daarmee sterk
van dat van de derde partij, die bestaat uit de edelen en, opmerkelijk genoeg, Filips
II . De koning treedt weliswaar niet op in het spel, maar Asselijn maakt duidelijk
dat ook hij tot de slachtoffers van Alva gerekend moet worden :
Dat den hartog van Alva, in zyn staatsbestiering veel zaaken heeft verrigt, in weerwil
en tegens ordre des konings, blykt niet dan al te klaar . (fol . A4r)
Niet alleen heeft Alva met zijn kornuiten een heel eigen koers gevaren, hij heeft ook
beslissingen genomen die tegen de wil van de koning indruisten. Filips greep in toen
Alva hooghartig een praalbeeld 17 voor zichzelf oprichtte, maar het zijn voornamelijk de edelen die zich (met recht) verzet hebben tegen Alva en kardinaal Granvelle :
[D]ie landverderflyke inquisitie, daar meerendeels d'edelen, en ridders van d'orden,
zich toenmaals op 't alderheftsigst tegens hebben gekant, om alzo 't groot gezach des
Kardinaals, dat van tyd tot tyd noch meerder aanwies, te stuiten . (fol . A3v)
Door middel van de inleiding en enkele vooruitwijzingen naar het verdere verloop
van de Opstand weet Asselijn de executie van Egmond en Hoorne aan te merken
als het begin van de Tachtigjarige Oorlog en daarmee het begin van de Nederlandse vrijheidsstrijd . Bovendien waren Egmond en Hoorne, net als Willem van Oranje,
edelen en `ridders van d'ordren' (van het Gulden Vlies) . Bij Asselijn verwoorden
Egmond en Hoorne de motieven voor het Nederlandse verzet tegen de paanse
17 Dit beeld, geplaatst in de burcht van Antwerpen, werd door vriend en vijand als een ongekende
daad van arrogantie beschouwd : in de recente geschiedenis was het ongekend dat een levende
generaal van zichzelf een standbeeld liet vervaardigen . In 1 574 zou dit standbeeld op last van de
koning verwijderd worden . Kamen 2004, p . 118 .
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tirannie . Ze zijn daarbij representatief voor een grotere groep opstandige edelen .
Het gevolg is dat bij hem de Nederlandse Opstand een opstand van edelen wordt .
De waarden en rechten waarvoor zij opkwamen, worden tot de eenduidige essentie
van de opstand gemaakt, met voorbijgaan aan de talloze andere politieke, economische en religieuze motieven die evengoed aanleiding tot de tachtigjarige oorlog
vormden.
Volgens het spel kunnen er twee concrete redenen worden aangewezen voor
het ontstaan van de Opstand, namelijk de militaire bezetting van de Nederlanden
en de meningsverschillen over de verhouding tussen koning, adel en Alva onderling . Vooral in de eerste twee (van de drie) bedrijven zijn de personages nauwelijks
verder uitgewerkt dan hun standpunten op deze twee punten . Alva ziet in de
Beeldenstorm van de protestanten een poging van de adel om de macht van de
koning te breken . De Nederlandse adel heeft volgens de hertog een atmosfeer
van haat geschapen door het volk op te jutten tegen het paanse gezag, en Alva is
ervan overtuigd dat dit de reden is dat hij zo gehaat wordt door het volk . Het opstoken van het volk vond volgens de panjaarden al plaats `eêr noch het ketterdom
in Neêrland zich verspreide' (p .11) . Religie wordt in het spel zo gepresenteerd als
niet meer dan een dekmantel voor de werkelijke, politieke vragen die speelden
tijdens de Opstand .

Politieke lading: de vorst en het geloof
Bij Banks ontbreken weliswaar dergelijke problematiseringen en een vergelijkbaar
expliciet geschiedbeeld, maar dat betekent niet dat het spel geen politieke ideeën
bevat. De opvattingen over het koningschap die uit Banks' spel gedestilleerd kunnen worden berusten op impliciete aannames rond de rol van de vorst . In het
licht van dit artikel is vooral relevant dat de rol van de vorst volkomen verschilt
van die bij Asselijn .
Nergens wordt dit zo duidelijk als in de rol die God en religie volgens beide
auteurs spelen in het staatsbestel . terker nog dan bij Banks zelf wordt dit duidelijk
in de proloog die John Dryden bij dienst stuk schreef . Hij verleent de vorst een
goddelijke status . Dryden stelt de verhouding van God tot de (Christelijke) wereld gelijk aan die van de koning tot Engeland (fol . A4v) . De koning brengt het
land in een paradijselijke staat ('our land's an Eden'), al heeft de dwaasheid van de
bevolking het land bijna zijn paradijs gekost . Hiermee doelt Dryden op de Engelse
burgeroorlog (1642-1651) die zich afspeelde voor de troonsbestijging van Karel II.
De toekenning van een Goddelijke status aan Karel gaat verder door het voedsel
dat de burgers dankzij hem op tafel krijgen te vergelijken met het Bijbelse manna
(Why should he (. . .) loath the Manna of his daily food'), het voedsel dat God op
het pad van de Israëlieten uitstrooide . En net als God is de koning op een vaderlijke manier alleen maar bezorgd om het welvaren van zijn volk - als zijn wil maar
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nageleefd wordt.'$ Drydens proloog was bedoeld om uitgesproken te worden op
het moment dat de koning (Karel II, die regeerde 1660-1685) en zijn vrouw het
theater betraden, en is dus duidelijk bedoeld om het paar gunstig te stemmen .
Dat Banks de ideeën over een goddelijk koningschap deelde met Dryden, blijkt
uit het optreden van zijn koningin Elizabeth. Zij is zich zeer bewust van de goddelijke taak die haar toevertrouwd is . Zij blijkt echter door haar emotionele zwakte
en de intriges aan haar hof niet afdoende in staat deze taak goed uit te voeren . Dit
doet haar regelmatig verzuchten dat het onmogelijk is haar goddelijke taak uit te
voeren met enkel menselijke vermogens .
Onder dergelijke problemen gaat de paanse koning Filips II in Egmond en Hoorre
niet gebukt . Hoewel hij niet zelf als toneelkarakter in het spel optreedt - iets wat
Asselijn naar eigen zeggen gedaan heeft om de koning buiten de misdadige praktijken van Alva te houden 19 - wordt zijn positie binnen de regering van het land
wel uitgebreid bediscussieerd . Deze discussie heeft echter uitsluitend betrekking
op de verhouding van de koning tot aardse wetten en overeenkomsten . Hij wordt
niet neergezet als een representant van God op aarde . Alleen op het gebied van
de religieuze vervolging - een vraagstuk dat Asselijn zoals gezegd ondergeschikt
maakt aan de bestuurlijke vraagstukken in de opstandige Nederlanden - krijgt
Filips' band met de Nederlanden een religieus aspect . Zijn grote en vooral gewelddadige bemoeienis met de Nederlandse godsdienstzaken wordt door iedereen met uitzondering van de paanse Bloedraad - afgekeurd . Hierbij valt op dat Asselijn Filips en Alva contrasteert met Margarets van Parma, die een veel mildere
koers volgde in de Nederlandse godsdienstperikelen :
En hebben wy ter beê van de algemeens staaten
Zomtyds wat bot gevierd, in 't schorssen der plakasten,
Oogluikend toegestaan, te oeff ren vroed en stil,
Hun nieuw gedroomde leer, 't geschiede om beeters wil ;
't Was op `t verzoek van een, en veele ten gevalle . (p . 26)
Haar milde optreden rechtvaardigt Margarets door te wijzen op de rust die dit in
het land gebracht heeft, en daarmee het welvaren van het land te stellen boven
deze godsdienstige perikelen. Hiertoe heeft ze besloten terwijl ze zelf net zo negatief tegenover het protestantisme staat als Alva en Filips . Hier klinkt sterk de rol
door die Asselijn in gedachten heeft voor een goede vorst : deze moet niet met
geweld zijn impopulaire religieuze wil opleggen, maar verstandig toegeven aan de
18 In de inleiding van Dryden moet waarschijnlijk meer een politiek dan een religieus standpunt gezien
worden. Gedurende de Exdurion Crisis streed hij voor het standpunt van de koning . Na diens dood en
de troonsbestijging van Jacobus II bekeerde hij zich tot het katholicisme . Na de machtsovername door
Willem III, gesteund door het parlement, weigerde Dryden zijn eed van trouw aan de nieuwe regering
af te leggen: dit kostte hem zijn positie als Poet Laureate. Dryden lijkt dus meer betrokken geweest te
zijn bij de strijd tussen koning en parlement dan bij religieuze geschillen .
19 Dit verklaart Asselijn in de inleiding, fol. A4r.

146

furr aan Vegter

vrijheid en doen wat het beste is voor land en onderdanen . Voor Alva is dit echter
slechts een teken van zwakte en een bewijs dat vrouwen niet geschikt zijn voor
het landsbestuur .2°
Filips wordt hiermee veel meer dan Banks' Elizabeth beperkt door edelen, volk
en wetten in zijn mogelijkheden religieuze uniformiteit af te dwingen . Elizabeth
wordt door de edelen aan haar hof juist uitvoerig geroemd om haar strijd tegen
het katholieke geloof. Met name gebeurt dit in een lange passage waarin twee
hovelingen de overwinning op de paanse Armada (1588) navertellen op een
humoristische manier: paanse schepen die zwaar zijn van de relikwieën worden
opgeblazen en slingeren bemanningsleden de lucht in die nog in volle vlucht op
zoek gaan naar een priester om een laatste biecht bij af te leggen (p . 9) . Hiermee
sluit Banks' spel aan bij een lange traditie van representaties van Elizabeth als
strijdster tegen het katholicisme, die teruggaat op haar eigen regeringstijd en die
tot bloei kwam tijdens de regering van Jacobus I (koning van Engeland 16031625) .21 Wellicht werd dit beeld rond 1680 weer actueel door te doen spelende
Exclusion Crisis, de pogingen van het Engelse parlement om de Jacobus, de
katholieke broer van de regerende (en kinderloze) Karel II, uit te sluiten van de
troonopvolging, een plan wat Karel uiteindelijk met succes wist te blokkeren . In
dit opzicht is Banks stuk actueel te noemen. Hoe dat verder ook zij, waar het de
invloed van de soeverein op het religieuze leven betreft, liepen de opvattingen
aan beide zijden van de Noordzee in elk geval wezenlijk uiteen, zo kan men op
basis van de spelen vaststellen .

De macht van de vorst als individu
De verschillende opvattingen over de status van de vorst hebben zichtbare gevolgen
voor de rol die zij als individu spelen in het bestuur van hun land . Hierbij wordt
de positie van Elizabeth een stuk sterker voorgesteld dan die van Filips . Haar positie kan simpel samengevat worden : haar wil is wet . Met deze macht heeft ze het
soms moeilijk in het spel, vooral in de omgang met Essex . Uiteindelijk is het haar
beslissing of haar favoriete hoveling moet sterven of niet . Opmerkelijk is wel dat
ze een eenmaal genomen beslissing niet meer kan herroepen zonder een goede
reden (in dit geval de onschuld van Essex, maar de herroeping komt te laat) - ze
valt zelf ook onder haar eigen wet .
Anderen hebben het moeilijk met de nagenoeg onbeperkte macht in de binnenlandse politiek die de koningin heeft . Rawleigh, een hoveling die Essex vijandig
20 p. 21 : `Dc landvoogdes Margreet heeft zich te slap gedraagen, en naar der vrouwen aard, te zacht
en veel te flauw, den toom te ruim gevierd' .
21 Jacobus' milde opstelling tegenover het katholicisme heeft mogelijk de behoefte gewekt aan een
sterke, onafhankelijke strijder tegen het katholieke geloof, die werd gevonden in de persoon van
Elizabeth . King 1990, p . 67-68 .
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gezind is, verwoordt dit treffend. Hij verzucht dat hij zou willen dat de koningin
met haar kroon mijlenver weg was, zodat er eindelijk werk gemaakt kan worden
van de uitvoering van haar opdrachten . Dit is door haar weifelende instelling tot
dan toe onmogelijk gebleken :
I wou'd she were a hundred League froms hence,
Well, and the Crown upon her Head; I fear
he'll not continue in this mind a Moment . (p . 64)
De verheven status van de koningin blijkt misschien nog wel het beste uit het feit
dat zij steevast met Engeland vereenzelvigd wordt . De misdaden van Essex worden
omschreven als misdaden tegen het land en de koningin . 22 De belediging die het
niet uitvoeren van de opdrachten van de koningin inhoudt is vanzelfsprekend een
belediging aan haar adres, maar evengoed aan het hele land als zodanig . Elizabeths
koningschap heeft absolutistische trekken : ze is niet gebonden aan de wetten van
het land of aan de wil van het volk, maar haar wetten en haar wil zijn die van het
land .
Anders ligt dit voor Filips in Egmond en Hoorre . In dit stuk wordt uitgebreid
gediscussieerd over de betekenis van zijn wil voor de regering van het land. Alva
vertegenwoordigt een mening die overeenkomt met het beeld uit het Engelse spel .
Alva meent dat de wil van de koning alles overstijgt . Een koning maakt wetten,
en laat zich weinig gelegen liggen aan het volk :
Een wettig Prins vermag vry zonder wederspreker,
Nu wetten maken, en dan wetten weder breken . (p .18)
Alva claimt vervolgens dat hij de wil van de koning uitvoert . Of dat nu echt zo is
of niet, feit is dat de rechtsgeldigheid van de bewering over de almacht van de
koning een van de grote vraagstukken is in het spel .
Deze machtsaanspraak wordt in elk geval niet onderschreven door de Nederlandse edelen. Voor hen ontleent Filips zijn status aan zijn hoge geboorte . Die geeft
hem het recht op de positie van koning van de Nederlanden die hij nu bekleedt.
Maar, zo stellen zij, aan deze positie zijn behalve rechten ook talrijke plichten verbonden. De koning kan zijn wil niet aan de bevolking opleggen, maar gaat met de
bevolking - waaronder met name de adel verstaan moet worden - een contract aan
dat hem verplicht de rechten van adel en steden te respecteren en te verdedigen, en
andersom zullen adel en steden klaar staan om zijn positie als koning te verdedigen .
Filips kan de gemaakte afspraken niet eenzijdig opzeggen. Daarmee schendt hij
de eerdere overeenkomsten en de soevereine rechten van de Nederlanden - of
liever gezegd doet Alva dat, zich beroepend op Filips .

22

Zo noemt bijvoorbeeld Essex' bondgenoot outhampton de verraderlijke Burleigh `Traytor to
thy sovereign and her Kingdomes', p . 21 .
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Het optreden van Alva als koninklijke representant is het belangrijkste thema in
Egmond en Hoorre . Keer op keer en tegenover iedereen beroept de hertog zich op
de koning ter verdediging van zijn handelen. Volgens hem is de koning in de Nederlanden absoluut heerser, en hij hoeft zich niets gelegen te laten liggen aan de
rechten van de adel, de steden of het volk . En Alva is dan wel niet de koning,
maar als gevolmachtigde in de Nederlanden het verlengstuk van de koning. Dit
heeft het effect dat Alva zich als een tiran kan gedragen, zonder daarvoor verantwoording af te hoeven leggen ; altijd kan hij met betrekking tot zijn gedragingen
verwijzen naar de koning .
De twee graven zijn verzetten zich tegen het optreden van Alva en zijn Bloedraad. Zij maken daarbij steeds een duidelijk onderscheid tussen de koning en diens
gevolmachtigde . Zoals eerder al vermeld, beweren zij altijd trouw aan de koning
geweest te zijn . De koning is ook altijd rechtvaardig geweest tegenover het land,
en heeft de geldende wetten gerespecteerd . Het zijn kwade invloeden aan het hof
die verantwoordelijk zijn voor het misdadige optreden tegen het vrije Nederlandse
volk. Zo is Alva door zijn beroep op dezelfde onbeperkte macht als Filips voor
de edelen onacceptabel als heerser in de Nederlanden, en is hij zeker niet simpelweg een verlengstuk van de paanse koning.
Opnieuw laat Asselijn Margarets van Parma, de oorspronkelijke landvoogdes
in de Nederlanden, weer optreden als voorbeeld van een goede bestuurder . Uit
afkeer van Alva en zijn optreden treedt zij teleurgesteld af als landvoogdes . Ze
maakt daarbij duidelijk dat ze de macht van de taten erkent : de eerste keer dat ze
met aftreden dreigt (Alva's zoon Ferdinand doet hier verslag van) maakt ze hierbij
duidelijk dat dit alleen zal gebeuren na overleg met de taten:
Dat zy gezind was, met bewilging van de taaten,
Haar landvoogdy, gezach, en alles te verlaaten; (p .12)
Als Margarets aan het einde van het eerste bedrijf daadwerkelijk aftreedt, geeft ze
aan dat dit met toestemming van de koning gebeurd is (p . 32). Hoewel ze de koning als hoogste macht in de Nederlanden erkent, laat ze met haar optreden en
eerdere dreigementen zien dat ze daarnaast, anders dan Alva, ook de rechten van
de Nederlanders zelf laat meewegen in haar bestuur .
De verhouding tussen vorst en plaatsvervanger is ook een themaa in Banks' spel.
De Earl van Essex voert een uitgebreide discussie met Elizabeth over de precieze
inhoud van zijn benoeming in Ierland, waar hij uit haar naam op moest treden
tegen de rebellen onder leiding van Tyrone. De koningin verwijt Essex dat hij
daarbij veel te eigengereid heeft gehandeld . Toen Essex' leger door onvoorziene
omstandigheden (ziekte) getroffen werd, had hij namelijk eigenmachtig besloten
tot het sluiten van een staakt-het-vuren met rebellenleider Tyrone.
Essex ging daarmee, zo blijkt nu, zijn boekje ver te buiten . Toch heeft de koningin zelf het nodige bijgedragen aan zijn optreden . Toen de koningin Essex benoemde

Nederlandse en Engelse representaties van koningschap in het historiedrama

149

tot bevelhebber in Ierland pochte ze volgens de Earl tegenover anderen dat hij de
eerste Engelse koning in Ierland zou zijn :
I thought your Majesty had giv'n me Power,
And my Commission had been absolute
To Treat, to Fight, give Pardons or Disband :
o much and vast was my Authority,
That you were pleas'd to say as Mirth to others,
I was the first of English Kings that Reign'd
In Ireland. (p . 38)
Uit deze beweringen van de koningin heeft Essex, niet onvoorstelbaar, opgemaakt
dat hij een zekere vrijheid van handelen gekregen had. Dat blijkt echter een misverstand, hij heeft de bevelen van de koningin naast zich neergelegd en een
akkoord gesloten dat voor haar - en dus voor Engeland - zeer vernederend was.
Ze gaat zover dat ze zich hardop afvraagt of er daadwerkelijk sprake was van een
epidemie, of dat Essex de 'pest' was die haar troepen besmette en verlamde (p .
39)
Elizabeth had een volkomen andere rol voor Essex in gedachten. Het was zeker
niet de bedoeling dat hij zelfstandig zou optreden in Ierland, daarvoor was hij helemaal niet in de positie . Tegenover een van haar hofdames omschrijft Elizabeth
Essex als haar `maaksel', waarmee ze kan doen wat ze wil :
I am his Queen, and therefore may have leave:
May not my self have priviledge to mould
The Thing I made, and use it as I please? (p . 32)
Voor de koningin bestaat er dus een enorme ongelijkheid tussen haar en haar
ondergeschikte . Zij verbindt hieraan het recht op ieder moment met hem te doen
wat ze wil. Haar manier van regeren maakt het vrijwel onmogelijk te delegeren . In
plaats van een afgezant of plaatsvervanger van de koningin wordt Essex een simpel
verlengstuk van Elizabeth, om in Ierland tot op de letter haar wil uit te voeren .
Dat hij dat niet gedaan heeft, wordt door de tegenstanders van Essex aan het hof
uitgebuit om de koningin tegen Essex op te zetten.
Op deze manier komen ook in Banks' spel machtsvraagstukken aan bod . De
romantische, `pathetische' tragedie volgens zijn beproefde formule maakt even
plaats voor een discussie over een machtsvraagstuk dat verbonden is met het politieke bestel dat eigenlijk de achtergrond vormt van deze romantische geschiedenis .
Hiermee wordt zijn spel in deze passage opeens minsten net zo politiek als het
werk van de veel bewuster met dit soort vragen worstelende Asselijn . Banks geeft
geen sluitende visie op het vraagstuk van de macht van de vorst, daar is hij ook niet
op uit, maar het is niettemin onmiskenbaar dat die macht bij hem veel verder reikt
dan in het Nederlandse toneelstuk . Het stuk van Banks is daarmee een goed
voorbeeld van de aanwezigheid van politieke denkbeelden in een ogenschijnlijk
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apolitiek genre als de she-tragedy, en omgekeerd van de bijdrage van zulke apolitieke literatuur op het denken vak het grote publiek over machtsvraagstukken .

Conclusie
Het blijkt mogelijk aan de hand van literaire teksten een beeld te krijgen van de
verschillende ideeën die er in Engeland en de Republiek aan het eind van de
zeventiende eeuw op na gehouden werden met betrekking tot koningschap en
bestuurlijke macht . Het is niet slechts het historiedrama van Thomas Asselijn,
waarin grote thema's als recht en vrijheid aan de orde komen, dat op deze politieke vragen antwoord geeft; ook de `pathetische' liefdestragedie van John Banks
blijkt bol te staan van de politieke ideeën . Hiervoor hoeft het publiek niet eens
diep te graven: de hele tragedie van Banks is gebaseerd op misverstanden rondom
macht, die vooral rondom het representatievraagstuk van Essex in Ierland heel
nadrukkelijk boven komen .
Aan de hand van beide spelen wordt duidelijk zichtbaar met welke volkomen
verschillende aannames Asselijn en Banks het koningschap in hun spelen vormgegeven hebben . Op enkele punten zijn raakvlakken aanwijsbaar, het belangrijkste
is wellicht de religie : beide auteurs verdedigen het protestantse geloof. Maar waar
bij Banks de beoefening van het protestantse geloof ten koste gaat van het katholieke geloof - het is de plicht van de koningin dit te vuur en te zwaard te bestrijden
- spreekt uit het werk van Asselijn een hang naar een zekere religieuze vrijheid of in ieder geval tolerantie . Margarets van Parma is zelfs bereid in het belang van
de Nederlanden deze tolerantie boven haar persoonlijke afkeer van het protestantse geloof en boven de wet te stellen .
Voor het overige verschillen de vorsten bij Banks en Asselijn op vrijwel alle
denkbare manieren . De almachtige Elizabeth staat in scherp contrast met de aan
allerlei wetten, privileges en gewoonterecht gebonden Filips . De paanse koning
is in de Nederlanden meer een scheidsrechter dan een werkelijke machthebber :
hij moet erop toezien dat bestaande regels en afspraken worden nageleefd en dat
het volk (of de adel) tevreden is . Tot het zelf maken van wetten, of deze nu betrekking hebben op het geloof of op belastingen, heeft hij nauwelijks mogelijkheden .
Elizabeth daarentegen regeert met een goddelijk mandaat, een boodschap die door
John Dryden in zijn proloog nog eens duidelijk uitgedragen wordt . Zij heeft zoveel macht dat ze er nauwelijks mee om kan gaan, en haar grillen frustreren haar
hovelingen, zonder dat ze de mogelijkheid hebben haar tegen te spreken of haar
beslissingen aan te vechten .
Voor Willem III betekent dit dat hij, na de Glorious Revolution, in twee volkomen verschillende werelden moest opereren . In Engeland werd van hem iets
totaal anders verwacht dan in de Republiek . Hier dient hij als stadhouder de taten en het Nederlandse volk, en in Engeland bekleedt hij de positie van de door
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God gezonden sterke man . Van de eenheid die Willem op het eerste gezicht lijkt
te representeren was dan ook geen sprake : de Noordzee is en blijft een te grote
scheiding om door één man overbrugd te worden .
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Het beeld van Gorters Mei in de literatuurgeschiedenis

Arie Zevenhuijzen
Abstract - Herman Goner's Mei was published in 1889 . The young poets of the so called Movement of

the Eighties immediately considered the poem as the perfect performance of their poetic ideal : Later on this
perception became the general opinion about the poem. In this article the question is examined how Mei was
evaluated by academic literary history . To answer this question the academic literary histories from 1889 up
till now have been investigated. In the first two reviews of literature, 1898 and 1904, it was t jetted as
incomprehensible.
In his Manual of 1916 Prinsen was enthusiastic about Mei. He howevergave the opinions of Willem
Kloos, Frederik van Eedgin and Albert Verweg. All three belonged to the inner circle of the Movement of the
Eighties. Kloos and Van Beden had emphasized the duplicate character. `beauty of the soul' and `beauty of
the language'. Venvy had discussed in particular the opposition between the protagonists of the poem : Mei,
`the earth-transient sensual temptation' and Balder, `the eternal soul of the world'.
The following histories of literature adhered the interpretation of Verwey. The most recent history of
literature, from 2009, emphasized the canonical status of Mei, but the interpretation has smoothed down to
a meaningless, vague philosophical explanation . The conclusion s that there has been an orchestration of
interpretations in the Mei-reception . That orchestration started with Verwey who had much authority as
leader of some important literary magazines and as a professor in literature . The result was a biased insight
into the poem Mei.
Trefwoorden: receptie Gorters Mei, academische literatuurgeschiedschrijving, orkestratie

Mei-interpretatie

Inleiding en probleemstelling
De verschijning van het gedicht Mei van Herman Gorter in 1889 ontlokte enthousiaste bijvalsbetuigingen in de kring van bewonderaars van de nieuwe dichtkunst: dit gedicht betekende de vervulling van al hun dichtersidealen . Kloos en Van
Beden schreven bewonderende kritiekenl . Ook buiten de kring rond

De Nieuwe

Gids groeide de populariteit van dit gedicht . Uit een enquête van het blad De Neder-

landsche pectator

eind 1891 gehouden blijkt dat het gedicht het toen al redelijk

goed deed . Van de paar honderd inzenders waren er zes die het gedicht bewonderden . 2 Daarbij kan nog aangetekend worden dat twee jaar daarvoor het gedicht
in ditzelfde blad nog bespot en met de auteur de draak gestoken was . En ook dat
voor het gedicht veel geld betaald moest worden . De prijs die uitgever Versluys

1 Van Beden (1889),112-137; Kloos (1889),153-158 . De Nieuwe Gids is ook op DBNL te raadplegen . Endt (1986),195-214 .
2 Maas (1986), 604. Jongstra (1985),133-135 .
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vroeg, was fl 2,25 . Dat is een fors bedrag in een tijd dat een arbeider, als hij al
werk had, fl 10,- of minder per week verdiende . 3 Omgerekend naar het prijspeil
van 2011 is het fl. 59,19 of € 26,86 . In 1 893 kon al een tweede druk verschijnen,
waarvoor uitgever Versluys zelfs fl 3,60 vroeg . 4
De bloemlezingen van Van Hall en van Pol de Mont gingen grif van de hand
net als de essaybundels van Kloos en Van Eeden . 5 Er werden lezingen over Mei
gehouden door heel het land en later ook voor de radio, bijvoorbeeld door de
protestant J .C . de Moor en de dichter H . Marsman .
Voordrachtskunstenaars boeiden hun publiek met voordrachten uit de nieuwe
dichtkunst, waaraan een fragment van Mei nooit ontbrak. Toneelspeler en voordrachtkunstenaar Willem Royaards heeft zich zijn leven lang voor dit gedicht
beijverd . Top Naeff schrijft :
Reeds kort na de verschijning waagde hij een eerste poging iets van die stralende lyriek
te verklanken en het gedicht toegankelijk te maken ook voor degenen die tegenover de
dichtkunst vreemd stonden . Hij heeft er, men kan wel zeggen, zijn heele verdere leven
aan gewerkt en pas in zijn laatste levensjaren geloofde hij den prillen eenvoud te hebben
bereikt, waarmee ook de rhetoriek hier en daar van dit dichtwerk te bezweren is . 6
Het gedicht werd heel populair en voor veel mensen had het gedicht een emotionele waarde . Er zijn in de krant ettelijke citaten te vinden van dichtregels uit Mei,
die zich in het geheugen van lezers hadden genesteld . Ik geeft een voorbeeld uit
een editie van Het Vaderland uit 1930 : De column Goede morgen gaat over een
apparaatje dat de lucht zuivert van geluiden .
We willen wel wel eens iets hooren, als we voor ons raam zitten . Bijvoorbeeld: het
gefluit, dat Gorter hoorde voor een zomernacht; in een oud stadje bij de watergracht . U
weet wel : toen floot een jongen als een orgelpijp; de klanken schudden in de lucht, zoo
rijp als jonge kersen, wen een lentewind in 't boschje opgaat en zijn reis begint .?

3 Van der Woud (2010) . Bijna 70% van de gezinshoofden in Leeuwarden verdiende in 1890 minder
dan fl 10,- per week .
4 Endt (1968) .117-129 . En voor de prijs : De advertentie in het Nieuws van den Dag (NvdD) van 1203-1889 en de advertentie voor de 2e druk in hetzelfde dagblad van 27-11-1894.
5 Van Hall (1894) . Van Hall nam het fragment op van Mei's dood (Mei JIJ : 662-727, dat later in veel
bloemlezingen werd overgenomen . De bloemlezing was uiterst succesvol . In 1994 verscheen de 25ste
druk, bewerkt door Hugo Brems, overigens zonder een Mei-fragment . De Mont (1896). Pol de Mont
nam zelfs drie Mei-fragmenten op : Mei I :180; Mei I : 542-604 en Mei 111:662-727 . De derde druk
verscheen onder de titel' : Veren van Noord en ZuidNederlandrche dichters in 1908. De vijfde herziene
druk verscheen in 1919 .
6 Naeff (1947), 62 .
7 Het Vaderland, 29 november 1930, Ochtendeditie, p .1 .

Het beeld van Gorters Mei in de literatuurgeschiedenis

155

Gelet op het relatief snel groeiend en aanhoudend enthousiasme voor Mei,B is het
interessant te onderzoeken hoe het beeld van Mei in de academische literatuurgeschiedschrijving is gevormd . Was daar eenzelfde enthousiasme en waardering?
Hoe werd het besproken en hoe werd het gewaardeerd? 9

Jan te Winkel, Letteren en taal, 1898 10
De eerste academicus die een literatuuroverzicht schreef over de tweede helft van
de negentiende eeuw en die ook ingaat op de werken van de jongste generatie is
Jan te Winkel . Hij wilde wetenschap en daar paste geen literair oordeel bij . 11 Toch
keurde hij de poëzie van de Tachtigers af: ze was te revolution air . Te Winkel
hield niet van revolutie . Hij was de man van de geleidelijke ontwikkeling en
voelde zich gesterkt door de denkbeelden van Darwin. Overigens had hij wel
waardering voor de inzet en energie van de jongeren . Ze waren, naar zijn mening,
terecht ontevreden over de matheid en kleurloosheid van onze literatuur . 12 Hij zal
zeker niet door de bril van Tachtig gekeken hebben bij deze negatieve kijk op de
gevestigde literatuur van zijn tijd . 13
Te Winkel meent dat aan het gedicht Mei dezelfde bezwaren kleven als aan de
andere poëzie van Tachtig. Het werk is onleesbaar door verwaarlozing van de
wetten van prosodie en grammatica en ook door de vreemde beeldspraak, de
nieuwvormingen en de synesthesieën. Het nieuwe geluid, dat in de eerste versregel wordt genoemd, was wel nieuw, maar niet echt oorspronkelijk . Het staat
volgens Te Winkel in een traditie die teruggaat op de nieuwe poëzie der Franse
decadenten en zelfs op de vroegrenaissance, op Ronsard en de Pléiade . Er is dus,
zo stelt hij tevreden vast, niet echt sprake van een revolutie . Door deze intertekstuele opmerkingen - hij noemt ook nog een parallel met de pastorale poëzie van

8 In de literatuurgeschiedenis van Willem van den Berg & Piet Couttenier wordt opgemerkt dat de
voordracht van Mei in een Amsterdamse zaal veel hilariteit veroorzaakte (Van den Berg &
Couttenier (2009), 606 . Dat lag niet aan het gedicht, ook niet aan de voordrachtkunstenares Titia
van Gelden, maar aan de programmering . Zie de verslagen in NvdD van 16 en 23 februari en 6
maart 1891 . Ende heeft deze zaak degelijk uitgezocht : Ende (1986), 396-397 en 399-400 .
9 Ik bedoel met `academische literatuurgeschiedschrijving' de literatuurgeschiedenissen in de betekenis
zoals die door Nico Laan bedoeld en genoemd worden en die wetenschappelijke pretenties hebben,
waarbij een wetenschappelijk verantwoorde methode wordt gevolgd en die een traditioneel
gepresenteerde lineair vertelde geschiedenis bevatten . Zie Laan (1997), 3-4.Odile Heynders rekent
ook de multiperspectivische literatuurgeschiedenis van M .A . chenkeveld-van der Dussen tot die
traditioneel lineair vertelde literatuurgeschiedenis. Zie Heynders (1996),193-200.
10
Te Winkel (1898), 243-343 .
11 pies (1989), 333-336 .
12 Te Winkel (1921), deel N, 2e stuk, p .1098 .
13 Zie de discussie over de negatieve waardering van de 19ae eeuwse literatuur, die vooral door de
Tachtigers zou zijn bewerkstelligd. Mathijsen (1992), 37-40 en Oosterhole (2004) .
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Hooft - kent hij het gedicht toch een hogere waarde toe dan zijn opmerkingen
over de gebreken van het gedicht doen vermoeden .

Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe
eeuw in biographieën en bibliographieën,1830-1900, 3e deel . 1904
Dit deel is grotendeels bijgewerkt door Taco de Beer . Jan ten Brink was leraar
Nederlandse taal- en letterkunde in Den Haag . Zijn bekendste leerling op de HB
was Louis Couperus. Ten Brink volgde Jonckbloet in 1884 op als hoogleraar te
Leiden. Hij schreef verscheidene literatuurgeschiedenissen . 14 Hij had een fabelachtig geheugen voor gedichten en trok als briljant spreker volle zalen . 15 Maar hij
was de risee van de Tachtigers, die zijn boeken afkraakten . 1 ó Taco de Beer heeft
voor de tweede druk in de geest van Jan ten Brink de moderne literatuur besproken . Ten Brink wilde de echt wetenschappelijk empirisch-historische methode
volgen in navolging van Taine . Hij wilde zich in de schrijver inleven . Daarom
heeft hij ook veel aandacht voor het leven van de schrijver. Maar hij wil ook een
esthetisch oordeel vellen . 17 De Beer was leraar aan de HB en schreef tal van
novellen, artikelen en kritieken en stichtte een aantal tijdschriften waaronder het
tijdschrift Noord en Zuid en het weekblad De Amsterdammer, dat nog steeds bestaat
onder de naam De Groene Amsterdammer.
Herman Gorter krijgt in deze literatuurgeschiedenis niet een eigen biografie
zoals Frederik van Eeden, Marcellus Emants en Louis Couperus . Ten Brink / De
Beer merken over Herman Gorter en zijn gedicht op : `Hij verwierf zich onmiddellijk een wijde kring van bewonderaars door zijn gedicht "Mei" waarbij echter
niet mag worden vergeten, dat voor zeer velen dat gedicht onverstaanbaar is . (p .
462) Ook wordt opgemerkt dat Herman Gorter gerekend moet worden tot de
navolgers van Jacques Perk . Een esthetisch oordeel wordt dus niet uitgesproken,
wel wordt er een belangrijke literatuur-sociologsiche opmerking gemaakt .
In de periode die ligt tussen de literatuurgeschiedenis van Ten Brink en De Beer en
die van Prinsen uit 1916, verschenen twee omvangrijke literatuurgeschiedenissen,
die van G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 7 delen, 1906-1912, en die
van J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 7 delen, 1908-1921 .
Maar in geen van de twee wordt veel aandacht besteed aan de Beweging van

chenkeveld-van der Dussen (1990), 26 .
Margadant (1934), 64 .
16 Timmerman (1983), 172-173 . Zie de recensie van Albert Verwey over Ten Brinks Geschiedenis der
Noord Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw in biogra-hieén en bibkographieén . Verwey (1889), 215-222 . En
Lodewijk van Deysstls recensie over Ten Brinks De oude garde en de jongste school. Van Deyssel (1901),
185-188 .
17 Ten Brink (1997), 3 .
14
15
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Tachtig. Kalff meent dat hij te dicht staat bij de auteurs ervan . 18 En Te Winkel gaat
globaal wel in op de literatuur na 1880, maar geeft er zo'n negatief oordeel over dat
dit veel en scherpe kritiek heeft uitgelokt. Om die reden verzocht hij P . Leendertz,
die de tweede druk verzorgde, dit hoofdstuk maar weg te laten . 19

Dr. J. Prinsen J .L.zn, Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis, 1916 20
Prinsen volgde in 1919 Te Winkel op aan de universiteit van Amsterdam.21 Hij
wilde net als Ten Brink een esthetisch oordeel geven. Het verschil met de werkwijze van Ten Brink is dat Prinsen de dichterlijke methode volgde : `het doordringen in den geest van een kunstwerk, trachten te doorgronden wat daar getrild
heeft, wat daar in siddering geleefd heeft in de ontroerde ziel van den kunstenaar,
trachten uit te beelden in een vorm die pakt . . . ' . 22 Prinsen richtte zich veel meer
dan Ten Brink op het literaire werk zelf en probeerde de dichterlijke waarheid in
het literaire werk te doorgronden . Daarmee deed de hermeneutiek, die al door
Buskeu Huet en door de Tachtigers en met name Albert Verwey werd toegepast,
ook in de literatuurgeschiedschrijving haar intrede .23 Prinsen was een fel voorvechter van de Tachtiger dichtkunst .
De eerste zin van Prinsen over Gorters Mei luidt als volgt :
Het meest in domme eigenwaan en bot onverstand in vroeger jaren geridiculiseerd en
gehoond door het letterkundig plebs, behoort Gorter's werk voor wie met ernst en
overgave komen tot schoonheid, die zich wil openbaren, thans tot het allerbeste dat
de eeuw heeft voortgebracht . (Handboek, p . 710)
Deze gecompliceerde zin zegt niet alleen veel over 'Gorter's werk' maar ook veel
over Prinsen zelf. Het eerste gedeelte bevat een literatuursociologische opmerking :

Mei en de Veren van 1 890 - want op deze werken doelt Prinsen - werden vroeger
belachelijk gemaakt en bespot, zelfs meer dan enig ander werk van de jonge
dichters . Wanneer deze poëzie erkenning kreeg en waardering, vermeldt Prinsen
niet . Hij kiest meteen panij en hij vindt het kennelijk geoorloofd de spotters met
hun eigen wapens te bestrijden . Anders dan Te Winkel en Kalff, die Willem Kloos
c.s . hun geschreeuw en stemmingmakerij hadden verweten, volgt Prinsen nu juist

18 Kalff (1906-1912) dl 7, 6.
19 Te Winkel (1927) dl 7, VI.
20 Ik heb de derde druk geraadpleegd .
21
Over Prinsen zie Laan (19 97) , 119 ev . chenkeveld (1989), 3-20 . Van Halsema (2010), 371 .
chenkeveld-van der Dussen (1990), 27 .
22 Prinsen (1913), 469 .
23 pies (1984),181-182 . Van Halsema (2010), 371-372 .
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de luidruchtige Tachtigers na in hun agressieve benadering van degenen die een
andere poëtica voorstonden .24
In het tweede gedeelte van de volzin gaat het over `schoonheid' . Het is niet
meteen duidelijk wat Prinsen met `schoonheid' bedoelt . In zijn inleiding op het
hoofdstuk over de Beweging van Tachtig schrijft hij : `Eén zijn ze in die eerste jaren
ook in de absolute overgave aan de schoonheid, in de vergoddelijking van het
woord, van de poëzie, in het zoeken en uitstorten van eigen zieleschoonheid en
passie' (p . 685) . Uit deze zin maak ik op dat met `schoonheid' niet alleen de taal van
het gedicht wordt bedoeld maar ook wat die taal weergeeft of spiegelt, de
`zieleschoonheid'. Prinsen gebruikt het begrip `schoonheid' in navolging van de
Tachtigers . Kloos gebruikt het in zijn bespreking van Mei maar liefst 8 keer in één
alinea.25 Van Eeden zegt over de woorden van Mei: `door het licht van hun hoogstralend schoon doen zij ons de diepte en ondoorgrondelijkheid beseffen van onze
eigen ziel'.26 Prinsen gebruikt dus `schoonheid' in de dubbele betekenis die Kloos
c.s . ermee bedoelden : de gemoedstoestand van de dichter en de taal die deze
gemoedstoestand spiegelt; ze vormen een twee-eenheid, een dupliciteit .
De volgende zin van Prinsen over Mei luidt: `Mei, die symphonie van jubelend
natuurleven en stille klacht om het onbereikbare, is van een serene, machtige ontroering in al zijn deelen, die elkaar dragen in teedere bewogenheid .' Voor Prinsen
vormt het gedicht dus één groot harmonisch geheel . Hij noemt het gedicht een
symfonie, waarschijnlijk in navolging van Van Eeden, die in zijn bespreking op
merkt: `het werk in zijn drie afdeelingen is één artistiek geheel, voortbewegend in
groote golvingen, als een symfonie .' 27 Door het gedicht een `symphonie' te noemen
benadrukt Prinsen net als Van Eeden niet alleen de éénheid ervan maar ook de
muzikaliteit, het is een muzikaal samenstel van woordklanken . De zin geeft ook in
enkele woorden heel geserreerd de gedachte-inhoud van het gedicht weer : het
natuurleven wordt bejubeld en er is een stille klacht om het onbereikbare . Het is
alsof Prinsen wil zeggen : die inhoud is niet zo belangrijk, het gaat meer om het
gevoel, de ontroering ; het gedicht ontroert de lezer.
Maar na eerst nog opgemerkt te hebben dat Mei in 1 889 verscheen en onder
invloed van Keats' Endymion geschreven is, voert Prinsen een merkwaardige manoeuvre uit Hij citeert maar liefst 4 alinea's uit de interpretatie die Verwey van
Mei had gegeven in zijn Inleiding tot de nieuwe Nederland rche dichtkunst Waar hij eerst
zeer terughoudend is in het navertellen van de inhoud, haalt hij nu een - ook al
zeer lastig te begrijpen - abstracte interpretatie aan. De eerste zin van Verwey's
bespreking luidt:

Zoals Kloos in zijn Inleiding op de gedichten van Perk, in tolk (1999), 29 en de brochure van
Willem Kloos en Albert Verwey, De onbevoe,gdheid der Hollan&che literaire kritiek, 1886.
25 Kloos (1889) 154 . Dit gedeelte van Kloos' Mei-bespreking is jammer genoeg niet door Endt in
zijn Herman Gorter Documentatie opgenomen.
26 Van Eedens bespreking is afgedrukt in de IIGD: Endt (1986), 213 .
27 Endt (1986), 208.
24
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Mei van Gorter is het verhaal van hoe de vergankelijke Mei-schoonheid zich vereeuwigen wilde door te huwen met den blinden God Balder, de wereldziel die in de muziek
het meest onmiddellijk zich uitstort, maar inderdaad door niets kan worden afgebeeld;
en hoe zij wordt afgewezen .
En een andere zin uit Verwey's interpretatie, door Prinsen aangehaald, luidt: `De
weemoed van het Mei-gedicht is deze : dat inderdaad de zinnelijke schoonheid zich
door de ziel niet kan vereeuwigen . Mei is vergankelijk. Balder alleen is eeuwig .' 28
Dat is merkwaardig, omdat Prinsen na deze interpretatie van Verwey opmerkt :

`Mei is een gedicht, waarover men niet veel moet redeneeres .' Met deze laatste
opmerking volgt hij Kloos, die in zijn bespreking van Mei al had opgemerkt: `Mei
is geen boek om geleerde vertoogen over te houden' . Waarom dan toch dit
Verwey-citaat? Prinsen voelde zich hier geplaatst voor een dilemma . Over Mei verschilden Kloos (samen met Van Eeden) en Verwey hemelsbreed van mening .
Kloos was er razend enthousiast over : `een schatkamer van schoonheid', Verwey
deed zeer gereserveerd en zag er een tekort in : zinnelijke schoonheid die zich niet
door de ziel kan vereeuwigen . Prinsen lijkt de kant te kiezen van Kloos, maar geeft
voor de volledigheid toch maar de lezing van Verwey .
De direct daarop volgende bundel heren (1890) werd door Verwey in zijn
Inleiding volledig genegeerd en door Prinsen omschreven als `een wanhopige
worsteling om van het woord meer te maken dan het is' . (Handboek, p . 711)
Maar zo streng afwijzen als Verwey doet Prinsen niet, hij vindt er wel degelijk
`schoonheid' in, en wil de gedichten wel verdedigen en doet daarmee tegelijk een
buiging naar Kloos, die meent dat om deze

hemen iedere beschaafde

Nederlander de hoed zou moeten afnemen, als maar even Gorters onsterfelijke
naam wordt genoemd . 29

Verwey en Gorters Mei
Prinsen werd bij zijn bespreking van Gorters werk geconfronteerd met een
ernstig verschil van mening tussen Kloos en Van Eeden aan de ene kant en
Verwey aan de andere kant . Hij probeerde beide visies weer te geven. 30 Het
gevolg is dat Verwey's interpretatie nog weer extra aandacht kreeg, verschenen als
28 Verwey's interpretatie staat in zijn Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900),1905 . Ik heb
de vijfde druk geraadpleegd. Lucien Lusters noemt Verwey's bespreking uiterst beknopt en cryptisch . Dat
Verwey hier zo abstract redeneert, vindt hij merkwaardig omdat de Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche
dichtkunst, bedoeld was voor een groot publiek. Lusters meent dat de hoge moeilijkheidsgraad het gevolg
is van het feit dat Verwey Mei op twee manieren tegelijk las : als een gedicht over een filosofisch probleem
dat Gorter bezighield en als poëticaal-allegorische voorstelling van een bepaalde fase in de geschiedenis
van de Beweging van Tachtig . Lusters (1995), 309-314.
29 Kloos (1891), 149. Ook in Endt (1986), 337 .
30 Het schoolboek dat Prinsen schreef voor het literatuuronderwijs bevat alleen de lezing van Verwey!
Zie Prinsen (1912), p . 89. In 1926 verscheen er een 7de druk.
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ze al was in de populaire en goedkope serie van de Nederlandsche Bibliotheek, en
waarvan in 1921 al 23 .000 exemplaren waren gedrukt . De lezing van Verwey
heeft grote invloed gehad . Verwey had als dichter en criticus deelgenomen aan
wat in die tijd zeker als een revolutie in de letteren werd gezien . De poëtica van
Tachtigers werd dominant en Verwey werd gezien als één der groten . Bovendien
leek zijn uitleg goed aan te sluiten bij de twee hoofdfiguren van het gedicht .
Anthonie Donker noemt in zijn dissertatie De episode van de vernieuwing onder poëzie
(1880-1894) de lezing van Verwey de standaard-uitleg .31
Lucien Custers heeft aannemelijk gemaakt dat Verwey in het gedicht Mei een
allegorische voorstelling zag van de toestand van de Nederlandse literatuur van
omstreeks 1 890 en in het bijzonder van twee afkeurenswaardige tendensen in die
literatuur: Mei als de personificatie van poëzie en proza, literatuur die de weergave
was van zintuiglijke waarnemingen en Balder van de werkelijkheidloze mystiek3o .
Verwey zag in Mei het uiteenvallen van de dichtkunst van Tachtig die tot dan toe
nog een eenheid vormde . Custers concludeert dat Verwey literair-politieke redenen
had om het gedicht zo negatief voor te stellen .32
Custers had ook nog kunnen opmerken dat Verwey met opzet de uitbundige
lof achterwege liet die Kloos het Mei-gedicht had toegezwaaid, waar hij bij andere
door hem in zijn Inleiding besproken dichters het geringste woord van waardering
van Kloos wel vermeldde . En dat Verwey zelf in zijn Inleiding wel zijn bewondering geuit had voor gedichten van o .m. Hélène warth en Couperus maar in zijn
bespreking van Mei in plaats van bewondering allerlei negatieve connotaties verwerkte in woordgroepen als `niets anders dan', `de zinnelijke schoonheid zich niet
door de ziel kan vereeuwigen', `onmogelijkheid', 'onbevredigdheid', `het ondoenlijke',
`het is nauwelijks een verbeelding' .33
Ook stelde hij Gorter in feite voor als een epigoon van de nieuwe dichtkunst :
`De weemoed van zijn gedicht . . . is de droefheid van een, die door den drang van
zijn tijd opgestooten, het ondoenlijke had gewaagd' . Dat het negatieve in deze
benadering door andere letterkundigen niet is opgemerkt, vindt waarschijnlijk een
verklaring in de grote populariteit van het gedicht - hoe zou men negatief kunnen
oordelen over zo'n prachtig gedicht? - en de vrij cryptische omschrijvingen van
Verwey.
Het is dus geen wonder dat Verwey's lezing een verwrongen beeld geeft van het
gedicht en een zeer merkwaardige en in het gedicht fors ingrijpende interpretatie is .
Ze staat haaks op de lezing van Kloos, die Mei onderging als een gedicht `waar
ieder rijm een schat is voor gevoel en verbeelden' . En natuurlijk ook op de be31 Donker (1929), 170 .
32 Custers (1995), 311 e .v.
33 Zie bijvoorbeeld Verwey's bespreking van de dichter Winkler Prins op p . 68-69, die van Hemkes op
p . 73-74, en Pol de Mont op p. 55. En waar hij expliciet zijn bewondering toont voor dichters als
Hélène warth, Couperus en Marcellus Emants en natuurlijk ook voor Perk en Kloos, is er geen
enkel woord van waardering te bespeuren in zijn bespreking van Mei .
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spreking van Van Eeden die ontroerd raakte door het gedicht en in ieder woord
een ziel voelde. En Verwey's bespreking is ook helemaal niet te rijmen met het
enthousiasme waarmee Mei werd ontvangen door de vrienden van De Nieuwe Gids
Afgezien van de negatieve benadering reduceert Verwey het gedicht tot de relatie
Mei-Balder, legt alle nadruk op de tegenstellingen daarin en heeft nauwelijks oog
voor allerlei andere betekeniselementen . 34
Brandt Corstius noemt in zijn boekje Duel om het dichterschap P .N. van Eyck als
de ijverigste uitvoerder van Verwey's opvattingen over Mei.35 Van Eyck heeft in de
prestigieuze serie van de Bibliotheek der Nederlandse letteren in 1940 de Mei mogen
uitgeven en voorzien van een inleiding . Hij gaat daarin nog een stap verder dan
Verwey door zelfs te stellen dat Gorter zijn gedicht heeft geschreven naar aanleiding van en in reactie op Verwey's Cor Cordium. De kern van het gedicht is volgens hem dat `het wezen van de eeuwige ziel haar onmiddellijke uitdrukking in het
vergankelijk-natuurlijke uitsluit .'36 Brandt Corstius riep ontzet uit: Waar je je in Van
Eycks Inleiding ook wendt of keert, het is Verwey aan alle kanten!' 37
Later onderzoekt Van Eyck nog eens minutieus het gedicht maar houdt dezelfde vooronderstelling aan . Hij blijft bij zijn conclusie maar heeft nu meer bewondering voor het gedicht. Eén passage, zegt hij zelfs, heeft `zulke regels als men
op zijn sterfbed door zijn herinnering wou horen zingen' . Als zinaanduidend
gedicht vindt Van Eyck Mei toch niet geheel geslaagd, maar hij erkent dat het een
uniek dichtwerk is en ook het meest gelezen gedicht van onze poëzie, dat tot nu
toe reeds door enkele tienduizenden is gelezen. 38

Prof.dr. J .L.Walch, Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis, 's-Gravenhage,1940
Walch is o .m. leraar Nederlands geweest aan verschillende HB 'en, voorzitter van
de Maatschappj/ der Nederlandsche Letterkunde, journalist, redacteur van het Haagse
dagblad Het Vaderland en hoogleraar aan de orbonne te Parijs . Walch verschilt van
Prinsen in methode. Het gaat hem niet om een a-historische schoonheid, die
standhoudt door de eeuwen heen. Het gaat hem veel meer om de geschiedenis en
de veranderingen door de tijd heen . Het begrip `schoonheid', dat Prinsen opvatte in
34

Henri Iluyghe heeft een groot aantal Mei-interpretaties besproken : Iluyghe (1974) . Aan de Meiinterpretaties in de academische literatuurgeschiedenissen heeft hij overigens geen aandacht geschonken. Ook heeft hij de besprekingen van Kloos en Van Eeden weggelaten . Hij vond dat "Gorters
strijdgenoten" zich teveel lieten leiden door de vernieuwing die ze tot elke prijs in de Nederlandse
letteren wilden doorvoeren : Huyghe (1974), 133. Maar de bespreking van Albert Verwey heeft hij in
blind vertrouwen gevolgd . Ook zonder de dissertatie van Lusters had hij beter kunnen weten .
35
Brandt Corstius (1946), 40 e .v.
36 Van Eyck (1940), XX.
37 Brandt Corstius (1946), 44-45 .
38 Van Eyck (1964), dl VII, 274 en 457. Bedoeld wordt Mei II : 2190-2245.
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de Tachtiger tweeledige betekenis van `taal' en `emotie', is bij hem veranderd in `een
schóóne menschelijkheid' die hij onder of achter de woorden zoekt . 39
Geheel in overeenstemming met zijn visie op de literatuur ziet Walch de
Beweging van Tachtig in historisch perspectief . Ook Mei: `Het was een van de
verrukkingen onzer - suggestibele - jeugd' . Het gedicht is, volgens Walch, het
hoogtepunt van de Beweging van Tachtig. Hij merkt ook op : `Met dit uitvoerige
gedicht hebben duizenden gedweept, slechts weinigen hebben het uitgelezen .'
De opmerking dat het gedicht vroeger ook wel belachelijk werd gemaakt,
zoals bij Prinsen, ontbreekt bij Walch . Na opgemerkt te hebben dat het gedicht
geschreven is in hetzelfde ritme als Keats' Endymion, formuleert Walch het thema:
`Als in Perks Iris is hier het onbevredigd verlangen van een vergankelijk schoon
(Mei) verbeeld, dat vergeefs poogt, zich met het eeuwige, goddelijke (Balder)
blijvend te verbinden .' De tegenstelling `een vergankelijk schoon' tegenover `het
eeuwige en goddelijke' doet weer denken aan de tegenstellingen die Verwey's
interpretatie in het leven had geroepen. Maar voor Verwey had Iris een geheel
ander thema dan Mei. Hij ziet daarin het `schoonheidsverlangen' dat hij aan Mei
ontzegt . Het kan zijn dat Walch zijn Mei-thema heeft overgenomen van De
Vooys, die in zijn schoolboek Historische chets van de Nederlandse Letterkunde precies
dezelfde overeenkomst ziet tussen Iris en Mei en daar zelfs de formulering van
Verwey bij gebruikt: `Maar in Mei is ook hetzelfde onbevredigde verlangen als in
Perks Iris: "de vergankelijke Mei-schoonheid wil zich vereeuwigen door te huwen
met de blinde God Balder", maar wordt afgewezen en sterft .'°
Walch heeft waardering voor de `onvergelijkelijk fijne heeldingen', maar heeft
kritiek op de versificatie van Mei: het ritme is slordig: er is geen streng schema en
de rijmen zijn nogal eens gezocht en onvolledig. De hand van Verwey zou men
ook nog kunnen zien in Walchs negatieve beoordeling van de bundel Veren van
1890 .

Prof. dr. W.J .M.A . Asselbergs, Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde, 1952 (Deel IX van de Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden)
Asselbergs werd in 1952 hoogleraar aan de KU te Nijmegen na eerst bijzonder
hoogleraar in de Vondelstudie te Leiden te zijn geweest . Hij schrijft in zijn inleiding dat hij wil uitgaan van historische feiten zonder meteen een oordeel uit te

39

Walch (1940), 2 . Herman Gorter bespreekt hij op p . 734-737.
40 De Vooys (1927), 160. Dit schoolboek, dat later ook wel door studenten werd gebruikt, bereikte in
1980 een 32ste druk . De eerste druk is van 1908 . Als tuiveling alleen de redactie mag voeren over het
boek, vanaf 1958, schuift hij in de Mei-interpretatie zelfs nog een stukje op naar Verwey door Balder te
noemen: "zinnebeeld van wijsgerig/religieuze wereldziel" . Maar in de bespreking van "Verzen" (1890)
schrapt hij weer de aan Verwey denkende toevoeging : "waarin Gorters kunst doodliep ."
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spreken . Hij is zich er sterk van bewust dat de geschiedenis een zaak is van interpretatie, van beeldvorming . 41
Asselbergs stort zich in zijn Mei-bespreking (p . 149-150) direct op de MeiBalder-relatie en de tegenstellingen daarin . Zijn eerste zin luidt als volgt:
Er bestaat een grote hoeveelheid uitleggingen van Gorters oudste gedicht, die wel alle
samenstemmen in de opvatting der Mei-figuur als de ongerepte natuurfrisheid, maar
die zich van elkaar verwijderen bij de uiteenzetting over de betekenis van Balder en
van Mei's verhouding tot hem . Deze verhouding doet zich aan iedere lezer voor als
weemoedig, zelfs als tragisch. Het is Mei onmogelijk, zich met Balder te verenigen,
hoezeer zij hiernaar verlangt en ook innerlijk hier geheel op gericht schijnt . De directe
natuurbeleving kan geen eeuwigheidservaring worden, omdat zij hierdoor ontrouw
wordt aan haar dichterlijk wezen en bezwijken moet .
Met de volgende zinnen werkt Asselbergs de relatie Mei-Balder verder uit . Deze
bespreking is heel lastig te volgen omdat hij aan de twee verhaalfiguren zeer uiteenlopende betekenissen toekent :
Mei:

de ongerepte natuurfrisheid, directe natuurbeleving, haar dichterlijk wezen, de werkelijkheidservaring van een mens, gekweld door een drang naar bovenzinnelijke vereniging
met hetgeen zich in het natuurleven openbaart, haar menselijkheid, verzinnebeelding
van de lentemaand, vertegenwoordigster van de dichterlijke gewaarwording der natuur,
Gorters ontvankelijkheid voor iedere beweging van het waarneembare leven .
Balderr

eeuwigheidservaring, hetgeen zich in het natuurleven openbaart, de zomergod, verpersoonlijking van de zintuiglijke ongenaakbare oerkracht in het natuurleven, het bovenzinnelijke, de geest der natuur, de geest der muziek, de geest der nieuwe mensheid, een
innerlijke gewaarwording, een innerlijk visioen .
De zoektocht van Mei : een onbevredigdheid, een drang, een worstelend pogen
om de geest te aanschouwen, zoeken naar het openbarende woord .
Asselbergs vat het gedicht nu eens op als een filosofisch gedicht dan weer als
een poëticaal gedicht, waarin de dichter worstelt om het juiste woord te vinden .
Zijn interpretatie volgt die van Verwey, die ook alleen maar ingaat op de twee
genoemde aspecten van de Mei-Balder-relatie, die eveneens spreekt van een
onbevredigdheid en het ook heeft over de poging van Gorter de grenzen van het
taalvermogen te buiten te gaan . Net als Verwey, Prinsen, Walch en vele anderen vat
hij de Mei-problematiek op als een persoonlijk conflict van Gorter zelf.

41 Asselbergs (1951), VII . Fens geeft een aardige karakteristiek van Asselbergs en zijn boek. Fens
(1989), 354-357.
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Gerard Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel 4, 1961
Knuvelder wil in zijn literatuurgeschiedenis waarderen en schiften . Maar hij is ook
van mening dat men het laatste geheim van het kunstwerk niet kan ontraadselen .42
Anbeek merkt op dat zijn handboek op alle universiteiten werd gebruikt, generaties
studenten moesten het in het hoofd stampen . Zijn opus magnum voorzag blijkbaar
in een behoefte. Maar Knuvelder miste de aansluiting met de moderne literatuurtheorieën en oordeelde heel vaak heel herkenbaar als katholiek . 43
Opvallend in Knuvelders Mei-bespreking is dat hij de Mei-Balder-relatie op de
dichter Herman Gorter zelf projecteert, met veel meer nadruk dan zijn voorgangers . Dat blijkt meteen al uit de eerste zinnen :
In Mei gaf Gorter, in samenvattend bestek, zijn levens- en schoonheidservaringen uit
deze eerste fase van de Tachtigers . Drie figuren treden er handelend in op : de dichterzelf, Mei en Balder . Om, in en met deze drie speelt zich af het conflict waaraan
Gorter gestalte wilde geven, en dat zijn eigen probleem was . In Mei en Balder beeldt
hij bepaalde aspecten en stadia van zijn psychische evolutie . Die evolutie had in deze
jaren met twee aspecten van het leven `af te rekenen : de zintuiglijk waarneembare
natuurschoonheid en de ziel.
In deze Mei-beschouwing kan heel gemakkelijk de uitleg van Van Eyck herkend
worden, met daarin doorschemerend die van Verwey . Knuvelder suggereert in
zijn eerste alinea ook al dadelijk het door Van Eyck gestipuleerde verband tussen
Verwey en Gorter en tussen Cor Cordium en Mei en noemt deze mogelijkheid nog
eens extra op p . 74 : Mei als antwoord op Cor Cordium .
Toch komt Knuvelder ook wel tot een eigen interpretatie als hij de tweede
zang bespreekt. Maar deze is vrij lastig te volgen en klinkt ook wat wonderlijk.
Tot haar eenvoudigste vorm herleid komt ze hierop neer : Mei is de incarnatie van
natuurschoonheid en liefde . Maar in zang II is zij ook `ziel'. Als ziel streeft ze
naar `haar absolute zelfverwerkelijking', dat wil zeggen : ze streeft naar vereniging
met Balder . Balder is `de absolute ziel' en ook de `schoonheidsdronkene'. Maar
bij de ontmoeting met Mei, wijst hij haar af om één te worden met de `wereldziel' .
In `wereldziel' zijn we weer terug bij Verwey .
In de derde zang accepteert de tot inzicht gerijpte (Mei? De Dichter?) `de
aards-harmonische samenbloei van ziel en linnen' en ook de vergankelijkheid . Deze
uitleg wijst die van Verwey en Van Eyck af, die juist de onverzoenlijke tegenstelling tussen `ziel' en `zinnen' benadrukken . Maar via een onverwachte wending
komt Knuvelder toch weer bij Van Eyck terecht . Hij merkt op, terugblikkend op

In 1961 verscheen de lste druk . Ik heb de 4de druk geraadpleegd : Knuvelder (1967) . De Meibespreking staat op p. 72-76. Zie Knuvelder (1967), 9 en 2 .
43 Anbeek (1989), 358-360 .
42
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het gedicht, dat Mei en Balder incarnaties waren van éénzijdige tendensen en van
eigenschappen van Gorter zelfi (p . 74) 44 ,
Wat de versificatie van

Mei betreft noemt Knuvelder net als Prinsen en Walch,

Keats' Endymion, ook weer zonder een overtuigende motivatie . Vervolgens oordeelt hij negatief over ritme en rijm, in vrijwel dezelfde bewoordingen als Walch .
Hij verwijst ook naar het ongunstige eindoordeel van Walch en concludeert : `De
Mei is bekoorlijk en charmant, een werk van de jeugd voor de jeugd, het is niet,
als bijvoorbeeld Van Eycks Medousa, de rijpe vrucht van een rijk leven .' (p . 76)
Met deze zin maakt Knuvelder na eerst Walch nog even een knikje van erkenning
te hebben gegeven, voor Van Eyck een diepe reverence .

Gerard Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel 4, 1976 (vijfde, geheel herziene druk)
De vijfde druk is grondig herzien en ook in zijn Mei-beschouwing (p . 167-175)
heeft Knuvelder veranderingen aangebracht . Hij volgt nu nadrukkelijker dan in
de vorige drukken de visie van Van Eyck en laat zijn toespeling op het `schone'
nu geheel weg . Ook laat hij nu de verwijzing naar de brochure van Brandt Corstius, Duel om het dichterschap achterwege . Door Van Eyck te citeren wordt de
keuze van Gorter voor `het natuurlijke' wat meer benadrukt en daarmee ook de
tegenstelling tussen `eeuwig' en `vergankelijk' en het gedicht als antwoord op Verwey's Cor Cordium. Maar wat de derde zang betreft handhaaft Knuvelder zijn
bespreking: `het is het boek van de tot inzicht gerijpte, die niet meer streeft naar
absolute zielsschoonheid ; aanvaard wordt de harmonische samenbloei van ziel en
zinnen als hoogst bereikbaar stadium' De wat ongelukkige mededeling over
`éénzijdige tendensen' en `eigenschappen van Gorter zelf is nu weggelaten .
Knuvelders oordeel over de versificatie is ongewijzigd ongunstig in aansluiting
bij dat van Walch . Maar wat de inhoud betreft heeft Knuvelder zijn negatieve
oordeel weggelaten .

Twee nieuwe interpretaties
Knuvelder geeft in deze vijfde druk nog twee interpretaties . In een voetnoot vat
hij de bespreking van Meeuwesse samen . Daarin werkt Meeuwesse de door Langeveld-Bakker gesignaleerde parallellen in het gedicht verder uit . De ontwikkeling
van de correspondentie scheppende parallellen bepaalt volgens hem de ontwikkeling van de gedachtegang van het hele werk .
De tweede interpretatie is van J .C. Brandt Corstius en betreft meer de bundel

Veren
44

dan

Mei.

Brandt Corstius gaat in op de door de latere Gorter gebruikte

Vergelijk Van Eyck (1940), XXX.
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uitdrukking : de `geest der muziek' . Deze term gebruikte Nietzsche (en chopenhauer) om er de muzikale stemming mee te benoemen als uitgangspunt voor de
scheppende verbeelding. In deze stemming voelt de dichter zich één met alles .
Dat eenheidsgevoel ervaart de dichter als muziek die hij in zich hoort en die hij in
zijn lyriek in woorden vertaalt. Brandt Corstius signaleert deze muziek in de eerste
zang van Mei (`Er ligt in elk ding fijne essence') en in het slot van de tweede zang .
`Met deze opvatting over de muzikale stemming, over de geest van de muziek',
zo stelt Knuvelder, `hangt nauw samen, ook al in Mei, Gorters opvatting over de
essentiële eenheid van alle dingen, het ongedeelde al-Ene .' (Knuvelder, p . 173)
Knuvelder meldt dus wel andere lezingen van het gedicht maar laat ze verder
voor wat ze zijn .

Ton Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland 1885-1985,1990
Ton Anbeek (1944) was hoogleraar te Leiden als opvolger van H .A .Gomperts
van 1982-2005, redacteur van het tijdschrift Literatuur. Ook is hij de schrijver van
enkele romans .
Anbeek schrijft in zijn voorwoord dat hij teksten centraal wil stellen die
essentieel zijn binnen een ontwikkeling en voor zover ze tot een verandering van
bestaande normen bijdragen (p . 14) . De voornaamste kritiek op Anbeek is dan
ook dat een groot aantal auteurs buiten beeld is gebleven en dat het begrip
`normverandering' onduidelijk blijft : van welke normverandering gaat Anbeek uit :
dat wat schrijvers beweren in hun kritieken en essays of dat wat je in hun werk
tegenkomt? 45
Direct in de eerste zinnen suggereert Anbeek (p . 65) dat veel critici zich hebben
beziggehouden met het gedicht en dat het veel gelezen en hooggewaardeerd wordt .
Zijn eerste zinnen luiden:
Gorters eerste tekst (1889) is klassiek geworden . De eerste regel `Een nieuwe lente en
een nieuw geluid' wordt vaak gebruikt als samenvatting voor het optreden van
Tachtig, zoals het verhaal over het Mei-meisje meer dan eens is geïnterpreteerd als
symbool voor glorie en ondergang van de hele beweging van Tachtig.
De volgende zin bevat een afschuwelijke uitdrukking : `zintuiglijke werkelijkheid' .
Ze houdt volgens Anbeek direct haar tegenpool in : geest of ziel. En zo komt
Anbeek al gauw op de relatie Mei-Balder . En hij stelt: `De tragische liefde die Mei
voor de blinde godheid opvat, vormt de kern van het Mei-verhaal en het uitgangspunt van de vele, elkaar tegensprekende interpretaties .' Dat komt vooral, zo stelt
Anbeek, door de dubbelzinnigheid van de Balder-figuur. Hij formuleert enkele
vragen zoals : Belichaamt de Balder-figuur een ideaal, namelijk dat van de wereld45

Zie de kritiek in Bel (1991), 44 .
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verzaking ? (een ideaal ontleend aan chopenhauer) . En : symboliseert hij dan
tegelijkertijd de dichter die naar de eigen zielsmuziek moet luisteren?
Volgens Anbeek geeft het gedicht op dit soort vragen geen duidelijk antwoord,
`omdat de tekst op dit beslissende punt dubbelzinnig is' . Ook Anbeek blijft dus
net als vele anderen geobsedeerd naar de Balder-passages kijken . Hij had op andere
gedachten kunnen komen door in te gaan op enkele Mei-besprekingen, waarin een
nieuwe aanzet wordt geboden voor verder Mei-onderzoek . 4 G
Wel oppert hij de mogelijkheid dat Gorter met `de volstrekte autonomie van
Balder de eigen goddelijkheid die Kloos nastreefde, verbeeldt' . Maar ook dit is
maar een veronderstelling zonder argumentatie . Anbeek geeft in zijn Mei-bespreking niet duidelijk aan welke normverschuiving er met Mei plaatsvindt. Hij behandelt wel de poëtica van Kloos maar het oordeel van Kloos over Mei wordt niet
besproken en hij legt ook geen verband tussen de taaltheorieën van Kloos en de
Mei-bespreking van Van Eeden, die voor een belangrijk deel nu juist ook over taal
gaat .

Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, 1993
De literatuurgeschiedenis die na Anbeek verschijnt, Nederlandse Literatuur, een
onder hoofdredactie van M .A . chenkeveld-van der Dussen, 1993,
biedt een multiperspectivische kijk op de Nederlandse literatuurgeschiedenis en
bestaat uit 150 essays, die de canon steeds vanuit een literaire gebeurtenis benadert
waarbij aandacht wordt gegeven aan het hele literaire bedrijf . 47 Het gevolg van
deze opzet is dat er slechts en passant enkele opmerkingen over Mei worden
gemaakt. Blijkbaar had het Mei-gedicht voor de redactie toch niet die grote canonieke waarde, die velen eraan hechten .
Van Halsema wijdt in zijn bespreking van Kloos' bekende Inleiding bij Perks
gedichten enige zinnen aan Mei. Gorter, zo stelt hij, reageert in de heroïsche zanger
Balder op het beeld dat Kloos in zijn Inleiding heeft geschetst : de dichter is zichzelf genoeg. En hij maakt duidelijk dat het leven van de ziel ongrijpbaar is voor
de verbeelding, zelfs voor de verbeelding van de muziek . (Nederlandse Literatuur, p .
522) Van Halsema's opmerkingen zijn dan tegelijk een antwoord op een mogelijkheid die Anbeek al opwierp, maar missen het fundament van een scherpe
analyse van heel het gedicht .
geschiedenis,

46

Van Halsema en chenkeveld (1980), 57-62 . 7evenhuijzen (1981), 241-268 . Van Halsema en
chenkeveld (1982), 83-98 .
47 Over de opzet geeft niet alleen de inleiding uitsluitsel maar ook chenkeveld-van der Dussen
(1990), 31-32. Kritiek leveren Dorleijn & Kloek (1993) .
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Willem van den Berg & Piet Couttenier, Alles is taal geworden. Geschie
dens van de Nederlandse literatuur 1800-1900, 2009
Willem van den Berg is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. Piet Couttenier is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Antwerpen en de katholieke universiteit te Leuven . De auteurs willen de schrijvers situeren in hun eigen context,
gevolgd door een summier verslag van latere receptie . Eigen beoordeling wordt
zoveel mogelijk vermeden . Willem van den Berg behandelt de Nederlandse literatuur van de 19de eeuw en Piet Couttenier de Vlaamse .
Opvallend is dat Van den Berg in zijn Mei-bespreking (p . 603-606) allereerst
aandacht besteedt aan de vorm van het gedicht. Hij noemt de soepelheid waarmee Gorter rijm en metrum hanteert, de gedurfde enjambementen, die de handeling nu en dan beeldend weergeven, de originele metaforen, de homerische
vergelijking met vaak onverwachte ontleningen aan het dagelijks leven en de
grote aandacht voor kleuren en klanken . Hij constateert dat Mei na aanvankelijk
door de behoudende literatoren te zijn afgewezen, algehele waardering kreeg en
uiteindelijk tot de canon werd gerekend .
Hij vertelt kort de inhoud van het gedicht na en begint zijn bespreking met de
zin: `Het is het samengaan van de wat vage filosofische lading met het impressionistische element dat tot de meest uiteenlopende discussies over de betekenis
van Mei heeft geleid.' De argelozer zal dat samengaan van een vage filosofische
lading met het impressionistische element wel niet helemaal kunnen begrijpen .
Maar als hij verder leest, merkt hij dat de zin een parafrase is van wat hij daar
citeert : Mei is `een verwarrende fusie van een vaak heel gedurfd natuurimpressionisme met een reeks aanzetten tot een dichterlijk-filosofisch getinte vraagstelling
naar de verhouding tussen ziel en natuur en naar de rol die de kunst kan spelen in
de pogingen van de mens om zijn plaats en draai in dat alles te vinden .' Dit citaat
wordt niet verantwoord . Het is van Van Halsema.48
Maar Van Halsema zegt nog iets meer dan Van den Bergs parafrase . Hij heeft
het niet alleen over `filosofisch' maar over `dichterlijk-filosofisch' ; ook heeft hij het
over de rol van de kunst. In Nederlandse Literatuur, een geschiedenis merkte hij op dat
Balder een poëticaal antwoord is op het dichterschap van Kloos . Ook nu weer lijkt
Van Halsema Mei op te vatten als een poëticaal gedicht, een gedicht dat zich bezig
houdt met de poëzie . Maar ook dit keer is de opmerking niet onderbouwd .

48 Van Halsema (2006),11 . Het is onbegrijpelijk dat Van den Berg de bespreking van Kemperink &
Endt in hun Mei-editie er niet bij haalt : Endt & Kemperink (2002),183-225 .
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Het belang van Tachtig en van Mei
Door de periode-indeling van 1860-1900 lijkt Van den Berg de betekenis van de
Beweging van Tachtig en daarmee ook die van Mei te onderschatten . Moltzer
wees in 1 898 in zijn rede als rector magnificus erop hoezeer in het betrekkelijk
korte tijdsverloop van 16 jaar de `nieuwe kunstrichting der poëzie' in omvang en
afmetingen was toegenomen . 49
Woltjer waarschuwde in 1901 als goed gereformeerd hoogleraar en rector magnificus van de VU tegen de overweldigende hoeveelheid literatuur die er sinds
Tachtig over Nederland werd uitgestort . Maar hij wees ook op de hoge positie van
de dichter met woorden aan Kloos ontleend: de dichter zag het wezenlijke in de
uiterlijke verschijning en gaf in `klanken de volkomens zinnelijke uitdrukking van
het door den geest waargenomene en gehoorde' . 5o
De dichter Nijhoff schreef in 1924 dat de poëzie de functie had het `met teekens
in dit leven verstaanbaar maken van een voortdurend wezenlijke vreugde die het leven te boven gaat . Hooren wij dit niet in onze eigen groots poëzie sedert tachtig? ' 1
En de katholieke recensent Linnebank verwoordde in 1916 zijn leeservaringen
met het gedicht Mei als volgt : `Mei overstelpte, overweldigde, verblindde met verbeeldingen - wolken werden door de dichter als bijen gezien, schelpen als bloemen
van 't strand, golven als witte rammen en beddespreien, koperen knopen als gele
lichtjes ; de zee was een stoere middeleeuwer, een stad in kermis, een stad waar
een koning intocht houdt, cherpzinnige, wist Gorter op schitterende overeenkomst te wijzen van ver verwijderde en ongelijke zaken . Tot ook wij onderscheiden
en zagen, alsof ons een gordijn was opgehaald ; alsof er booglampen aanschoten .
Alsof we een tunnel waren uitgereden .' 52
Dit was de overheersende gedachte bij vrijwel iedereen, katholiek, protestant
of neutraal: Tachtig betekende bevrijding. De Tachtigers hadden het woord uit de
kluisters van het cliché bevrijd en daarmee weidse perspectieven geopend voor de
toekomstige dichters .

amenvatting en conclusie
In een tijd dat Mei al volop wordt gewaardeerd en bewonderd, staan Te Winkel
en Ten Brink nog zeer gereserveerd tegenover het gedicht . Prinsen daarentegen
49

Moltzer (1896), 7 . Dr. Moltzer overleed voor hij de rede kon uitspreken ; zijn zoon heeft deze
laten afdrukken.
50 Woltjer (1901),12 . Zijn zoon werd later ook hoogleraar klassieke talen aan de VU en schreef o .m.
een Latijnse grammatica, waarvan de citaten door Philip Corvage, hoofdpersoon in Vestdijks
roman Ivoren wachters, veelvuldig worden gebruikt .
51 Nijhoff schrijft dit in een recensie van een dichtbundel van I1
.W.J.M . Keuls in de NRC van 27
september 1924, Avondeditie, p. 20.
52 Het Centrum, 18 november 1916.
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reageert juichend maar ziet zich geconfronteerd met een hemelsbreed verschil
tussen de besprekingen van Kloos en Verwey . Hij aarzelt en durft niet te kiezen
en citeert voor de zekerheid Verwey's interpretatie . In Walch gaan Tachtiger begrippen als `schoonheid' en `bezielde taal' verloren . Walch formuleert een thema,
waarschijnlijk via het schoolboek van De Vooys, waarin de tegenstellingen tussen
Mei en Balder, die Verwey benadrukte, onderdeel zijn . Maar hij onderkent in Mei
eenzelfde thema als in Perk's Iris en dat is weer in strijd met Verwey's interpretatie evenals Walchs opmerking dat Mei het hoogtepunt van de beweging van
Tachtig is.
Asselbergs benadrukt de tegenstellingen in de Mei-Balder-relatie in navolging
van Verwey, en laat variaties zien van diens interpretatie . Knuvelder volgt meer
de visie van Van Eyck dan die van Verwey, doordat hij nog meer dan de vorige
literatuurgeschiedschrijvers de Mei-problematiek met al haar polarisaties betrekt
op de persoon van Herman Gorter zelf . Ook Antieek weet zich niet los te maken
van de aantrekkingskracht die er van de gevestigde Mei-opvattingen uitgaan . Ook
hij signaleert dat het gedicht wordt beheerst door tal van tegenstellingen . Hij verzuimt kennis te nemen van recente Mei-studies met een andere benadering van
het gedicht.
Vanaf Prinsen ontwikkelt zich in de academische literatuurgeschiedenis een
proces van orkestratie, waarin de inhoudelijke betekenis van Mei verschraalt tot
de tegenstelling Mei-Balder en andere betekenisvolle tekstelementen worden genegeerd . Verwey's interpretatie is lastig te begrijpen, erg abstract en laat daardoor
ruimte voor eigen interpretatie . Zo zien we een verschillende inkleuring ervan bij
Walch, Asselbergs en Knuvelder . Knuvelder neemt in zijn herziene herdruk nog
wel enkele anders gerichte interpretaties op, maar laat ze voor wat ze zijn . Antieek
oppert wel andere mogelijkheden maar negeert eveneens anders gerichte Meistudies .
Dit proces van orkestratie lijkt ook gevolgen te hebben voor de negatieve
waardering van Gorters Veren van 1890 . Vanaf Knuvelder, die meer de lijn van
Van Eyck volgt, krijgt deze bundel meer aandacht en waardering .
Ondanks dat Mei een gecanoniseerd en klassiek gedicht wordt genoemd, krijgt
het slechts heel even aandacht in de Nederlandse literatuur, een geschiedenis . Van Halsema wijst erop dat Balder een poëticaal antwoord kan zijn op het beeld dat
Kloos oproept van het dichterschap . In de literatuurgeschiedenis van Van den
Berg & Couttenier lost het proces van orkestratie zich op in een vage, filosofischimpressionistische schets .
Kloos en Verwey ontwikkelden beiden een eigen visie op de dichtkunst van
Tachtig, zoals Van Halsema heeft opgemerkt .53 Verwey won, maar zijn visie ging
ten koste van een helder zicht op het Mei-gedicht, hoewel dat toch werd gezien
als de vervulling van de poëtische idealen van Tachtig! Verwey boog zich in later
jaren steeds weer over het gedicht en gaf er als hoogleraar colleges over . Toch
53 chenkeveld-van der Dussen (1993), 524 .

Het beeld van Gorters Mei in de literatuurgeschiedenis

171

bleef hij in feite bij zijn oude denkbeelden, ook al betrok hij de filosofieën van
chopenhauer en Nietzsche erbij . 54
Het begrip `schoonheid' verloor zijn glans . Men begreep niet meer hoe de emotie van de dichter het woord die schitterende glans gaf die ontroerde . Het leefde
nog lang door in zijn gewoon-dichterlijke betekenis totdat Lucebert na de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog er definitief mee afrekende . 55
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Drie verslagen van het proces-Eichmann
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Abstract - Besides Hannah Arendt two well known Dutch authors reported on the Eichmann-trial
Harry Mul sch and Abel Her<berg Like Arendt they aimed to convince the public that Eichmann was no
satanic monster, but a very ordinary kind of person, a kind that is all the more dangerous because it is common and wide spread A comparison of the two Dutch texts shows striking similarities in the analysis of
Eichmann as a person, and even in the phrases that are used However, then is one important deference .
Whereas Arendt and Muli'sch thought that Eichmann just followed orders, without inner conviction, Herberg like the Court, saw Eichmann as a fanatical anti- emite, driven by the ambition to destroy all Jewry .
Her<berg didn't accept Eichmann's own testimony as true . Recent historical research proofs him right. Yet
the views of Arendt and Mulisch, based on a misconception of Eichmann's truthfulness, still dominate the
general image of Eichmann as the desk-murderer with thoughtlessness as the basic flaw of his character . This
may be due to the greater fame of Arendt and Mulisch, to the little susceptibilz y in philosophers for the
research results of other disciplines, and to the literary qualities of Mulisch's text, but perhaps most of all to
the popularity of the anti-authoritarian way of thinking in the sixties and after . Mulisch's waning against
the machine-like obedience of the Eichmann-type fitted better into this cultural trend than Her berg's warning of the dangers of anti- emitism.
Trefwoorden: Eichmann, Hannah Arendt, Harry Mulisch, Abel Herzberg, Holocaust, antisemitisme

1. Inleiding
Behalve de rechtsgang van Jezus van Nazareth heeft geen proces zulke sporen
nagelaten in de westerse cultuur als dat van Adolf Eichmann . Deze nazi, die verantwoordelijk was voor de hele logistiek van de vernietigingskampen en de deportaties, wist na de oorlog te ontkomen naar Argentinië, werd daar op 24 mei
1960 ontvoerd door agenten van de Israëlische veiligheidsdienst Mossad, stond in
1961 terecht in Jeruzalem, kreeg de doodstraf en werd in mei 1962 opgehangen .
Het proces trok wereldwijd veel aandacht . Auteurs met een gevestigde reputatie
brachten er verslag van uit .
In twee aspecten verschilt het proces-Eichmann sterk van de processen in
Neurenberg in de jaren 1945-1948, waar de kopstukken van het nationaalsocialisme werden berecht . Daar figureerde de hoah1 slechts zijdelings als onderdeel
1 Tegen elke term om de genocide op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te omschrijven vallen
wel bezwaren in te brengen . ` hoah', het Hebreeuwse woord voor catastrofe, wordt tegenwoordig
veelal geprefereerd boven begrippen als Holocaust, Endi sung of Auschwitz . Zie voor de argumenten
voor en tegen deze begrippen bijvoorbeeld James E . Young 1988 en Frank van Vree 1995.
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van de oorlogsmisdaden die de aangeklaagden ten laste werden gelegd, hier stond
hij centraal en werd voor velen de volle omvang ervan pas nu duidelijk . Het
andere onderscheidende kenmerk was dat nu de getuigenissen van levende personen een grote rol speelden, waar in Neurenberg de bewijsvoering hoofdzakelijk
aan de hand van documenten plaats had gevonden . 2 Deze levende getuigen gaven
het proces een grote emotionele impact, een effect dat versterkt werd doordat
ook het nieuwe medium televisie reportages over het proces uitzond . 3 Zo wordt
het proces-Eichmann algemeen gezien als een keerpunt in de wijze waarop de
Tweede Wereldoorlog herinnerd en herdacht wordt : sindsdien is de hoah daarin
de belangrijkste plaats gaan innemen . 4
Voor Nederland werd het proces verslagen door Harry Mulisch in Elseviers
I/eekhlad, waarvoor hij zichzelf had aangeboden, en door Abel J . Herzberg in De
Volkskrant. Beide reportages verschenen later in boekvorm, onder de titel van
respectievelijk De taak 40/61 (hier in het vervolg weergegeven als DZ) en Eichmann in Jeru<a1em (hier verder weergegeven als EJ) . Herzberg heeft zijn teksten
wel licht bewerkt, maar de oorspronkelijke reportage is nog vaak zichtbaar, o .a. in
de chronologie van de procesgang die de beschouwingen aanhouden . Het eerste
boek is vertaald in het Duits, Frans en Engels en vele malen herdrukt, het boek
van Herzberg beleefde slechts één druk . Al gaat in dit artikel de aandacht vooral
uit naar deze Nederlandse werken, het is evident dat de Amerikaanse politiekfilosofe Hannah Arendt een oneindig veel groter lezerspubliek bereikte met haar
beschouwingen over het proces, gepubliceerd als Eichmann in Jerusalem.

2. Hannah Arendt
Hannah Arendt had zichzelf voor een reportage aangeboden bij The New Yorker,
maar publiceerde daarin pas ruim een jaar na dato haar vijf artikelen . Nog weer
een jaar later, in 1963, verscheen haar reportage als boek, dat uiteindelijk verreweg het grootste bereik heeft gekregen, natuurlijk doordat het in het Engels is
geschreven, maar misschien ook door de prikkelende ondertitel : A Report on the
Banality of Evil.5
Vanaf het verschijnen tot op vandaag veroorzaakte dit boek felle controverses .ó
De kritiek spitst zich toe op twee punten : Arendts visie op de Joodse Raden en
2 Wievorka 2006 : 66 e .v. `The litany of testimonies was the essence of the Eichmann trial .' (85) .
Lipstadt 2011 .
3 Van der Heijden 2011 schetst in hoofdstuk 18 de receptie van het proces-Eichmann in Nederland.
4 Van Vree 1995, hoofdstuk 4 .
5 Via haar echtgenoot Heinrich Blucher werd Arendt tot deze term geïnspireerd door Bertold
Brechts Der auf haltsame blufrtieg de r Arturo Ui (Young-Bruehl 2007 : 429) .
6 Zie voor de controverses in de jaren '60 Michael Ezra 2007, en uitvoeriger Young-Bruehl 2007 : 426486 . Voor een recent debat, deels in Nederland gevoerd, zie Bernard Wasserstein e .a. 2010. Wasserstein publiceerde zijn I Hannah Arendt Lezing 2008 later in het Engels in Times Literary upplement van 9
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hun aandeel in de Jodenvernietiging, en haar portret van Eichmann als iemand
die geen rabiate antisemiet was, maar slechts fanatiek was in zijn plichtsbesef,
iemand die zonder zelfstandig eigen oordeel de bevelen die hij van hogerhand
kreeg ten uitvoer bracht . Hem is zijn `sheer thoughtlessness' te verwijten, zijn `inability to think', een houding die Arendt karakteriseert als de banaliteit van het
kwaad . Uit het boek blijkt dat die banaliteit in de ondertitel louter slaat op de
dader, niet op de daad zelf. Ze verontschuldigt hem echter geenszins en vindt dat
de doodstraf terecht is, al is dat om andere redenen dan het vonnis gaf. Zij stelt
dat Eichmanns misdaden tegen de mensheid gericht waren, omdat hij bepaalde
volken en groepen het recht op leven ontzegde, en daarmee een kenmerkende
eigenschap van de mensheid als geheel, namelijk diversiteit, loochende . Daarmee
maakte hij de weigering van anderen de aarde met hem te delen, legitiem, aldus
Arendt in haar epiloog (Arendt 1963 : 255-256) . Nog aanstootgevender dan haar
visie op Eichmann werd die op de cooperatieve opstelling van Joodse leiders jegens
de verordeningen van de nationaal-socialisten gevonden . Arendt was van oordeel
dat de Joodse Raden grote schuld op zich hadden geladen door zo lang en zo ver
mee te gaan in de eisen van de Duitse bezetters, en stelde dat er in landen waar
geen Joodse Raden ingesteld waren veel minder slachtoffers zijn gevallen .
Arendt liet geen misvatting bestaan over haar kritische houding tegenover het
proces in het algemeen en het optreden van openbaar aanklager Gideon Hausner
in het bijzonder. Zij vond dat het proces misbruikt werd voor oneigenlijke doelen :
in plaats van de schuldvraag van het individu Eichmann ging het erom de wereld
te doordringen van de aard en omvang van de Endlosung, 7 de wereld in het algemeen en de Joden die buiten Israël leefden in het bijzonder te wijzen op de gevaren
van het antisemitisme, en de jongere generatie in Israël een besef van hun voorgeschiedenis te geven .
Die kritiek op de doelstellingen van het proces was mede gebaseerd op de artikelen die premier Ben-Goerion nog voor het proces begon in deze trant had gepubliceerd. Maar ook de formulering van de aanklacht (die Arendt karakteriseerde
als `bad history and cheap rhetoric', Arendt 1963 :16), de opgeroepen getuigen en
de wijze van ondervragen gaven Arendt munitie voor haar verwijt . Zo kwam de
getto-vorming in Midden- en Oost-Europese steden uitvoerig aan de orde, evenals
de opstand in het getto van Warschau en het neerslaan ervan, terwijl Eichmann
daar geen enkele bemoeienis mee had . Voor het proces was dat deel van de geschiedenis dus niet relevant, maar het vormde een onmisbaar element om een
compleet beeld van de Endl~sung te geven, terwijl de opstand een verbinding
legde met het strijdbare zionisme dat aan de basis lag van de staat Israël .
oktober 2009 onder de titel Blame the Victim - Hannah Arendt among the Nazis : the Historian and
her ources' . In de Nederlandse publicatie reageren de Vlaamse filosofen Dirk De chutter en Remi
Peeters op hem, alsmede de Amerikaanse socioloog Irving Louis Horowitz . In het internettijdschrift
late staat een repliek op Wassersteins artikel door Ron Rosenbaum (met weer reacties van anderen) .
7 I--Iet begrip hoah voor dit complex van gebeurtenissen was in die tijd nog ongebruikelijk.

178

Beítine iertrema

3. Harry Mulisch
Mulisch en Herzberg stemmen op één punt volkomen met elkaar en met Arendt
overeen : anders dan de publieke opinie aanvankelijk wil en anders dan later de
retoriek van aanklager Gideon Hausner suggereert, is Eichmann geen monster,
niet een verpersoonlijking van het kwaad, en ook niet de hoofdverantwoordelijke
voor de hele hoah. Beide schrijvers stellen zich ten doel Eichmann terug te
brengen tot menselijke proporties .
Nog voor Mulisch naar Jeruzalem was afgereisd en nog vóór het proces begon,
staat in het eerste hoofdstuk die visie centraal . Het is een punt waar hij later nog
vaker op hamert: men wil wel graag dat Eichmann een monster en een onmens is,
maar juist het feit dat hij zo menselijk is, dat hij niet anders is dan wie wij in de spiegel zien, maakt hem zo huiveringwekkend. Het hoofdstuk eindigt met een mooi
voorbeeld van het afschuiven van de schuld op anderen, dat zo vaak voorkomt :
De duitsers zeggen : het waren de nazi's . De amerikanen zeggen: het waren de europeanen . De aziaten en afrikanen zeggen: het waren de blanken . En eens zal men zeggen :
het waren mensen . Maar nooit mogen wij zeggen: Het was Eichmann.' (DZ 14)
In het derde hoofdstuk schetst Mulisch Eichmanns voorgeschiedenis . Hij neemt
afstand van de communis opinio door bij allerlei (overigens tegenstrijdige) berichten over Eichmanns jeugd tot driemaal toe sceptisch te stellen : `Dit moet helpen
de massamoord te verklaren .' Zelf zoekt hij echter ook een verklaring in een duidelijke richting : hij benadrukt dat de jonge Eichmann door zijn donkere uiterlijk
en grote neus vaak voor Joods werd aangezien, ook doorjoden zelf (DZ 20, 21) .
Over de periode van Eichmanns veronderstelde voorliefde voor de Joodse cultuur vraagt Mulisch zich af Welke oriëntaalse droom herkende hij hier (. . .)?
Welke oriëntaalse droom van beschaving, godsdienst, patetiek (sic), resignatie,
solidariteit?' Om dan te veronderstellen: `Misschien wilde hij ze haten, misschien
haatte hij ze omdat hij ze liefhad .' (DZ 21) Ook later onderstreept hij de bewondering en het respect die Eichmann voor het Jodendom voelde, zoals blijkt uit een
door hem weergegeven fragment uit de assen-banden$ en uit zijn uit dezelfde tijd
daterende commentaar op zijn reis naar Palestina in 1937 . Hij zoekt in die bewondering, die onvermijdelijk in teleurstelling omsloeg, een verklaring voor zijn aandeel in de massamoord : `Hij haatte iedere jood, die niet joods genoeg was om naar
Palestina te gaan. Vond hij dat de joden te kort schoten als jood? Had hij zich voorgesteld, dat zij een soort goeden waren - en bleken zij slechts mensen? Werd hij
in aansluiting op zijn onmenselijke eis zelf onmenselijk?' (DZ 25) Mulisch laat

s Willem assen was een Nederlandse nazi die Eichmann in 1957 in Argentinië interviewde. In die gesprekken liet Eichmann zich kennen als een onverminderd fanatieke aanhanger van het nationaalsocialistische gedachtegoed De bandopnames ervan waren niet beschikbaar bij het proces, en van de transcriptie werd alleen dat deel als bewijs toegelaten dat door Eichmann eigenhandig was gecorrigeerd .
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deze retorische vragen volgen door de constatering `Er zijn geen antwoorden .'
Maar evengoed gaat hij door met een aantal anekdotes waaruit Eichmanns liefde
tot het Jodendom zou blijken .9
In hoofdstuk 9, `Het ideaal der psychotechniek', ontwikkelt hij het beeld van
Eichmann als machinemens . De machinemens gehoorzaamt zonder een oordeel
over het bevel te hebben, en is in die zin dus amoreel . Het automatenkarakter
van zijn handelen is volgens Mulisch zelfs zo sterk dat hij met even veel inzet had
gewerkt als de opdracht was geweest alle zwarten in Afrika naar de hospitalen
van Albert chweitzer te vervoeren . Hij vergelijkt Eichmann met de mechanische
pop Olimpia uit het negentiende-eeuwse verhaal van E .T .A . Hoffmann `Der andmann' : Hij noemt Eichmann `het symbool van de vooruitgang' en het `prototype
van de hedendaagse mens, die de machine schiep naar zijn evenbeeld' . Hij vreest
het type van `mensen als machines, gehoorzamend aan impulsen, zonder de
mogelijkheid die op hun aard te onderzoeken' . Daarin vertoont Mulisch opmerkelijke overeenstemming met het - zoals gezegd later verschenen - boek van Arendt,
die in latere drukken van haar reportage over hem schreef:
[ijhe Dutch correspondent Harry Mulisch (. . .) is almost the only writer on the subject
to put the person of the defendant at the centre of his report and whose evaluation of
Eichmann coincides with my own on some essential points .lo

Tegelijk ziet hij het gevaar als nog dichterbij dan Arendt : `wij moeten niet blijven
letten op misdadigers, wij moeten blijven letten op doodgewone mensen . Wij moeten op de spiegel blijven letten .' (DZ 132) Hij vermoedt dat het type-Eichmann
steeds algemener zal worden, waardoor charismatische leiders steeds makkelijker
willige uitvoerders voor hun ideeën zullen vinden:
Ik bedoel, dat tot dusver de ideologen en gelovigen in min of meer menselijke strijd
hebben bepaald, welke maatschappij er zal zijn; ( . . .) Maar de dingen konden wel eens
in die zin veranderen (waar niet weinig tekenen op wijzen), dat er steeds minder christenen, kommunisten, socialisten en nazi's zullen komen, steeds minder ideologen en
gelovigen, tot er alleen Eichmanns bestaan in een wereld van machines, - waardoor de
kansen van de man met de `openbaring', die er steeds zal zijn, tot in het volstrekt
onvoorstelbare zullen stijgen, zowel ten goede als ten kwade .' (DZ 135)

Eichmann zou zich in Argentinië nog met de joden vereenzelvigd hebben. Hij zou indertijd het
gerucht verspreid hebben zelf in Palestina geboren te zijn (zij het natuurlijk niet als Jood), en hij
zou bij een bezoek aan een concentratiekamp de aangetreden Joden hebben uitgescholden omdat
zij geen Hebreeuws spraken (of daar althans niet voor durfden uitkomen) . (DZ 25)
lo Arendt, Eichmann in Jerusalem, London : Penguin Books,1978, p . 282, geciteerd naar Van Rossem
9

1990 : 140, ook bij Eugelink 2000 :105 .
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4. Abel Herzberg
Deze door Mulisch verwoorde visie is exact dezelfde als die van Abel Herzberg
in het opstel ` charfiihrer X' in Amor fati uit 1946 (over een -onderofficier in
Bergen-Belsen) :
charfuhrer X is . . . niets. Hij is leeg . Men heeft hem idealisme toegedacht . Hij bezit
dat niet . Men heeft hem opvattingen toegeschreven . Hij mist ze . Men heeft in hem
ten minste vaderlandsliefde of nationaal enthousiasme willen ontdekken. Hij heeft er
geen zweem van . (. . .) die stumper, die "doodgewone man", wat kan hij (. . .) in het
gewoel van de wereld anders doen dan zich te laten biologeren door de schijnwerpers
der altijd weer opkomende krachtpatserij, dan eens van keizers en dan weer van
revolutionairen? (Herzberg 1946 :15)
Zoals gezegd ziet Herzberg evenmin als Mulisch Eichmann als een onmenselijk
monster. Maar anders dan Mulisch is hij ervan overtuigd dat Eichmann een fanatieke antisemiet was, die geheel achter de bevelen van zijn superieuren stond en
wiens haat zo sterk was dat hij op het eind bereid was zelfs tegen de orders van
hogerhand in te gaan om toch nog zoveel mogelijk Joden te deporteren . Mét de
rechters beschouwt hij Eichmanns betuigingen dat hij nooit antisemiet was, en
als een onbelangrijk radertje in het partij-apparaat alleen maar handelde als uitvoerder van bevelen, als bedrog en draaierij . Hij meent dat Eichmann zich geheel
vereenzelvigd had met de nazi-ideologie inclusief het daartoe behorende antisemitisme. Voor dat beeld van Eichmann baseert Herzberg zich op Eichmanns
eigen, eerder gedane uitspraken, en op getuigenissen van andere
'ers, zoals
Dieter Wisliceny en Rudolf Hoss, de commandant van Auschwitz . Zo vat hij de
via Wisliceny overgeleverde, beruchte uitspraak van februari 1945 (`Ik zal lachend
in het graf springen, want de gedachte vijf miljoen mensen op mijn geweten te
hebben, is voor mij een bron van buitengewone voldoening.'), anders dan Mulisch,
niet op als grootsprakig gebral (of in Herzbergs woorden `blague'), maar als echt
gemeend . Het feit dat Eichmann op het eind van de oorlog zelfs tegen de bevelen
van Himmler inging en de deportaties van de Hongaarse Joden krachtig voortzette, is voor Herzberg eveneens een bewijs dat Eichmann de totale uitroeiing van
het joodse volk tot zijn eigen doelstelling had gemaakt . Hij ontmaskert allerlei
leugens van Eichmann en pluist tegenspraken uit tussen diens getuigenis en de
opgevoerde documenten .
De vraag naar wat Eichmann dreef is volgens hem belangrijk omdat het niet
zozeer gaat om wat de laatste stap in deze volkenmoord was, maar wat de eerste
stap is geweest . Impliciet speelt voor hem natuurlijk de wens om die eerste stap
in de toekomst te kunnen voorkomen . Bij het ontbreken van een verklarende
psychologische zienswijze in het proces, wat hij, opnieuw anders dan Mulisch,
betreurt, gaat hij op zoek naar de redenen van het antisemitisme . Hij vindt die
enerzijds in het feit dat het Jodendom een geschiedenis heeft van kruising van
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culturen, waarschijnlijk de oorzaak van de Joodse scheppingskracht, een kruising
die onverenigbaar is met de geborneerdheid van het soldatendon . Juist het `onverdraaglijk gevoel van morele en intellectuele ontoereikendheid' werd door de Jodenvervolging gecompenseerd (EJ 161-163) .11
Voor Herzberg is de kernvraag van het proces of Eichmann als eenling, als uitzondering gezien moet worden of dat hij juist tot de regel behoorde en behoort
(aldus herhaaldelijk, in verschillende bewoordingen in hoofdstuk 9, `Het belang') .
En ook hij komt tot de conclusie dat Eichmann geenszins een uitzondering was .
Maar de implicaties daarvan voor heden en toekomst blijven bij Herzberg meer
impliciet dan bij Mulisch .

5 . Context en compositie
De titels van de twee Nederlandse uitgaven zijn precies omgekeerd van wat men
zou verwachten .12 De titel van Mulisch verwijst droog naar het rolnummer dat het
proces had bij de Israëlische rechtbank, terwijl zijn reportage zeer persoonlijk van
aard is en niet alleen aantekeningen bevat over het proces zelf en zijn toeristische
uitstapjes in Israël, maar ook uitvoerig over de reizen die hij onderneemt naar Berlijn, Warschau en Auschwitz-Birkenau . Hij noemt het boek in het voorwoord dan
ook `het verslag van een ervaring' en schrijft in het laatste hoofdstuk (na wat grootsprakig gesteld te hebben dat geen andere schrijver zich in deze mate met het
proces heeft beziggehouden) dat de zaak Eichmann meer met hem te maken heeft
dat hij zelf weet, een relatie die verder gaat dan een thematisch verband met zijn
andere werk, `mét mijn werk wijst zij naar iets, dat ik zoek . ( . . .) Hij behoort tot
de twee of drie mensen, die mij veranderd hebben .' Mulisch ziet Eichmann,
zichzelf en anderen nu in een feller licht, terwijl de contouren daarin juist
onscherper zijn geworden. `Er zijn verglijdende overgangen tussen hem en mij,
de anderen en hem, mij en de anderen' (DZ 181) .
Herzberg kiest voor een wat dramatischer titel, maar hij, zelf jurist, gaat juist
uitgebreid in op de juridische aspecten van het proces . De hoofdstukken zijn, op
het eerste na, ook allemaal genoemd naar een bepaald aspect van de rechtszaak,
terwijl de hoofdstuktitels van Mulisch uitvoeriger, inhoudelijk-thematisch of topografisch zijn . De auteursaanduiding op het titelblad, `Mr . Abel J . Herzberg', kondigt voor een goede verstaander deze benadering al aan . Hij spreekt met kennis
u In Tweestromenland en Amor fati zocht Herzberg de bron van het antisemitisme nog in de nationaalsocialistische afkeer van het geweten, waarvan hij de bron in de Tien Geboden, en dus in het
Jodendom aanwees (net als Hitler trouwens, die het geweten een joodse uitvinding noemde) . Die
redenering volgt hij hier dus niet, al speelt het geweten, en de afkeer ervan, op deze bladzijden wel
een rol, zie het hier genoemde begrip `morele ontoereikendheid' .
12 Abel 1lerzberg signaleerde dat zelf in zijn bespreking van het boek van Mulisch, dat enkele weken
vóór het zijne verscheen (Herzberg 1962 B) . Ook J J .D . Rijk wees erop in zijn bespreking van beide
boeken in Hollands Weekblad (6 juni 1962) .
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van zaken, waar Mulisch zich nadrukkelijk als `jurist noch journalist' presenteert
p Z 181) en de voorkeur geeft aan `human interest' boven de juridische achtergrond . Nu waren de juridische kwesties interessant genoeg, 13 maar voor minder
juridisch geïnteresseerden maakt het uitgebreid en weloverwogen behandelen van
dergelijke vragen Herzbergs boek droger en minder aansprekend .
Het oeuvre waarvan deze boeken ieder deel uitmaken, bepaalde mede de inhoud . Arendts visie op Eichmann wordt getekend door haar theorie van het totalitarisme, waaraan zij in 1951 haar eerste grote boek had gewijd, The origins of
totalitarianism . Hoewel zij van de drie auteurs de meeste historische informatie
over de Endl~sung geeft, staat haar kernthese los van de concrete historische
situatie . Zo negeert zij bijvoorbeeld het antisemitisme als factor in het hele
gebeuren (de term komt in het register niet eens voor) . Zijzelf was overigens als
Jodin in de jaren '30 nazi-Duitsland ontvlucht .
Harry Mulisch, geboren in 1927, was de enige zoon van een Oostenrijkse vader
en een Oostenrijks Joodse moeder . Hij had in de jaren '50 al romans en verhalen
en een toneelstuk gepubliceerd, deels met een magisch of mythisch karakter . In
de jaren '60 zou Mulisch zich van fictie afwenden en het meer in verslaglegging
van `de werkelijkheid' zoeken, 14 te beginnen in 1961 (dus voorafgaand aan De
haak 40/61) met Voer voor psychologen, een bundeling teksten van divers, maar deels
expliciet autobiografisch karakter. De taak 40/61 bevat elementen van beide periodes : het is volop mythisch en ook zeer persoonlijk . Juridische `details' passen
daar niet in . Mulisch is op zoek naar de essentie van de mens en in zijn reportage
probeert hij die essentie te benaderen . `De mens is geen gegevenheid, maar een
mogelijkheid - tot alles.' (DZ 183)
De Joodse advocaat Abel Herzberg was al voor de oorlog een bekende zionist .
amen met zijn vrouw overleefde hij - ternauwernood - Bergen-Belsen, waarover
hij in 1946 de bundel opstellen Amor fati publiceerde en in 1950 het dagboek Tweestromenland. In 1950 ook verscheen zijn historische studie Kroniek der Jodenvervolging .
Hij probeert de diepere oorzaken van het antisemitisme en de Jodenvervolging
op te sporen, zoals hij ook in zijn Bergen-Belsen-dagboek al deed. Ook in zijn
observaties over de zaak-Eichmann is die poging tot verklaren van het antisemitisme als bijna universeel verschijnsel terug te vinden . Misschien juist omdat
Herzberg de extreme gevolgen van het antisemitisme letterlijk aan den lijve ervaren
had, en omdat in die zin zijn persoonlijke betrokkenheid groter was dan die van
Mulisch, schreef hij afstandelijker en bleef hij als persoon meer (maar zeker niet
13 Die kwesties waren o .a . : mag iemand veroordeeld worden die handelde in overeenstemming met
de toen geldende wetten, mag iemand berecht worden die illegaal onder de jurisdictie van het rechtsprekende staat is gebracht, heeft de staat Israël wel jurisdictie, nu de misdrijven niet binnen zijn
grenzen zijn gepleegd en ook niet tegen zijn onderdanen gericht waren (de staat Israël bestond toen
immers nog niet), mag iemand veroordeeld worden voor een misdaad die ten tijde van het plegen
nog niet in internationale wetten was geformuleerd (nl . misdaden tegen de menselijkheid, genocide) .
14 Zie voor deze karakteristiek De Rover 1987 : 197-201 . De Rover beschouwt De taak 40/61 als de
overgang tussen de tweede en derde periode in Mulisch' schrijverschap (1953-1961 en 1962-1971) .
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geheel) buiten beeld . Wel kan men zeggen dat uit zijn juridische beschouwingen
blijkt hoeveel waarde hij hecht aan de rechtsstaat, uit eigen ervaring wetend wat
de afwezigheid ervan betekent . Van Hannah Arendt verschilt hij sterk in zijn visie
op de Joodse Raad. In 1947 was hij opgetreden als advocaat van de beide voorzitters van de Amsterdamse Joodse Raad, David Cohen en Abraham Asscher,
toen er een strafproces tegen hen dreigde te komen, wat hem door veel Nederlandse Joden niet in dank werd afgenomen . 15 Ook over de omstanders oordeelt
hij mild : buiten de bezette gebieden wist men onvoldoende wat er gaande was, en
erbinnen had men vaak de mogelijkheden tot verzet niet . Bovendien was het
voor een belangrijk deel de Jodenvervolging die maakte dat de aanvankelijke
berusting over Duitslands hegemonie omsloeg in haar tegendeel (EJ 137-138) .
Al aan de hoofdstuktitels is te zien hoe anders van insteek de drie boeken zijn .
Hannah Arendt kiest in de hoofdstukken IV t/m XIII voor aanduidingen van bepaalde aspecten of gebeurtenissen van de historische werkelijkheid, zoals de Wannsee-conferentie en de deportaties uit de verschillende regio's van het Derde Rijk .
Daarbij houdt ze globaal een chronologische volgorde van die historische gebeurtenissen aan. De eerste drie en laatste twee hoofdstukken hebben titels die meer
naar het proces zelf verwijzen .
Abel Herzberg beperkt zich tot termen die samenhangen met de procesvoering,
met als enige uitzondering misschien hoofdstuk VII, het middelste, 'Het belang' .
Zoals gezegd houdt hij de chronologische orde van het proces aan .
Harry Mulisch is in zijn compositie het meest eigenzinnig . Zijn eerste drie, korte,
hoofdstukken zijn geschreven voordat het proces begon . Dan volgt het veel langere `Jeruzalems dagboek I' met een verslag van zijn eigen aankomst, zijn belevenissen bij enkele toeristische excursies en de eerste zittingen van de rechtbank in
april 1961 . Daarna vertrok Mulisch nogal abrupt, met in zijn bagage de transcriptie
van de politieverhoren door Avner Less, die hij kennelijk een waardevoller bron
vond dan de levende getuigenissen . Hij reisde terug naar Amsterdam en van
daaruit naar Berlijn, waar hij o .a . het tot ruïne vervallen gebouw van Eichmanns
bureau, Amt IV B4, bezocht, beschreven in het vijfde hoofdstuk . Mulisch
betoont zich hier de literator. Dan volgen vier beschouwingen, waarin hij tot de
kern van zijn visie op Eichmann komt . In juni hervatte hij zijn verslag van het
proces, toen Eichmann zelf getuigde, weergegeven in `Jeruzalems dagboek II' . Na
nog een beschouwend hoofdstuk volgen de laatste twee met een reis naar
Warschau en een bezoek aan OswieCim (de Poolse naam voor Auschwitz) . Door
zijn verslag hier te eindigen, op de plaats die het icoon van de hoah is geworden,
geeft hij zijn verslag een sterk emotionele lading en wordt de klem van zijn
waarschuwende beschouwingen versterkt . Het vonnis van de rechtbank maakt
geen deel meer uit van zijn reportage .

15

Zie hiervoor Kuiper 1997 : 313-340 .
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6. Beschrijving van Eichmann
6.1 . Eichmanns uiterlijk
In zijn eerste hoofdstuk poneert Mulisch dat Eichmann geen berouw betoond
heeft, maar in het tweede hoofdstuk weerspreekt hij dat in zekere zin door de
bekende truc met de foto uit te halen: door Eichmanns beide gezichtshelften
spiegelbeeldig te dupliceren, ontstaan er twee geheel verschillende gezichten, het
ene glad en onopvallend, het ander diep gegroefd en getekend . Dat laatste gezicht
doet Mulisch denken aan een ex-gevangene die hem in Buchenwald rondleidde,
en dat brengt hem tot de veronderstelling dat het gladde Eichmann-gezicht dat
van de onaangedane dader is, en het getekende gezicht als het ware dat van de getuige, die zich van de gruwelen bewust is . Deze conclusie gaat er dus van uit dat
een deel van Eichmann wel degelijk besefte wat hij deed, en dat hij, hoe diep weggestopt ook, een normaal functionerend geweten had . Deze hoofdstukken zijn
geschreven nog voordat de rechtszaak begonnen was .
In het begin van zijn procesverslag wil Mulisch met zijn beschrijving van Eichmanns fysieke verschijning onderstrepen dat Eichmann geen monster of onmens
was : `Hij blijkt een mens: een wat groezelige, verkouden man met een bril op .'
(DZ 41) Bij het binnenkomen van de rechters gaat hij `snel en gehoorzaam in de
houding staan .' (DZ 38) . Mulisch suggereert zijn kwetsbaarheid als hij refereert
aan de eerste confrontatie met de ontvoerders in Argentinië : `( . . .) toen hij naakt
en bevend op een stoel tegenover hen zat : een mager, oud geworden lichaam,
waarvoor hij zich schaamde .' (DZ 29) Op de derde procesdag, herneemt hij dat
motief vrij nadrukkelijk : `daar in de glazen kooi zit een eenzame, stervende man .'
`Als een hulpeloze, uit haar net genomen hakenkruisspin luistert hij naar de Openbare Aanklager, slaat zijn ogen alleen neer als hij zijn neus snuit en het is duidelijk,
dat hij nauwelijks begrijpt wat er aan het gebeuren is .' (DZ 46) De fysieke verschijning van Eichmann is zo weinig indrukwekkend, dat Mulisch veronderstelt dat
een leeg -uniform met een erboven zwevende
-pet een verdachte van groter
werkelijkheid zou opleveren dan deze man in het gewone donkere pak (DZ 46) .
Dat hij in zijn jeugd vaak zelf voor joods aangezien werd, doordat hij donker
was en een grote neus had (DZ 20), komt echter in geen enkele beschrijving van
Eichmann ten tijde van het proces naar voren . 1 ó Mulisch noemt wel de zenuwtrekken in zijn gezicht, hij heeft het over `een puinhoop van een gezicht' (DZ 42),
wat de indruk van kwetsbaarheid kan verhogen . Maar hij benoemt toch vooral de
roerloosheid (DZ 39, 54, 55), de versteende uitdrukking in zijn ogen (DZ 42, 90)
en het gebrek aan zichtbare emotie (DZ 38, 39, 48, 52, 101) .

16

Dat bij de fototruc de zwaar gegroefde versie Mulisch aan een voormalig kampgevangene doet
denken, is niet relevant : het ging hier om een communist die al vanaf 1938 in Buchenwald was en
dus niet (of in elk geval niet per se) Joods was (DZ 17) .
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In het vervolg van het proces heeft Mulisch nog steeds oog voor Eichmanns
kwetsbaarheid : `hij is vermagerd en ziet er ouder uit . Het trekken van zijn gezicht
is erger geworden .' (DZ 138), en hij signaleert zijn stijfheid en reumatische handen
(DZ 101) . Als Eichmann zelf getuigenis gaat afleggen, gaat de aandacht, behalve
naar de inhoud van dat getuigenis, vooral uit naar zijn taalgebruik (zie 5 .2) en opnieuw naar de voortdurende zenuwtrekken, waarin Mulisch de totale instorting
van de persoon Eichmann ziet . Ook hier echter zijn die zenuwtrekken niet de
uitdrukking van sterke emotie, maar juist van de totale afwezigheid ervan :
De ogen, de mond, het hele gezicht is in een onafgebroken sidderende, rukkende beweging, maar nooit vormt zich zoiets als een `uitdrukking', elke beweging afzonderlijk
is zinloos, geen heeft iets te maken met een andere : de man is in duizend stukken
geslagen . Het wordt onderstreept door de totale roerloosheid in de rest van zijn
lichaam . Dat gebeurt er met een mens die tot Duivel wordt verhoogd . Het gezicht
vertrekt zich niet omdat eindelijk de afschuwelijkheid van zijn daden tot hem doordringt, maar omdat niets doordringt . (DZ 168)
In de beschrijving van Abel Herzberg zijn op het woordniveau veel overeenkomsten te vinden: ook hij noemt het trekken van zijn mond (EJ 17) en het correct in
de houding staan (EJ 12), hij gebruikt hetzelfde woord groezelig. (EJ 9) en stelt in
bijna hetzelfde gedachtespel als Mulisch : `Trek hem zijn uniform uit, neem hem
zijn pet af, en gij houdt een armzalige stumper over .' (EJ 10) . In het totaal van
zijn beschrijving domineert echter meer het onbetekenende dan het kwetsbare .
Bovendien zet Herzberg dat `miezerig klein mannetje' af tegen de Eichmann die
hij in 1944 in Bergen-Belsen heeft gezien, die er `chic uit[zag] in zijn smetteloosglanzende, leren uniformjas en zijn opgepoetste laarzen', met zijn `hooghartige
blik' en `overmoedige glimlach' (EJ 8) :
De vijandige en machtige uniform was verwisseld voor een simpel zwart confectiepakje ( . . .) Hij genoot de roep, een van de grootste moordenaars te zijn uit de historie .
Maar ziet zulk een man er zo uit? Een miezerig klein mannetje was er binnengebracht,
die - zou men zo zeggen - berecht werd, omdat hij een op afbetaling gekochte fiets
verduisterd had, of misschien zijn buurman ter wille van een paar honderd gulden had
gechanteerd . Heeft deze kleine stiekemerd miljoenen mensen op zijn geweten? Zijn
we voor deze kleurloze, een beetje groezelige en kaal wordende kleinburger van een
jaar of vijftig, allemaal hierheen gekomen? (EJ 9)
6 .2 . Eichmanns taalgebruik
Na de eerste week kwam Eichmann voor het eerst zelf aan het woord, toen hij
zich schuldig of onschuldig moest verklaren op de vijftien afzonderlijke punten
van de aanklacht . Mulisch geeft die dialoog in extenso weer, met het antwoord in
het Duits : `Im inne der Anklage nicht schuldig.' (DZ 51-52) . Eichmann sprak
zacht en vrij snel . Op de band met het politieverhoor viel zijn Oostenrijkse accent
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op, maar door de pruisische afgebetenheid ontbreekt de zangerigheid . De stem
was aarzelend, verhief zich nooit en verviel vaak in gemompel (DZ 60-61) .
In het tweede door Mulisch bijgewoonde deel van het proces trad Eichmann
zelf als getuige op . De beschrijving van Eichmanns taalgebruik is hier heel anders
van aard . Mulisch geeft vooral het begin van zijn getuigenis uitvoerig weer, in het
Duits, met het besluit dat hij wil getuigen (want de verdachte was niet verplicht
tegen zichzelf te getuigen) en de eedsaflegging, met de verklaring waarom hij wel
een eed aflegt maar niet op de bijbel.
Mulisch constateert met betrekking tot Eichmanns taalgebruik : `Als ooit vorm
en inhoud één waren, dan is het als Eichmann spreekt over hiërarchie . Het is volmaakt onbegrijpelijk .' (DZ 143) . Eichmann bezigt `een schrikaanjagend
-jargon',
noemt rustig driemaal in één zin een functionaris als Himmler bij zijn volledige
rang en functieomschrijving . Zijn stem en toon zijn afgebeten en `aan de afgebetenheid paart dan zich een woordenvloed in een barokke syntaxis, zoals ik niet
voor mogelijk had gehouden' en die Mulisch zeer beeldend schildert zonder die
te citeren:
Tussenzin rijt zich aan tussenzin, in de vierde tussenzin wordt plotseling een voorbehoud gemaakt in enerzijds en anderzijds, met een verwijzing naar wat eerder gezegd
werd, en dan terug naar de derde tussenzin, in aanmerking genomen dit, met het oogmerk dat, ingevolge bevel zus en zo, aangezien, hoewel, Reichsfuhrer
und Chef der
deutschen Polizei, want, maar overigens, zodat dus, wat niet wegneemt . . . en maar voort
in eindeloze deining. Het liefst zou hij de hele wereldgeschiedenis vanaf 1933 in één zin
samenvatten. En het buitengewone daarbij is, dat hijzelf geen enkele moeite schijnt te
hebben met het vasthouden van de draad, die al lang niemand meer ziet . (DZ 144)
Die tekening loopt uit tot de conclusie : `Het is de taal van het belastingbiljet en het
procesverbaal, vermenigvuldigd tot in het krankzinnige . Dit spreken is het fascisme .' (DZ 144)
Herzberg struikelt eveneens over Eichmanns taalgebruik in het kruisverhoor :
hij `is zich daarbij meermalen te buiten gegaan aan een zo hinderlijke en overbodige
uitvoerigheid en soms aan zulk formalisme, dat hij van tijd tot tijd door de President, maar ook door zijn verdediger, tot de orde moest worden geroepen .' (EJ
138) Later probeert ook Herzberg een indruk te geven van `de ongenietbare Duitse
stadhuistaal', met `de ellenlange zinnen, waarvan de toehoorder het begin al vergeten is, voordat hij halverwege is gekomen' :
Elk van zijn eindeloze uiteenzettingen wordt in paragrafen ingedeeld . Dan hoort men,
dat hij dit of dat gedaan of nagelaten heeft : einmal, omdat. . . zweitens, omdat . . . driften,
omdat . . . rum chluss, omdat . . . en ~usamenfassend móchte ich noch sagen . . . en daarna nog
eens ergdn~end ~u meiven Aii I hrungen, enz . (EJ 178)
Maar Herzberg laat minder ruimte aan het humoristische aspect daarvan, zijn oordeel overweegt dat het allemaal neerkomt op ontkenning van verantwoordelijkheid,
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`betwisting van iedere getuigenverklaring, loochening van antisemitisme, voorspiegeling van humaniteit, chicane na chicane (toegegeven : soms intelligente), zielige
draaierij zonder enige mannelijkheid, zonder een zweem van oprechtheid of fierheid, ( . . .)' (EJ 178) . Herzberg signaleert kortom wel de irritante en ridicule vorm
maar laat zich er nauwelijks door afleiden omdat hij te verontwaardigd is over de
inhoud die door die vorm verhuld wordt .
6 .2 . Karakterisering : overeenkomsten en tegenstellingen
Beide auteurs hebben een trefzekere pen als zij Eichmann willen karakteriseren .
In sommige frases zijn ze opvallend eenstemmig . De overeenkomsten in de kwalificaties van Eichmann kunnen schematisch zo in beeld worden gebracht :
MULI CH

IIERZBERG

kleurloze gasfitter (161)

kleurloze kleinburger (9) ; die ontslagen,
karakterloze handelsreiziger (188)
De angstige puber die hij altijd gebleven is
(186)
van iedere levensinhoud verstoken (119) ;
geestelijk verdord (123)

de bloedige kleuter (154)
een heilloos onwerkelijke, van zich zelf
vervreemde ; deze verduisterde; zijn
gestagneerde ziel (12) ; deze levende
dode(132); zijn opgesloten ziel (136)
De rustige, plichtsgetrouwe ambtenaar (4x)
(105)
het nauwkeurige tegendeel van de `rebel'
(134)
het prototype van de hedendaagse mens ;
Eichmann isgeen uitsondering. Persoonlijk
vereenzelvigt hij de doodgewone mens, het
`Massentier", het `fGewohnheitstie?' met de
machinale bevelenontvanger (132)

maar in alle landen van de wereld loopt het
(nl . dit karakter, B ) vrij rond, geen enkel
uitgezonderd, ook Israel niet (133)
Wij moeten niet blijven letten op de
misdadigers, wij moeten blijven letten op
doodgewone mensen . Wij moeten op de
spiegel blijven letten . (132)

een Duits ambtenaar (38) ; een perfect
Duits ambtenaar (129) ; een man van
pijnlijk nauwgezette plichtsbetrachting (21)
een conformist, en een hyperconformist
ook (182)
Is nu ( . . .) Eichmann uitzondering of norm
geweest? (93);
als een vrucht van zijn tijd, als een produkt
zijner generatie, als een maatschappelijk
verschijnsel. (183) Eichmann is een mens,
en naar ik ernstig vrees, nog een gewoon
mens ook. (189)
Hij woont overal in de wereld temidden
van ons . (189)
de gewone, om niet te zeggen de banale,
man (10)
Hij is een soortgenoot (189)
Want een misdadiger is uitzondering . Hij is
geïsoleerd. Adolf Eichmann is dat nooit
geweest, hij behoorde tot de regel . (183)
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Herzberg kiest dezelfde term als Hannah Arendt, `de doodgewone, om niet te zeggen de banale, man' (EJ 10, cursivering B ) en stelt later de vraag nadrukkelijk `Is
nu (. . .) Eichmann uitzondering of norm geweest?' (EJ 93) . In zijn reflectie op de
gevoerde verdediging, komt Herzberg tot een antwoord :
(. . .) dat wij Eichmann niet mogen zien en niet kunnen begrijpen als een enkeling maar
als een vrucht van zijn tijd, als een produkt zijner generatie, als een maatschappelijk verschijnsel . Dat is al dadelijk iets heel anders dan een misdadiger . Want een misdadiger is
uitzondering. Hij is geïsoleerd . Adolf Eichmann is dat nooit geweest, hij behoorde tot
de regel. (EJ 183)
Waar Mulisch Eichmann ziet als `het prototype van de hedendaagse mens' (cursivering B ), ziet Herzberg hem dus als behorend tot de regel in de toenmalige samenleving . Hij trekt die lijn echter toch ook door naar het heden, al maakt hij het iets
minder confronterend dan Mulisch door de spiegel weg te laten : `Eichmann is een
mens, en naar ik ernstig vrees, nog een gewoon mens ook. Hij woont overal in de
wereld temidden van ons . Hij is een soortgenoot.' (EJ 189)
Tot zo ver stemmen Mulisch en Herzberg dus in essentie, en soms zelfs in
woordkeus, overeen . Maar in de karakterisering die zij ieder nadrukkelijk en veelvuldig herhalen, blijkt hun visie toch uiteen te gaan . Herzberg varieert meer in de
beelden dan Mulisch, die zich op een paar keer met `automaat' na, bepaalt tot
varianten van `machine' (machinemens, machinaal) . In totaal valt het woord, inclusief afleidingen en samenstellingen, dertig maal op 27 bladzijden (in de hoofdstukken `Het ideaal der psychotechniek' en `Jeruzalems dagboek II'), met daarnaast
nog vier keer `automaat' en één keer `robot' . Deze sterke nadruk op het machinekarakter van Eichmanns gedrag wordt als het ware met terugwerkende kracht
bevestigd door de grote aandacht voor zijn roerloosheid en de afwezigheid van
zichtbare emoties in `Jeruzalems dagboek I' .
Eenmaal spreekt ook Herzberg van een machine, en wel als hij weergeeft hoe
Eichmann zichzelf tekent, maar ongetwijfeld niet in diens woorden, namelijk als
een `zielloze, willoze schrijfmachine' (EJ 177) . In dezelfde zin gebruikt Herzberg
echter ook een beeld dat in allerlei varianten in zijn duiding van Eichmann dominant zal blijken : `de welwillende piccolo' . Ik som de andere termen van dezelfde
kwalificatie op : `vóór alles een gehoorzaam en onderworpen dienaar' (EJ 31) ; `de
nauwgezette dienaar van zijn superieuren, bereid om desnoods schoenen te poetsen, als zij dat gelasten ' (EJ 40) ; `Een dienstwillige dienaar onder alle omstandigheden. Een lakei' (EJ 111); `en als iedere goede lakei dient hij zijn heer niet alleen
onderdanig, maar neemt hij ook diens gedachten over .' (EJ 112); `de kleine man
op de treeplank, die het portier openmaakt als de auto stopt' 17 (EJ 112) ; `Hij was

Deze metafoor refereert aan wat Eichmann zelf vertelde over het idee dat hij van een dergelijke
naar de A, volgens Herzbergs weergave van het
functie had toen hij overplaatsing vroeg van de
proces-verbaal van het politieverhoor door Avner Less : `( . . .) waarbij hij zich dan voorstelde, dat hij
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geen roofdier, hij was geen jager, hij was alleen maar een jachthond .' (EJ 113) ; `de
knechtennatuur die hij was' (EJ 123) ; `de lakeiennatuur' (EJ 188) .
Deze nadruk op het dienaarskarakter van Eichmann hoeft nog niet strijdig te
zijn met Mulisch' idee van het mechanische van zijn gedrag . Herzberg lijkt echter
aan het eind van zijn boek direct met Mulisch' visie in discussie te gaan als hij stelt :
Want een man, die de onderdanige dienaar van een aantal massamoordenaars is
geweest, en slechts mechanisch, uit hoofde van zijn ondergeschikte positie aan hun
wensen heeft voldaan en hun bloeddorst heeft gelest, verdient het niet, dat wij ons
meer in hem verdiepen, dan in welke misdadiger dan ook. Het recht Nebbe zijn loop,
en uit! Maar een man, die naar zijn diepste innerlijke overtuiging in overeenstemming
met de geest van zijn tijd, gehandeld heeft, die de moraal van zijn volk tot de zijne
gemaakt heeft, en de politiek van zijn staat gediend heeft met de inzet van zijn hele
persoon ( . . .), deze man werpt ernstige problemen op, waarmee we ons bezig moeten
houden, voor we tot een oordeel kunnen komen . (EJ 181-182)
Beide auteurs zien in Eichmann een bepaald type mens, een onopvallend en overal,
verontrustend veel voorkomend type . Beiden willen voor dat type mens waarschuwen. Maar Mulisch ziet in hem vooral het gevaar van de mens die zelf geen
enkele overtuiging heeft en daardoor overal voor inzetbaar is, voor willekeurig welk
onrecht dan ook (een type overigens waar, zoals gezegd, ook Herzberg in andere
teksten voor waarschuwt), terwijl Herzberg onderkent dat Eichmann uit eigen,
antisemitische overtuiging handelde, al wil hij wel aannemen dat hij die overtuiging
aanvankelijk slechts aan de nationaalsocialistische partij-ideologie ontleende (`de
verdachte heeft zich met het bevel vereenzelvigd, hij was het met de inhoud eens .'
EJ 174) Hoewel beide auteurs het meermaals over Eichmanns stiptheid en correctheid hebben, gebruikt Herzberg ook andere kwalificaties, die bij Mulisch ontbreken :
`met geestdrift en eindeloze ijver' (EJ 24), `met ijver en onstuimigheid' (EJ 30), `met
fanatisme en zonder enige consideratie'(EJ 38) . Deze termen zijn kennelijk vooral
gebaseerd op de aanklacht (de citaten komen uit het desbetreffende hoofdstuk) .
Later verdwijnen dergelijke kwalificaties uit Herzbergs tekst, en is er meer aandacht
voor de maatschappelijke looser die Eichmann in normale omstandigheden was
geweest. Herzberg kiest hier dezelfde benadering als Hannah Arendt in haar portret
van Eichmann . 18
Dit hele leven is dus, zoals men ziet, zonder enig initiatief van enig belang verlopen .
(EJ 111)
Op school beneden de middelmaat, zonder doorzettingsvermogen en zonder succes .
(EJ 111)

- zoals dat in de geillustreerde weekbladen had gezien - op de treeplank zou mogen staan van de
auto van de een of andere hoge partijleider .' (EJ 107-108)
1 8 Arendt spreekt over `a humdrum life without significance and consequence' en `already a failure
in the eyes of his social class, of his family, and hence in his own eyes as well' (Arendt 1963 : 29) .
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Maar wie zo mislukt als Eichmann, mislukt aan zichzelf . Deze man wordt niet, zoals de
procureur wil, door zijn belangrijkheid, maar door zijn onbenulligheid gekarakteriseerd .
(EJ 117)

Maar uit het bovenstaande lange citaat van p .181-182 blijkt dat in essentie zijn visie
op Eichmann toch niet verandert. Voor Herzberg is het de vraag hoe mét Eichmann zovelen de antisemitische ideologie hebben kunnen aanhangen . Het - onmohoah voorkomen .

gelijke - beantwoorden van die vraag moet herhaling van de

Mulisch lijkt zijn waarschuwing voor de machinemens meer los te koppelen van
de historische context in zijn gerichtheid op een toekomstige, niet nader benoemde of omschreven ideologie die gebruik zal maken van het mechanisch gehoorzamende Eichmann-type, de machinemens .

7 . Andere actanten
7 .1 . Gideon Hausner
Hannh Arendt is zeer kritisch over het optreden van Gideon Hausner, de aanklager .
Zij wijst zowel zijn retorisch geweld af als sommige vergezochte beschuldigingen,
die Eichmann voor méér verantwoordelijk hielden dan hij feitelijk was (zoals de
massamoorden door de Einsatzgruppen en de situatie in de concentratiekampen) .
Mulisch deelt deze kritiek in belangrijke mate . Hij verwijt Hausner dat hij Eichmann groter maakte dan deze kleurloze ambtenaar verdiende en dat deze zich
heimelijk gecomplimenteerd gevoeld zal hebben dat hij op één lijn met Djengis
Kahn werd gesteld. Wel geeft Mulisch aan Hausner, zij het volkomen impliciet,
de eer als eerste de term `schrijftafelmoordenaar' te hebben gebezigd : `Doeltreffender is Hausner als hij even later spreekt over de moderne moordenaars, die
niet achter hun schrijftafel vandaan komen' (DZ 52) . Hij lijkt hem ook zijn bedoeling, `bekendmaken, de wereld een geheugen geven' niet euvel te duiden (DZ
53) . Maar de poging om Eichmann tot hoofdschuldige van de hele End1ós ing te
maken kwam voort uit onkunde en onwetendheid en uit de behoefte van de
mensheid aan `een duidelijk, eenvoudig en verschrikkelijk beeld'. Zo werden
echter ten onrechte alle andere nazi's en Duitsers ontlast (DZ 57) . Ook voelt
Mulisch zich ongemakkelijk bij het show-achtige element in Hausners optreden
(DZ 57) . Later vindt hij dat Eichmann als overwinnaar uit het kruisverhoor is
gekomen : `Eichmann heeft op punten gewonnen . Hij bleek als verdachte van
groter formaat dan Hausner als aanklager .' (DZ 160)
Herzberg signaleert dat na het voorlezen van de aanklacht, wat drie zittingen
duurde, er iets veranderd was in de publieke opinie, zoals ook Hausners bedoeling
was : men luisterde, in de zaal of via de radio, `in verbijstering en in tranen' (EJ
17) . Maar ook constateert Herzberg dat de aanklager met zijn optreden een controverse opriep die niet opgelost zou worden, namelijk of de strafzaak niet
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dienstbaar werd gemaakt aan politieke bedoelingen, en of de collectieve schuld
van het Duitse volk niet verbloemd werd, nu Eichmann de volle verantwoordelijkheid voor de Endl~sung in de schoenen geschoven kreeg (EJ 18), zoals ook
Arendt en Mulisch menen . 19 De drie auteurs stemmen dus overeen in hun wens
die medeplichtigheid niet te (laten) verdoezelen.
Hoewel Herzberg de politieke doelstellingen van het proces verderop lijkt te
billijken, vooral waar het de houding van de Israëlische jeugd betreft (EJ 95),
spreekt hij met afkeuring over de uitvoerigheid waarmee Hausner de hoah in al
zijn plastische details tekende . `Daaraan kan men merken dat hij niet uit eigen
ervaring (. . .) spreekt', want de getuigen, die later in het proces het woord voerden maakten met hun aarzelende, moeilijk-verstaanbare stem veel meer indruk
(EJ 26). Over die fase van het proces oordeelt hij trouwens evenmin gunstig :
`Dagen en wekenlang zijn berichten over wreedheid en gruwelen, de een nog
afgrijselijker dan de andere, in een onafgebroken stroom over ons heengegaan .'
(EJ 130), maar al die details vergroten ons begrip over de aard van het nationaalsocialisme niet, en bovendien is wreedheid besmettelijk voor wie er vatbaar voor
zijn, aldus Herzberg .
7.2 . Moshe Landau
Van de president van de rechtbank, Moshe Landau, is zowel Hannah Arendt als
Harry Mulisch onder de indruk. Mulisch meldt dat bij aanvang iedereen, ook de
verdediging, hem zonder voorbehoud bewondert, en ervan overtuigd is dat hij
het proces fair zal leiden (DZ 47) . Wel verwondert Mulisch zich erover dat hij
alle getuigen die de aanklager oproept zo ruimhartig aan het woord laat, ook als
het getuigenis geen verband houdt met de individuele schuld van Eichmann, een
punt waar Arendt veel kritischer over is . 20 Mulisch observeert ook dat Eichmann
zelf groot ontzag heeft voor Landau (maar meer nog voor rechter Halevi) . Er
kruipt geleidelijk misschien een spoortje ironie in zijn verslag ; zo vervolgt hij een
beschrijving van de onderling nogal verschillende andere twee rechters aldus : `En
in het midden zit onderwijl de onvolprezen Landau, die rechtvaardig zal oordelen .
Die ernstig luistert (. . ., volgt een uitweiding van Eichmann, B ) . Dan knikt Landau ernstig en maakt een aantekening . Alsof het er wat toe doet .' (DZ 163)
De uitspraak van de rechtbank laat Mulisch weg uit zijn reportage, waardoor
Landau verder niet meer figureert. Arendt daarentegen voegt nog een epiloog aan
haar tekst toe, waarin ze nadenkt over de rechtsfilosofische kwesties van het proces . Al in haar tweede hoofdstuk, `The accused', interpreteert zij het feit dat de
rechters Eichmann niet geloofden toen hij stelde nooit antisemiet te zijn geweest,
als onvermogen, omdat het inzicht dat een heel normaal, doorsnee persoon totaal
19

Arendt merkt op dat de `ubiquitous complicity' van de Duitse samenleving in het proces werd
verzwegen (Arendt 1963 : 15) .
20 1-lannah Arendt (1963 : 108) : `Legally the testimony of these witnesses was immaterial.'
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niet in staat zou zijn goed van kwaad te onderscheiden, de fundamenten van hun
beroep zou aantasten, en dat ze daarom maar liever Eichmann als leugenaar
bestempelden. Daarmee misten zij volgens Arendt de grote morele en juridische
uitdaging van de hele casus.
Herzberg spreekt na een eerste introductie, waarbij het over de Duitstalige
achtergrond van alle actanten gaat, verder niet veel over de individuele rechters .
Wel bespreekt hij de bevoegdheid van de rechtbank naar aanleiding van de wraking door de verdediging. Hij is van mening dat een objectieve rechtspraak in
dezen juist nergens beter gewaarborgd is dan in Israël, speculerend dat `Geen
enkele rechter in de wereld (. . .) de zaak ander dan als "eigen zaak" [zou] hebben
gevoeld . Uiteraard niet uit Joodse, maar uit algemeen menselijke overwegingen .'
En voorts dat de Joodse rechter juist zal `moeten en willen bewijzen hoe objectief
en humaan hij is, en geneigd [zal] zijn daarbij verder te gaan dan welke andere
rechter ook' (EJ 68-69). Herbzerg vindt, anders dan Arendt en Mulisch, het verwijt van de irrelevante getuigen niet terecht, omdat de beschuldiging ook `medeplichtigheid' bevatte, en die ook zonder rechtstreekse betrokkenheid van de
verdachte bewezen zou kunnen worden (EJ 132) . Bovendien kan hij het oogmerk
van Hausner billijken dat het hele beeld van de Jodenvervolging geschetst moet
worden . Wanneer er vonnis is gewezen roemt hij de `grootst mogelijke nauwgezetheid' waarmee de rechtbank te werk was gegaan (EJ 191) en de ernst en uitvoerigheid waarmee op het verweer van de verdediging werd ingegaan (EJ 202) .
Uit de hele verslaggeving van Herzberg blijkt zijn solidariteit met het instituut
van de rechtspraak als zodanig en deze rechtbank in het bijzonder, maar zonder
dat hij wijst op de individuele statuur van de president .
7.3. Robert ervatius
Hannah Arendt is negatief over de verdediger Robert ervatius, vooral omdat hij
de relevantie van bepaalde getuigenissen niet aanvocht en omdat hij naliet ontlastende aspecten uit de getuigenverhoren te belichten (zoals de rol van de Joodse
Raden zoals zij die percipieert, en de vijandige houding van partizanen en burgers
in Polen). Mulisch is veel minder in ervatius geïnteresseerd dan in Hausner, maar
hij vindt dat de advocaat zijn taak naar behoren heeft vervuld ; hij is het eens met
ervatius' visie dat Hausners weergave van de feiten andere nazi's ten onrechte
ontlastte . Hij vertelt dat `de dikke rijnlander', direct na zijn pleidooi naar Duitsland vertrok zonder Eichmann nog gesproken te hebben, kennelijk omdat ze ruzie
hadden, `wat altijd nog voor ervatius kan pleiten .' (DZ 168) Hij haalt zonder commentaar zijn woorden aan dat Eichmann bij wijze van straf wat hem betreft met
een raket naar de maan geschoten kon worden .
Arendt en Mulisch wijzen er beiden op dat ervatius in meer dan één opzicht
in het nadeel is ten opzichte van de aanklager : hij heeft slechts één assistent, die
bovendien veelal in het buitenland is om getuigen op te sporen en te horen, ter-
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wijl het team van Hausner veel groter is . Daarnaast kan hij veel potentiële getuigen
à décharge niet oproepen, omdat de staat Israël mogelijke daders geen vrijgeleide
wilde toezeggen .
Herzberg daarentegen is zeer kritisch over ervatius. Aanvankelijk geeft hij een
uitvoerige, voornamelijk positieve beschrijving van diens optreden : `hoffelijk, rustig
en weloverwogen', `een onverstoorbaar man, opvallend door een soort zwaarlijvige
goedmoedigheid', maar ook nogal voorspelbaar en saai . Hij schrijft het aan ervatius toe dat de publieke tribune steeds meer lege plekken ging vertonen, en dat zich
in de zaal een zekere matheid en enig ongeduld gingen manifesteren (EJ 47) .
Belangrijker is echter zijn verwijt dat ervatius in zijn verdediging geen ruimte
had willen laten aan de historische dimensie, terwijl die het juist is die de zaakEichmann interessant maakt : waar een misdadiger de norm overtreedt, conformeerde Eichmann zich juist ten volle aan de heersende norm . Het zou dus onze
taak moeten zijn te onderzoeken hoe die norm heersend kon worden, daar hij in
strijd is met de, volgens Herzberg algemeen erkende, absolute norm . Hier verbindt
Herzberg zijn visie op `De verdediging' (hoofdstuk XI) met zijn eerdere beschouwing over `Het belang' van het proces (hoofdstuk VII) . Hij geeft overigens het
gerucht door dat de strategie die de verdediging koos van Eichmann en niet van
ervatius afkomstig was (EJ 171) .
Een ander verwijt dat Herzberg ervatius maakt is diens inconsistentie in het
wraken van de rechtbank : enerzijds beriep ervatius zich op het Joods-zijn van de
rechters, omdat hen dat vooringenomen zou maken, anderzijds bestrijdt hij de
rechtsgrond van een proces in Israël, omdat de slachtoffers geen Israëlische burgers waren (de staat Israël bestond immers nog niet ten tijde van de misdaden)
(EJ GG) . Qua stijl valt op dat Herzberg in het hoofdstuk `De verdediging' veel
vaker dan elders in de eerste persoon spreekt, vaker de lezer aanspreekt en zich
vaker, 24 keer, van de retorische vraag bedient . 21 Het is of hij popelt om zelf het
woord in de rechtszaal te nemen .
Hoewel Arendt en Mulisch niet verzwijgen dat Eichmann de vrije keus had wie
hem zou verdedigen, en dat de staat Israël de kosten van die verdediging betaalde,
maakt Herzberg daar een groter punt van . Mulisch signaleert dat de betaling kennelijk schraal is, omdat de verdediging op allerlei kleine, praktische zaken bezuinigt
en Eichmann zelf meehelpt met het doornemen van de dossiers op ontlastende
elementen. Herzberg benadrukt in positieve zin de bijzondere ironie van die financiële regeling: `Maar is het eigenlijk niet een schone wraak, om de verdediging
van een Jodenmoordenaar bij uitstek uit een Joodse beurs te mogen betalen? Het
is een vorm van gerechtigheid, die niet iedere dag voorkomt .' (EJ 15) 22
21

Alleen het hoofdstuk `Het belang' telt meer retorische vragen .
Hoezeer deze gedachte van een dergelijke `schone wraak' Herzberg van huis uit meegegeven was,
blijkt uit de volgende anekdote, in Brieven aan min kleinzoon `Op een mooie zaterdagmiddag in augustus
1945 zaten wij op het terras van een villa van een joodse familie . De villa was in de oorlog als joods
bezit in handen van een bekend N B-er overgegaan, die daar ook gewoond had, maar nu in een kamp
22
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8. De persoon van de schrijver
Van de drie auteurs maakt Harry Mulisch zichzelf het meest zichtbaar in zijn tekst .
In het voorwoord betitelt hij zijn boek ook als `het verslag van een ervaring' . Hij
noemt hier niet expliciet zijn bijzondere afkomst, die hem elders meer dan eens
bracht tot de uitspraak dat hij de Tweede Wereldoorlog was, met zijn Joodse
moeder en `foute', Oostenrijkse vader . Maar in de uitvoerige cultuurhistorische
beschouwingen is duidelijk de belezen, in filosofie geïnteresseerde schrijver van
andere publicaties aan het woord .23 In een aantal Jeruzalemse dagboekfragmenten
weidt hij ook uit over persoonlijke zaken die niet rechtstreeks met het proces te
maken hebben, zoals de reis, zijn pension en de toeristische excursies in Israël .
Wanneer hij het over het moderne Israël heeft, klinkt opvallend vaak 6000 jaar
geschiedenis mee, in bewonderende zin .24 Maar niet alleen het verleden wekt zijn
respect, zeker ook het heden, zoals de ontginning van landbouwgrond, de pioniers
in de woestijn, de bedoeïenen in de stad, de natuur in de Negev, die hij lyrisch beschrijft . Alleen de spijswetten en de sabbatsrust stemmen hem niet opgewekt . De
sabbatsrust prikkelt hem tot tegendraadse ironie : `Omdat het sabbatti is, en iedere
handeling streng verboden, laat ik de heidenen voor mij werken en schrijf wat
meningen over van Israels vijanden [namelijk Arabische media, B ]' (DZ 81) . En:
`1 juli. abbath . Flink gewerkt.' (DZ 159) Het valt op dat Mulisch veel vaker dan
Herzberg (en zeker dan Arendt) aan de Bijbel refereert, zowel in de woorden en
beelden die hij gebruikt, als in verwijzingen naar verhalen. Het einde, met het
bezoek aan Auschwitz, zet met terugwerkende kracht het belang van het hele
proces, en ook de persoon van de verdachte in een beklemmend, grimmig licht.
Abel Herzberg verschijnt in zijn boek onmiskenbaar als de Jood en jurist die hij
was . Zijn loyaliteit met Israël is groot, hoewel niet kritiekloos . Maar zijn positie
verschilt sterk van die van Hannah Arendt, die een veel grotere en kritischer dis-

gevangen zat . Zijn vrouw was ziek en de dokter had haar het eten van groene pruimen aanbevolen .
Daar zij wist, dat deze in de boomgaard van de villa groeiden en rijp moesten zijn, zond zij een meisje
met het verzoek haar een mandje van die pruimen mee te geven . Zoiets heeft een chotspe (brutaliteit) .
De verontwaardiging erover was dan ook algemeen. Het meisje werd weggezonden. Maar mijn vader
zou hebben gezegd : ` tel je eens voor, dat we in de bittere uren van de oorlog erover waren gaan
fantaseren, hoe we ons na de bevrijding zouden gaan wreken . De één had een bijltjesdag voorgesteld
en de ander een andere, nog wredere wraak. Maar het meeste succes zou iemand gehad hebben, die
precies dat had voorgesteld, wat we thans meemaken . Het is vrede. Wij zitten te zamen in de zon, de
vijand zit achter slot en grendel, zijn vrouw is ziek en komt bij ons aankloppen om hulp . Waarom
geven we die niet? Waarom wreken we ons niet? Geef de beste pruimen, die je vinden kunt .' En wie
weet of mijn vader niet gelijk zou hebben gehad? Want de wraak moet zoet zijn en niet bitter .' (Herzberg 1964: 30-31)
23 Het betreft vooral de hoofdstukken `De gruwel en zijn afbeelding', `De gruwel en zijn oorsprong',
`Het ideaal der psychotechniek' en `Over gezond verstand, christenen en Thomas Mann'.
24 Die
6000 jaar voert Mulisch zelf op, eerst in een citaat van Eichmann in een gesprek met Wim
assen, waar hij het met respect over de joden heeft als over `dat volk, dat wetten schreef gedurende 6000 jaar geschreven historie .' (DZ 21)
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tantie betracht, bijvoorbeeld waar ze de huwelijkswetgeving in Israël veroordeelt en
die zelfs vergelijkt met de Neurenberger wetten (1963 : 5) .25 Herzberg toont zich
zeer geïnteresseerd en deskundig in de juridische kwesties die in de eerste fase van
het proces zo'n grote rol speelden. AI meteen in het eerste hoofdstuk geeft hij ook
blijk van zijn persoonlijke betrokkenheid : hij vertelt over de dag dat hij met eigen
ogen Eichmann in Bergen-Belsen zag . Die beschrijving dient om het contrast aan
te geven tussen de machtige, hooghartige man toen en het `miezerig, klein mannetje' van nu, maar hij zet tegelijkertijd zichzelf als kampgevangene neer, deel van
`krioelende ellende', die daar rondscharrelde: `Het was me niet gelukt om uit de
buurt te blijven. In het voorbijgaan hadden we allemaal braaf onze petjes afgenomen. Ik ook. Dat was toen zo .' (EJ 8) In het hoofdstuk over `De slachtoffers' komt
de eigen ervaring opnieuw boven, maar hier meer verhuld . Het gaat om de onmogelijkheid aan buitenstaanders over te dragen hoe het in het kamp was .
Ieder, die in een concentratiekamp gezeten heeft, kan hier uit eigen ervaring medespreken . Het lukt hem nooit, een ander duidelijk te maken, hoe het was, of wat hij
dacht en hoe hij zich voelde . Hij heeft zelfs de grootste moeite, om zichzelf, teruggekeerd in de normale maatschappij, helder te realiseren, hoe het eens geweest is . Het
is als een droom, die ook niet na te vertellen is, anders dan door aanduiding van enkele
brokstukken, die men zich meent te herinneren .' (EJ 165)
Belangrijker is echter de rode draad die door Herzbergs oeuvre loopt en die ook in
EJ prominent aanwezig is : de vraag naar de oorzaak van het antisemitisme en naar
de essentie van het jodendom . Het verschil met Hannah Arendt is groot : zij denkt
dat er nauwelijks meer antisemitisme is in de wereld, en dat we af moeten van de
dichotomie tussen Joden en `heidenen', en dus dat de achterliggende doelstellingen
van het proces overbodig zijn . Herzberg gelooft noch het een noch het ander.

9. Receptie
Met haar scherpe veroordeling van de inzet van het proces voor nationalistische
doeleinden, haar visie op Eichmann en haar negatieve oordeel over de Joodse
Raden riep Hannah Arendt felle kritiek op, die soms hatelijk was getoonzet.
Kwalificaties van haar werk waren bijvoorbeeld : getuigend van een verblinde
vijandschap en een enorme onwetendheid, schokkend inaccuraat, dwaas, vol
vooroordelen, misleidend, vol ongegronde generalisaties, lijdend aan dat typisch
Joodse fenomeen van zelfhaat; ze werd ervan beschuldigd de feiten te verdraaien
en feiten die niet in haar kraam te pas kwamen weg te laten, haar oordeel over
Eichmann was pervers en arbitrair, enzovoort . In 1965 publiceerde de historicus
25

Volgens de Israëlische wet van 1953 zijn huwelijken tussen Joden en niet Joden niet mogelijk, en
worden ze alleen erkend als ze in het buitenland gesloten zijn, terwijl kinderen uit gemengde huwelijken als bastaard worden beschouwd .
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Jacob Robinson een boek van meer dan 400 bladzijden waarin hij de historische
fouten en misvattingen in Eichmann in Jerusalem één voor één aanwijst en weerlegt,
met als ironische titel een citaat uit Jesaja : And the crooked shall be made straight. The
Eichmann trial, the Jewish catastrophy and Hannah Arendt', narrative. De auteur maakte
overigens deel uit van het team van de openbaar aanklager en zijn boek zal door
deze persoonlijke betrokkenheid wel gekleurd zijn .2 ó Tegenover alle kritiek stelden
haar verdedigers, onder wie Mary McCarthy en Bruno Bettelheim, dat haar boek
een meesterwerk was, een briljante en verontrustende studie van het karakter en
het proces van Eichmann, voortkomend uit een heroïsch verlangen naar waarheid .
Zo verhit als over Hannah Arendt, boek zijn de gemoederen in Nederland niet
geraakt over Mulisch en Herzberg . De kritiek op De taak 40/61 betrof vooral zijn
tekening van Eichmann als iemand die alleen kon gehoorzamen, als de `machinemens', de niet nadenkende moderne massamens . Jacques Presser en C .W. Mónnich
wijzen er beide op dat Eichmann wel degelijk antisemiet was en de massamoord
heeft gewild . Het wekt geen verbazing dat ook Herzberg (1962B) dat de pointe
maakt van zijn recensie van Mulisch; hij geeft hem het advies het vonnis van de
door hem zo bewonderde Landau te lezen : `Hij (Mulisch, B ) zal dan bemerken
dat wat hij tot basis neemt van zijn fansatierijke constructie, op grond van onomstotelijk bewijs wordt afgedaan als leugen .' Mulisch' visie wordt door sommigen
speculatief genoemd, `fantasterij' of historisch-mythische abacadabra', terwijl anderen spreken over `een gaaf, adembenemend, diep peilend "document humain"
of het een van de belangwekkendste letterkundige publicaties van onze tijd noemen .
Ook in die sterk uiteenlopende reacties lijkt Mulisch dus op Arendt, trouwens ook
in het feit dat er nog steeds over geschreven wordt, de meest recente bespreking,
met hetzelfde kritiekpunt dat het beeld van de machinemens Eichmann, antisemitisme negeert, was van Lucas Hiisgen in De Gids van 2008 .
In de kritiek werd Herzbergs Eichmann in Jeruzalem veelal gelijk met het boek
van Mulisch besproken . Waar ze tegen elkaar afgezet werden, prefereerden de recensenten Herzberg als de redelijke, deskundige commentator, al werd hem door
één kritiek ook een te grote afstandelijkheid verweten . Over Eichmann in Jeruzalem
zijn geen recente beschouwingen gepubliceerd . Daar het ook niet herdrukt is,
anders dan in het Ver
. ameld Werk, mag men concluderen dat zijn impact zeer
veel kleiner is geweest dan van De taak 40/61 .

26

Onlangs nog gaf de assistent van de openbaar aanklager, Gabriel Bach, in een lezing over het
proces-Eichmann (op het NIOD, 27 april 2012) blijk van grote afkeer van de visie van Hannah
Arendt, waarbij hij haar tekortschietende historische kennis onderstreepte . Gabriel Bach was de aanklager van wie Mulisch meldt dat hij precies op hem leek, even oud was, ook in Nederland gewoond
had en dezelfde soort duim had (DZ 58).
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10 . Evaluatie en besluit
Hoezeer Hannah Arendt, Harry Mulisch en Abel Herzberg in allerlei details ook
mogen verschillen, in hun hoofdthese is er opmerkelijke overeenstemming : Adolf
Eichmann was niet het geincarneerde kwaad, niet de onmens die de publieke opinie in hem zag . Hij was in aanleg een doodgewone man, die in de uitoefening van
wat hij als zijn plicht zag onvoorstelbaar veel kwaad heeft aangericht, maar over het
algemeen zonder zelf betrokken te zijn bij de concrete uitvoering van de door hem
genomen maatregelen, bij uitstek dus een `schrijftafelmoordenaar', zoals zijn figuur
is gaan heten (in een al te letterlijke vertaling van het Duitse chreibtischmórder) . Alle
drie de auteurs zien in dit type een veel grotere bedreiging dan in de duivelse schurk,
omdat het veel wijder verspreid is, en in alle samenlevingen voorkomt .
Arendt en Mulisch nemen ten aanzien van Eichmanns motieven echter een
andere positie in dan Herzberg: zij geloven Eichmanns eigen getuigenis dat hij
niet uit antisemitische gezindheid handelde maar uitsluitend uit gehoorzaamheid
aan zijn superieuren, omdat hij ooit de eed van gehoorzaamheid had afgelegd
(Mulisch : `het bevel als fatum'), waarbij Arendt nog wel veronderstelt dat zijn
carrière en de materiële en immateriële voordelen van zijn positie zwaar hebben
meegewogen . De belastende getuigenissen van voormalige collega's interpreteren
zij als beschuldigingen om er zelf beter uit te komen ; zijn eigen belastende uitspraak dat hij lachend zijn graf in zou springen in de wetenschap dat hij verantwoordelijk was voor de dood van vijf miljoen Joden, zien zij als gebral, overmoedige opschepperij, wat Mulisch nog sterker aanzet door te stellen dat de mensheid
eveneens zou verbleken als bekend werd wat hij zoal onder vrienden heeft gezegd
en waarover zij gelachen hebben (DZ 63) . Herzberg daarentegen gelooft Eichmann niet en bagatelliseert die uitspraak over lachend het graf in springen niet . In
dat niet geloven volgt hij trouwens het oordeel van de rechters .27 Later historisch
onderzoek, van o .a . David Cesarani, Christopher Browning en Deborah Lipstadt,
toont aan dat Herzberg en de rechters het bij het rechte eind hadden : uit allerlei
documenten maar ook uit de assen-banden uit de jaren vijftig blijkt dat Eichmann
wel degelijk een fanatieke antisemiet was, die zich uit volle overtuiging inzette om
de vernietiging van de Europese Joden te bewerkstelligen . Arendt en Mulisch
hebben zich dus in de luren laten leggen door Eichmanns getuigenis, wellicht mede
doordat dat goed paste in de theorie die zij over hem ontwikkeld hadden .
Hoewel de beschouwingen van Arendt en Mulisch er dus op een cruciaal punt
naast zitten, is hun visie in de publieke opinie dominant gebleven . Hun tekst werd
ook in tegenstelling tot die van Herzberg vele malen herdrukt . Dat zal vooral te
maken hebben met de verschillende reputatie van de auteurs, hoewel ook Herzberg
in Nederland met de vele herdrukken van Amorfati en Brieven aan min kleinhoon in
die jaren een veelgelezen schrijver was . Maar hij was zeker minder spraakmakend
27 Alle documenten van het proces zijn digitaal beschikbaar via
h ttp ://www .nizkor.com/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts /
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dan Mulisch en behoort ook minder tot het domein van de `echte' Literatuur, en
Eichmann in Jeruzalem al helemaal niet. Nog daargelaten dat zij in het Engels schreef,
wordt Hannah Arendt tot de grote filosofen van de twintigste eeuw gerekend en
haar verslag van het proces-Eichmann is haar meest verkochte boek .28 Waarschijnlijk is een zekere verkokering binnen de geesteswetenschappen er verantwoordelijk
voor dat de resultaten van historisch onderzoek niet zo makkelijk doordringen tot
en geïntegreerd worden in de filosofie.29
Wanneer we ons bepalen tot de Nederlandse context, zijn er in retrospectief
een aantal redenen te bedenken waarom Mulisch ondanks zijn foutieve aanname
zoveel meer waardering heeft gekregen dan Herzberg. Ten eerste zullen de uitvoerige juridische beschouwingen van Herzberg de gemiddelde lezer minder geboeid
hebben . Ten tweede paste de grondstelling van Mulisch, met zijn waarschuwing
voor het grote gevaar van mechanisch gehoorzamende mensen, voortreffelijk in
het tijdsgewricht van de zestiger jaren . Net als in het bekende sociaalpsychologische
Obedience-experiment van tanley Milgram (waarvan verondersteld wordt dat het
mede ingegeven werd door het proces-Eichmann, zijn eerste boek erover verscheen in 1963) wordt de duistere kant van gehoorzaamheid aan het gezag
zichtbaar gemaakt en aangeklaagd . In diezelfde anti-autoritaire, anti-establishment
sfeer past ook de geringere populariteit van Abel Herzberg, die immers ondanks
enkele kritiekpunten instemt met het geheel van de procesvoering en met de uiteindelijke uitspraak van de rechtbank, dus met `het gezag', terwijl Hannah Arendt
veel meer kritiek op de procesvoering had en Mulisch de juridische aspecten grotendeels buiten beschouwing liet .
Ten derde is het mogelijk dat het binnen Joodse perspectief van Abel Herzberg
minder aansprak dan dat van Harry Mulisch, die zich meer als een betrokken maar
onpartijdige buitenstaander opstelt . Herzberg ziet het antisemitisme als (een) bron
van het kwaad dat Eichmann verpersoonlijkt, Arendt en Mulisch zien het gehoorzamen zonder na te denken, door Arendt gedachteloosheid genoemd, als zodanig.
In de Nederlandse samenleving zal dat laatste als relevanter én verontrustender
ervaren zijn . Niet dat er in het geheel geen antisemitisme meer bestaat in Nederland,
maar in de hoofdstroom van de cultuur speelt het geen rol . Herzbergs analyse heeft
daarmee weliswaar niet elke relevantie verloren, omdat andere bevolkingsgroepen
evengoed slachtoffer kunnen worden van het denken dat groepen uitsluit uit de
samenleving en tenslotte een plaats op de aarde en het recht op leven ontzegt, maar
zijn analyse lijkt toch meer voor het verleden te gelden, terwijl die van Arendt en
28 Aldus Thomas Mertens 2011 : 2974.
29 In 2011 publiceerde de Duitse filosofe Bettina tangneth Eichmann lor Jerusalem, waarin zij de
Argentijnse jaren van Eichman onderzoekt, en aan de hand van o .a . de opnames en transcripties
van de gesprekken van Eichmann met Willem assen in 1957 tot de conclusie komt dat Eichmann
nog een onverminderd fanatieke nazi en antisemiet was, zozeer dat hij met zijn uitspraken een plan
om Hitler en de nazi's in Argentinië te rehabiliteren door de Holocaust als propaganda-truc voor te
stellen, torpedeerde . De filosoof en jurist Klaas Rozenrond berichtte daarover in een artikel in
Trouw van 2 juni 2012, getiteld `Gehoorzame ambtenaar? Welnee' .
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Mulisch zich meer richt op het heden en de toekomst . Blijft staan dat Herzberg de
persoon Eichmann scherper heeft doorzien dan de andere twee, terwijl zijn
waarschuwing voor `de gewone, om niet te zeggen de banale man' au fond weinig
verschilt van die van hen . Zeker zal ook de geringere beschikbaarheid van Herzbergs tekst eraan bijgedragen hebben dat zijn visie buiten spel staat (al is dit
natuurlijk een cirkelredenering) .
De literaire eigenschappen van de teksten ten slotte, zullen ook een rol gespeeld
hebben bij het verschil in waardering . Uit de vergelijking van de karakteriseringen
van Eichmann blijkt weliswaar, dat er op dat vlak ook grote overeenkomsten te
zien zijn (al kan men Mulisch nog net iets trefzekerder vinden in zijn typeringen,
bijvoorbeeld zijn `kleurloze gasfitter' tegenover Herzbergs `kleurloze kleinburger',
dat weliswaar mooier allitereert, maar ook in zijn grotere algemeenheid minder
aansprekend is), maar de tekst van Mulisch is afwisselender, met zijn verschillende
genres : cultuurfilosofische beschouwingen, dagboekaantekeningen, journalistieke
verslagen en reisbeschrijvingen. De toon is daarbij persoonlijker, meeslepender dan
de meer objectiverende en afstandelijke schrijftrant van Herzberg . Al met al geloof
ik echter dat het eerder het prikkelende en algemeen geldige is van de nadruk die
Mulisch legt op het gevaar van de mechanisch gehoorzamende mens die zonder
eigen innerlijke overtuiging het grootste kwaad aanricht, meer dan de literaire
kwaliteit, die hem (en Arendt) een groter en blijvender podium heeft gegeven dan
Herzberg .
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Kanttekeningen bij de geschiedenis van de auteursintentie door Ralf
Gruttemeier

Anja de Feijter

Abstract - This essay discusses the recent book by Kalf Gruttemeier Auteursintentie. Een beknopte
geschiedenis . The historical overview ident es the medieval view on authorial intention as standard for
interpretation, the eary-nineteenth century hermeneutics of chleiermacher, Russian Formalism and the mid
twentieth century `intentional falla y' of New Criticism as important moments in the conceptual development
of intention, leading up to the poststructuralist'Death of the Author'. Consideration of authorial intention in
Dutch literary criticism on modern literature is the topic of the second part of the book . The main conclusion
that criticism distancing itself from authorial intention is rarely to be found, rests on a too narrow basis and
the suggestion is made that other lines in literary theory and history, again including Nijhof/ may open other
vista's.
Trefwoorden: auteursintentie, autonomie, Nijhoff, Merlyn, Bordewijk, Rellendonk

Inleiding
In zijn nieuwe boek Auteursintentie . Een beknopte geschiedenis bundelt de hoogleraar
Nederlandse letterkunde aan de Carl von Ossietzky Universiteit in Oldenburg
Ralf Gruttemeier zijn onderzoek op het terrein van intentionaliteit in de literatuurwetenschap. Het is een veelomvattend boek over een belangrijk onderwerp
en een boek dat uitnodigt tot debat . Het noopt tot nadenken over de geschiedenis van ons vak.
Het boek bestaat uit twee delen : een historisch deel over belangrijke momenten
in de ontwikkeling van het concept `auteursintentie' en een praktisch deel over
intentionaliteit in de Nederlandse literatuurkritiek . Het historische deel biedt een
in indrukwekkend kort bestek beschreven geschiedenis van het denken over
fundamenten van interpretatie . Het accent ligt op de moderne letterkunde, wat
evenzeer geldt voor het praktische deel . Hierin legt de auteur de Nederlandse
literatuurkritiek - aldus de terminologie van de inhoudsopgave ; in de loop van
het boek wordt duidelijk dat het gaat om het geheel van journalistieke en academische literatuurkritiek - langs de lat van de `intentional fallacy' van het New
Criticism . De `valkuil van de auteursintentie' komt neer op de vergissing om de
betekenis van een literair werk gelijk te stellen aan de bedoeling van de auteur .
Deze denkoefening wordt heel strikt uitgevoerd : op deze éne hoofdzaak wordt
de aandacht gevestigd, andere zaken worden buiten beschouwing gelaten . Het
resultaat is verrassend, maar naar mijn mening niet vrij van vertekening .
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Kern van het eerste deel is de gedetailleerde behandeling van de inhoud van het
concept `intentional fallacy', gelanceerd in het artikel `The Intentional Fallacy' uit
1946 van de literatuurcriticus William K. Wimsatt en de filosoof Monroe C .
Beardsley. Ook de aanloop naar deze publicatie en de latere versies ervan worden
besproken . Ruime bekendheid verwerft het opstel na publicatie in boekvorm, in
The Verbal Icon uit 1954, een bundel opstellen van Wimsatt die opent met het
opstel dat hij samen met Beardsley geschreven heeft . De legendarische formule
uit 1946 luidt, dat de auteursintentie `neither available nor desirable' is . Deze
proclamatie van de irrelevantie van de auteursintentie wordt door Gruttemeier
gelezen als proclamatie van de irrelevantie van de auteur en daarmee als een soort
opmaat naar de poststructuralistische doodverklaring van de auteur .
Hiermee in overeenstemming gaat in het tweede gedeelte over de Nederlandse
literatuurkritiek de meeste aandacht uit naar het interbellum en de periode van na
de Tweede Wereldoorlog . Eerst zijn Nijhoff en Merlyn object van onderzoek :
Nijhoff omdat Van den Akker in zijn proefschrift heeft gesuggereerd dat er al
sporen van de `intentional fallacy' bij Nijhoff zijn aan te wijzen in de lezing `Over
eigen werk' uit 1935, en de vier jaargangen van het tijdschrift Merlyn (1962-1966) als
de meest waarschijnlijke importeur van het begrip `intentional fallacy' in Nederland. Hierna is het debat over Bint (1934) van Bordewijk aan de orde, dat dient
ter inleiding van het onderzoek van de interpretatiecontroverse rond Mystiek
lichaam (1986) van Kellendonk .

1. Momentopnamen van de ontwikkeling van het concept `auteursintentie'
Ralf Gruttemeier begint zijn boek met de goed geformuleerde stelling `dat de terughoudendheid tegenover de auteursintentie van recentere datum is dan de leesconventie die met de bedoelingen van de auteur rekening probeert te houden' (23) . In
het eerste hoofdstuk stelt hij zich ten doel zonder `eigentijdse projecties' (27) het
concept van de auteursintentie in de middeleeuwen te reconstrueren. Richtsnoer
hierbij is de zogenaamde accessus ad auctores, het auteurslexicon voor beginners,
waarvoor de kiem wordt gezien in commentaren op Vergilius . In deze voor het
onderwijs belangrijke lexica wordt de intentio auctores of auteursintentie expliciet
gethematiseerd. Augustinus onderscheidde drie soorten interpretatiefouten, waarbij
steeds intentie van de auteur en interpretatie door de lezer worden onderscheiden ;
de derde soort komt erop neer, dat een lezer een inzicht in iets wat waar is
verwerft, hoewel de auteur over dit inzicht niet beschikte . Ook in dit weliswaar
`nuttige' geval gaat het om een fout: de `auteursintentie is voor Augustinus zonder
twijfel de leidraad voor de interpretatie door een goede lezer' (33) .
Wie er naar streeft de auteur beter te begrijpen dan deze zichzelf begrepen
heeft, lijkt het standaardmodel van de auteursintentie achter zich te hebben gelaten. Nadat kort is aangestipt dat ook de hermeneutiek van de Verlichting nog
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het standaardmodel volgt, wordt een eerste afwijking daarvan aangewezen in de
hermeneutiek van het begin van de negentiende eeuw . In Hermeneutik und Kruik
van Friedrich chleiermacher, postuum gepubliceerd in 1838, wordt de taak van de
criticus gedefinieerd als `de uitspraken eerst net zo goed en dan beter te begrijpen
dan hun auteur' (45) . Onder de titel `De emancipatie van de criticus' wordt beschreven hoe chleiermacher het inzicht in de onvermijdelijke historiciteit van de
interpreet introduceert in de hermeneutiek . Naast de autoriteit van de auteur komt
die van de professionele criticus te staan die kijkt naar hetzelfde werk, maar dit
vanuit zijn andere perspectief anders en beter kan begrijpen . De criticus kan
`aspecten beklemtonen die de auteur niet expliciet heeft geformuleerd of wellicht zelfs niet heeft gezien' (46) . Op dit moment in de conceptuele ontwikkeling
gaat het er nog geenszins om, de autoriteit van de auteur te betwisten ; die wordt
slechts gerelativeerd in die zin, dat de criticus het laatste woord mag hebben .
Gruttemeier wijst op `de nagalm van de formulering van chleiermacher' bij
iemand als Wilhelm Dilthey zoals die door Hans-Georg Gadamar is gereconstrueerd (49) . Ook de mogelijke samenhang tussen de veranderde opvattingen in de
hermeneutiek en veranderingen in de institutionele context wordt besproken . Het
aantal schrijvers en titels breidt zich zozeer uit, dat het niet meer mogelijk of
vanzelfsprekend is dat critici de besproken auteurs ook kennen. Het concept van
chleiermacher lijkt tegemoet te komen aan nieuwe behoeftes van de professionele literatuurkritiek doordat het een afzwakking van de oriëntatie op de auteursintentie inhoudt enerzijds en anderzijds meer onafhankelijkheid en ruimte biedt
aan de criticus .
Gruttemeier vraagt zich vervolgens af, of ook het Russisch Formalisme van
het begin van de twintigste eeuw een plaats heeft in de ontwikkeling van het
concept auteursintentie en de afwijzing ervan als hulpmiddel bij de interpretatie
van een literaire tekst . Zijn hypothese is dat het Formalisme dicht in de buurt zou
kunnen komen van een concept als dat van Wimsatt en Beardsley: `wie vooral de
rol van de tekst beklemtoont en een biografische lectuur afwijst, zal vermoedelijk
geen waarde hechten aan de auteursintentie' (51) . Weliswaar kan Gruttemeier
concluderen dat ook `vanuit formalistisch perspectief een discrepantie denkbaar (is)
tussen de intentie van de auteur en de intentie die de interpreet uit de tekst haalt'
(57) en dat de Formalisten als `literaire experts (. . .) andere dingen kunnen weten
dan de auteur had bedoeld' (59) . Maar het concept `auteursintentie' wordt als
zodanig niet geïsoleerd in het Formalisme en de auteursintentie irrelevant verklaren, dat doet dus noch klovsky noch Tynjanov. Uiteindelijk neigt Gruttemeier
er dan ook toe, het Russisch Formalisme wat auteursintentie betreft eerder in de
buurt van de hermeneutiek van chleiermacher te situeren .
Deze voorstelling van zaken kan toch niet helemaal overtuigen . De Formalisten bepleitten systematisch onderzoek van `literariteit', van dat wat literatuur
tot literatuur maakt . Kern van het Russisch Formalisme is de theorie van `vervreemding' of `foregrounding', waaraan de omschrijving van het doel van kunst
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en literatuur als desautomatisering of het nieuwe zien gekoppeld wordt. Vervreemding en desautomatisering impliceren de lezer inderdaad, maar dat betekent
nog niet dat de Formalisten geen aandacht voor auteurs meer zouden hebben . Er
is inderdaad geen sprake van `afkeer van de auteur' of van gêne voor het zoeken
van steun van de zijde van auteurs voor de eigen opvattingen . Wat omgekeerd wél
geconstateerd kan worden, is dat er geen sprake is van een primaat van de auteur :
die is een van de factoren in het geheel van de literaire communicatie . Dat wat literatuur tot literatuur maakt, literaire taal, het geheel van de literaire communicatiesituatie, het geheel van het literaire systeem, dat is object van onderzoek en de
auteur maakt daarvan deel uit .
In 1958 besluit Roman Jakobson de conferentie over stijl aan de universiteit
van Indiana met een rede waarin hij poëzie en literatuur definieert als die vorm
van taalgebruik, waarvoor `gerichtheid op de uitdrukking' of `focus on the message' onmisbare voorwaarde is ; in tekst en voetnoten van `Closing tatement :
Linguistics and Poetics', gepubliceerd in 1960, komen de namen van Wimsatt en
Beardsley wel voor, maar niet in verband met `The Intentional Fallacy' .

Intentional Fallacy
Hierna is het centrale concept van de `intentional fallacy' aan de orde . De stelling
dat de auteursintentie bij de interpretatie van literaire teksten `neither available
nor desirable' zou zijn, is hecht verbonden met een autonomistische of `ergocentrische' literatuuropvatting. Als het werk op zichzelf tot het centrale object
van onderzoek gemaakt wordt, verschuift de auteur naar de achtergrond. Dat de
auteursintentie `niet beschikbaar' is, is geen empirisch probleem in de zin van
ontbrekende bronnen of documenten, maar een theoretisch probleem . Wat auteurs
ook buiten het kunstwerk om te berde mogen brengen, dat kan niet tippen aan
de bewijskracht van het taalkunstwerk: `No better evidence (. . .) can be adduced
then the poem itself (66), zo heeft Wimsatt achteraf de formule dat de auteursintentie `not available' zou zijn, toegelicht .
Een autonomistische literatuuropvatting impliceert nog geen `radicale afkeer
van de auteursintentie, zoals die in "neither available nor desirable" tot uitdrukking
komt' (67) . Daarvoor is meer nodig. Dat is in het geval van Wimsatt en Beardsley
een soort `onteigening' van de auteur : het gedicht is evenmin van de criticus als
van de auteur; het is eigendom van het publiek . Gruttemeier legt uit dat Wimsatt
en Beardsley als reden hiervoor aanvoeren dat het gedicht in taal is vervat : `It is
embodied in language, the peculiar possession of the public, and it is about the
human being, an object of public knowledge'. Hierop laat hij een belangrijke waarschuwing volgen:
Belangrijk is het om in de gaten te houden dat Wimsatts en Beardsleys onteigening
van de auteur niet tot doel had om de individuele interpretatievrijheid van de lezer te
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bepleiten - die was het mikpunt van hun andere beroemde drogreden, de affective
fallacy . Waar het hun om ging was de onteigening van de auteur met als doel om de
professionele lezer alle ruimte te geven . (68)
Hier wordt met andere woorden de afstand gemeten ten opzichte van de `doodverklaring' van de auteur door het poststructuralisme : als de `intentional fallacy'
een plaats heeft in de genealogie van `The Death of the Author' (1967) van
Roland Barthes, dan met de belangrijke kanttekening dat het hierbij gaat om
vergroting van de interpretatievrijheid van een bepaald type lezer, namelijk de criticus en dat de geboorte van de lezer in het algemeen nog tot de tweede helft van
de jaren zestig op zich laat wachten . Met twee verdere aspecten van de toelichting
door Wimsatt en Beardsley van de `onteigening' van de auteur gaat Gruttemeier
verschillend om . Wat hij wél vermeldt en ook van commentaar voorziet, is dat de
stelling dat het gedicht ook niet van de auteur is, inhoudt dat de auteur `zijn
functie als controle-instantie of richtsnoer kwijt(raakt)' (68) ; wat hij ook vermeldt
maar niet nader toelicht of van commentaar voorziet, is een ander aspect van de
toelichting door Wimsatt en Beardsley dat mij van groot belang lijkt, ook voor de
Nederlandse literatuurgeschiedenis :
The poem is not the critic's own and not the author's (it is detached from the author at
birth and goes about the world beyond his power to intend about it or control it) . The
poem belongs to the public . (81)
In een groot aantal varianten is deze visie op het gedicht als iets dat losgemaakt is
van de auteur en een zelfstandig bestaan leidt, bekend uit de Nederlandse literatuur . Dat de band tussen dichter en gedicht is doorgesneden, vormt de kern van
de poetica van Nijhoff en van Kouwenaar .
De visie op de auteur in het licht van het concept van de `intentional fallacy'
komt volgens Gruttemeier neer op een radicale breuk met eerdere concepten van
de auteursintentie . Auteurs zijn niet meer dan producenten en hebben geen
enkele autoriteit bij de interpretatie van hun werk .
De visie op de criticus kan verduidelijkt worden aan de hand van het onderscheid tussen `internal and external evidence for the meaning of the poem' . De
criticus volgens Wimsatt en Beardsley maakt gebruik van `internal evidence' zoals
die kan worden verkregen op basis van semantiek en syntaxis van een gedicht,
kennis van de taal of, nog algemener, `through all that makes a language and
culture'; wat de criticus moet vermijden, is het gebruik van `external evidence' die
privé is, geen deel van het kunstwerk als linguïstisch feit uitmaakt en afkomstig is
uit dagboeken bijvoorbeeld of brieven of `reported conversations' . Aan het einde
van het artikel suggereren Wimsatt en Beardsley dat een bepaalde vraag over een
bepaalde allusie in de `Love ong of J . Alfred Prufrock' aan de dichter T . . Eliot
zelf voorgelegd zou kunnen worden . Dat zou neerkomen op het gebruik van
informatie van private aard en geen `critical inquiry' zijn: `Critical inquiries, unlike
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bets, are not settled in this way. Critical inquiries are not settled by consulting the
oracle' (70) .
Gruttemeier concludeert dat een `dergelijke programmatische verbodsbepaling
met betrekking tot het werkterrein van de criticus nieuw (is)' en dat `The Intentional Fallacy' uit 1946 wat auteur en criticus betreft `een radicale afkeer van traditionele concepten' (71) laat zien . In de volgende paragrafen, over discrepanties binnen de groep van de New Critics en in het bijzonder over Cleanth Brooks, die
enige afstand ten opzichte van Wimsatt en Beardsley trachtte te bewaren, vertelt
Gruttemeier de anekdote van een brief van Eliot aan zijn criticus Brooks die
Cleanth Brooks niet aan de openbaarheid prijs gaf: de verbodsbepaling op het
raadplegen van het orakel - prachtig retorisch geformuleerd inderdaad - was daarvoor te sterk.
Ook de andere, institutionele kant van de medaille wordt door Gruttemeier
belicht . Hij zet uiteen dat de hoofdzaak van tekstgerichtheid in de vorm van meer
aandacht voor de literaire tekst en minder voor biografie en literatuurgeschiedenis al vanaf het einde van de negentiende eeuw in het universitaire curriculum in de Verenigde taten verankerd was. Zo veel ruimte voor zelfprofilering
was er dus niet voor de New Critics. ` lechts wanneer de auteur geen enkele rol
meer bij de tekstinterpretatie mag spelen' (82), aldus Gruttemeier, wordt het mogelijk om van evenzeer tekstgerichte vakgenoten geduchte opponenten te maken.
Dit hoofdstuk over `intentional fallacy' en de gevolgen ervan besluit Gri ttemeier met de lijn door te trekken naar de `marginalisering' (93) van de auteur in
poststructuralistische theorieën . Volgens Julia Kristeva en Roland Barthes hebben
auteurs niet alleen hun autoriteit over de interpretatie van hun werk verloren, maar
ook hun status als producent van de tekst . chrijven betekent niet meer dan een
`knoop' te zijn in het web van intertekstualiteit en originaliteit is onmogelijk.

2. Auteursintentie in de Nederlandse literatuurkritiek
Zoals gezegd vormt het lang uitgesponnen hoofdstuk over `intentional fallacy' het
slot van het historische gedeelte van het boek . In het corresponderende hoofdstuk
over de Nederlandse literatuurkritiek is eerst Martinus Nijhoff aan de orde . In
debat met Van den Akker poneert Gruttemeier dat er geen sprake is van ontkenning van relevantie van de auteursintentie bij de interpretatie van een tekst ; aan de
orde is slechts terughoudendheid van de dichter bij de uitleg van zijn werk, omdat
in het geval van een geslaagd gedicht de uitleg ervan in zekere zin `onuitputtelijk'
zou zijn - zo in een brief uit 1936 aan W.L.M.E. van Leeuwen, de uitnodigende
partij voor de Enschedese lezing `Over eigen werk' van 1935.
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Nijhoff en `intentional fallacy'?
Volgens Gruttemeier komt de poetica van Nijhoff neer op een auteurspoetica
waarin ruimte geboden is aan `het zelfwerkzame aandeel van het taalkunstwerk' .
Om dat te adstrueren citeert hij Nijhoff in diens bespreking uit 1931 van de bundel De figuren van de sarkofaag van Albert Verwey, een van de kritieken waarin
Nijhoff zich uitspreekt over de taak van de dichter . Het gaat om de beroemde
formulering van het gedicht als een ding dat meer kan gaan betekenen dan de
dichter bedoelde :
Niet het uitbeelden van onze wil binnen onze grenzen, maar het meer en wonderlijker
voortbrengen dan wij ooit gedroomd hadden; niet het helder werk en de kortstondige
bewustheid moeten het doel zijn, maar het teweegbrengen van een ding, dat, al is het
maar met één centimeter, onze grenzen overschrijdt ; een vrucht, die, al is het maar
met één aanwijzing, los van ons geraakt, zelf een wil krijgt, een organisme wordt, en, al
is het maar voor één ogenblik, buiten ons getreden een eigen leven vervolgt, iets meer
uitsprekend dan wij het konden meegeven . (147-148)
Hierover schrijft Gruttemeier `dat de auteur er wel degelijk toe doet' en dat het
`zelfwerkzame aandeel van het taalkunstwerk dat de grenzen van de "wil" en de
"kortstondig e bewustheid" te buiten gaat daar niets aan af (doet)' (148) . Deze voorstelling van zaken overtuigt niet . Nijhoff spreekt in een andere kritiek over de
taak van de dichter als `het hanteren van de natuur der taal' en nog weer elders over
`de zelfaangedreven beweging van de woordvorm' . Van den Akker zet de poetica
van Nijhoff uiteen als een ontstaanspoetica . Dit punt is belangrijk met het oog op
een goed begrip van de rol die door de autonomie van de taal wordt gespeeld .
Nijhoff beschrijft het ontstaan van een gedicht als een proces waarin de taal de
dichter het heft uit handen neemt . De dichter ervaart dat het gedicht `zichzelf
schrijft' . Van den Akker spreekt over `het sturende aandeel van de taal' en wijst
erop dat het gedicht hierdoor `onpersoonlijk' is (Van den Akker 1985 : 215) .
Dit is één kant van de zaak. Elders heb ik een onderscheid proberen te treffen
tussen autonomie van de taal en autonomie van het gedicht (De Feijter 2009 : 205) .
Het standpunt van Nijhoff laat zich wel degelijk in termen van Gruttemeier formuleren . Volgens Nijhoff wordt het zogenoemde `continuum' tussen dichter en
gedicht doorbroken door `zelfwerkzaamheid' of autonomie van de taal . De band
tussen dichter en gedicht wordt doorgesneden. Iets anders is, dat ook de voltooiing
van het gedicht begrepen wordt als een proces dat veroorzaakt dat het gedicht een
zelfstandig bestaan gaat leiden . In het ontstaan van het gedicht is het de autonomie
van de taal die de band tussen dichter en gedicht doorbreekt, na voltooiing van het
gedicht gebeurt dat opnieuw door de autonomie van het gedicht . In de Verweykritiek lijken deze beide aspecten van doorbreking van het continuum aan de orde.
Gruttemeier lijkt weinig belang te hechten aan deze twee inhouden van losmaking van de band tussen dichter en gedicht en besteedt evenmin aandacht aan de
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overeenkomst tussen Nijhoffs beschrijving van het losraken van het gedicht van de
dichter en de toelichting van `onteigening' door Wimsatt en Beardsley: `The poem
is ( . . .) not the author's (it is detached from the author at birth and goes about the
world beyond his power to intend about it or control it) .'
Gruttemeier concludeert dat het bij Nijhoff blijft gaan om de uitleg van een
auteurspoetica en niet om de legitimatie van `de bijzondere bevoegdheid van een
professionele lezer om de grenzen van de auteursintentie te overschrijden' (148149) . Hij acht die conclusie bevestigd door Oversteegen in diens dissertatie Vorm of
vent uit 1970 over literatuuropvattingen in het interbellum. Deze gedachte wordt in
al te scherpe bewoordingen tot uitdrukking gebracht - Gruttemeier schrijft dat
Oversteegen de vorm-aanhangers zou verwijten `op het punt van de auteursintentie
in gebreke te zijn gebleven' (149) - en hij moet later bij zijn onderzoek van de
bijdragen van Oversteegen aan Merlyn toch ook constateren dat inspiratie door de
`intentional fallacy' niet te bespeuren valt .

Het tijdschrift Merlyn als importeur in Nederland van de `intentional fallacy'
Het onderzoek van het tijdschrift Merlyn als importeur in Nederland van de `intentional fallacy' wordt uitgevoerd aan de hand van de gedigitaliseerde versie van het
tijdschrift in de DBNL en levert niet veel op . De inspiratie door de `intentional
fallacy' die Gruttemeier bij Oversteegen vermoedde, valt niet te bespeuren . Belangstelling voor de auteur `is volgens Oversteegen niet in tegenspraak met de
autonomieopvatting van Merlyn en met het ergocentrisme' (156) . Dat zij juist in
elkaars verlengde liggen, betoogt hij in een bijdrage uit de vierde jaargang : `als
criticus geef ik er de voorkeur aan mij alleen bezig te houden met de schrijver
voorzover hij zich in zijn werk manifesteert' (156) en, aldus Gruttemeier, `Oversteegens waardering voor de auteur en de relevantie van diens opvattingen voor
de interpretatie van de criticus' (157) blijkt uit tal van bijdragen .
Het is merkwaardig dat Gruttemeier niets opmerkt over `Analyse en oordeel',
het opstel in drie delen uit de derde jaargang van Merlyn waarin Oversteegen zijn
definitie van autonomie en close reading geeft, namelijk : `de term die al diegenen
gebru ik ten die de volle nadruk op het werk legden, omdat de schrijver zich
slechts langs die omweg aan zijn lezers presenteert .' Het werk staat centraal en
niet de schrijver. Met betrekking tot het als autonoom opgevatte literaire werk
vraagt Oversteegen zich af hoe het zich verhoudt tot de omringende werkelijkheid, tot de schrijver en tot de lezer . In verband met de verhouding tot de werkelijkheid ontwerpt Oversteegen het begrip `intentionele autonomie', waarmee hij
doelt op een verschil in betrokkenheid op de buitenwereld, een verschillende
mate van open- of geslotenheid ten opzichte van de werkelijkheid: `Het gaat om
een graad van hermetisme, door de dichter bewust nagestreefd .' Oversteegen stelt
`De Dapperstraat' van J .C . Bloem tegenover `Jong landschap' van Van Ostaijen om
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de bedoelde tegenstelling tussen open en gesloten poëzie toe te lichten . Zelf zou
ik nu de `minnebrief aan onze gemartelde bruid indonesia' van Lucebert tegenover zijn `lente-suite voor lilith' als voorbeelden kiezen .
Ook dat het gedicht is losgemaakt van de dichter, speelt een rol in het betoog
van Oversteegen uit 1965 . `Men hoort wat de dichter te zeggen heeft alleen maar in
zijn gedicht' en lezers vinden literatuur belangrijk omdat zij zich kunnen inleven
in een situatie die niet de hunne is . `Als het zo geformuleerd wordt', aldus
Oversteegen, `springt de functie van het isolement in het oog : alleen doordat het
werk in die mate `losgeraakt' is van de schrijver, dat het buiten diens leven om
ook betekenis heeft gekregen, kan een lezer er iets mee beginnen .'

Het tijdschrift Meryn en `intentional fallacy' overigens
In de kritische praktijk is het concept `intentional fallacy' eigenlijk alleen bij Jessurun d'Oliveira aan te treffen, in het bijzonder in twee analyses van gedichten van
Lucebert uit de eerste en tweede jaargang . Uit de analyse `Het gedicht als wereld'
citeert Gruttemeier de volgende kenschets van het op zichzelf staande gedicht :
`Het gedicht - eenmaal gemaakt - reilt en zeilt op eigen kracht verder' (151) . Ik
citeer iets uitgebreider, om de duidelijke inspiratie door bewoordingen zoals die
van de New Critics te laten zien:
Aan het literaire werk zijn zoveel convergerende verschijnselen te herkennen dat het
wel uitgesloten moet worden geacht dat het door generatie spontanen zou zijn ontstaan; ik kom er dus niet onder uit te geloven dat een schepper er de hand in moet
hebben gehad, maar anderzijds kan ik niet zien, welke invloed deze schepper nog op
zijn gedicht kan uitoefenen als ik het in mijn hand heb . Het gedicht - eenmaal gemaakt
- reilt en zeilt op eigen kracht verder . (Jessurun d'Oliveira 1964 : 2)
Gruttemeier herinnert aan de conclusie van Van Rees dat invloed van Merlyn op
de journalistieke literatuurkritiek van de jaren zeventig en tachtig niet aan te tonen
is en vraagt zich af, of de legitimatie om de auteursintentie buiten beschouwing te
laten of te overschrijden dan `slechts door de academische literatuurkritiek werd
gebruikt' (159) . Om een eerste antwoord op de opgeworpen vragen te formuleren
onderzoekt hij de twee debatten over Bint en Mystiek lichaam die `een uitgelezen
kans (bieden) om de omgang van journalisten, essayisten en academici met intentionaliteitsvraagstukken vanuit een diachrone dimensie te analyseren' (160) . Het
lijkt mij dat de inrichting van het onderzoek hier tot een probleem wordt: het
onderscheid tussen journalistieke en academische literatuurkritiek dat eerder niet
gemaakt is, wordt nu tot uitgangspunt. Nadat er bij Nijhoff en Merlyn maar
weinig sporen van de `intentional fallacy' gevonden zijn, wordt daar nu naar gezocht bij voorbeelden van controversiële receptie . De sprong in de tijd wordt
onvoldoende overwogen : het is vreemd om in de bespreking van het debat over
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Mystiek lichaam uit de tweede helft van de jaren tachtig te lezen, dat er van `impact
van Merlyn niets te merken (is)' (172) . Zo langzaam malen Nederlandse molens
nu ook weer niet.

De receptie van Bint en Mystiek lichaam
De beschrijving van de receptiegeschiedenis van Bint (1934) is duidelijk. Tot ongeveer 1980 is het debat gericht op vragen omtrent de auteursintentie . Uitgangspunt is een `continuum tussen boek en schrijver', met andere woorden: `wat de
auteur heeft geïntendeerd, heeft hij in zijn boek uitgedrukt. De criticus kan deze
intentie uit de tekst afleiden en doet dat ook, soms onder gebruik van interviews of
andere stellingnames van de auteur' (162) . De academische Bordewijk-receptie van
de jaren tachtig benadrukt analyse van de tekst zelf . Er komt dan meer aandacht
voor de roman als autonoom kunstwerk enerzijds en voor de intertekstuele relaties
van de roman anderzijds - dit laatste dankzij een artikel van de hand van Ralf
Gruttemeier zelf uit 1989 . In de dissertatie van Anneke van Luxemburg uit 2002
`gaat het nauwelijks meer om Bordewijk als autoriteit bij de interpretatie van zijn
boek, maar om het uitproberen van verschillende "leesstrategieën" die "mogelijk
voor de lezer" zijn' (166) . Gruttemeier concludeert dat `het standaardmodel van de
intentionele eenheid ongebroken domineert' tot circa 1980; daarvan afwijkende
interpretaties blijven incidenten, zijn een enkele keer in de traditie van de `intentional fallacy' te plaatsen en komen alleen voor in de academische literatuurkritiek .
De beschrijving van het debat over Mystiek lichaam (1986) is veel minder duidelijk. Journalistieke kritiek en grote delen van de academische literatuurkritiek
gaan `zonder meer' uit van de standaardopvatting van de auteursintentie : reconstructie van de bedoeling van de auteur - zowel doel als richtsnoer van interpretatie
- is op grond van `een nauwkeurige analyse van de tekst door een professionele
lezer' mogelijk, `omdat het hier om een continuum gaat' (168) . In het vervolg is
nog eens sprake van de `auteursintentie als richtlijn binnen een interpretatief continuum van auteur, tekst en lezer' (170) als grondslag van veel interpretaties . Toch
zijn er ook critici die zich niet gebonden achten door de auteursintentie . Zij suggereren dat het achteraf te betreuren is dat op de dag waarop de roman verscheen,
in een vooraanstaand landelijk dagblad een interview met de schrijver werd gepubliceerd : letterlijke en ondubbelzinnige uitspraken in een kranteninterview laten
zich nu eenmaal niet zonder meer in verband brengen met uitspraken in een roman .
De receptie van Mystiek lichaam laat volgens Gruttemeier zien dat `onder een aantal gezichtsbepalende academische literatuurcritici (Antieek, Raat, Goedegebuure)
de opvatting vanzelfsprekend was dat de interpreet - in naam van meerduidigheid
- niet gebonden is door werkexterne uitspraken van de auteur' (172) . Hierbij tekent
hij nog aan dat ook in deze voorbeelden van receptie de auteursintentie niet als
irrelevant terzijde geschoven werd en dat, `wanneer de mogelijkheid van de lite-

Kanttekeningen bij degeschiedenis van de auteursintentie door Half Grlittemeier

211

natuurbeschouwers om zich met een professionele en complexe interpretatie te
positioneren door expliciete uitspraken van de auteur te zeer wordt ingeperkt, ze
afstand (nemen) tot de eenduidigheid en explicietheid van de auteur' (172) .
Dit lijkt mij een conclusie waar geen grond voor is. De onderzoeker is hier
zozeer geconcentreerd op een antwoord op de vraag naar relevantie van de
auteursintentie, dat andere aspecten van de receptie volledig aan het zicht onttrokken blijven. Gruttemeier beschrijft het debat over de roman zonder duidelijkheid te bieden over de wijze waarop de affaire zich ontwikkelde en zonder
aandacht voor de eigen dynamiek van een pennenstrijd waarin naast landelijke dagen weekbladen ook verschillende literaire instituties en literaire tijdschriften betrokken waren. De affaire is begonnen met de eerste recensie van de roman waarin
beschuldigingen aan het adres van de auteur werden geuit, die waren gebaseerd
op het interview met de auteur dat in NRC Handelsblad verscheen op de dag van
verschijnen van de roman . Zoals gezegd hebben verschillende critici zich hardop
afgevraagd of deze gang van zaken achteraf niet te betreuren viel ; elk van de
critici die een bijdrage leverde aan het debat, zag zich vervolgens genoodzaakt
om ook over het interview te schrijven . Dat Gruttemeier hieruit concludeert dat
geen van de critici blijk geeft van de distantie van de auteursintentie waarnaar hij
zoekt, lijkt mij een vertekening. Overigens heeft iets vergelijkbaars zich voorgedaan
bij de met zeer veel media-aandacht omgeven lancering in het voorjaar van 1983
van de roman Het verdriet van België van Hugo Claus, een kwestie die tot in de
details beschreven is door Floor van Renssen in haar proefschrift over Nederlandse
literatuurkritiek over Vlaamse literatuur .

Tot slot
In de rubriek `In Margine' in piegel der Letteren is eerder door Ben de Bruyn het
boek The Philosophy of Literature van Peter Lamarque besproken. De Bruyn schrijft
over de messcherpe analyse door Lamarque van het debat over de `intentional
fallacy' . Ook Peter Lamarque neemt de overeenkomst tussen `intentional fallacy' en
`dood van de auteur' in overweging : de verwerping van `external evidence' van
private aard doet denken aan de opvatting van schrijven als `the destruction of
every voice, of every point of origin' . Er kan een verband gelegd worden tussen
de notie van `internal evidence' waarbij alleen taal en andere teksten als legitieme
bronnen voor interpretatie worden beschouwd en de visie van Barthes op een
tekst als `a mulo-dimensional space in which a variety of writings, none of them
original, blend and clash' .
In de recente bundel Authorship Revisited waarvan Ralf Gruttemeier een van de
redacteuren is, wordt in verschillende bijdragen gewezen op de verdere overeenkomst tussen de modernistische `verdwijning' van de auteur en de postmodernistische `dood' van de auteur. Liesbeth Korthals Altes onderzoekt de spanning
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tussen een onpersoonlijke literatuuropvatting en de rol die opvattingen over auteurschap spelen bij de receptie van literatuur . Anton Kirchhofer zet uiteen dat de
modernistische esthetica van het `onpersoonlijke schrijven' een belangrijk aandeel
heeft in de genealogie van de doodverklaring van de auteur door Barthes . Naar
aanleiding van het werk van Joyce schrijft hij dat de modernistische verdwijning
van de auteur niet betekent dat de auteur geen object van onderzoek meer zou zijn .
In de `klooft die ontstaat doordat de auteur zich terugtrekt en het werk een zelfstandig bestaan gaat leiden, ontstaat een geheel nieuwe verzameling vragen omtrent
de verhouding tussen auteur en werk . Het is moeilijk om hierbij niet aan Nijhoff te
denken .
Bij alle scherpte en helderheid van de conclusies die Gruttemeier kan bereiken,
moet ik toch constateren dat er in de exclusieve aandacht voor de auteursintentie
problemen schuilen . Het is een onderwerp dat thuishoort in de grotere context
van een geschiedenis van de literatuurwetenschap . Precies om die reden ook kan de
behandeling van het Russisch Formalisme in het historische deel niet overtuigen : in
het Formalisme worden de concepten `auteursintentie' en `auteur' niet geïsoleerd .
In het tweede deel van het boek over de Nederlandse literatuurkritiek wordt
volgens mij te vaak herhaald dat het standaardmodel domineert . cherpte en
nuance houden elkaar hier niet in evenwicht . Met name de behandeling van
Nijhoff en van de critici van Kellendonk vertoont te weinig nuance .
Wie zoekt naar sporen van `intentional fallacy' en bij het (bijna) ontbreken daarvan concludeert tot dominantie van het standaardmodel, ziet mogelijk iets anders
over het hoofd . Tekstgericht onderzoek dat een interpretatie trachtte te funderen
op formele analyse, wist zich mogelijk al door de autonomie-opvatting van literatuur voldoende gesteund om de grenzen van de auteursintentie te overschrijden .
Misschien duidt de omissie van `Analyse en oordeel' van Oversteegen uit de derde
jaargang van Merlyn erop, dat het trefwoord autonomie naast het trefwoord intentie in
het onderzoek van Merlyn als moderniserende en importerende institutie wat betreft
auteursintentie niet had mogen ontbreken en dat isolatie van het concept `auteursintentie' uiteindelijk niet tot vruchtbare resultaten van onderzoek leidt .
Behalve de weg van de `intentional fallacy' in The Verbal Icon zijn andere wegen
om bij interpretatie van literatuur de auteur buiten de deur te houden begaanbaar
geweest. Om dit stuk vakgeschiedenis in kaart te brengen valt in het bijzonder te
denken aan Theory of Literature van Wellek en Warren uit 1949, het veelgebruikte
handboek bij de opkomst van de theoretische en algemene literatuurwetenschap in
het curriculum van letterenstudies aan de meeste Nederlandse universiteiten . Het
boek is ook in het Nederlands vertaald : als Theorie der literatuur in 1974. In hoofdstuk twee: `The Nature of Literature' van de hand van René Wellek wordt uiteengezet dat de bijzondere zijnswijze van literatuur vooral onder het oogpunt van
referentialiteit aan het licht komt : een literair werk verwijst niet rechtstreeks naar
de buitenwereld . In hoofdstuk vier : `Literary Theory, Criticism, and History', eveneens van Wellek, blijkt diens standpunt over intentionaliteit : de betekenis van een
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literair werk is niet `uitgeput' met de bedoeling van de auteur; een literair werk is
een `system of values, leading an independent life' en bij het onderzoek van contemporaine literatuur zijn zaken als correspondentie en interview nuttige hulpmiddelen . Hiervan kunnen de redacteuren van Merlyn zich bewust zijn geweest bij
hun frequente interviews van contemporaine auteurs .
Een laatste opmerking betreft de redactie van dit door Garant in de reeks Colleges Literatuur uitgegeven boek . Zoals ik al uit eigen ervaring weet, is het een groot
genoegen om studenten een nieuw boek aan te kunnen bevelen . Maar het is
bijzonder jammer dat de reeks begint met een boek waar het redactionele oog niet
overheen is gegaan. Misschien kan daar bij de tweede druk iets aan gedaan worden?
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J.H. Halbertsma, het handschrift van de Lectio publica van
Tiberius Hemsterhuis en de Onbekende tudent
Bouke lofstra

Abstract - The so-called Lectio publica de originibus languae Graecae, a public lecture on the
Greek language by Tiberius Hemsterhuis, was published by the Frisian author and philologist J.H.
Halbertsma in 1845. Hemsterhuis'c lecture was noted down by an unknown student, whose annotations
eventually came into Halbertsma'c possession . A new edition of Hemsterhuis's Lectio is in preparation .
This new edition will be based on the `original' notebook, which happens to be still extant .
Trefwoorden: J .H . Halbertsma, Tiberius Hemsterhuis, Lectio publica,
husiana, Grieks, Tresoar

chola Hemster-

1 . Inleiding 1
De zogeheten chola Hemsterhusiana was een groep van voornamelijk Nederlandse
taalkundigen uit de achttiende en negentiende eeuw . Zij bestond uit studenten en
volgelingen van Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), hoogleraar Grieks in Franker
en Leiden . Door zijn systematische, stapsgewijze aanpak van vooral de Griekse etymologie heeft Hemsterhuis bijgedragen aan de voortgang van de taalwetenschap .
Van diezelfde Hemsterhuis is bekend dat hij weinig gepubliceerd heeft . Wie in
de catalogus van de universiteitsbibliotheken zijn naam intypt, vindt voornamelijk
tekstuitgaven van Griekse auteurs, zoals bijvoorbeeld de verhalenverteller Lucianus .
De taalkundige analogie-leer van Hemsterhuis kennen we beter uit de interpretaties
van zijn volgelingen uit de genoemde chola dan uit de eerste hand .
Een glimpje van die oorspronkelijke analogie-leer is op te vangen in een collegereeks van Hemsterhuis zelf, onder de titel Lectio publica de originibus linguae Graecae.
Die Lectio werd veel later, in 1845, gepubliceerd door de Friese schrijver en taalkenner Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) in zijn Letterkundige Naoogst, op basis
van een oud collegedicaat (Halbertsma 1845a) .2 Die publicatie deed hij vergezeld gaan
van een eigen commentaar, gepubliceerd in dezelfde bundel (Halbertsma 1845b) . In
t Met dank aan ybren ybrandy, Jacob van
luis en Aly de Boer voor hun nuttige informatie en
medewerking.
2 De doopsgezinde predikant J .H. Halbertsma schreef (met zijn broers) de verhalenbundel Rimen en
Teltjes (`Rijmen en verhaaltjes'), die een aanzet vormden tot de moderne Friese literatuur . Tevens
werkte hij zijn leven lang aan een (onvoltooid gebleven) Lexicon Frisicum. Hij was betrokken bij de
voorbereiding van het Woordenboek der Nederlandsche taal en hield zich als amateur-taalkundige en
Hemsterhuis-volgeling graag bezig met etymologieën en taalvergelijking . Zie onder meer Dykstra
(2011), Feitsma (2012) en De Jong (2009) .
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dat commentaar doet Halbertsma het voorkomen alsof hij het dictaat gekregen had
van een stokoude theologiestudent die Hemsterhuis' colleges nog zelf had bijgewoond. In werkelijkheid had Halbertsma in 1828 het handschrift als nummer 1012
op een veiling gekocht uit de nalatenschap van de Franeker hoogleraar Everwinus
Wassenbergh (1742-1826),3 zoals Anthonia Feitsma in 1994 heeft laten zien. Daarmee was `de geheimsinnige fraach hoe 't Halbertsma dochs oan dy Lectio kommen
is', opgelost (Feitsma 2012 : 83) .4 Op de vraag waarom Joast Halbertsma over de
provenance van het handschrift fabuleerde, is Feitsma niet ingegaan .

2.

lordigheden in de tekst

Iedere gymnasiast die de tekstuitgave in de Naoogst bekijkt, ziet onmiddellijk een
aantal slordigheden. In die Latijnse tekst worden een paar Griekse vaktermen en
citaten afgedrukt, waarbij het accent of de spiritus soms op de verkeerde klinker
staan of geheel ontbreken . Ook de Latijnse woorden zien er af en toe vreemd uit:
bijvoorbeeld foemina en sumtus in plaats van (klassiek Latijn) femina en sumptus.
Zulke onvolkomenheden zou je nog kunnen verklaren als misdrukken en postklassieke spellingswijzen . Maar ook bij een meer nauwkeurige waarneming blijkt er van
alles mis te zijn. Er staan duidelijke fouten in. Zo heeft bijvoorbeeld het Griekse
werkwoord alaomai `zwerven' helemaal geen verbogen vorm e1êmai (p . 345), maar
wel alalêmai. Een paar zinnen `lopen' niet goed . Andere zinnen bieden informatie
die niet bij de context aansluit . Waarom zou iets bijvoorbeeld een `voortdurende'
(perpetuus) oorzaak van de elegantie van de Griekse taal zijn? Zou hier misschien
praecipuus (`een voorname oorzaak') bedoeld zijn?
Door de uitgave van het collegedictaat heeft Halbertsma weliswaar een waardevolle tekst van Hemsterhuis voor een groter publiek ontsloten, maar hij heeft
hem tegelijkertijd aan het zicht onttrokken. De uitgave blijkt namelijk niet alleen
de nodige fouten en slordigheden te bevatten, maar op sommige plekken ook
wezenlijk af te wijken van het oorspronkelijke handschrift .
Latere onderzoekers, zoals R.J . Dam, J .G. Gerretzen, J . Noordegraaf en A .P . de
Jong hebben gebruik gemaakt van Halbertsma's tekstuitgave, maar zonder te verwijzen naar het handschrift waar Halbertsma zich naar eigen zeggen op had gebaseerd . 5
(Verderop in dit artikel zal A . Feitsma ter sprake komen .) In 1997 heeft Noordegraaf diezelfde, door Halbertsma bezorgde tekst opnieuw in een facsimile-uitgave uitgebracht, in afwachting van een nieuwe editie met een parallelvertaling in het Engels .
3 Wassenbergh was zelf geen student van Hemsterhuis en kan dus niet de optekenaar van de collegeaantekeningen zijn geweest. Bekende studenten en chola-leden zoals L.C . Valckenaer (1715-1785)
vallen ook af vanwege het handschrift van het manuscript . Het is (nog) niet bekend door wiens
hand het dictaat dan wél beschreven is .
4 Feitsma (2012 : 83) vertelt alles over de herkomst van het dictaat, voorzover bekend . Zie ook Wassenbergh 1828.
5 Cf. Dam 1935, Gerretzen 1940, Noordegraaf 1996, De Jong 2009, Feitsma 2012.
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Het door Halbertsma geredigeerde en gepublicerde handschrift van de Lectio Publica wordt sinds jaar en
dag door de Provinciale Bibliotheek van Friesland (thans: Tresoar) bewaard, zoals het stempellaat zien.
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3. Verborgen gebreken
Nu er inderdaad concrete plannen zijn voor een geannoteerde diplomatieke
uitgave van de Lectio, met een Engelse vertaling,6 doet zich de noodzaak om het
oorspronkelijke handschrift te raadplegen onontkoombaar voor . Immers, bij de
voorbereidende werkzaamheden kwamen steeds meer onvolkomenheden in de
tekst aan het licht . Zo wordt bijvoorbeeld in de Lectio Publica een fragment van
`Aristoteles' indirect aangehaald (p . 360), namelijk via extus Empiricus, waarin
beweerd wordt dat stadsmensen een andere manier van spreken hebben dan dorpelingen. Dat is op zichzelf geen opzienbarende mededeling, en al helemaal niet
uit de mond van de filosoof Aristoteles, die op ongeveer alle denkbare terreinen
zijn zegje heeft gedaan. Maar bij eenvoudige citatencontrole blijkt dat niet de
filosoof Aristoteles, maar de komedieschrijver Aristophanes bedoeld wordt . Een
begrijpelijke vergissing, maar van wie? Toch niet van de grote Hemsterhuis?
In een ander geval is er sprake van een bepaalde huidcrème die, volgens Herodotus, in gebruik zou zijn geweest bij kythische vrouwen . Dat het om een huidcrème gaat wordt in de Lectio publica niet rechtstreeks vermeld, maar de precieze
vindplaats (boek 4, caput 75) van het fragment wordt wel aangegeven . Het Griekse
woord dat hiervoor gebruikt wordt, kataplastus, wordt ter verduidelijking vertaald
als obvolutio (in de Naoogst-uitgave van Halbertsma) . Maar obvolutio betekent `het
inwikkelen' (van een mummie bijvoorbeeld) . taat dit woord werkelijk in het
handschrift of heeft Halbertsma misschien het woord obvelatio (`bedekking') verkeerd gelezen? Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van onopvallende
onvolkomenheden in de tekstuitgave van Halbertsma .
Op deze manier krijgen we ook een mooie blik in de keuken van Halbertsma
als tekstuitgever. Want, hoewel hij zich ongetwijfeld waar mogelijk aan de
`oorspronkelijke' (gedicteerde) tekst heeft gehouden, heeft hij wel degelijk hier en
daar ingegrepen om taalfouten, anakolouten en stylistische vlekjes weg te werken .
In een paar gevallen heeft hij de tekst echt `geredigeerd' . Dat zal allemaal
duidelijk worden wanneer de geannoteerde tweetalige editie eenmaal gereed is .
Halbertsma's mededeling, in zijn commentaar (p . 375), dat hij zich zo letterlijk
mogelijk aan de tekst gehouden heeft en zelfs de tautologieën van Hemsterhuis
heeft laten staan, zal de lezer dan zelf op waarde kunnen schatten .

4. Het dictaat hervonden

op grond van onregelmatigheden zoals hierboven geschetst (Aristoteles en Aristophanes) was zoals gezegd de conclusie onvermijdelijk dat het oorspronkelijke
dictaat in de beschouwing betrokken moest worden . Het lag bovendien voor de
6 Een werkgroep, bestaande uit Anne Dykstra (Fryske Akademy Leeuwarden), Jan Noordegraaf (VU
Amsterdam) en ondergetekende, houdt zich bezig met het voorbereiden van een dergelijke uitgave .
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hand dat het handschrift, als het nog bestond, op maar één plaats kon liggen : bij
Tresoar, de voormalige Provinciale Bibliotheek (PB) in Leeuwarden . Halbertsma
had immers zijn gehele boekenbezit kort voor zijn dood aan die bibliotheek
geschonken, zoals een catalogus uit 1881 meldt .? Het collegedictaat op basis
waarvan Halbertsma de Lectio publica in Naoogst publiceerde, laat zich inderdaad
gemakkelijk in de collectie van Tresoar opsporen .$ Het is overigens niet duidelijk
of dat laatste door administratieve omstandigheden in de twintigste eeuw wel
altijd het geval is geweest. J .G. Gerretzen (1940 : 128v) bijvoorbeeld, die een
moment de mogelijkheid van een mystificatie oppert, maar die gedachte overigens
weer snel verwerpt, heeft, zo lijkt het, zelf het dictaat niet geraadpleegd, of hij
heeft het in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog niet kunnen vinden . Hoe dit
ook zij, aan het collationeren van het oorspronkelijke manuscript lijkt tot op
heden niemand te zijn toegekomen .
De onvermoeibare Halbertsma-kenner Anthonia Feitsma (1928-2009), die de
toenmalige PB als haar tweede huis bewoonde en op de hoogte was van de
locatie van het handschrift, heeft bij haar leven de problematische kant van de
editie-Halbertsma onderkend . Dat blijkt bijvoorbeeld uit een terloopse opmerking van haar in een email van 3 september 2002 aan Jan Noordegraaf :
En dan doemt er nog een vraag op . Komt het handschrift van de Lectio op de PB
overeen met de beschrijving die Halbertsma ervan geeft in zijn commentaar? Of is er
misschien nog een exemplaar op een andere plaats (in Leiden bijvoorbeeld) . Maar de
oplossing van die vraag (of vragen) is een opgave van nog wat langere adem .
Niet alleen wist Feitsma dus van het bestaan van het handschrift af, ze stelde ook
de relevante vraag of dat handschrift werkelijk het `origineel' was dat door Halbertsma in 1 845 werd `afgeschreven' .
Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord . In de eerste plaats komt het
boekje blijkens een stempel op de eerste pagina en een vermelding uit een oude
catalogus van 1881 inderdaad uit de zogenaamde Halbertsma-bibliotheek . Bovendien laat een aantal leesfouten van Halbertsma (van het soort obvolutio-lees-obvelatio)
duidelijk zien dat dit specifieke collegedictaat als origineel is gebruikt . Tevens is
het volkomen duidelijk dat het boekje, dat wemelt van de feiten en citaten die een
grote kennis van de Griekse letteren laten zien, geen vervalsing kan zijn, anders
dan het bekende Oera Linda Boek en anders dan de mythe van de stokoude theologiestudent .
7 In deel V van de

ystematische catalogus der Provinciale Bibliotheek van Friesland uit 1881, samengeseld
door Eelco Verwijs; zie ook Handschriften Provinrjale Bibkoteek fan Fysldn . Inventaris van de handschriften van
de voormalige Prouinjale Bibkoteek fan Fyslán, samengesteld door Jacob van luis, Ljouwen 2007, op de
website van Tresoar (www.tresoar.nl) .
8 Aanvraagnummer 90 IIs . De PB dateert het manuscript op `ca . 1745' . Uit het handschrift blijkt
bijvoorbeeld dat Halbertsma het woord obvolutio inderdaad voor obvolutio heeft aangezien. De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat dit voorbeeld, net als andere voorbeelden, een wijsheid achteraf is .
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Wat Feitsma's tweede vraag betreft: in andere bibliotheken (met name Leiden) lijken geen vergelijkbare Lectio-dictaten voorhanden te zijn . Maar we moeten voorzichtig zijn met zulke uitspraken . De ontbrekende schakel kan altijd veel dichterbij
liggen dan je zou vermoeden .
Naar de naam van de Onbekende tudent wordt nog gezocht .
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The observations of a voyager
tephanus Hanewinckel on the dialects of the Meijerij

Camiel Hamans

Abstract - This paper describes the relatively unknown genre of the travelogues, travel journals in which a
dilettante anthropologist author presents information about unknown cultures and regions ome of these
travelogues contain linguistic information that is overlooked so far . In this paper a Dutch author ofprinted
travel journals, tephanus Hanewinckel, will be introduced His early dialectological remarks and data will
be presented and analysed Moreover the history of the Parable of the Prodigal on as a sample text for
dialect comparison will be discussed The article ends with an edition of Hanewinckel's early 1 century
version of the Parable of the Prodigal on in a Dutch dialect from the province of North Brabant.
Keywords : historical travel journals, early linguistic observations, early pre-scientific Dutch
dialectology,19th century

1. Introduction )
In 1799, four years after French troops invaded the Netherlands, A .B. aakes, bookseller at Amsterdam, published an anonymous book Aei e door de Majory van 's Herto-

genbosch in den Jaare 1798. (In Brieven.) Met Plaaten. (`Voyage through the Majory of
Den Bosch in the year 1798 . (In Letters .) With Illustrations .') The Majory of Den
Bosch, better known as the Meierij, is one of the four parts of the old duchy of
Brabant in the south of the Netherlands . It is a poor and sandy region in which the
Roman Catholic church played a prominent role . 's-Hertogenbosch (literary the
forest of the duke) or Den Bosch, as the town is called normally, is an old and
important town in the Dutch part of the old duchy . The other parts belong to
Belgium nowadays . 's-Hertogenbosch received city rights at the end of the 12th
century and still is the capital of the Dutch province of North Brabant .
The introduction by the publisher Anthony Bernard aakes starts with the
question why people should go to the Meierij . `A voyage through the Majory!
This is a weird phenomenon, since there is nothing important to see.' However,
he continues, this is a mistake. A journey through this region may show quite a
few remarkable points . For instance how intolerant the Roman Catholic church
is towards the former predominant Protestant religion . aakes claims that a walk
through this region would show the visitor how backward and superstitious
Roman Catholics are and how primitive their faith is .
1 Marijke van der Wal and Gijsbert Rutten were kind enough to comment upon an earlier draft of
this article, which has resulted in quite a few improvements . Moreover, teve Nagle was kind enough
to check my English .
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As is well known, the French revolutionary troops brought freedom of religion to
the Netherlands . o, in the outh where the majority of people were still Roman
Catholic their religion finally became equal to the privileged Calvinist church .
Apparently this granting of equal rights met with some opposition .
A year later, 1800, a sequel was published by the same liberal bookseller aakes
Tweede Aei~e door de Majory van 'c Hertogenbosch in den Jaare 1 799 (`second Voyage etc.'),
again an anonymously published collection of 24 letters and a long appendix on the
religious situation in the villages of the Meierij . The first lines of the introduction
by the publisher reveal that the author is the same as that of the first Voyage.
Again a year later the Amsterdam firm of A.B. aakes, which has become famous for its first printed catalogue on Dutch books in print (Kloek and Mijnhardt
2001 : 83/4), published a new book on the `Meiërij' . This time not a collection of
letters but a compilation of anonymous `thoughts', essays on the Meierij and its
inhabitants in the beginning of the 19th century: Gedachten over de Meiënzj van s Hertogenbosch en derr
elver inwoners bij het begin der negentiende eeuw door enen Meiënzjënaar.
The introduction to this book, which is not a product of publisher aakes any
longer but written by `schrijver uit de Meiërij' (`author from the Meierij') provides
a link to the two `Voyages' of 1798 and 1799 . The author, who calls himself an
`inboorling der Meiërij' (`a native of the Meierij'), tells the reader that he wants to
expand on a few topics discussed in the earlier publications although he is quite
happy with the correct way the wickedness which has been committed in the
Meierij in the last couple of years has been described in the two earlier books. o
the author, who pretends not to be identical with the author of the two previous
publications, presents his ideas on religion, superstition, belief and credulity, marriage and education, way of life and social duties .

2. Travelogue as a genre
The author of these three books on the Meierij, who will be identified as Rev .
tephanus Hanewinckel (1766-1856) later, was not the first Dutch author to publish a written account of his journeys that was not meant to be understood as a
picaresque novel, but as an informative story about an unknown region, its culture
and history. Lindeman, cherf and Dekker (1994), who made an inventory of travel
journals from the Netherlands in manuscript form of the period 1500-1814 list 497
manuscripts . `The travel journal is a genre that has flowered in the Netherlands
since the Late Middle Ages .' (Dekker 1995 : 277) . `The Dutch have a reputation as
travelers . (. . .) Many of them entrusted their travel experiences to paper .' (Dekker
1995 : 277) Also from the southern part of the Low Countries earlier travel journals
have survived in manuscript form (cf . De Vriendt 1971) . However, most of these
early travel journals are reports of pilgrimages or of diplomatic, military and busi-
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ness travels . Only 150 years after the Late Middle Ages more anthropologically
oriented accounts of unknown regions and countries started to appear .
2.1 . Dapper
One of the most famous Dutch authors of this kind of early anthropological descriptions of foreign or remote countries is the Amsterdam physician and historiographer Olfert Dapper (1636-1689) . Dapper, who started his career as an author
with a history of his native city of Amsterdam (1663) and a translation of The Histories of Herodotus (1665), became interested in foreign countries shortly after he
had finished these historical works . Dapper himself did not travel . He worked on
the basis of printed sources and manuscripts and letters of people who had visited
these foreign countries - some of the unpublished sources had been collected by
Isaac Vossius (1618-1689), who apparently must have been a friend of Dapper .
The first publication of this kind of geographical, chorographical and cultural study
Dapper published was the Naukeurige beschrwinge der Afrikaen rche gewesten, van Egypten,
Barbaryen, Libyen, Biledulgerid, Negroslant, Guinea, Ethiopiën, Abyssinië getrokken uit verscheyde hedendaegse lantbeschryvers en geschiften van bereisde onder<oekers, Amsterdam 1668
(`Accurate description of the African regions, etc ., excerpted from the works of
several contemporary chorographers and writings of widely travelled scientists') .
This book was the first of a long series of country descriptions, in which Dapper
portrayed such different countries and regions as Persia, Georgia, China, yria,
Palestine, Asia Minor, Mesopotamia, Arabia, Greece, Venice and the Mediterranean Isles . Dapper's last country description, which dealt with Mediterranean isles,
such as Cyprus and Rhodes, appeared in 1688, one year before he passed away.
Dapper's works became rather popular, which explains why his works have been
reprinted regularly and translated into French, German and English (Molhuyzen
and Blok 1927 : 354/6) .2 Unfortunately among the multitude of topics that Dapper
described he did not include language .
Dapper's descriptions were so famous and accurate that even a real traveler such
as Cornelis de Bruyn (1652-1712), a painter and author who travelled to the Levant,
and later to the northern part of Russia, Persia, India and Indonesia, used information from Dapper and others in his own illustrated travel journal about the Eastern
Mediterranean (1698, translated into French and English in 1700 and 1702 respectively) . Although De Bruyn copied information from several sources in his journal,
he was the first to receive copyrights for a book from the authorities . Probably this
must have been because of the 200 splendid and expensive illustrations De Bruyn
included in this book (tendering n .d, see also Lommen 2012 :176-179) .

2 Dapper's

name and international fame live on in the Parisian Musée Dapper, a museum devoted to the
arts and culture of Africa, and the Caribbees, 35 bis rue Paul Valéry, 75116 Paris (www.dapper.com .fr)
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2.2 . Imaginary Voyages
Unlike in Dapper's work language is a topic in the so called imaginary voyages, a
genre which became very popular in the Netherlands especially during the period
of the Enlightenment (Hanou 2002 : 74/5) . The imaginary voyage is a fictional,
utopian novel, put into the form of a travel account and in which the author usually describes an allegedly existent but so far undiscovered country with a perfect
society that may serve as a mirror to his own society . Best known examples of
imaginary voyages are Thomas More's Utopia (1515), Francis Godwin's The Man
in the Moone (1638) and Jonathan wift's Gulliver's Travels (1726) .
ince the authors of these novels describe a philosophically ideal world, with
ideal social relations, ideal rulers and an ideal religion, the moment they give a
sketch of the language used in this society this turns out to be an ideal language
automatically. uch an ideal language could resemble Chinese with its presupposed universal real characters or was believed to be a reflection of the language
spoken before Babel, the `lingua adamica', the language given by God to mankind
in which there was a natural relation between words and things denoted by these
words (cf. Cornelius 1965 : 2) . In the works of French authors Denis Veiras d'Alais,
also called Vairasse, and Gabriel de Foigny, published for the first time between
1675 and 1679, one finds examples of ideal languages as they should be spoken
on the `third continent', Australia (cf. Knowlson 1963) .
The French mathematician imon Tyssot de Patot (1655-1738), who taught at
the Athenaeum Illustre in Deventer in the eastern part of the Netherlands, published his Voyages et Aventures de Jacques Massé, Bordeaux 1710 (`Voyages and
Adventures of Jacques Massé'), in which he gave a detailed account of the ideal
language his fictional character Massé had come across during his wanderings in
and around outh Africa (cf. Knowlson 1963). In the same period (1708) Hendrick meeks published a novel titled Beschryvinge van het magtig Koning~yk Krinke
Kesmes, Zynde een groot, en veele kleindere Eilanden daar aan horende; Maakende to amen
een gedeelte van het onbekende Zuidland. to Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn,1708
(`Description of the mighty Kingdom of Krinke Kesmes, being one big (sic!), and
many smaller Islands connected with it ; together constituting a part of the unknown
outhland .') This novel is `one of the few imaginary voyages produced by Holland
to have gained a measure of international recognition . This is because of the narrative of the El Ho, which is inserted into it, and which, according to Lucius L .
Hubbard, was the model for Robinson Crusoe .' (Hamans 1980 : 1225) . meeks
produces word lists of the language of Krinke Kesmes, that suggest a philosophical or logical classification (Hamans 1980 : 1226), a system which have been
used by artificial language planners of the 17th century more often (cf . the works
of Dalgarno, Wilkins and Leibniz (Maat 1999)) .
Although imaginary voyages do not describe a real world, the aim of the authors
of this kind of fantasy novels is similar to that of Olfert Dapper and other early
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anthropologists . Besides entertainment they offer their public information about
different cultures and ideas, more or less real in the case of the Dapper school and
utopian in the case of the imaginary voyages, but both groups of authors want to
teach their readership that there may be more than one view on the world . These
two types of books definitely belong to the times of Enlightenment in which philosophers and authors started to protest against a system of fixed and unchangeable
values and promoted a possible multitude of views on the world . 3 Needless to
say, this does not imply that the other opinions are necessarily seen as equal to
one's own ideas.
2 .3 . Walks
The travelogue, as it came up around 1800, shares some characteristics with the
genres discussed so far - usually the narrative can also be seen as an early anthropological account, since it presents information on the history, the folklore, the
mythology, the customs, the nature, the agriculture, the monuments, the national
character and the language of the region visited - but one should not underestimate the influence the new Romantic era had on the popularity of the genre . 4
The German Wanderlust, one of the characteristics of the Romantic period,
together with the walking habits of the English Lake Poets made walking and the
written reports thereof very popular . Because of the maximum walking distances
these accounts usually do not deal with foreign and remote countries, but with
neighbouring often obscure, rural regions . The countryside is the region to explore,
just as Wordsworth (1770-1850) and Coleridge (1777-1834) did in the Lake District.
Normally the authors are not scientists or scholars but dilettantes, although the results of their work may have a certain scholarly importance . 5
Walking and taking notes of one's experiences became a fashion for young men
of the leisure classes in the first half of the 19th century. The best known Dutch
account of such a walking tour is that of the later lawyer, politician and author
Jacob van Lennep (1802-1868) . In the summer of 1823 he and his fellow young
aristocrat and Leyden student Dirk van Hogendorp (1797-1845) hiked through
major swaths of the Netherlands . Both kept a diary. Van Lennep's has been published long after his death twice (1943 & 2000) . His diary finally became popular
through a television series `De Zomer van 1823 '(`The summer of 1823'), based
on Van Lennep's account and broadcasted in 2000 . 6
3 Olfert Dapper was a contemporary and fellow-townsman of pinoza (1632-1677) .
4 According to Dekker (1995 : 228) the practice of writing travel accounts only became widespread
after about 1750 .
5 Baggerman (210: 68) describes how military men and ministers of the Dutch Reformed Church
were by far the most prolific authors of ego-documents till 1900 . Travel journals are seen as a
subgenre of ego-documents . Hanewinckel, the author under discussion here, was a minister of the
Dutch Reformed Church .
6 For details of this TV series and the book publication see: www .jacobvanlennep .nl
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2.4 . Published accounts
However, not all travel stories had to wait till the 20th and 21 th century before they
were published . The Amsterdam Mennonite bookkeeper, preacher and poet Claas
Bruin (1671-1732) published two travel books in poetry Kleefrche en ZuidHollandsche
arcadia (1714) (`Arcadia to Cleves and through the province of outh-Holland')
and Noordhollandse Arleadia (1732) (`North Holland Arcadia') . One of the companions of Bruin, Gerrit choemaker (1692-1736) and his father Andries choemaker
(1660-1735) were also very keen on travelling and reported their findings in private unpublished journals that they richly illustrated . (Koikman n.d .)
Adriaan van Willigen (1766-1841), a revolutionary who became a royalist in
the course of his life, travelled to France after he had given up his administrative
positions in revolutionary Brabant and published extensive volumes about these
trips in 1 805 and 1 806 Reide door Frankrijk, in gemeendame brieven (`Journey through
France, in familiar letters') and Parijs, in den aanvang van de negentiende eeuw (`Paris in
the beginning of the 19th century') . Later in his life he published travel journals
about his trips to witzerland, Austria and Italy (1811), to England (1824) and
Germany (1829) (Vander Heijden and anders 2010) . Van der Willigen travelled
by carriage, whereas Hanewinckel walked .
2.5 . Dilettantes
In a recent publication on an estate in the province of Gelderland (Huijser 2011)
a few walking dilettantes and their publications have been discussed . For instance
the travelogues of Rev . Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) (Gietman 2002 : 5961), still known for his campaigns against prostitution and alcoholism, were well
received. Heldring, who also published texts in his native dialect of the Liemers, a
region in south-eastern part of the province of Gelderland, bounded by the German
border and the rivers Rhine, Lower Rhine, IJssel and Oude IJssel, in the Geldersche
Volksalmanak between 1835 and 1847, was a very prolific writer and walker,
especially through the countryside of the province Gelderland. His publications
include travel and walking stories such as : De Natuur en de Mensch of levensbeschouwingen van pachter Gerhard op ene wandelingen met neef Jonas (1834) (`The Nature and
the Man or philosophies of live by tenant Gerard on his walks with cousin Jonas'),
Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Aomeinsche oudheden, legenden en . (1838-1848)
(Walks in order to trace Batavian and Roman antiquities, legends etc.') and Opmerkingen op een reis langs den Rijn (1847) (`Remarks made on a journey along the Rhine') .
Another walker and writer from the same period is Derk Buddingh (1800-1874) .
Budding also originated from the Betuwe, likewise in Gelderland, but spent most
of his time in the province of Zuid-Holland, where he ended as professor of Ger7 In Zetten, province of Gelderland and near Hemmen the little place where Rev. Heldring held his incumbency, there still is an institution for youth welfare founded by O .G . I-Teldring and named after him .
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man and geography at the Royal Engineering Academy at Delft, near the Hague
(Molhuysen and Blok 1911 : 510) . Budding, who was one of the first to publish a
literary history of the Netherlands (1825) was a very productive author . His bibliography includes more than 100 titles, among which Beschryving van Zuid-Holland
(1845) (`Description of outh Holland'), Wandelingen door de Betuwe ter opsporing van
Germaansche, Bataafsche en Romeinse oudheden (1854-1860) (Walks through the Betuwe
in order to trace Germanic, Batavian and Roman antiquities') and Nieuwe wandelingen in de Betuwe (1865) (`New walks in the Betuwe') .
2.6. More walks
Adriaan taalraven Engelen (1804-1890), educator, lawyer, conservative politician
and poet, started walking when he was still a student at Groningen University,
since he wanted to fight his disposition for corpulence (Huijser 2011 : 65) . After
graduation he continued this habit and traveled through Belgium, France, Germany
and his native province Gelderland . The observations made during his walks
found their expression in Engelen's several travelogues, which he decorated with
digressions on history, folklore and literature . Among Engelen's publications one
finds (Frederiks and van den Branden 1888-1891 : 235/6) : Reistochjen naar en door
een gedeelte van Franknjk en verblijf in de hoofdstad (1835) (` hort journey through a
part of France and sojourn in the capital'), Wandelingen door Brussel en een gedeelte van
België (1836) (Walks through Brussels and a part of Belgium'), Reistaferelen, historische
herinneringen en volksoverleveringen (1837) (`Travel tableaus, historical memories and
popular legends'), Reistochjes door een gedeelte van Duitschland (1838) (` hort journeys
through a part of Germany'), Wandelingen door Gelderland en aangrenzende Noord
Brabantsche, Limburgsche en Pruisische gewesten (1846) (Walks through Gelderland and
the neighbouring regions of North Brabant, Limburg and Prussia'), Wandelingen
door Champagne en aangrenzende gewesten in de lente van 1854, roetgeschiedkundige en letterkundige aantekeningen (1855) (Walks through Champagne and neighbouring regions
in the spring of 1854, with historical and literary notes') .
Although some of the titles of Engelen's travelogues suggest that the books
contain touristic information only - in a way this genre may be seen as predecessor of the guide books as made popular by the German publisher Karl Baedeker
(1801-1859) - Engelen did not deviate from the main character of the genre . His
works, just as those of Buddingh, Heldring, Hanewinckel and many other 19th
century traveler authors, may be seen as works of early dilettante anthropologists .
The only difference between Hanewinckel 8 and his colleagues is that Hanewinckel's first three travelogues are meant as political pamphlets at the same time .
Besides his historical, anthropological, geological, biological and linguistic obser8 Moreover Hanewinckel was one of the first to publish travelogues in Dutch . His first three books
preceded the popularity of the genre by a few decades . His first two book still belong to the popular 18th century genre of the epistolary novels as well .
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vations he presents arguments against the granting of equal rights to the Roman
Catholics in this province, since they were still very backward according to his
opinion . . His partisan account tries not only to inform but also to convince the
readership . In this respect Hanewinckel's work resembles the genre of the imaginary voyages, which is also characterized by its persuasiveness .
2.7. Manuscripts
In the year Hanewinckel published his first travelogue, 1799, at least another 13
travel journals were produced . Lindeman, cherf and Dekker (1994) list two manuscripts written in French, one in French and Dutch, the rest in Dutch only . Popular
destinations were Germany, where two people visited Goethe, Brabant, Gelderland,
Belgium and the German border region, especially Cleves . 9 Most of these 13 manuscripts are limited in size . However, two manuscripts are voluminous : the one by
Rutger Metelerkamp (1772-1836), a politician who was an adversary of the new republican regime and who travelled extensively through the rest of Europe during
his exile. His manuscript comprises more than 1450 pages, from which Metelerkamp made a condensed book publication in two volumes later : De toestand van Nederland in vergelijking gebracht met die van enige andere landen in Europa (Rotterdam 1805)
(`The state of the Netherlands compared to that of a few other countries in Europe') . The other extensive manuscript is by Jan Hendrik van winden (1746-1823),
mathematician and philosopher who was sent to Paris by the government to take
part in a conference on the standardiz ation of measures and weights .
None of manuscripts these manuscripts, except in a way Metelerkamp's, seem
to be intended for publication, although the authors sometimes address a readership which is bigger than that of the own eyes only, which is not unusual for egodocuments : `most nineteenth-century writers ( . . .) did not choose to write an egodocument `for myself alone' (Baggerman 2002:163) but for their relatives, friends,
principals or even offspring. This makes a difference with Hanewinckel's writings .
He writes for an audience that he wants to inform about a lesser known region and
that he wants to convince of his religio-political ideas .
2.8. Outside the Netherlands
Travelogues are not an exclusive Dutch phenomenon. In other cultures and languages one finds informative travel journals as well . To give only two examples :
the son of the German-Russian playwright and diplomat August von Kotzebue,
Moritz von Kotzebue (1789-1861) kept an illustrated journal when he was on a
mission to Persia in the cortège of a Russian ambassador in 1817. He sent the
9 Although Cleves did not belong to what became the kingdom of the Netherlands in 1813, the town
was not seen as part of a foreign culture . Till the end of the 19" century the language of preaching was
Dutch in the churches of Cleves Q .W .Muller 1932 : 86) .
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journal to his father in Germany where the travelogue was published in Weimar
in 1819 and again in 1825 . Translations into Dutch (1819), French and English
(also 1819) and Polish (1821) show how popular the genre was .
The great-grandfather of the linguist Ferdinand de aussure (1857-1913), the
wiss aristocrat Horace-Bénédict de aussure (1740-1799), published a four-volume
Voyages dans les Apes (1779-1796) (`Voyages through the Alps'), the first travel account describing mountains . This work, which was meant for a big audience, `is
much more than the travel account its title would suggest . It is also the record of
his wide-ranging scientific discoveries, and it brought about the aesthetic revolution that led first monied, then the middle classes of all nations to look upon the
Alps as the Palaces of Nature and `the playground of Europe'( . . .)'. (Joseph 2012 :
16) . It was with de aussure's Voyages dans les Apes that the interest in the Alps
and in alpine sports started .

3. Author
Although the author of the three books on the Meierij remains anonymous, his
name has been unveiled. According to the relevant literature the anonymous author
of these three books should be Rev . tephanus Hanewinckel (1766-1856) . Recently Meijneke (2009) was even able to prove that Hanewinckel must be the
author. He found notebooks, in which Hanewinckel kept records of his walks
and of the books he read. Passages from these notebooks turned out to have
been used as copy for the three books published by A .B . aakes (1768-1856)
(Meijneke 2009 : 63) .
Meijneke (2009), whose study consists of an edition of the three books mentioned here preceded by a comprehensive introduction, adds two appendixes by
Hanewinckel to his edition ; one about the inscriptions on the bell of the village
Nuenen in the Meierij where Hanewinckel was born . The other text contains the
verses of and commentary upon an anti-Catholic song written by Jews from Tongelre, a village not far from Eindhoven . This text was published in a religious history of the Netherlands in 1844 for the first time and has been contributed to
this history `by Rev. . Hanewinckel'.
Moreover, Meijneke (2009) adds a fourth anonymous book publication Mine
Mandelingen van Vroegere Jaren, ter bevordering van ~edeljk nut en godsdienstige stichting

Walks from Earlier Years, published for the advancement of moral
benefit and religious edification') . This booklet was published in 1850 by A .F .G.
de Pineda, printer and publisher in Heusden, a small town in the province of North
Brabant . This travelogue in letters does not restrict itself to the Meierij . The
walking vicar visited other parts of the province of North Brabant as well as
some neighbouring and German border regions . Meijneke (2009 : 393) has good
arguments to claim that Hanewinckel is the author of this book too . The most
uitgegeven (`My
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convincing argument comes from an inscription by Hanewinckel's daughter in a
copy of this book which has been found in the legacy of tephanus Hanewinckel .
The inscription by Hanewinckel's daughter Christina says that the book was
written by her father.
The last few pages of Meijneke's study contain an unpublished version of the
Parable of the Prodigal on, `translated' in the dialect of the Meierij by Rev. .
Hanewinckel . Meijneke found the manuscript with the name of the author on
top of it in the papers tephanus Hanewinckel left behind and which were in the
hands of the family till recently. 1o
This `translation' shows Hanewinckel's interest in the regional dialects of the
Meierij clearly and it is this curiosity which will be discussed here. But before turning to Hanewinckel's linguistic observations a few words should be said about
Hanewinckel himself and later on about the fashion of producing dialect versions
of the Parable of the Prodigal on.
3.1. tephanus Hanewinckel
Hanewinckel (1766-1856) was born in the Meierij in the village of Nuenen as son
of a Protestant minister. tephanus Hanewinckel became a minister himself in 1790
and held several incumbencies, mostly in North Brabant, but also in Oost-Graftdijk, north of Amsterdam, and in the Frisian villages of Warns and charl (18111818) .11 From 1818 till the end of his ecclesiastical career in 1841 he served the
congregation of Ravenstein, a small town in the North-east of the province of
North Brabant. One of his sons succeeded him as minister of Ravenstein . Hanewinckel died in Ravenstein on the 15th of December 1856 . Hanewinckel wrote
his first three books on the Meierij when he lived outside North Brabant in Oost
Graftdijk,1798-1802 .
When Hanewinckel received his first call as minister in 1790 the Calvinist church
was still the privileged church of the Netherlands, also in predominantly Roman
Catholic North Brabant. A few years later, 1795, the French revolution arrived in
the Netherlands and the egalitarian ideas promoted by the then modern times put
an end to the favored position of the Calvinist church . Although it took more than
half a century (1853) before the Roman Catholic church was allowed to install
bishops in the Netherlands officially, Roman Catholics and Jews were granted
equal rights from the new government of the Batavian Republic (1795-1806)
almost immediately . These new civil rights for Roman Catholics of course created

Due to the efforts of Meijneke the documents are now in the Archives of the Province of North
Brabant in 's-Hertogenbosch (BFIIC) .
11 This fact confirms Baggerman's conclusion (2010 : 68) that most of the authors of ego-documents
written before 1900 belonged to the military or clergy .
10
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serious problems in the cities and villages of North Brabant, 12 where they had
been second-rate citizens so far . Roman Catholic congregations claimed churches
back from the Calvinists that had been confiscated in the second half of the 16th
century, which was seen by Hanewinckel as evidence for the sneaky character of
the Roman Catholics .
In addition, Roman Catholics set their sight on the jobs, official positions and
administrative seats which had been reserved for adherents of the established
church so far . Moreover, the new Republic stopped paying the salary of the Calvinist ministers . No wonder that the leaders of the Protestants protested and tried
to boycott the new rulings .
Furthermore, Protestants such as Hanewinckel looked down at the intellectual
level of the majority of Roman Catholics . ince most of the Roman Catholics, especially in the southern provinces of North Brabant and Limburg, belonged to lower
social classes, that had no or only very little possibility to receive schooling, the
Roman Catholics of these regions were still seen by people such as Hanewinckel
as being quite backward. Nevertheless these Roman Catholics claimed their newly
granted civil rights and that is why Protestants such as Hanewinckel became
anxious and concerned . This may explain why Hanewinckel's writings are full of
vehement anti-papist remarks, for which his works are still well known .
However, Hanewinckel's books show that he had more than only ideological
interests . He notices what one could see and hear while walking through the Meierij . o he reports about the flora and fauna, about monuments, about the trades
and handicrafts of the inhabitants, about the history and mythology and about the
language of the region . Hanewinckel shows to be an early anthropologist, just as
most of his predecessors and colleague-authors of travelogues .

4. Dialect observations
`The description of the dialects of North Brabant starts with the Rein door de Major] van 's-Hertogenbosch in den jaare 1798-1799 by Rev . Hanewinckel,' wanenberg
& Brok (2008 : 57) claim . However, what wanenberg & Brok call one publication
from 1798-1799 consists of the two separate books mentioned before, the Rein in
den Jaare 1798 (`Voyage of 1798') and Tweede Rei~e door de Majonj van 's-Hertogenbosch
in den Jaare 1799 (`second Voyage of 1799') . Hanewinckel does not mention linguistic questions in his third and fourth book on the Meijerij or in his numerous
other publications .

12

Till 1795 the southern provinces of North Brabant and Limburg were a kind on internal colonies
of the Dutch Republic . The two regions were called `generaliteitslanden', regions without an own
sovereignty or autonomy as all the other Dutch provinces enjoyed, but under the direct government and jurisdiction of the General tates. One of the reason for their inferior status was the
overwhelmingly Roman Catholic background of these regions .
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Although Hanewinckel is the first to publish dialect phenomena of eastern North
Brabant (de Meijerij) and to comment upon the linguistic situation of this region,
he is not the first to collect dialect data of this region. That was, as far as we know,
Jan Louis Verster, Abrz. (1745-1814) (Weijnen 2009 :1), a lawyer from 's-Hertogenbosch (Van der Aa 1876 : 200) . Verster collected dialect words from the Meierij
for a dictionary planned by a learned literary society from Leiden, Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde . The dictionary never was published, but the two lists
drafted by Verster (1776 and 1781) are still in the library of the Maatschappij .13 In
1968 Heeroma published Verster's wordlists (Heeroma 1968) .
In his `Voyages' Hanewinckel comments upon the different dialects of the
Meierij and of neighbouring regions, he presents wordlists and offers expressions,
special jargon words and etymologies of place names in the narrative incidentally .
His comments on the language of the Meierij are not very favourable. `It is a
very rude language and the dialect of Helmond is incomprehensible for someone
from the province of Holland .' (Meijneke 2009:176, Voyage 1798: 76) .
On the other hand, the dialects of the Meierij have certain qualities, according
to Hanewinckel : `Nowhere one finds more different dialects than in the Meierij . I
believe that the study of these dialects may reveal to us many old words, which
have become obsolete elsewhere .' (Meijneke 2009:176, Voyage 1798 : 76) .
At the same time, the dialects of the Meierij show the influence of language
contact : `The language of the Meierij is a mishmash of High German, Dutch and
the plain dialect of the Meierij . One even finds French and Latin words in it, such
as labeuren `to work' : from the Latin Laborare, just as laar meaning home or residence
from Latin Lar. Others explain Lar as originating from plain Celtic .'(Meijneke 2009:
281, econd Voyage 1799 :105) .
Especially the dialect of Helmond horrifies Hanewinckel: `People call the inhabitants of Helmond Cats mockingly . There is no mistaking that they bear this
name because of the ugliness of their language, which resembles meowing very
much when one hears a crowd talking from a distance .' (Meijneke 2009: 265,
econd Voyage 1799 : 74) .
Hanewinckel has a good ear for dialect differences and notices the essential
difference between the dialects of the Meierij and the dialect of Budel, in the
outh-east of the province : `the people of Budel have a special pronunciation or
accent, which is very different from the other people living in the Meierij .' (Meijneke 2009 : 248, econd Voyage 1799: 43) . Hanewinckel is completely right . The
dialect of Budel links up with the dialects of Limburg (Weijen 2009 : 12/3, wanenberg & Brok 2008: 7/8) and Hanewinckel was the first to notice this .

This library is now part of Leiden University Library . Verster's lists are known as `manuscript 130'
Weijnen (2009 :1) and Heeroma (1968: 8-10) present a survey of the adventures of this manuscript .
13
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5 . Wordlists
Hanewinckel presents four extensive word lists, from which only a very few words
made their way into the dialect literature (Weijnen 2009 : 1 and wanenberg &
Brok 2008 : 57) . The first three lists are presented in Appendix 1 . In these lists
Hanewinckel presents dialect words from the Meijerij and the Dutch equivalents .
The fourth word list is of a different kind. It is a list of `High German words
which are in use in the Meiereij as well, be it in a corrupted form' (Meinecke 2009 :
280, econd Voyage 1799: 103) . This list may be found in Appendix 2. In this list
Hanewinckel presents first the `original' High German form, subsequently the `loanword' as it is in use in the dialects of the Meierij and finally the Dutch equivalent.
From these examples it will be clear that Hanewinckel discussed absolutely
anything, without a defined system . He produces for instance phonologically and
morphologically interesting examples, words which may have been borrowed from
French and words which are typical for eastern Dutch dialects and obsolete forms .
A few examples, each followed by an explanation, may show how different Hanewinckel's observations are . :
(a) phonology 14 :
docht, `virtue', with vowel shortening 15 from Middle Dutch doged (German Tugenr)
geboert, `neigbour', instead of standard Dutch (ge)buur,geboertkept the original long [u] 16
haer, `here' probably with [£], instead of standard Dutch hier
his, `hot', with vowel shortening from Old Dutch heit (German heist
hood, `head', with final cluster simplification from hoofd
tocht, `soft', for zacht
(b) morphology:
geeten,`eaten', instead of standard Dutch gegeten
(c) clitization:
dedi,`did he', for deed + hij
hadder, `had + there', from had + er
(d) borrowings from (Old) French
ayes, `false', from Old French avers, again with final cluster simplification
katwig, `awful', a derivation from the noun kat Compare Old French cait
?risoner of war'
teller, `plate', from Old French tailleor17

14
For historical and etymological data concerning the following words see Philippa a .o. (2003-2009)
and www.etymologiebank.nl
15 Vowel shortening is one of the two typical features for these dialects ( wanenberg & Brok 2008:
12/3 and Weijnen 2009:14) . The other characteristic feature is i-Umlaut .
16 The symbol
oe signifies [u] . This [u] form is remarkable here, since normally [u] has become [y] in
these dialects, which changed into a diphthong ui [oey] during the process of Dutch diphthongization, except before -r. o, gebuurt would have been the expected form .
17 With i-Umlaut, which is one of the characteristic features of the dialects of the Meierij in comparison with the more western dialects of the province of North Brabant ( wanenberg & Brok
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(e) typically eastern forms
door, `fool', cf. German Tor
hefel, `yeast', cf. German Heft
klot, `clod', cf. German Klof.' 8
vaargin, `drive', cf. German fahren
veemen, `thread', `cf. German noun Faden19
(f) obsolete words 20
goor, `swampy', now only known in place names such as Goor (eastern part of the
Netherlands) and Goirle (near Tilburg in the province of North Brabant)
kallen, `talk', verb, cf. English call
luiken, `close', verb, similar to German lachen, with original Middle Dutch long [y]
followed by the standard process of Dutch diphthongization
schoen, `rain shower', similar to German chauer and English shower
scheper, `shepherd', derived from schaap `sheep'21
vorst, `ridge', related to German First
kuis, `club', from Middle Dutch case, also with original Middle Dutch long [y] and
subsequent diphthongization
These data may show already how interesting Hanewinckel's early linguistic observations are, especially for the study of the dialects of the eastern part of North
Brabant, but his most important contribution to Dutch dialectology is his version
of the Parable of the Prodigal on.

6 . The Prodigal on
6 .1 . Le Brigant
Hanewinckel was not the first to use the Parable of the Prodigal on for dialect
study. In his days it became common practice, just as the Lord's Prayer used to
be the traditional sample text for comparative linguistics till the beginning of the
19th century . The best known collection of the Lord's Prayer is the linguistic
compilation by Conrad Gessner (1516-1565) Mithridate (1555) (Colombat and
Peters 2009), in which 130 individual languages are described and 29 translations
of the Lord's Prayer are presented . This practice of comparing languages by
means of the Lord's Prayer culminated in a similar project by Johann Christoph
Adelung (1732-1806), finished by Johann everin Vater (1782-1784), also called
2008 : 12/3 and Weijnen 2009 : 14) Telder also shows d-insertion [teller -' teler], just as in Dutch
diender, `cop', from the verb `dienen', `serve', [diener ' diender] (cf. Booij 1995 : 73-75) .
18 Klot originates from a Middle Dutch form kloot or klote, with long [o] . o vowel shortening must
have applied here.
19 Again with i-Umlat .
20 By `obsolete' is meant that the forms have disappeared by now from standard Dutch and the dialects of the region completely.
21 With i-Umlaut .
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Mithridates and published in four volumes between 1806 and 1817 in which they
collected the `Vater Unser' in `bey nahe fiinfhundert prachen and Mundarten'
(`almost five hundred languages and dialects') (Kayser 2005 : 76) .
It was the French lawyer Jacques Le Brigant (1720-1804), one of the first celtomaniacs, who started the new tradition of using the Parable of the Prodigal on
as a sample text for comparative use (Brok 1998 : 13 and choltmeijer 1999 : 35) .
Le Brigant believed that his mother tongue, Breton, was the protolanguage of all
languages and therefore an easy vehicle to understand all languages . A contemporary of Le Brigant and colleague celtophile Nicolas de Bonneville (1791) called
him a 'Bas-Breton qui retrouvait toutes les langues dans sa langue' (`person from
Lower-Brittany who found back all other languages in his own') and claimed that
Le Brigant's findings were not far removed from the truth (Guiomar 1992 : 64/65) .
In 1779 Le Brigant published a booklet in which he presented examples of texts
in Breton next to the French version, followed by a Breton-French glossary of
seven pages . Among the texts one finds animal fables such as `Un Loup et un
Agneau' (`A Wolf and a Lamb'), `Un Lion allant à la chasse avec dautres bêtes'
(`A Lion going out hunting together with other animals') and the `Parabole de
l'Enfant Prodigue' (`Parable of the Prodigal on') from Luke 15:11-32 22 (Le Brigant 1779 : 45, 47 and 49) and the Breton version of the same text called `Ar Mab
Prodig' (1779 : 44, 46 and 48) .
6 .2 . Coquebert's survey
Apparently Le Brigant's initiative became so well known that Charles Etienne
Coquebert de Monbret (1755-1831), the head of the tatistical office of the Ministry of the Interior of the First French Empire, used the same sample text for
the survey (1806-1812) he and his son Eugène (1785-1849) conducted by order
of the Emperor (Brunot 1927 : 525-530) .23 The aim of this enquiry was `to know
the dialects used in their portion of territory and so to be able to draw the limits
of French in relationship to different languages, such as Flemish, Breton, Basque,
Catalan, Italian, Germanic Alsatian and German' (Zantedeschi 2010-12 : 3) . ince
Napoleon was interested in the precise demographic and thus linguistic situation
of the whole empire, all the 130 prefects and their collaborators had to answer

22

Le Brigant incorrectly refers to Luc. c.13, v.11-32.
Le Brigant was active in 1'Académie Celtique (1804-1812) . In his Essai d'un Travail sur la Géographie
de la Langue Franfaise (1806) Coquebert de Montbret discusses the then situation of Breton in detail,
which makes it most likely that he knew Le Brigant's work. On the basis of the results of his enquiry and of his statistic data Cocquebert was the first to draw an exact map of the French-Breton
language border. He estimated the number of Breton speakers at 995 .558 on a population of
1 .385.936 inhabitants (Abalain 1998 : 112) . Coquebert, who has been French representative for
maritime and commercial affairs in Dublin from 1789-1793, had a certain interest in Celtic matters as
appears from his `Impressions of Galway City and County in the Year 1791' (cf. Ni Chinnéide 1952) .
23

238

Camiel Hamans

the enquiry. The results of the Dutch part24 of the enquiry were lost till recently
and were only published a few years ago (Bakker and Kruijsen 2007) . ince North
Brabant still belonged to the Batavian Republic and not yet to the French Empire
when Coquebert de Montbret commissioned the enquiry, there are no dialect
samples of the Meierij in the material of Coquebert . Coquebert's survey was
published by his son Eugène in 1831, in which publication he presented a collection of hundred different versions of the Parable of the Prodigal on.
Coquebert's initiative did not stop at the boarders of the French empire . Franz
Joseph taldec (1957-1833), a Roman Catholic priest with an interest in education,
felt stimulated by the invitation of the French Ministry of Interior and collected
73 wiss dialect samples of the Prodigal on in Die Landensprache der chwei~ (`The
wiss national languages') (1819) (Kaiser 2005 : 76). Jacob Grimm was well informed about tadler's work (Bigler n.d.) . o his work became noticed outside witzerland as well . No wonder that Johan Winkler (1874), one of the pioneers of
Dutch dialectology, referred to tadler's `excellent' work of 1819 and used his
work as a model, when he published his collection of 186 Dutch, Low German
and Frisian versions of the Parable of the Pro digal on: Algemeen Nederduits en
Friesch Dialecticon (`General Low German and Frisian Dialect Idioticon') . 25 Winkler's survey became the starting point for the comparative study of Dutch dialects
(Brok 1998 : 13) . That is why the Dialecticon inspired later dialectologists to repeat
Winkler's enquiry ( choltmeijer 1999: 96-132 and The new Winkler) . o far 83
new `translations' of the Parable have been collected .
In Flanders Jan Frans Willems (1793-1846), the father of the Flemish Movement,
had already used the Parable of the Prodigal on as a sample text for dialect comparison decades before Winder
. In his journal Begisch Museum he called up his
colleagues dilettante linguists to send in dialect versions of the parable shortly after
the publication of Coquebert's survey of 1831(Willems 1837 : 34-37) . Willems himself started with a version in the Flemish dialect of Brussels (Willems 1837 : 37/38) .
Hanewinckel produced his translation of the Prodigal on when he was minister in the Frisian villages Warns and charl, as is written on top of the manuscript . 2ó Hanewinckel lived and worked in Friesland from 1811-1818 . o it is not
unlikely he might have been inspired by the almost simultaneous French dialect
enquiry of the Coqueberts .

24 18 versions of the Parable of the Prodigal on from Limburg and the neighbouring Rhineland .
According to wanenberg & Brok (2008 : 59) Winkler opted for the Parable since it is one of the
few parts of the Bible written in ordinary language .
26 The location of the manuscript is BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum, the archives
of the Province of North Brabant,1820 Collectie Ilanewinckel, 32 (BHIC 1820-32) .
25
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7. Hanewinckel's Parable of the Prodigal on
Meijneke (2009: 453-454) published Hanewinckel's version for the first time . On
the basis of this edition wanenberg & de Koning (2009 : 36-38) published the
Parable again. Unfortunately there are some divergences between the manuscript
and the published texts .27 Therefore the text will be edited once more in Appendix 3 .
7 .1. Remarks
Hanewinckel's translation of the Parable of the Prodigal on is an interesting text
in which a few peculiarities may attract attention . ome of these forms will be
discussed hereafter . First a few striking rules of his orthographic practice, then
some text corrections and finally a number of more specific linguistic, especially
dialectological features will be analyzed .
7 .2. pelling
As may be clear from this text and the wordlists, Hanewinckel is not always consistent in his spelling .
For instance in the verses 30 and 31 one finds the form hum and hum for the
same third person personal pronoun `him' . The same in the verses 27 en 31, where
Hanewinckel uses toe hum and toe hum `to him' without making any grammatical or
lexical difference. Also the spelling hey (vs . 12) and hey (vs . 32) both for `he' show
a certain inconsistency, at least in modern eyes .
Another curious spelling is heemmel (vs . 18 and 21) `heaven', whereas in the
wordlist Hanewinckel writes hemelen ((Meinecke 2009 : 204, Voyage 1798 : 125), a
verb derived from hemel, `heaven' . However there may be an explanation for this
difference. In the years when Hanewinckel wrote his works there was not yet an
official Dutch orthography . There was even quite some discussion about which
orthographic rules to use .
In the wordlist Hanewinckel uses the now standard Dutch spelling rule, which
says that a tensed vowel in open syllable will be symbolized by one letter only, so
e, a and o instead of ee, as and oo (as in closed syllables) . As a consequence there is
no doubling of consonants at the syllable boundary, so zomer `summer' and not
~ommer, since this last consonant spelling would symbolize that the preceding
vowel is a lax o [oj . Another potential rule was not to simplify the symbols for a
tensed vowel, so to keep ee etc. ome authors subsequently doubled the symbols
for consonants at the syllable boundary in this case . Hanewinckel follows this practice: ~eekker (vs . 1) `sure', eennen (vs . 16) `his', teeggen (vs . 18) `against' . However,
non consistently: jene (vs . 15) `indefinite article' opposite leevende (vs. 13) `living' .
Moreover Hanewinckel uses the symbols óá, óa and even oá without making any
27 The manuscript contains several crossing-outs. In this edition the final

corrections are presented .
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obvious difference . In Hanewinckel's orthography ,`~', clearly is meant as one
vowel symbol, which he even doubles in instances such as geheajien (vs . 13) `situated' and knc&egs (vs . 22 and 26) `servants' .
7.3. Crossing-outs
Hanewinckel must have revised the manuscript since he introduced a few systematic corrections .
Where we now find the form taeyt `father' as form of address for vader!vajer
(vs.12,18 and 21) Hanewinckel originally wrote vajer. He thus makes a difference
between the normal noun for father and the form of address . As wanenberg &
de Koning (2009 : 38) show a similar form tact or tat still exists in a few villages of
the Meierij .
Another crossing-out is Loon for teun `son' . Originally Hanewinckel did not
make a consequent difference between the singular and the plural . In both cases
he used eun(s) . Later on he corrected the singular into Loon. As a consequence
the text no shows an exceptionless example of i-Umlaut in the plural . 28
A third correction is kallef (vs . 23, 27 and 30) for kaf 'calf' . Here he consequently inserted the two letters le as to make kallef from kalf . Phonologically this
is an instance of epenthesis of a svarabhakti vowel [a] .
7.4. pecial dialect features of the Meierij
The dialects of the Meierij show some special features, as said before : Umlaut
and vowel shortening are most noticeable (Weijnen 2009 : 12-14; wanenberg &
Brok 2008: 12-13 ; choltmeijer 1999: 129) . Both characteristics appear quite often
in this text .
1 . Umlaut (for a map of the different processes of Umlaut in North Brabant see

Weijnen (2009 : 40/1)
a. plural formation: wens (vs . 1) from toon `son' + plural suffix -s (see also note 27) vuet
(vs. 22) from voet `foot' (without a plural suffix) 29
b . diminutive formation: bukske (vs . 29) from bok `male goat'
C.
verbal paradigm: toekomt (vs . 12) instead of Dutch toekomt `belong 3p sg' vuugde (vs.
15) instead of Dutch voegde `joined 3 p . sg'
It is remarkable that Hanewinckel corrected the singular zeun into Loon. Winkler (1874 : part 1,
301/2) discusses the dialects of the Meierij and gives a dialect example from the village Oirschot,
where the singular form appeared to be zeun. However, in Winkler's version of the Parable from
Helmond (Winkler 1874: part 1, 295) one finds Loon just as in Hanewinckel's text . Hanewinckel
considered the dialect of Helmond as belonging to the dialects of the Meierij, as shown before,
although Winkler calls it a dialect from the Peelland, which is a neighbouring region .
29 Theoretically vuet might be singular as well . however, the data for Oirschot and Helmond
presented in Winder (1874: part 1 295 & 302) , voe(w)te and voete show that this is unlikely .
28
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ge~undzgd (vs . 18 and 21) instead of Dutch gekondigd `sinned'
genuumd (vs . 21) instead of Dutchgenoemd `named'
d . lexical Umlaut: verken (vs . 15 and 16) instead of Dutch varken(s) `pigs' errebeier (vs .
17 and 19) instead of Dutch arbeider `worker'.

2. Long vowel shortening
hen (vs. 15) instead of Dutch heen `away'
gekommen (vs . 17) instead of Dutch gekomen `come', past participle
mennen (vs . 18) instead of Dutch min `mine' + case ending
gen (vs. 29) instead of Dutch geen `no'
mak (vs . 19) instead of Dutch maak `make' .

In Hanewinckel's Parable one does not find a form such as vadder `father' with a
short or lax [a], whereas in the Parable form Helmond recorded in 1871 by Rev.
G .J . van Lakerveld vadder is the normal form (text 57 in Winkler 1874: 295-298) .
3 skAA third notorious feature of the dialects of the Meierij, anlautend sk instead of sch,
cannot be found in Hanewinckel's text . However in Winkler (1874, text 59 : 301305 from Oirschot, recorded in 1870 by Rev. H .M.C . van Oosterzee) one finds
skoene (vs. 22) `shoes' where Hanewinckel gives schoeën. For Helmond Winkler
gives schoewn (1874 : 296) .
4. Monophthongifation

Another well known feature of the dialects of the eastern part of North Brabant
is monophthongization of Dutch diphthongs . Examples are :
fee (vs . 12, 21, 27, 29 and 31) for lei `said' . However in verse 17 Hanewinckel
spells ~e j, which suggests a diphthongal final part .
eenne(n) and den (vs . 20, 22 and 13, 15, 20, 25, 28 and 31) for n `his' . Zeenne(n)
originates from a form with case ending. In the example den long vowel shortening must have applied, just as in mennen (vs . I8), discussed above .

5. Diphthongs

5.1 . Because of the first letter symbol j in the indefinite article jen (vs. 11) and jene
(vs. 15), for Dutch `een' or "n' [an], one probably has to assume a rising diphthong
in the onset, which is exceptional for Dutch dialects and currently is disappearing
in the dialects of the Meierij rapidly ( wanenberg & de Koning 2009 : 38) .
5.2 . Falling diphthongs are quite frequent in these dialects, for instance :
DIALECT FORM

DUTCH

DIALECT FORM

DUTCH

tweje (vs . 11)
dijel (vs .12)
goeëd (vs . 12)

twee `two'
deel `part'
goed `goods'

vieël (vs . 20)
wiérd (vs . 21)
klejed (vs . 22)

viel `fell'
waard `worthy'
kleed `garment'
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geheayen (vs. 13)
stuuërde (vs . 15)
broëd (vs . 17)

gelegen `situated' 30
stuurde `sent
brood `bread'

beujes (vs . 28)
dijen (vs . 29)
overtrye (vs . 29)

boos `angry'
dien `serve'
overtreden `broken'

This phenomenon is typical for dialects from the Peel or Peelland, somewhat
south of the Meierij ( wanenberg & de Koning 2009 : 38). 31
5.3 . The same has been said about the open diphthong aay instead of the more
closed standard Dutch diphthong /ei [ , as in verse 13 weggeraayst `left'.
6. Deletion
The dialects of the Peel show deletion of final -t37, which can be found here as well :
ha (vs . 11) for had `had'
hongërsno (vs . 14) for hongersnood `famine'

overvloe (vs . 17) for overvloed `abundance'
me (vs . 20) for met `with' .

6.1 . Final deletion is not restricted to -t . Deletion of -n, f and -k also appear in the
Parable :
gee (vs . 11 and 22) for geef`give'
va (vs . 17) for van `of

hee (vs. 13 and 30) for heef(t) `has'
bie (vs . 29) for kijk `look'

7. Otherfeatures
In some Eastern dialects of North Brabant -nk for ng [ij has been attested . Here
one finds rink (vs . 22) for ring and gink (vs . 15) or gin/ei (vs . 20) for ging and ging hij
`went' and `he went'.
7.1 . A typical eastern nominal plural suffix is -er, as in velder `fields' instead of velden.
8.Other peculiarities
Hanewinckel's parable shows a few more peculiarities which are not specific for
dialects of the Meierij or the Peelland, but may be considered as characteristics of
spoken language such as d-weakening, epenthesis and clitization.
8.1 . D-weaking
The forms vájer and brujer for standard Dutch vader and broeder are typical instances
of d-weakening .
8 .2 . Epenthesis
The intentional correction by Hanewinckel from kalf into kallef `calf has been discussed above . Apparently Hanewinckel wanted to mark the disyllabic character of
this word explicitly .
The dialect form shows also d-weakening, a common process in non-standard and spoken Dutch (see 8.1) .
31 wanenberg & de Koning (2009 : 37) argue that Hanewinckel intended to record the dialect of
the village Zeeland, which is in the south-eastern part of the Meijerij and north of the Peelland . The
argument of wanenberg & de Koning does not stem from dialect data, but from a remark of
Hanewinckel about the dialect of Zeeland.
32 Quite often final -t is spelled with -din Dutch .
30
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In verse 17 he writes tellef for delf `self and errebeyérs for arbeiders `workers'. The
last example shows that a svarabhakti vowel [a] may be inserted word internally as
well . In the two other cases, kalf and delf, insertion took place word finally . Here
this kind of cluster simplification appears to happen at a syllable boundary .
8.3 . Cliti ation
Clitization is very common in the text .
vant (vs . 15) van + het `of + the'
~e ji (vs. 17) dei + hij `said + he'
ginki (vs . 20) ging + hij `went + he'
slagtet (vs. 23) for slacht + het `slaughter + it'

br ngtet (vs . 23) for brengt + het `bring + it'
doeget (vs . 22) for doe + het `put + it'
beyet (vs . 25) for bij + het `near to + the'
ent (vs . 25) for en + het `and + it'

9. Conclusion

From the data presented here and from the analysis given so far it may be clear that
Hanewinckel's version of the Parable of the Prodigal on most likely represents a
dialect version of the Helmond-Peelland region, which is remarkable since Hanewinckel himself did not appreciate this dialect very much, as he testified in his
Voyages (Meijneke 2009 : 76 & 265, Voyage 1798 : 76 and Voyage 1799 : 74) . The
reason might be that this `rude' dialect shows the greatest distance to educated
Dutch .

8. Final Conclusion
The data presented so far lead to the conclusion that it may be worthwhile to check
travelogues systematically, since they sometimes contain linguistic observations
or even specific language and dialect data besides early anthropological remarks.
Moreover sample texts such as the Parable of the Prodigal on, even though
the translations usually go back to a very formal original text33 with very singular
constructions such as reduced clauses with participles, still appear to be useful for
early language and early dialect comparison . In particular where there have been
found several early versions of this sample text recently, dialectology may acquire
a previous history with the help of the Prodigal on.
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Appendix 1
Lists of words from the dialects of the Meierij collected by Hanewinckel (1798 & 1799)
List 1
DIALECT OF 7Th. MEIERIJ

HANEWINCKEL'

ENGLI H

DUTCH EQUIVALENT

al einskens
berg en dag
ederikken
deli
killen
flets
luiken
gelooken
lelijk begaaden
haer

allengs
hoog en laag
herkaauwen
deed hij
koud zijn
laf
sluiten
geslooten
vuil maaken
hier

little by little
firm
ruminate
did he
to be cold, to chill
cowardly
to close
closed
to soil
here

The observations of a voyager
hemelen
ophemelen
men
op en neer
uitsteeken
vaaren
vries
herd
hadden
katijvig
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sterven
opsieren
men `er
heen en weder
uitzonderen
rijden
vorst
herder
had `er
ellendig

to die
to adorn
one + there
there and back, return
to exclude
to drive
frost
shepherd
had+there
awful

(Meinecke 2009 :176, Voyage 1798 : 76)
List 2
DIALECT OF THE MEIERIJ

I IANEWINCKEL'
DUTCH EQUIVALENT

ENGLI H

gaderen
hoeven
goor
schoen
door
weet
wareit
insteeker
doe
deden
broed

vergaderen
behoeven
moerassig
regenbui
gek
kennis
waarheid
oorblaazer
toen
deed `er
broedsel

to gather
to need
swampy
shower
fool
knowledge
truth
gossipmonger
then
did+there
clutch

(Meinecke 2009: 204, Voyage 1798 :125)
List 3
DIALECT OF THE MEIERIJ

HANEWINCKEL'
DUTCH EQUIVALENT

ENGLI II

ayes
beduiden
bedwaak
bestaden
bézegen
dochten
doode
geboeren, geboert
gedaan
geeten
geraadzaam
gezien
heeten liechen
hem vieren
hood

verkeerd
verklaaren
dwang
ten koste leggen
gebruiken
deugden
lijk
dorplieden
gemaakt
gegeeten
dat aan te raden is
aangenaam
lochenen
nog vier
hoofd

false, averse
to explain
duress
to put at one's expenses
to use
virtue
dead body
villagers, neighbours
made
eaten
advisable
pleasant
to deny
four of them
head
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kallen
de klink trekken
kudse
kuis
ongezien
over
smeet
taalera
verspreeken
verwaaren
vim
wael
zocht

praten
op de vlucht gaan
knods
knods
onaangenaam
voor, in plaats
flag
naar iets vragen
afspreeken
bewaarera
honderd bosschep stroo
wel
zacht

to talk
to flee
club
club
unpleasant
for
sod
to care, ask
to promise
to save
hundred wisps of straw
well
soft

(Meinecke 2009 : 280, econd Voyage 1799:102/3)

Appendix 2
Last of ¶[iIigh German words which are in use in the Meierz, be it in a corrupted form,

collected by Hanewinckel (1799)
HIGH GERMAN

DIALECT MEIERIJ

ausbedingen
uitbedingen
ausbescheiden
uitbescheiden
aus der art schlagers uit den aart slaan
auswintem
uitwinteren
bahr
baar
bommelis
bommelen
dienlich
dienlijk
veemen
fádemen
forst
vorst
gelehrig
geleerig
gelispel
gelispel
hammeers
hameren
hevel
hefel
his
heist
hint
hert
klack
klak
kletteren
klettern
klos
klos
knuffelra
knuffelen
knuuzen
knutschen
liederlich
liederlijk
loeder
luder
lummel
lummel
Tulle
lul
lompendhond
lumpenhund

DUTCH

ENGLI H

voorbedingen
uitgezonderd
ontáarten
overwinteren
doodenbaar
slingeren
dienstig
een draad in de naald doen
nok van een huis
leerzaam
geruisch
met den hamer slaan
zuurdeeg
heet
herder
vlek
klimmen
kluit
drukken, kneuzen
kneuzen
losbandig
ligtmis, straathoer
slechthoofd
pijpkan
schobjak

conditions
except
to deprave
to hibernate
bit
to swing
useful
to thread
ridge
informative
whispering
to hammer
yeast
hot
shepherd
spot
to climb
clod
to bruise, bump
to bruise
loose
rake
lump
pipe
scoundrel
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reche
rechen
rock
sabbern
schabsel
schafer
scharren
schlecht
schob
schwëtzer
sumpfig
teller
tenue
thor
triesachen
tummelicht
wammes
weiher
winde

reek
reeken
ruk
sabberen
schapsel
scheper
scharren
slecht
schob
zwetzer
sompig
teldec
den
door
triezakken
dommelig
wammes
wijër
wind

herk, rijf
herken
hort, stoot
zeveren
schraapsel
schaapherder
scharrelen
eenvoudig
schoof
snapper
moerassig
tafelbord
dorschvloer
dwaas
afrossen
duizelig
wambuis
vijver
dommekracht

rake, fork
to rake
jerk
to drivel
scrapings
shepherd
to scrape
simple
sheaf
boaster
boggy
plate
threshing floor
fool
to trash
dizzy
jerkin
pond
jack

(Meinecke 2009 : 280/1, econd Voyage 1799:103-5)
Appendix 3

The Parable ofthe Prodigal on in the dialect of the Meierij by Hanewinckel, between 1811-1818
Het vertelsel van de verlootte zoon, in het veijftiende kappittel vans evangeli van Lukas, in het Meyjereijs overgezet deur . Hanewinckel, Dommem te Warns en te charl .
Lukas XV .11-32
11 . Jen zeekker mens ha tweeje zeuns
12 . En de joongste van heur zee toe de vajer : Taeyt! gee
mey ët dejel vans goeëd, dat mey toekomt. En hey
deylde heur et goeëd .
13 . En me veul dage er nóá34, de joongste zoon alles bey me
kander vergaiërd hebbende, is weggeraayst in jen wyd
gelxieyen land, en hee dóár zen goeëd deurgebróágt, leevende overdóádig .
14. En als hey alles vertejërd ha, worden jene gróátte hongërsno on detzelfsste land, en hey begost gebrek te leyën .
15. En hey gink hen, en vuugde hum bey jene van
De burgers vans zelfsste land, en die stuuërde hum
op zen land, um de verkes te haijen .
16. En hey way zeennen buik vullen me te spuling,
die de verkes aëten: met nïemend gaf ze hum.
34

The symbols ó and á as found in the manuscript have been represented as á and 6 here .
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17. En tot hum zellefs gekommen zeynde, zeeji : hoe vein errebeyërs van min vajer hebben overvloe van broëd, en ik
vergou van hongër .
18 . Ik zei opstóáën, en to mennen vajer goóáën, en ik zei
toe hum zeggen: Taeyt ik heb gezondigd teeltgen den
heemmei en veer au .
19 . En ik ben the meer wiërd au zoon genuumd te
worde : mak me als jene van auë errebeyërs!
20 . En opstó nde ginki nóá zeennen vajer . En als hey nog wyd
van hum wóás, zag hum zen vajer, en worde me inwendig melleyën beweeêgt; en toelopende vieël hum um
den hals en kuste hum.
21 . En de zoon zee tot hum: Taeyt! Ik heb gezondigd teeltgen den heemmei en veer au, en ben nie meer wiërd
au zoon genuumd te worde.
22. Mer de vajer zee toe zeenne knae egs : braraengt hier
vóáërt het best klejed, en doeget hum óán, en gee
hum jenen rink óán zen hand, en schoeën óán zen voet .
23 . En bróángtet gemest kalief, en slagtet: en lóat
ons aeëten en vrolik zeyn .
24 . Want deze min zoon wóás dooëd, en is weer levend
gewonde, en hey wóas verloorre, en is gevonde . En
ze begoste vrolik te zeyn .
25 . En zen audste zoon wóás in de velden, en als hey
kwó m, en digs beyet huis wóas, keurde hefij het
gezing ent gespeel.
26 . En bey hum geroepen hebbende jene van de knaeaegs,
vróagde : wóa det mogt zeyn.
27 . En deze zee toe hum: au brujer is gekommen, en au
vajer heegget gemest kalief geslagt, omdat hey hum gezond weer gekregen hee .
28. Met hey worde beujes, en wau me ingó n . Zo gink dan
zen vajer en bidde hum .
29. Doch hij antwordde, en zee toe de vajer: kie! Ik diejen
au nau zo veel jóárre, en ik heb noit au gebod overtreyje, en ge het mey noit jen bikske gega we, opdet ik me meyn vriende mogt vrolik zeyn.
30. Mer as deze au zoon gekommen is, die au goeëd me
koene deurgebróagt hee, zo het ge hum et gemeste kalief geslagt.
31 . En hefij zee toe hum: kynd! ge zegt altyd bey me,
en al het meyn is het auë .
32 . Men beheerde dan vrolik en blei] te zeyn, want
deze au brujer woás dooëd, en is weer levend gewonde : en hefij wóás verloorre, en is gevonde .
Eynd.
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De voorlopers van Jac. van Ginnekens taalbiologie 1
Gerrold van der troom
Abstract - From 1925 until his death in October 1945, the Dutch general linguist Jac . van Ginneken
worked on the development of his theory of language biology. This interdisci»bnary theory, in which he
combined historical linguistics and articulatoy phonetics with genetics and anthropology, rested on two
foundations: the articulatoy basis that Van Ginneken thought dijfered from race to race and the so-called
cross-changes or Mendelisms' .
As is demonstrated in this article, Van Ginneken'c ideas that factors such as the structure and form of
the vocal organs, the articulatoy basis, heredity and the differences between human races affect phonetics were
not new: several leading authorities on linguistics hadpropounded these in the first quarter of the last century .
Moreover, around 1900 the well known wedish phonetician Axel Kock and the German Romanist
Eduard Iechssler had linked the articulatoy basis to race and this idea was later embraced by Van Ginneken in his language biology - in itself an attempt to give a non-mystical version of the substratum theory.
In our century once again a new language biology (or biolinguistics) has emerged due to the enormous
progress in moleculargenetics and cognitive neuroscience.

Trefwoorden : biolinguïstiek, taalbiologie, substraat, articulatiebasis, klankverandering, antropologie, rassen, erfelijkheidsleer, genetica, Jac. van Ginneken, Axel Kock, Eduard Wechssler

0. Inleiding
Onlangs is vastgesteld dat in Nederland niemand zich meer om de taalbiologie 2
van de Nijmeegse hoogleraar Jac . van Ginneken .J . (1877-1945) bekommert
(Van der troom 2012: 19). Enkelen hebben in die theorie van Van Ginneken elementen zien opduiken die door de Tweede Wereldoorlog achteraf bezien gevaarlijke trekken leken te hebben gekregen, maar op dat verwijt is al zo'n dertig jaar
geleden in een van de eerste jaargangen van dit jaarboek het nodige afgedongen
(Van der troom 1981 [= 2012, hoofdstuk 2]).
Van Ginneken meende na 1925 met zijn taalbiologie een niet-mystieke versie
van de aloude substraattheorie te hebben ontwikkeld . Voor veranderingen die optreden in een door een volk (of `ras') van een ander volk (of `ras') overgenomen
taal dacht hij een verklaring te hebben gevonden in de verschillen tussen erfelijke
1 Ik dank dr. Ad Fooien, die mij wees op het bestaan van Van Ginnekens werkexemplaar van
Wechssler 1900 (zie hierna paragraaf 8) en mij nadien aanried dit artikel te schrijven als aanvulling
op 2.3, `Voorlopers van de taalbiologie', van mijn proefschrift Van der troom 2012 . Voorts dank
ik dr . Jan Noordegraaf en prof .dr. Theo Janssen en de germaniste dr . imone chroth voor hun
waardevolle opmerkingen bij mijn eerdere conceptartikel .
2 Een eerste kennismaking met `De theorie van Van Ginnekens taalbiologie' biedt
2.4 van Van
der troom 2012, en daarin verder p . 9, 235 en 310-311 .
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anatomische bouw van de articulatieorganen bij wat volgens de toenm alige, vrijwel
algemeen aanvaarde, biologische antropologie (of rassenkunde) mensenrassen
heetten (Van der troom 2012: 216, 312) . De twee pijlers van zijn theorie vormden
enerzijds de erfelijkheidswetten van Mendel en anderzijds de `articulatiebasis' (Van
der troom 2012, § 2.4), door Van Ginneken ondergebracht bij respectievelijk zijn
`algemeens taalbiologie' en zijn `differentiëele taalbiologie' (Van Ginneken 1930 :16
e .v., 23 e .v .) .
Verreweg de meeste taalkundigen achtten en achten Van Ginnekens taalbiologie een merkwaardige theorie, die bovendien als een op zichzelf staand geval
binnen de taalkunde moet worden gezien . Dat dit laatste niet juist is, hoop ik in
deze bijdrage aan te tonen . Want alhoewel Van Ginneken als taalkundige de eerste
was `to recognise the whole possibilities of the genetic approach to language'
(Darlington 1947: 274) en `to make the biological view discussible in the scientific
sense of the word' (Wils 1948 = 1966 : 450), hadden verschillende onderdelen van
zijn verklaring voor de oorzaken van taalveranderingen binnen de vergelijkende
Indo-Germaanse taalwetenschap - slechts één van de vakken die zijn leeropdracht
omvatte - al eerder een rol gespeeld.
In dit artikel wordt geïnventariseerd welke taalkundigen wat in met name het
eerste kwart van de afgelopen eeuw, vaak terloops, hebben geschreven over
elementen die in het volgende kwart van die eeuw in Van Ginnekens taalbiologie
terugkeerden . Vanzelfsprekend is het daarbij niet de bedoeling hier de enorm rijke
taalkundige literatuur uit het begin van de vorige eeuw ook maar in vogelvlucht
weer te geven, want ik wil slechts die aspecten die later in Van Ginnekens taalbiologie een rol spelen voor het voetlicht brengen en daarmee aantonen dat Van
Ginneken niet alleen stond in zijn gedachtes over achtereenvolgens de bouw van
de articulatieorganen ; de `articulatiebasis'; de invloed van respectievelijk efeljkbeid
en van `ras' ; het onderliggende substraat bij taalveranderingen, en ten slotte het verband tussen substraat en ras en dat tussen articulatiebasis en ras. Aan de toenmalige
stand van zaken binnen de bupwetenscbappen die Van Ginneken en anderen ter
beschikking stonden, wordt kort aandacht besteed.

1. Bouw
Al in 1865 meende de sterk door de natuurwetenschappen beïnvloede ta alkundige
August chleicher (1821-1868) : `Die prache ist das durch das Okt wahrnehmbare
ymptom der Thatigkeit eines Complexes materieller Verh~ltnisse in der Bildung
des Gehirns und der prachorgane mit ihren Nerven, Knochen, Muskeln u .s .f.' .
Dit denkbeeld ontleende hij aan de taalkun dige Lorenz Diefenbach (1806-1883),
die het een jaar eerder onder woorden had gebracht ( chleicher 1865 : 8 met noot) .
Hermann Osthoff (1847-1909) schreef in 1879 : `Ver~nderung der prachorgane
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int im allgemeinem die eigentliche Ursache des historischer Lautwandels der
prachen' (Osthoffl879 :16) .
Later, in de twintigste eeuw, meende ook de indogermanist Berthold Delbruck
(1842-1922) dat het `zunachst' voor de hand lag de menselijke ` . prachorgane' verantwoordelijk te houden voor veranderingen in de uitspraak van taalklanken . Hij
onderscheidde daarbij tussen de Bau van de organen en hun `eingei bte Haltung' .
Deze laatste, ook wel `Organstellung' genoemd, was zijns inziens voor de historische klankveranderingen van belang, maar hij was er allerminst zeker van of dat
ook voor de eerste - de Bau - gold: `DaB die Verschiedenheit des Baues, z .B . Breite,
Lange, Dicke der Zunge, vorgeschobene Lage des Unterkiefers die Lautgebung
beeinflussen kaan, liegt auf der Hand', maar dat de taalveranderingen `mit Veranderungen des Baues der Organe zusammenhangen sollten' kwam hem `sehr
unwahrscheinlich' voor (Delbriick 51908 :153) .
Minder afwijzend was een jaar later Hermann Paul (1846-1921) toen die opmerkte dat `die prachentwicklung' niet `allein vom Bau der Organe' afhankelijk
is (Paul 1909 : 60) . Dat dat wél het geval zou zijn, heeft geen taalkundige ooit
gezegd en zou ook Van Ginneken nooit doen, ook al is dat wel beweerd en
gesuggereerd (zie Van der troom 2012 : 27) .
Albert Dauzat (1877-1955) meende in 1912 dat taal afhankelijk was van de
psychologie, van de sociologie en van `l'anatomie, de la physiologie et de la physique, bier que les linguisten n'aient guère songé à interroger ces sciences que
depuis ure vingtaine d'années' (Dauzat 1912 : 30) . Bij dat laatste had abbé JeanPierre Rousselot (1846-1924) in 1 891 pioniersarbeid verricht door een diachrone
beschrijving te geven van de uitspraak van een dialect door drie generaties uit één
familie.3 Rousselot heeft de voorzet gegeven tot wat de experimentele fonetiek of,
in de woorden van Van Ginneken, de `physiologie van de articulatie' 4 werd (MeyerLubke 1901, § 50 ; Van Ginneken 1943 : 40).

2. Articulatiebasis
De bouw van de klankgevingsorganen was dan volgens Van Ginneken weliswaar
zeker niet de enige factor die de klankveranderingen van talen beïnvloedde, binnen
lijn taalbiologie speelde hun anatomie toch een doorslaggevende rol. Van Ginneken
bediende zich daarbij van het begrip `articulatiebasis' . Dit begrip werd door de
jonggestorven Felix Franke (1860-1886) gemunt en rond 1890 werd het onder
anderen door Otto Jespersen (1860-1943) geïntroduceerd in de fonetiek (Kelt
3 Rousselot: Les modifications phonétiques du lapgage étudiées dans le patois d'une famille de Cell uin (Charentes).
Paris, 1891 .
4 I-landschrift van Van Ginneken : `I Iet verband tusschen de verschillende phonetische wetenschappen',
p. 1 . Meerlens Instituut, Amsterdam, Archief Jacques van Ginneken (archiefnummer 90), inventarisnummer 312.
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1971 :195) . In zijn Grund~iuge der Phonetik wijdde Eduard ievers (1850-1932) twee
paragrafen aan het fenomeen . Omdat Van Ginneken (1933/1934 : 194) daar met
instemming uit citeerde, geef ik de relevante gedeelten hier weer :
Man unterlasse [. . .] me zu untersuchen, ob sich die Abweichungen der Einzelvocale
zweien oden meterenen ysteme nicht auf em gemeinsames, die tellung der ysteme
ohne Weiteres charakterisirendes Princip zuruckfuhren lassen ( ievers 5 1901, 290) .
En
olche Principien sind beispielsweise die sthrkere oden geringere pannung der articulirenden Weichtheile und deren Folgeerscheinungen, die stankere oden geringere Betheiligti ng
der Lippen, verschiedene tufen der Nasalirung u. dgl. Ferner gehort hierher namentlich
auch eire durchgehends bei allen Vocalen des ystems abweichende Lagerung der Zunge,
die von Differenzen in der Ruhelage der Organe herraten und die man jetzt mit F . Franke
als die specifische Artik.ulationsbasis der betreffenden Idiome zu bezeichnen Aflegt (fruher
halte ich den Namen `Operationsbasis' vorgeschlagen) ( ievers 5 1901, 291) .
Voor systematisch onderzoek naar verschillende dialecten (en talen) `leister' volgens
ievers (a .v.) `die oben erwtihnte Articulationsbasis die besten Dienste' . Dat heeft
Van Ginneken zonder twijfel onderschreven, want alhoewel fonetici als Henry
weet (1845-1912), ievers en Jespersen de vondst op levende talen toepasten,
breidde Van Ginneken dit in navolging van Antoine Meillet (zie Van Ginneken
1933/1934 : 194) uit tot de historische klankleer : `Zoo heeft b.v. het Nieuw Engelsch thans een articulatiebasis met voorkeur voor middenmondklinkers terwijl
het Ags. en Middelengelsch nog een felle Germaansche articulatiebasis met voorkeur voor i en u vernauwing toonde' (Van Ginneken 1926 :179) .
Het is altijd enigszins onduidelijk gebleven in hoeverre de dynamie/e van de klankorganen bij de articulatiebasis inbegrepen was : de papieren nalatenschap van Franke
was daar vaag over geweest en ievers sprak, zoals we hierboven lazen, over de
`Ruhelage der Organe' . Hij verstond onder die `Ruhe-' of `Indifferenzlage' de stand
van de organen bij rustig in- en uitademen (~ 55), dus zonder dat er gesproken
wordt . Volgens Eduard Wechssler (1900 : 91-92) bedoelde ievers met `articulatiebasis' `die bei jeder prachgemeinschaft meter oden weniger verschiedene
Ruhelage stimtlicher prechwerkzeuge' .
Daarentegen vatte Van Ginneken (1930 : 16) er de ` tatiek en Dynamiek der
articulatie' mee samen . In zijn Welke taalelementen zijn ons aangeboren?' uit de
jaren '30 rekte hij het begrip behoorlijk op door er `niet alleen de anatomie en de
ruststand van de menschelijke articulatieorganen' onder te scharen, `maar ook hun
physiologie, of hun onderlinge functie en beweging' . Onder `beweging' verstond
hij in dit verband onder meer `de ronding en de stalping der lippen, [ . . . ] de talboze bewegingen der tong, der huig, en vooral van de stembanden en de overige
beweeglijke deelen van het strottenhoofd en ten slotte de heele ademhaling en
ademuitstooting in haar verschillende vormen' (Van Ginneken 1934/1935 : 130) .
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Zo'n ruime invulling van de term was en is uitzonderlijk .5 Het hele fenomeen is
altijd `somewhat nebulous' gebleven, het was een `etwas nebelhafte[r] Begriff en
`was used rather loosely' (zie Kelz 1971 :193,198,194) .
Mistig of niet, in het eerste kwart van de afgelopen eeuw namen veel fonetici
aan dat iedere taal haar eigen articulatiebasis kende . Dat zou ook het accent verklaren dat de buitenlander verraadt als hij een vreemde taal leert of spreekt (Kelt
1971 : 194) . Volgens Jespersen in 1926 stond `die Mundlage jeder prache' zelfs
`in engsten Verbindung mit dem Nationalcharakter des Volker' ( cit . in Hausler
1961 : 251a) . Van Ginneken meende in datzelfde jaar dat wat `wij reeds lang, met
aller goedvinden articulatiebasis noemen' de `heerschende grondtendenzen' zijn die
in de meeste talen `innig' samenhangen `tot één compact kluwen van articulatieneigingen' (Van Ginneken 1926 :164) . Kort daarop werd de toenmalige stand van
zaken als volgt samengevat:
The articulatory basis is generally described by phonetists as the peculiar position of the
various parts of the speech organ when at rest . This neutral position is different in
different languages and is the result of both hereditary and acquired habits .6
5 In 1942 en 1943 verrichtten Van Ginneken en de Amsterdamse antropoloog A . de Froe in samenwerking met de fonetica Louise Kaiser (1891-1973), ook uit Amsterdam, te Nijmegen een `gecombineerd anthropologisch en linguistisch familieonderzoek', want `[t]otnutoe [1943] heeft nog
niemand getracht in het gezin de verschillende articulatiebases te onderscheiden, en met de verdere
erfelijke gelijkenissen te vergelijken' (Van Ginneken 1943 : 77-78) . Hoe de articulatiebases binnen
`het wetenschappelijk apparaat van de phonetica en de anthropologie' precies zouden moeten worden
vastgelegd, wist Van Ginneken in september 1942 nog niet en hij vroeg De Froe om hulp. `Van
mijn kant', aldus Van Ginneken,
begin ik natuurlijk met de klinkerfoto's die, als de proefpersonen naar Amsterdam kunnen komen,
natuurlijk moeten aangevuld en gecontroleerd worden met een of meer der verschillende electrische instrumenten, waarover mej. Kaiser beschikt. Verder moet zoo mogelijk de exacte maat
der kaakopening en lippenstulping van al die klinkers genomen worden, en ook een kunstmatig
gehemelte worden vervaardigd (waarop later eventueele innerlijke articulatiebewegingen kunnen
worden vastgelegd) . Voor de medeklinkers weet ik nog niet welke registratie voor ons doel het
vruchtbaarst zal blijken. Dan moeten natuurlijk van elk der proefpersonen één grootendeels vaste
tekst worden opgenomen . Misschien: het abc, 2 gezongen regels van het Wilhelmus, de cijfers van
één tot twintig, en dan nog een gesprek waarin twee leden van het gezin samen praten (voor de
toonhoogte, de accentueering, de spreekmelodie, de vertrouwelijkheidstoonen) . Hoe ik de silbenvormen moet opnemen moet ik nog eens overleggen .
Van de anthropologie verwacht ik vooral een maat voor dikke en dunne lippen, zoo mogelijk ook van den longvorm of de longbeweging, den bouw van heel het strottenhoofd ; de
grootte der neusopening, den uitademingsvorm of den rompstand [zie hierna noot 8] ; maar dit
laatste laat ik natuurlijk graag aan U [= De Froe] over; ik gaf deze voorbeelden slechts als aanwijzingen uit de verte (brief van Van Ginneken aan De Froe, 3 sept . 1942. Meerlens Instituut,
archiefar. 90, mv. 303) .
Volgens De Froe in 1981 werd het onderzoek `vermoedelijk in 1944' gestaakt omdat het reizen te
moeilijk werd en in 1945 kon het niet worden voortgezet doordat Van Ginneken ziek werd (zie
Van der troom 2012: 253) . De ingewikkeldheid van het verzamelen van de door Van Ginneken
gewenste data lijkt geen rol te hebben gespeeld.
6 W .L . Graffin 1932, cit . in Kelz 1971 : 201 .
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Met dat `when at rest' zal Van Ginneken niet hebben ingestemd, maar belangrijker
is dat hij vanaf 1925 in zijn taalbiologie op erfelijkheid de nadruk had gelegd . Dat
erfelijkheid bij de taalklanken de een of andere rol speelt was geen nieuw inzicht,
want anderen waren Van Ginneken daarin voorgegaan .

3. Erfelijkheid
Dat verzweeg Van Ginneken ook geenszins, want hij opende in 1926 zijn eerste
taalbiologische verhandeling, De erfeljkheid der klankwetten, met een heel rijtje
namen van `deskundigen' die dat idee al geopperd hadden (Van Ginneken 1926 :
147) . Deze taalkundige grootheden als Wilhelm Wundt (1832-1920), Paul, Dauzat
en J . Vendryes (1875-1960) hadden er in het begin van de twintigste eeuw op
gewezen dat de vorm van de articulatieorganen (mede) bepaald wordt door hun
erfelijke eigenschappen (zie Van der troom 2012 : 186-187) . En al heeft bijvoorbeeld chleicher volgens Jespersen (1922: 75, 1925 : 57) `never expressly' gezegd
`that he thinks that the physical structure conditioning the structure of a man's
language is hereditary', de Berlijnse arts H . Gutzmann had dat wel gedaan : `wenn
wit das sprechenlernende Kind auf seinen verschiedenen Phasen der prachentwicklung verfolgen', schreef Gutzmann in 1916,
so ist die etste Erscheinung des unartikulierten Lallens offenbar rein triebartig zu erkh,ren. Triebartige Bewegungen sind naturlich erblich . 7 [
] o wie der prechtrieb
[. . .] sick als vererbt erweist, ist naturgemáB auch dergesamte prechapparat als solcher
in seiner Anlage ererbt, and zesar ebenso ererbt wie die puf ere Gesichtsbildung .
En dus is volgens Gutzmann `wenigstens ein Teil der sprachlichen Erscheinungen der
Vererbung korperlicher Eigenschaften beizumessen' (Gutzmann 21916 : 485, 486) .
Het valt nu inderdaad moeilijk te ontkennen dat de anatomische eigenschappen
van de onderdelen van de articulatieorganen mede erfelijk bepaald zijn . Dat is
immers het geval bij alle onderdelen van het lichaam . Overigens hadden genoemde taalkundigen zich allen tot tamelijk losse opmerkingen beperkt .
Nog in de eerste druk van zijn Akademie-verhandeling De ooraken der taalveranderingen uit 1925 vatte Van Ginneken zelf onder de pychologie `al het soortelijk
één-menschelijke samen, dus ook de anatomische en physiologische condities van het taalproces, die toch pas door de psychische werkingen in beweging worden gezet'
(Van Ginneken 1925 :14, mijn cursivering, vd ). `Dat was mijn fout', meende hij
vier jaar later, want onder de psychologie stopte hij `zoo eenvoudig de biologie
weg; zonder het zelfgoed te weten' (1929 :11) . Toen vond Van Ginneken dus dat
hij aan de biologie een grotere rol had moeten toebedelen . Maar in die eerste ver7 Ook Wundt heeft hierop gewezen . Wundts opmerkingen over deze zogenaamde `lalperiode' werden
door Van Ginneken 1932: 82n1 en 1933b, § 5 overgenomen, zie ook Van der troom 2012:186 .
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handeling uit 1925 was hij ten aanzien van erfelijkheid nog niet verder gekomen
dan te stellen dat `traditioneels mond- en rompstanden 8 door overerving van geslacht op geslacht tot een typische ademtechniek, en een eigen articulatiebasis
uitgroeiden' en dat er sprake was van `een aangeboren rompstand en articulatiebasis' (1925:17,19) .
In het `drukke debat' dat op Van Ginnekens voordracht volgde, vroeg de Leidse hoogleraar J .H. Kern (1867-1933) of `spreker werkelijke bewijzen heeft voor
de erfelijkheid der articulatiebasis' . Hem waren namelijk gevallen bekend van in
Groningen uit Hollandse ouders geboren kinderen die `een zuiver Groningschen
mondstand vertoonen en geen Hollandschen' (in Van Ginneken 1925 : 39) . Dit
moest toch wel `aan het milieu en de school worden geweten' . Desalniettemin
kende Kern zelf `althans één zeker feit van erfelijke articulatiebasis' : een promovendus van hem, de oriëntalist N . Adriani (1865-1926), had hem meegedeeld dat
een Toradja-kind op zeer jonge leeftijd van Celebes naar een ander eiland [Floris]
overgebracht was en dat het daar zonder één Toradja bij zich, tot grote verbazing
van de omgeving, typisch Toradja'se klanken voortbracht (in Van Ginneken 1925 :
42) . Dit voorbeeld van een aangeboren articulatiebasis kwam Van Ginneken goed
van pas en hij nam het een jaar later dan ook op in zijn De erfeljkheid der klankwetten (1926 :150-151) .

Gevallen als van zo'n Toradja-kind werden in boeken over kindertaal vaker
gerapporteerd. En Jespersen wilde in 1922 wel toegeven dat `perhaps there is
something in' de bewering `that a child learns that language most easily which it is
disposed beforehand to learn by its ancestry', maar bewijzen voor die onderstelling
ontbraken (Jespersen 1922: 141, 1925 : 121) . 9 Als argument tegen de hypothese
van `erfelijkheid' werd bijvoorbeeld vaak op kinderen van immigranten gewezen die
een voor hen nieuwe taal net zo gemakkelijk en snel leren als de kinderen van degenen die er al langer woonden . 10 Al in 1880 had de Amerikaan William Dwight
Whitney (1827-1894) het voorbeeld van (Noord-)Amerika aangedragen om aan
te tonen dat `language' geen `race-characteristic' was, `there is no necessary tie
between race and language' (Whitney 1880 : 8, 271) .

8 De rompstandenleer was door Joseph Rutz ontwikkeld en door diens zoon Ottmar in de jaren '10
van de twintigste eeuw gepubliceerd . In 1913 introduceerde Van Ginneken deze toen `fonkelnieuwe
ontdekking' in Nederland (Van Ginneken 1913 :1) . Ook de slavist N . van Wijk (1880-1941) was voor
deze theorie geporteerd (zie Van der troom 2012 :103n198) : in 1913 stuurde Van Wijk een briefkaart
aan Van Ginneken over o .m . de rompstand van de Russen en die van de dichter Poesjkin in het
bijzonder (Meerlens Instituut, 90, 23) . In Van Ginnekens taalbiologie speelt de rompstand geen rol
van betekenis, al noemt hij die wel (Van Ginneken 1926 :149,1932: 27,1934/1935:130,1943: 58) .
9 Nog in 1954 : 301 constateerde Friedrich Kainz `ob nicht im Lautbestand und gewissen artikulatorischen Gerichtetheiten allerfeinste Pradispositionen ererbter Art am Werk bleiben - these Frage
ist noch nicht vóllig entschieden' .
10 Zie Meillet 1918 : 89 ; Jespersen 1922 : 143, 1925: 123, zie ook 1922 : 199n, 1925 : 179-180n, en
Kainz :1954 : 301 .
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4 . Ras
Moge er dan volgens Whitney geen noodzakelijk verband bestaan tussen `ras' en
`taal', nog vóór hem onderkende een andere negentiende-eeuwer, de Leipziger
hoogleraar in de medicijnen C .L . Merkel, voor wat betreft de articulatie
dans das eire Volk vorzugsweise die eire, das andere wieder die andere Abtheilung des
ganzen Arrikulationsgebiets oder Mundkanals bei seinen prachlautbildungen bevorzugt .
o haben die semitischen Volker vorzugsweise die Velo-bnguales [de gutteralen] kultivirt,
die arischen oder hindustanischen mehr die Glosso palatalen s[ive] dentalen. Vielleicht hingen diese Erscheinungen von einet heriditaren sterkeren Entwicklung der festen oder
stabilen Organe dieser Artikulationen ab .
Merkel verwees daarbij naar de Pruisische medicus Casper Theobald Tourtaal die
`fi r die semitischen Vólker eire sterkere Entwickelung des Pars basilaris ossis occipitis'11 zou hebben aangetoond, `und eire dataas resultirende gróssere Weite und
Tiefe des Cavum pharyngo-nasale' 12 (Merkel 1866 : 42) . 13 En dertien jaar later gaf
Osthoff te kennen dat er bij verschillende volken sprake is van `Verschiedenheit
der prachorgane' (Osthoff 1879 : 15) . Anders dan Whitney spraken Merkel en
Osthoff hier niet over `rassen', maar over volken . De foneticus Paul Passy (18591940) meende in 1891 dat er alle reden was om aan te nemen dat `les organen de
la parole diffèrent d'une race d'hommes à 1'autre absolument comme les autres
parties du corps' . Wat de rol van deze `influences ethnologiques' bij de ontwi kkeling
van talen zou zijn `ent difficile de le dire' (Passy 1891, § 612), maar `le fait de son
existence ne parait pas douteux' (a .v., § 616) .
Wat ons naast deze stellige mening nu zou kunnen opvallen, is dat Passy binnen
één paragraaf aan een ras etnologische invloeden toeschreef . Men moet daarbij
evenwel goed in het oog houden dat het tot op de dag van vandaag volstrekt
onduidelijk is wat men onder mensenrassen moet verstaan 14 of wat men er eerder
onder verstond (Van der troom 2012, § 1 .6 .1) . Dat, in grote lijnen, `ras' een biologisch begrip is en `volk' een cultureel (en `natie' een politiek), was een onderscheid
dat lange tijd weinigen, ook binnen de wetenschap, maakten .15 Ook het woord

Basisdeel van het achterhoofdbeen .
Het bovenste gedeelte van de keelholte, boven het vlak van het zachte verhemelte.
13 In Tourtaak hoofdstuk `Das Verhaltniss des
chlundes zu den Planfis semicirculanbus im Menschen und in den Thieren' (Tourtaal 1846, II. Kap., 15-41), dat wel aan Merkels vermoeden ten
grondslag lag, kon ik, ongetwijfeld vanwege een te groot gebrek aan medisch anatomische kennis,
een dergelijke observatie niet met zekerheid terugvinden .
14 Desalniettemin wordt de term `ras' sinds 1983 in artikel 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk
der Nederlanden gebruikt .
15 `Gerede hier haben Verwechslung und Unkenntnis nicht selten zu Unklarheiten gefuhrt', constateerde de antropoloog Egon Freiherr von Eickstedt in 1934: 10-11 (en in 1940, I: 68-71) . Overigens
was het lidmaatschap van Hitlers N DAP aan Von Eickstedt geweigerd. Hitler zelf was niet
geïnteresseerd in de exacte betekenis van het begrip `Rasse' (Van der troom 2012 : 44-45) .
11
12
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`erfelijk' was aan het begin van de afgelopen eeuw nog nauwelijks afgebakend en kon
zowel zuiver biologisch als door opvoeding of traditie inhouden (a.v. : 45-46, 48).
In de twintigste eeuw was volgens Antoine Meillet (1866-1936) de `expérience
courante qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre ure langue et la "race" de ceux
qui la parlent' en net als Whitney in 1 880 had gedaan wees Meillet op de situatie
in Amerika (Meillet 1918 : 81, 86) . In zijn zoektocht naar een `verband tusschen
taal en ras' (Lecoutere 1921 : 41) had de negentiende-eeuwse taalkundige Friedrich
Muller (1834-1898) zijn klassificatie van de talen op de wereld laten samenvallen
met die van de mensenrassen, ingedeeld naar de verschillende beharingstypen van
de mens (Muller 1876-1888) en volgens Meillet had Muller `ne pouvait trouver un
principe de classement moms heureux' . 16 De rastypen die Europa bevolkten `ne
sopt nullement bornés par les limites qui séparent les types linguistiques' (Meillet
1918 : 86, 87) . `In this book I am not concerned with the ethnographical division
of mankind into races', merkte Jespersen vier jaar later op in zijn Language. Its
Nature, Development and Origin (1922 : 75, 1925 : 57) . Kort daarna waarschuwde
igmund Feist (1865-1943) `vor der im taglichen Leben und in dilettantischer
chriften auberordentlich haufigen Verquickung der Einteilung nach prachen
mit der nach Rassen' (1925 : 2) . 17 Iets eerder had Vendryes erop gewezen dat `[l]es
jugements sur les races doivent toujours être entendus avec beaucoup de restricdons' en hij was toen tot de slotsom gekomen dat het onmogelijk is `le rapport de
la langue et de la race' vast te stellen (Vendryes 1921 : 276, 358) . Ondenkbaar achtte
hij zo'n verband dus niet .
In de taalbiologie, waar we het hier over hebben, gaat het om de fysiologische
ontwikkelingsgeschiedenis van talen . De stellige woorden van Meillet, Jespersen
en Feist waren niet gericht tegen een taalbiologie vanuit dit diachrone perspectief,
maar tegen de indeling van talen op grond van te onderscheiden mensenrassen . Het
verwoorden van hun afwijzing van zo'n classificatie was blijkbaar nog steeds gewenst, terwijl er al in de negentiende eeuw door antropologen én door taalkundigen
op gewezen was dat antropologische typen die op genealogische rasverwantschap
van verschillende volken duiden niets met de taal die zij spreken van doen behoeven te hebben en dus niet op verwantschap tussen de talen die die volken
spreken behoeven te duiden (zie bijv . Van der troom 2012: 99-101) .

16

Vendryes schreef in 1921 over het ordeningsprincipe van Muller: `Il n'est tien de plus étrange
pour le lecteur que cette disposition' (1921 : 276) .
17 Een Berlijnse anatoom vatte in 1935 dit essentiële onderscheid als volgt samen : `Fut den
Fachmann ist der Begriff einet "arischen chádelform" genauso absurd, als wenn man vor einet
"dolichokephalen" prache reden wollto' (cit. in aller 1961 : 49) .
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5 . Hulpwetenschappen
chleicher had zijn lezers in 1 865 voorgehouden dat
die materielle Grundlage der prache und ihrer Verschiedenheiten noch nicht anatomisch nachgewiesen [ist], meines Wissens ist aber auch eire comparative Untersuchung der prachorgane verschiedensprachiger Volker noch gar nicht unternommen worden . Es ist moglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass eine solche
Untersuchung zu keinen irgend wie genugenden Ergebnissen fuhrt ; dennoch warde
dies keineswegs die Ueberzeugung von dem Vorhandensein materiell-korperlicher
Bedingangen der prache zu erschuttern vermogen . Denn wet wollte das Dasein
solcher materieller Verhaltnisse laugnen, die sick zur Zeit noch der unmittelbaren
Wahrnehmung entziehen and die vielleicht auch nie zu Objecten directer Beobachtung gecoacht werden kunnen ( chleicher 1865 : 8-9) .
chleicher was er dus van overtuigd dat talen (mede) door lichamelijke condities
bepaald werden, al kon men die toen misschien nog niet vaststellen bij volken die
de te onderscheiden talen spraken, omdat daartoe het instrumentarium ontbrak.
Men moet bedenken dat anno 1865 de (biologische of fysische) antropologie als
zelfstandige wetenschap nog niet van de grond gekomen was en zich pas later van
hulpmiddelen als anatomie, antropometrie en erfelijkheidsleer kon gaan bedienen .
Welke hulpwetenschappen stonden de antropologie en daarmee een taalbiologie
ter beschikking?
Eén jaar na de hierboven geciteerde woorden van chleicher publiceerde weliswaar de augustijner monnik Gregor Mendel (1822-1884), de grondlegger van de
genetica, de door hem bij erwten in zijn abdijtuin ontdekte erfelijkheidswetten,
maar die werden pas in 1900 door het werk van Hugo de Vries en anderen bekend en erkend . Ook in 1900 werd het bestaan van de bloedgroepen A, B, AB en
0 ontdekt; in 1911 kwam de erfelijkheid van deze vier bloedgroepen aan het licht,
maar het zou nog tot 1924-1925 duren alvorens het onderliggende, mendeliaanse
mechanisme werd ontrafeld . 18 Van de tweede helft van de jaren '40 tot begin
18 Van Ginneken moet al betrekkelijk vroeg in dergelijk onderzoek geïnteresseerd zijn geweest, want in
zijn archief bevinden zich overgetypte teksten van artikelen uit begin jaren '30 over het belang van
bloedgroepen voor de menselijke rassenkunde, en `Uber die Blutgruppenforschung in I -Iolland'. In
of na 1935 schreef hij dubbel onderstreept Bloedgroepen' op zijn handschrift over `De laryngale
ploffer' en hij voegde aan die tekst toe:
Gelijk bekend is, moet men voor de aangeboren bloedgroepen vier typen onderscheiden : het 0type, het A-type, het B-type en het AB-type . Bij het onderzoek dezer bloedgroepen over de heele
wereld, is nu vrij duidelijk de beteekenis dezer vier groepen komen vast te staan . De 0-type is dat
van den primitieven mensch, dat bij vele roodhuiden van Amerika bijna uitsluitend in gemiddeld
meer dan 91 % voorkomt, en voor de Mexicanen van Yucatec zelfs heden nog bijna 98 % van alle
inboorlingen eigen is .
Pas veel later hebben zich door een erfelijke mutatie uit dit 0-type de beide jongere typen A
en B ontwikkeld. A in Noordwest Europa, en B in Centraal- en Oost Azië. A heeft dus een zekere
verwantschap met den sinds millenniën in NW Europa voorkomende dolichocephalie, terwijl de B

De voorlopers van Jac. van Ginnekens taalbiologie

261

jaren '60 zocht in Engeland - dat tijdens de Tweede Wereldoorlog niet bezet is geweest - een aantal genetici naar een verband tussen taal en biologie nadat er een
positieve correlatie was gevonden tussen het voorkomen van bepaalde sisklanken
in talen en de relatieve verhouding binnen de bloedgroepen van de gemeenschappen die die talen spraken (zie Van der troom 2012: 215-222) .
Al veel eerder, in 1932, had Van Ginneken op het International Congress of
Phonetic ciences te Amsterdam de statisticus Felix Bernstein geprezen omdat
die `a fait le premier pas pour prouver 1'hérédité de la voix humaine, et il gagne
ainsi pour la science linguistique un coin de terre nouvelle' . Van Ginneken zei op
dat congres dat hijzelf zou proberen dit uit te breiden naar de gehele articulatiebasis (Van Ginneken 1933a: 167) . Wat had Bernstein ontdekt? In de eerste helft
van de jaren '20 had deze professor uit Gottingen erfelijkheidsonderzoek verricht
naar het stemregister (Bernstein & chlaper 1922, zie hierover ook irks 1937: 912) . Hij had vastgesteld dat in Europa één paar erffactoren de zangstem van man
en vrouw bepaalt, waarbij de uitersten - bas en sopraan (AA) enerzijds en tenor
en alt (BB) anderzijds - homozygoot zijn, d .w.z . gelijke erfelijkheidsfactoren bezitten, en de intermediair - bariton en mezzosopraan (AB) - heterozygoot . `Damit
sind die Erblichkeitsgesetze gegeben' (Bernstein 1933 : 166) . Bernstein had ook de
geografische verdeling van het stemregister over Europa in kaart gebracht en vastgesteld dat van Noord Jutland tot icilië bassen en sopranen in het noorden veel
vaker voorkomen dan in het zuiden . `Die Haufigkeit des Gens scheint mis [Bernstein] daher die Haufigkeit der Beimischung nordeuropa.ischer Rasse in Europa
einigermassen richtig darzustellen' (a .v . ; zie ook Van Ginneken 1934/1935 :133) . 19
Alhoewel in 1953 de moleculaire structuur van het DNA is ontdekt, duurde het
nog tot onze tijd voordat de mogelijke linguïstische implicaties van de moderne
genetica nader werden onderzocht . 20
Wat wel al eeuwenlang erfelijk was gebleken, waren de uiterlijke kenmerken van
de mens . De vroege, negentiende-eeuwse antropologie of rassenkunde - niet te
verwarren met rassenleer, want dat was een verfoeilijke leer die zich bezighield met
vermeende (superieure dan wel inferieure) geestelijke eigenschappen van verschillende rassen (en hun zogenaamd noodzakelijke strijd op leven en dood) - deelde
de mensheid in naar die lichamelijke, en dus erfelijke, eigenschappen : huidskleur,
een toenadering toont tot de Centraal en Oost-Aziatische brachycephalie; maar in Afrika, Australië en Amerika komt dit heelemail niet uit . Wij moeten met deze beide correlaties dus altijd zeer
voorzichtig zijn, maar omdat de typeconcentratie der twee groepen van verschijnselen van ouds in
de beide werelddeelen vaststaat, mogen wij ze gebruiken, zoovaak tijd en plaats der toepassing
voldoende zeker zijn om ons voor alle misvattingen te behoeden (Meestens Instituut, 90, 312) .
Pas eind jaren '50 verscheen het gezaghebbende, grootscheepse overzicht The ABO Blood Groups.
Comprehensive Tables and Maps of W/orld Distribution van A .E . Mourant e .a.
19 In 1943 : 58 was Van Ginneken hier zeker van: `De combinatie AA hoort dus hier in Europa aan
het Noordsche ras' . Voor een samenvatting van de stand van zaken van de erfelijkheidsleer toen
Van Ginneken halverwege de jaren '20 met zijn taalbiologie begon, zie Buschan 1923:16-27 .
20 Bijvoorbeeld Ladd, Dediu & Kinsella 2008 en Dediu 2011, zie ook Van der troom 2012: 230231, 283n620.
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kleur en vorm van beharing (van glad tot kroes), lichaamslengte en vorm en afmeting (uitgedrukt in de index cephalicus) van het hoofd . Ondanks het feit dat de
craniologie, de schedelmeting, de vlegeljaren nooit is ontgroeid en niets bruikbaars heeft opgeleverd (bijv . ombart 1911 : 300), werd een indeling in dolichocefalen (lange en smalle hoofden), mesocefalen (middelmatigen) en brachycefalen
(rondhoofdigen) algemeen aanvaard . Al deze onderscheidingen tezamen leidden
tot een indeling van het blanke ras in Europa in zo'n vijf groepen : het noordelijke,
het oost-europese, het alpine, het dinarische (vooral op de Balkan en in de Karpaten) en het mediterrane ras . Net als heel veel anderen sloot Van Ginneken zich,
in grote lijnen, bij deze indeling aan . Met dien verstande dat het hem in zijn taalbiologische onderzoek naar wat men toen dus (mensen)rassen noemde, louter
ging om erfelijke verschillen in anatomische bouw van de klankgevingsorganen
en de daarmee samenhangende plaats van de articulatie (zo sprak hij bijvoorbeeld
over `het labiale ras' of over een `laryngaal ras' (1929 :19,1943 : 75) . Van Ginneken
hanteerde het begrip `ras' dus niet in een politieke betekenis en maakte zich niet
schuldig aan een rassenleer.21

6. ubstraat
In de jaren '80 van de negentiende eeuw ontwikkelde Graziadio Ascoli (1829-1907)
zijn substraattheorie .22 Voor hem boden de grote volksverhuizingen in Europa
een belangrijke etnologische verklaring voor taalveranderingen . In navolging van
Ascoli spreekt men van een substraattheorie als bepaalde articulatorische tendensen uit de oorspronkelijke taal van de bewoners van een gebied doorwerken in de
door hen van nieuwkomers (meestal veroveraars) overgenomen taal . Die taal is
`thus to a large extent', in de woorden van Jespersen (1922 :192,1925 :172), `tinged
by the old language' . `Auf these Weire', aldus het recente Lexikon .íprachtheoretischer
Grundbegri e, `kann das ubstras, die "darunter liegende" prache eines besiegten
Volker, die prache der Eroberer meter oder weeiger stark uniformen und verandern' (1-lassler & Neis 2009 : 579b) . Zo zou bijvoorbeeld onder het Frans en het
Provencaals een Gallische onderlaag schuilgaan, en onder het Zuid-Duits en het
Nederlands een Keltische . De theorie maakte opgang, maar er werd tevens ernstige kritiek op uitgeoefend . 23
De romanist Wilhelm Meyer-Li bke (1861-1936) achtte zo'n Gallische invloed
weliswaar `móglich', maar het betrof dan volgens hem (1901, § 185,1909a, § 219)
`eire Annahme, fur die auch nicht der chatten eines Beweises gegeben werden

21

Dat deed bijv . Edgar Glasser in zijn Einfiuhrang in die ra senkundliche prachforrchung uit 1939 wel .
Ook Ascoli bouwde voort op ideeën van voorgangers, zie het lemma over Ascoli van de hand
van tefano Gensini in tammerjohann 1996: 46 e .v.
23 In de studie naar taalcontact in onze eeuw wordt het soms nog gehanteerd, zie de verwijzingen
en citaten in almons & Purnell 2010: 454, 457, 465 .
22
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kann'. Later zwakte hij dit enigszins af door op te merken dat het uitgangspunt
van Ascoli `ja in der Tat nahe genug [liegt]', maar dat `em Beweis dieser Annahme
durch die Tatsachen fast unmoglich ist' (1909b: 457) . Eventuele bewijzen lagen
immers in het duister van de prehistorie verscholen, welke omstandigheid aan
Jespersen het idee had gegeven dat soms `the calling in of a deus ex machina in the
shape of an aboriginal population' nodig was geweest (Jespersen 1922 :199,1925 :
180) .24 Volgens hem hield ook de opvatting van een Keltische `grindschicht'
vanwege het ontbreken van voldoende feiten onder `close inspection' geen stand
(1922:194,1925 :175), sterker nog: volgens Jespersen hadden taalkundigen die de
substraattheorie onderschreven, zich gewonnen gegeven aan `speculations of [a]
visionary type' (1922: 201) . 25
Zo'n tien jaar later sprak ook Leonard Bloomfield (1887-1949) zich fel uit
tegen de substraattheorie: volgens hem was er
no sense in the mystical version of the substratum theory, which attributes changes,
say, in modern Germanic languages, to a `Celtic substratum' - that is, to the fact that
many centuries ago, some adult Celtic-speakers acquired Germanic speech . [. . .] ['The
theory directs us back into time, from `race' to `race,' to account for vague `tendencies' that manifest themselves in the actual historical occurrence of sound-change
(Bloomfield 1935 : 386) .
Toch werd op zijn minst het principe van de substraattheorie door geleerden als
Hermann Hut (1865-1936), Feist, Meillet en Viggo Brondal (1887-1942) omarmd
(zie Jespersen 1922: 197, 200,1925 : 178,181 ; ook chrijnen 21924 : 94). Volgens
Dauzat in 1937 gold dat `aujourd'huu', dankzij de recente inspanningen van Meullet,
zelfs voor `la majorité des lunguistes' (Dauzat 1937 : 267) . Meullet was inderdaad een
pleitbezorger voor het onderstellen van substraatunvloeden door oorspronkelijke
talen in de verschillende geromaniseerde gebieden van het Romeinse rijk (Meillet
1908: 95,1918:107-111). Tegelijkertijd was hij zich ervan bewust dat `[i]1 est presque toujours malaisé, le plus souvent impossible, de déterminer précisément en quoi
a consisté l'influence du "substrat", het substraat `est un élément indétermunable,
dons tien ne permet de mesurer l'importance en chaque cas', maar dat `het substraat'
bij de ontwikkeling van iedere Indo-Europese (of: Indo-Germaanse) taal hoe dan
ook `un tule décisifl had gespeeld, stond voor Meullet wel vast (1918:109,110) .
Vendryes wist dat de romanisten het op het punt van een substraat of van
substraten niet eens waren en hij voegde daar bovendien aan toe dat het zeker
was dat `on observe des évolutuons phonétiques semblables dans les langces de
peuples de race différente, mais géographuquement contigus' (Vendryes 1921 : 60).
24

Onlangs gebruikten almons & Purnell 2010 : 454 dezelfde woorden deus ex machina om `the abuse
of language contact as an explanation for change generally and substrates in particular' te kenschetsen .
25 In de door Jespersen geautoriseerde Duitse vertaling van zijn boek is sprake van `gedankenreihen
[ . . .] phantastisch-schwármerische[r] art' (Jespersen 1925 :182) .
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7 . ubstraat en ras
Dauzat schonk in 1922 aandacht aan de `facteur ethnique' bij de ontwikkeling van
talen. ommigen hadden die overdreven, terwijl omgekeerd anderen hem volledig
hadden ontkend . Dat deze factor een weliswaar beperkte, maar onbetwijfelbare
rol speelde was voor Dauzat duidelijk, maar hij meende wel dat het zaak was bij
aard en oorsprong van dit `subrtrat' stil te staan : `Il ne s'agit presque jamais d'une
question de race, au sens anthropologique, eest-à-dire, en derrière analyse, d'un
fait linguistique du à une conformation anatomique particulière à un peuple donné'
(Dauzat 1922 :134-135) . Dauzat kende in heel West-Europa slechts één voorbeeld
waarbij dat waarschijnlijk, zo niet zeker, het geval was :
eest le changement, dans tout le groupe ibéro-roman (espagnol, gascon, etc .) des consonnes labiodentales et bilabialen (par exemple v chargé en b), qui semble biera corrélatif
au prognathisme très caractéristique de la race ibérique . L'induction ent corroborée par
la présence du même phénomène (prononciation de b pour v) chez les nègres d'Amérique parlant anglais, et qui sons encore plus prognathes que les Ibères . Mais, je le répète,
eest là une concordance tout à fait exceptionnelle (Dauzat 1922 :135).
Deze passage van Dauzat is overgetypt in een niet gepubliceerd en ongedateerd
stuk van Van Ginneken over `Taalerfelijkheid', 26 maar daarin is de laatste zin over
het uitzonderlijke van dit voorbeeld weggelaten .
Twee jaar na deze opmerkingen van Dauzat over race (en twee jaar vóór Van
Ginnekens eerste taalbiologische publicatie) stelde Gunther Ipsen (1899-1984)
over, volgens Van Ginnekens parafrase, `de labiale tendenz van het Armeninch,
Lydisch, Etruskisch, Latijn, Iberisch, paansch, Gascon en Keltisch' vast :
[W] ir haben [hier] an einep gemeinsamen Grondstock der Bevolkerung zu denken, deren Artikulationsbasis ahnlich war and die stets ober kurz oden lang den fremdartigen
stimmlosen Labial verhauchte, so oft er durch Einwanderung Anderssprachiger oden
andere Vorgánge eindrang. Es handelt sick also wohl um einep jener haufigen doch
geheimnisvollen Vorgange, wonach die eingeborene Rasse nach l ngerer Latenzzeit
ihre Art immer wieder durchsetzt (Ipsen 1924 : 215) .
Deze constatering van Ipsen had Van Ginneken aan het denken gezet, had richting
gegeven aan zijn `differentiëele' taalbiologie en hij nam de woorden van Ipsen daarom later - vrijwel volledig en met bronvermelding - over (Van Ginneken 1943 : 59) .

26

Meemens Instituut, 90, 310, p . [3 0] .
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8 . Articulatiebasis en ras
Dat hij schatplichtig was aan de Zweedse foneticus Axel Kock (1851-1935) en
aan de Duitse romanist Eduard Wechssler (1869-1949) heeft Van Ginneken ten
minste tweemaal in druk opgemerkt . 27 Het zojuist genoemde getypte stuk over
`Taalerfelijkheid' begon Van Ginneken als volgt :
Dat er in de taal behalve veel aangeleerde, toch ook iets aangeboren kan zijn, dat wij
van onze ouders overerven, is in de modernen tijd[, sinds wij iets nader weten, wat
erfelijkheid eigenlijk is, zoover ik weet, het eerst uitgesproken door Axel Koek in een
zijner Goteborgsche populaire Universiteitslezingen van 1896 [Koek 21908, 3 1925] .
Nu toch de verschillen in den mond- en kinbouw bij de verschillende menschenrassen te hebben besproken ; oppert hij de gedachte, dat daarin bijna ligt opgesloten ;
dat althans de articulatiebasis van sommige talen erfelijk zou kunnen zijn .
Dit idee werd overgenomen door Wechssler [
1 .28
Zoals gezegd moet men zich vanuit hedendaags gezichtspunt geen overdreven
voorstelling maken van wat men rond de voorvorige eeuwwisseling wist van `wat
erfelijkheid eigenlijk is': Kocks boek was in 1 896 verschenen, Wechsslers verhandeling in 1900 en pas in dat laatste jaar gaf onder anderen Hugo de Vries aan de
mendeliaanse wetten het podium dat ze verdienden . Een begrip als `ras' was in
het geval van mensen weliswaar niet gedefinieerd - en zou dat ook nooit worden
-, maar het werd door vrijwel iedereen gehanteerd. In hoeverre tijdens het leven
verworven eigenschappen overerfden, was in de jaren '20 nog geen uitgemaakte
zaak, al werd het bestaan ervan door de meerderheid van de erfelijkheidsonderzoekers ontkend (Buschan 1923 : 25-27) .29 Voor taalkundigen was ten slotte `articulatiebasis' een bekend begrip .
Op de vraag hoe het kan dat er totaal verschillende klankontwikkelingen ontstaan
binnen een taal tijdens verschillende perioden van het bestaan ervan, zou volgens
Kock het antwoord van de linguist kunnen luiden :
Het is bekend hoe verschillend het uiterlijk en de bouw van verschillende mensenrassen zijn. Een Chinees heeft een ander voorkomen dan een Europeaan, een neger weer
een heel ander. Wij hebben daarom alle aanleiding om te vermoeden dat dit verschil
zich ook uitstrekt tot de spraakorganen . Nu kan natuurlijk een Chinees kind dat in zijn
prille jeugd naar bijv . Engeland is verhuisd, leren de taal van dit land correct te spreken,
27 In 1934 had Van Ginneken op het Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques te Londen te kennen gegeven dat `Axel Koek et E . Wechssler ont été les premiers, qui ont
vu la connexion de la base d'articulation avec la race' (Van Ginneken 1934 : 320) . Zie verder Van
Ginneken 1943: 57, 59 .
28 Meemens Instituut, 90, 310, p . [1] .
29 Terwijl Meillet in 1925 : 80 in verband met `le substrat' sprak van een `hérédité d'habitudes acquises'
was Van Ginneken zich er een jaar later van bewust dat `de erfelijkheid der verworven eigenschappen in de
exacte biologie een gewaagde, zoo niet onhoudbare stelling is' (Van Ginneken 1926:179n1) .
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maar zonder twijfel is dat gemakkelijker voor een Engels kind met dezelfde aanleg .
Zijn voorvaderen hebben generatie na generatie hun spraakorganen getraind in het
produceren van de Engelse klanken . Het is daarom een natuurlijke zaak dat ook de
aanleg tot het produceren van die klanken in zekere mate erfelijk is . [
]
Zouden nu door de een of andere oorzaak bij een generatie de spraakorganen of hun
functioneren in een of ander opzicht veranderen, dan kan men zich gemakkelijk
indenken dat er daarna een tendens ontstaat om de spraakklanken aan te passen .
Det ar kant, hura olika de skilda manniskorasernas yttre utseende och byggnad aro .
En leines har en annan typ an en europé; en neger aten en helt annan . Vi hava darfor
all anledning formoda, att denna o]ikhet stracker sig aven till talorganen . Nu kan
visserligen ett kinesiskt barn, som i unga ar kommer t . ex . till England, lara sig att
korrekt talg delta lands sprak, men otvivelaktigt ar detta lattare for ett engelskt barn
med for wrigt samma begávning. Dess fáder hava generation efter generation inwat
sina talorgan till att frambringa de engelska ljuden . Det ar darfor helt naturligt, om
a ,ven anlaget att frambringa dem i viss man gátt i arv . [
] Men om nu av en
ellen annan anledning hos en generation talorganen ellen deras verksamhet i nagot
avseende forandras, sá kan man lalt tanks sig, att en tendens att darefter andea ljuden
installer sig (Koek 2 1908 :161-162; 3 1925 :175-176) .
Als nu bij het vermengen van volken de onderdrukte `stam' blijft bestaan, dan `kan
langzamerhand een rassenvermenging optreden. Maar daaruit ontstaat een gedeeltelijk heel nieuw type met beslist enigermate gemodificeerde spraakorganen' en als
voorbeeld voerde Kock de overheersing van de Kelten door de Romeinen aan,
waardoor het Latijn `gekleurd' werd door Keltische klanken . 30 Uiteraard noemde
Kock in dit verband Ascoli, `den utmarkte romanslee linguisten' (Kock 21908 : 163,
164, 3 1925:177,178) .
De verhandeling van Wechssler heeft Van Ginneken zonder twijfel onder zijn
potlood gehad, want in zijn exemplaar bracht Van Ginneken een aantal marginale
aantekeningen en talloze onderstrepingen aan. Dit exemplaar berust nu bij de
bibliotheek van de Radboud Universiteit te Nijmegen . 31 Wat schreef Wechssler
na Kock over erfelijkheid, rassen en articulatiebases?
Wechssler, vooral bekend geworden als literatuur- en cultuurhistoricus ( wig
gers & eldeslachts 2008-2009 : 395n3), constateerde in zijn lange opstel Giebt es
Lautgeset e? uit 1900 dat `die prachwerkzeuge nicht bei jeder Rasse ubereinstimmend gebaut sind'. En hij vervolgde : `Man vergleiche einmal sorgfaltige Abbildungen der Menschenrassen, so wind man sick sofort davon uberzeugen, dass
hier die Artikulationsbasis mit physischer Notwendigkeit verschieden sein muss'

sá smáningom en rasbladning forsiggár . Men dárav uppstár en delvis ny typ med helt vissi á.ven
i nagon mán modifierade talorgan' . Met dank aan An Duits voor alle vertalingen uit het Zweeds.
31 ignatuur 188 c 326. Eerder stond het aan de professoren van de Nederlandse provincie der
jezuïeten ter beschikking, waar de stempel `Ad Usum Prof[essorum] Univ[ersitatis] P[rovinciae]
N[eerlandicae]' op de titelpagina nog aan herinnert.
30 `[ . . .]
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(Wechssler 1900: 83).32 Van Ginneken onderstreepte deze laatste rege1s en in de
marge schreef hij: edit citeeren'.

-"i--"---~

32 Zoals we hierboven zagen, kwam dit Delbriick 51908: 153 'sehr unwahrscheinlich' voor.Eerder had
Delbriick al opgemerkt dat over het algemeen genomen het klimaat weliswaar invloed heeft op het
hele lichaam en dus ook op de spraakorganen, maar men moet in dat verband volgens hem ook 'zugestehen, dass die Physiologen eine solche Verschiedenheit der Organe, aus der sich die Verscruedenheit
in cler Aussprache cler einzelnen] ,aute erklartc, nicht bcobachtet haben' (Ddbriick 1880, 21884: 117).
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En dat deed hij - met vermelding van zijn bron33 - in zijn De erfeljkheid der klankwetten (1926:150n4) . Wechssler gaf vervolgens een aantal voorbeelden :
Ob z .B. dicke und schwulstige, oden feine und schmale Lippen vorhanden sind, kaan
fut die Labialen nicht bedeutungslos sein . Auch der Bau der Zunge ist, wie man nachgewiesen hat, nicht bei allen Rassen identisch. Und der Besitz einet kleinen und engen
oden einet stark entwickelten Nase kaan fur die Nasale schwerlich ohne Belang bleiben :
im ersteren Fall wind die Moglichkeit, sick der Nasen- neben der Mundhohle zu bedienen, weeiger nahe liegen als im lezteren (Wechssler 1900 : 83) .
Dergelijke `in den Rassen begrundete Verschiedenheiten' verdienden volgens
Wechssler `wohl einmal eire Untersuchung' (a.v .) . Ook dat sprak Van Ginneken
aan en hij noteerde opnieuw met een potlood in de kantlijn - onder `dit citeeren'
- de woorden: `in nieuw boek'. Van Ginneken nam deze woorden van Wechssler,
inclusief het door deze aanbevolen onderzoek, later - opnieuw keurig met bronvermelding - over in De studie der Nederlandsche streektalen (1943 : 57, 59) .
Nu was het er Wechssler niet om te doen het onderscheid tussen de gezamenlijke talen op de wereld te verklaren, maar beperkte hij zich ertoe de oorzaken te
zoeken die ten grondslag lagen aan fonetische veranderingen binnen een historisch
gegeven taalgemeenschap. Genoemde lichamelijke verschillen kunnen evenwel
bij `Rassenmischung' van groot belang zijn : `deun in diesem Falle muss [. . .] notwendig fruher odes spates die Artikulationsbasis und damit das game Lautsystem
der erweiterten prachgemeinschaft verandert werden' (Wechssler : 84) . Doordat de
articulatieorganen niet bij alle rassen hetzelfde gebouwd zijn, treedt er bij rasvermenging een wijziging in de bouw van die klankgevingsorganen op, waardoor de
articulatiebases wijzigen, wat tot gevolg heeft dat er klankveranderingen optreden .
Volgens Wechssler hangt de articulatiebasis niet alleen af van de bouw van de
betrokken onderdelen van het lichaam, maar ook van de aangeleerde spierbewegingen die men als kind heeft geoefend door de klanken van de ouders en de omgeving
na te bootsen . Naast deze `Mechanisierung der sprachlichen Muskelbewegungen'
speelt het gehoor een rol . In de eigen taal herkent het gehoor te onderscheiden
fonetische verschillen feilloos en die in andere talen juist niet . Dit betreft volgens
Wechssler invloeden van respectievelijk `physischer', `psychophysischer' en `psychischer Art', waarbij hij aan de `physische' (de lichamelijke) de kleinste rol
toebedeelde (a.v., 95-96) . (Zoals gezegd is geen taalkundige - ook Van Ginneken
niet - ooit van mening geweest dat voor dat lichamelijke aspect de hoofdrol zou zijn
weggelegd .)
Als treffend voorbeeld van verandering van articulatiebasis door `Rassenmischung' noemde Wechssler (p . 96-97) het fonetisch onderzoek in de jaren '90 van
de negentiende eeuw door Rudolf Lenz (1863-1938) in Chili . Diens onderzoekin-

33

Het is bekend dat Van Ginneken in elk geval in de jaren '10 zijn bronnen niets steeds even nauwgezet vermeldde, zie Van der troom 2012: 99,101-102n197 .
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gen werden in het eerste kwart van de volgende eeuw vaker aangehaald in verband
met substraattheorie en articulatiebasis (Meyer-Lubke 1901, § 180, 1909a, § 213 ;
Jespersen 1922: 204-205, 1925 : 185-186) . Lenz ontdekte in Chili dat de klanken
van het daar algemeen gesproken paans sterk beinvloed waren door de taal van de
inheemse Araucanen (Mapuche), het Mapudungun . Anders dan in andere paanse
gebiedsdelen waren de paanse kolonisten er met inheemse vrouwen getrouwd
en hadden de zorgen voor hun kinderen aan indiaanse dienstboden toevertrouwd .
In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw bleven er vanwege de aanhoudende Araucaanse guerrillaoorlogen verhoudingsgewijs veel soldaten vanuit panje
naar wat Chili zou worden toestromen : meer dan naar alle andere paanse
koloniën van Zuid-Amerika bij elkaar. Daardoor is in Chili een paans ontstaan
met volgens Lenz `aurakanischen Lauten' (cit. in Wechssler 1900 : 97) . `het naar
boven komen der Unterschichte', noteerde Van Ginneken in zijn exemplaar van
Wechsslers boek. Volgens Meyer-Lubke (1901 : 171,1909a : 206) - geen aanhanger
van de substraattheorie - was er dan sprake geweest van een `Verschiebung der
Artikulationsbasis nach hinten und damit zusammenhangend eire sehr geringe
Lippenthatigkeit'. Doordat bijvoorbeeld in Bolivia of Peru het paans de taal van
de bovenlaag is gebleven, deed zo'n verschuiving zich daar niet voor en bleef het
paans met oorspronkelijke Castilliaanse uitspraak er behouden (zie Wechssler : 97) .
Ook Jespersen (1922 : 204-205, 1925 : 185-186) besteedde aandacht aan Lenz'
onderzoek, maar hij wees er daarbij nadrukkelijk op dat het niet zomaar als bewijs
voor `de' substraattheorie kon gelden, want het betrof een zeer specifiek geval
van de te onderscheiden typen van overheersing. De Amerikaan George Hemel
(1859-1921) had in 1898 de verschillende vormen van verovering en kolonisatie
geinventariseerd en Jespersen wijdde daar in 1922 een hele paragraaf, `Types of
Race-mixture' (XI-~ 8), aan . 34 Eén van die typen is bijvoorbeeld het geval wanneer
niet alleen militairen en bestuurders een vreemd land binnenkomen, maar wanneer
daarnaast ook kooplieden en kolonisten in groten getale het land binnentrekken .
Blij ft dan bovendien eeuwenlang het verband met een sterk moederland bestaan,
dan overheerst de moedertaal van de heersers en complete horige bevolkingen
nemen uiteindelijk die taal over (Hemel 1898 : 32-35 ; Jespersen 1922 : 202, 203,
1925 :183,184) . Dit is volgens Hemel het geval geweest bij het vulgair Latijn in de
verschillende geromaniseerde gebieden onder Romeinen, met ieder hun `imperfect
imitations of the speech of the conquerors' (Hemel : 39) . Al naar gelang de Widerstandsfáhigkeit' van de onderliggende taal, laat die sterkere of zwakkere sporen na
in de winnende (zie Paul 1909 : 391), maar door dit `substraat' zal die `zelf een belangrijke wijziging in haar klankstand ondergaan' ( chrijnen 2 1924 : 91) .
De werking van een `substraat' bij taalverandering werd dus door verschillende
taalgeleerden van naam onderschreven, maar het bleef een mystiek, voornamelijk
prehistorisch fenomeen . Net als Axel Kock vóór hem, had Eduard Wechssler in
34 Ook Wechssler (p. 108) kende het stuk van Ilempl, maar aan diens aandacht voor het nietuniforme karakter van veroveringen of van kolonisaties ging hij voorbij .
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dit verband aandacht gevraagd voor de fysieke verschillen in de klankgevingsorganen bij verschillende mensenrassen, maar waar Kock had gedacht `an eire
dadurch bedingte Vererbung der Artikulationsbasis'35 wilde Wechssler (1900: 121122) zo ver niet gaan . Volgens hem deden veranderingen in articulatiebases zich
vooral voor `wenn eine prachgemeinschaft eine ursprunglich fremde in rich aufnimmt' (p . 93),
maar op de moeilijke vraag hoe die veranderingen dan wel ontstonden, daarop wist
Wechssler `vorlaufig keine Antwort' (p.122).

9. lot
Zo'n vijfentwintig jaar later was Van Ginneken er - geheel in overeenstemming
met zijn zelfverzekerde persoonlijkheid - van overtuigd dat hij met zijn taalbiologie
het antwoord had gegeven.
Tegenwoordig neemt niemand Van Ginnekens taalbiologie nog serieus, maar
bijvoorbeeld in Nederland deden in de jaren '30 (en '40) de geneticus M .J . irks
en de keltoloog A.G. van Hamel, de neerlandici W .Gs Hellinga en P.J . Meerlens,
en de fonetica Louise Kaiser dat wel.
We hebben hierboven gezien dat Van Ginnekens taalbiologie niet op zichzelf
staat, maar enerzijds een langere traditie voortzette - waarbij Van Ginneken het
idee van aangeboren articulatiebases bij mensenrassen van Kock (en Wechssler) overnam -, maar anderzijds met de introductie van de wetten van Mendel in de taalkunde een geheel eigen weg insloeg . De originaliteit van Van Ginneken was gelegen `dans son essai de synthèse entre une approche biologique plus ancienne avec
ses racines dans les théories de Mendel' (Maimberg 1991 : 472) . Dat die weg na
het overlijden van Van Ginneken in oktober 1945 doodliep, kwam doordat - in
Nederland - toen niemand Van Ginneken in die richting heeft gevolgd . De oorzaken daarvan zijn van verschillende aard : na de Tweede Wereldoorlog werd het
suspect om over mensenrassen te spreken en dus ging ook het door Van Ginneken
gelegde taalkundige verband tussen articulatiebasis en ras in de ban ; Van Ginnekens
bronnen werden ontoereikend geacht en bovendien was hij slordig met het feitenmateriaal omgesprongen ; weinig taalkundigen waren in de jaren '20 en '30 (en '40)
vertrouwd geweest met de toen jongste genetische inzichten . Van Ginneken had
de beginselen van de populatiegenetica weliswaar juist toegepast, maar hij had
zich - noodgedwongen - verlaten op het werk van de vroege mendelianen en de
mendeliaanse splistingsverhoudingen die hij bij klanken in verschillende talen had
gevonden, waren wel zeker té ideaal om statistische toetsing te kunnen doorstaan
(Van der troom 2012:13,17, 208, 215, 227-228) .
In 1946, het jaar na Van Ginnekens dood, drukte zijn leerling J . Wils (1901-1975)
zich toegeeflijk uit toen hij opschreef dat men toe `dient' te geven `dat Van Ginneken veel van zijn laatste conclusies en samenvattingen eerder heeft "gezien" dan
35
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(. . .) exact en concreet bewezen' (cit. in Daalder 2010 : 25) . Dat sloeg zonder twijfel
op de taalbiologie van Van Ginneken die deze tot aan zijn dood trouw is gebleven .
Van Ginnekens directe opvolger in Nijmegen, de filoloog L.C . Michels (18871984), wist in de eerste helft van de jaren '70 wel dat de taalbiologie `op het ogenblik' weinig aanhangers had, maar volgens hem kwam het `zeker wel terug' (cit . in
Van der troom 2012 : 224) .
Daarvan was in de jaren '90 van de voorbije eeuw nog niets te bespeuren toen
er eenvoudigweg gesteld werd: `the biological position is now a highly discredited
anachronism' ( lomanson 1993 : 423) en `ce type de programme dans la science
moderne a été abandonné' ( obieszczanski 1990 :147) .
Het is, opnieuw twintig jaar later, zeer de vraag of die laatste beweringen waar
zijn gebleken . Niemand heeft ooit nog mendeliaanse getalverhoudingen bij het
tellen van taalklanken ontdekt, maar in deze tijd van moleculaire genetica en
cognitieve neurowetenschap herkent men in voorzichtig geformuleerde uitingen
dat het `uncontroversial' is `that facial anatomy is influenced by genetic makeup and
that vowel quality might be affected by facial anatomy' en dat bovendien `over
several generations [ . . .] under the influence of the anatomically-determined bias,
the community's phonetic norms will drift' (Ladd, Dediu & Kinsella 2008: 118,
119), of `that genetic biases can affect the trajectory of language change' (Dediu
2011 : 291), op zijn minst een echo van Van Ginnekens taalbiologie .
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Abstract - After a short overview of biologically inspired approaches to language and language change
before Van Ginneken (18t-2Y century), with a focus on the ideas of chleicher, it is shown that recently,
new research on the relation between genes and language has started in which ideas play a role which are
similar to those of chleicher and van Ginneken . The goals of this new research is to use modern genetic
methods to shed light on the causal relation between genetic and linguistic variation .

Trefwoorden : Van Ginneken, chleicher, Dediu, articulatiebasis, genen, evolutie

1. Taalbiologie voor Van Ginneken
Vanaf het midden van de 18e eeuw gaan vragen over ontstaan, verandering en ook
verdwijnen en uitsterven steeds meer deel uitmaken van het filosofische en later
ook wetenschappelijke discours in Europa. Naast het statische wereldbeeld komt
er ruimte voor het dynamische . Naast wezen, ontologie en classificatie, gaan ontstaan, verandering en ondergang de filosofen en onderzoekers bezighouden . Waar,
wanneer en hoe zijn de wereld, de biologische soorten en ook taal ontstaan, hoe
veranderen ze en kunnen ze ook weer verdwijnen en uitsterven? Welke wetmatigheden zitten er achter deze processen? Voor wat taal betreft, kunnen we dit
nieuwe meer op historische dynamiek gerichte denken illustreren aan de hand
van een drietal publicaties .
In 1772 wint Johann Gottfried Herder (1744-1803) met zijn Uber den Ursprung
der prache de prijsvraag die de Kónigliche Akademie der Wissenschaften in 1769 in Berlijn had uitgeschreven met als vraagstelling : `Naben die Menschen, inren Naturfáhigkeiten iiberlassen, sick prache erfenden kunnen? Und auf welchem Wege waren
sie am fi glichsten dazu gelangt?' (Konig 1965 :133). Herder knoopt aan bij een al
bestaand debat waaraan o.a. Condillac en uf3milch deelgenomen hadden, die resp .
een natuurlijke en goddelijke hand in het spel zagen . Herder meent dat het standpunt van de natuurlijke weg de betere papieren heeft .
Veertien jaar later, op 2 februari 1786, houdt William Jones (1746-1794) voor
de door hemzelf in 1 784 opgerichte Asiatick ociety in Calcutta een discourse met de
titel On the Hindus, waarin hij de hypothese opwerpt dat het anskriet en de Europese talen weleens verwant zouden kunnen zijn en van dezelfde, waarschijnlijk zelf
niet meer bestaande taal zouden kunnen afstammen ('sprung from some common
source') .
Een hele tijd later, in 1863, schrijft August chleicher (1821-1868) Die Darwinsche
Theorie und die prachwissenschaft in de vorm van een open brief aan Ernst Hackel,
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de zooloog uit Jena die in Duitsland Darwins The Origin of pecies aangeprezen had,
blijkbaar ook bij chleicher. Deze laatste schreef aan zijn `lieber Freund und College' dat Darwin hem inderdaad geïnspireerd had en dat hij in het leven van de
talen allerlei processen zag die Darwin voor biologische organismen en soorten had
vastgesteld . Ook talen zijn organismen die in voorhistorische tijden met eenvoudige vormen begonnen zijn, en in `dem Kampfe der prachen um ihre Existenz'
(p . 32) leggen sommige talen het af tegen andere : `In der gegenwartigen Lebensperiode der Menschheit sind vor allem die prachen indogermanischen tammes
die ieger im Kampfe ums Dasein' (idem) .
Van deze drie op ontstaan en verandering georienteerde 'voorzetten' heeft die van
Jones de strijd om het wetenschappelijke bestaan in de 19e eeuw duidelijk gewonnen . Het succesvolle onderzoeksparadigma van de historisch-vergelijkende taalwetenschap getuigt daarvan . Voor de andere twee aanzetten waren er onvoldoende
wetenschappelijke mogelijkheden voorhanden om het debat met houtsnijdende
argumenten richting te geven . Toen in 1866 de ociété Linguistique de Paris in de
statuten vastlegde dat bijdragen over het ontstaan van taal niet welkom waren,
was het lot van de discussielijn waarin Herders geschrift zich mengde, voorlopig
bezegeld . De oczété koos daarmee in de praktijk voor het historisch-vergelijkende
paradigma zoals dat met name in Duitsland succesvol was gebleken .
Ook de Darwiniaanse visie van chleicher op taalverandering vond niet echt
een vervolg . Het is niet zo dat die benadering expliciet in de ban gedaan werd, maar
de historisch-vergelijkende collega's uit Leipzig zetten eerder in op psychologische
en sociologische factoren . Fysiologische oorzaken van taalveranderingsprocessen
werden niet ontkend, maar daarbij ging het vooral om algemeen geldende processen van articulatiegemak voor de spreker en verstaanbaarheid voor de hoorder,
waardoor bv. assimilatie en dissimilatie van klanken te verklaren waren . Men vond
het niet nodig die processen in Darwiniaanse termen te beschrijven .
In de bijdrage van Van der troom aan dit haarboek is de referentie naar chleicher
niet gericht op het hierboven genoemde offenes Kundschreiben uit 1 863 maar op een
publicatie van twee jaar later, getiteld : Uber die Bedeutung der prache fur die Naturgeschichte des Menschen . In deze laatste tekst claimt chleicher dat taal bij haar ontstaan
gepaard ging met veranderingen in kenmerken in de hersenen en de articulatieorganen, vgl . : `Auch vertragt sick mit der Annahme eiher materiellen Grundlage
der prache in der somatischen Beschaffenheit des Menschen nur die [Annahme]
der Entstehung und Entwicklung der prache zugleich mit der Ausbildung des
Gehirns und der prachorgane` (p. 20-21) . Met andere woorden, een deel van de
biologische veranderingen die optraden bij de ontwikkeling van de aap tot mens
ging gelijk op met de ontwikkeling van taal van eenvoudige tot meer complexe
vormen .
Opmerkelijk, en in de context van dit artikel belangrijk, is het feit dat volgens
chleicher het zojuist geschetste geleidelijke ontwikkelingsproces van taal en taal-
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organen zich waarschijnlijk meerdere keren onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen op aarde voltrokken heeft . Omdat de omstandigheden niet overal
hetzelfde waren, kan dat tot lichamelijke verschillen, hoe klein ook, tussen mensen
geleid hebben en die kunnen op hun beurt weer tot verschillende talen geleid hebben, vgl.: `Die Entstehung der sprachlichen Formen auf der Erde, d .h . die Entwickelung der die prache bedingenden Organe, scheint demnach von gewissen
bestimmten Verh,ltnissen abhangig gewesen zu sein' (p. 26) . Aan wat voor omstandigheden we daarbij moeten denken, laat chleicher helaas in het midden. Hij
ziet een analogie in flora en fauna, die ook per werelddeel verschillende typische
eigenschappen hebben . Ook waagt hij zich niet aan de vraag, wat er zou gebeuren
als volkeren met zulke verschillende, voor taal relevante eigenschappen zich zouden
mengen . Zouden hun talen dan ook mengen en veranderen? Die gevolgtrekking
lijkt voor de hand te liggen . Daarmee kunnen we dan zeggen dat chleicher met
zijn geschrift uit 1 865 de basis heeft gelegd voor een lijn van denken, gericht op
taalverandering door menging van volkeren, die in het laatste kwart van de 19e
eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw als kleine nevenstroom naast de taalkundige hoofdstroom te onderscheiden is. Het is in deze nevenstroom dat we de
taalbiologie van Van Ginneken moeten situeren .
Omdat men over verschillen in Beschaffenheit des Gehirns' moeilijk iets objectiefs kon zeggen, werd de aandacht in deze onderzoekslijn op de articulatieorganen
gericht, samenvattend aangeduid als de articulatiebasis . Deze factor zou z'n werking in taalveranderingsprocessen doen gelden als het ene volk een ander gaat
overheersen en er genetisch mee zou mengen. Daarbij zou het veroverde volk in
eerste instantie de taal van de veroveraar overnemen maar door z'n afwijkende
articulatiebasis er niet aan ontkomen op den duur de overgenomen taal anders te
gaan uitspreken . De onderliggende articulatiebasis `mendelt op', zoals Van Ginneken het wel formuleerde . Dit idee werd geillustreerd met voorbeelden zoals we
die bij Wechssler (1900 : 98) vinden, bijvoorbeeld
Wenn es zutrifft, was Axel Kock anfuhrt, dass in Amerika alle europiische prachen,
das Englische so gut wie panisch, Portugiesisch und Franzosisch stark nasale Klangfarbe angenommen haben, so liegt sogar hier, wo die Urbevolkerung dezimiert
worden ist, ein merkwurdiges Beleg vor : deun wie ich mich erinnere gelesen zu
haben, sollen sick die Indianersprachen durch eigentumlich nasale Artikulationsbasis
auszeichnen .
Dergelijke voorbeelden werden een `topos' in de literatuur, vgl . bijvoorbeeld ook
stelling VI bij het proefschrift van Wilhelmina Russer (1930) : `Indien de Italianen
erin slagen aan de duitsche bevolking van Zuid-Tirol hun taal op te leggen, zal dit
een interessant gebied zijn om aan de verschillende generaties de "erfelijkheid der
articulatiebasis" na te gaan' .
In deze nevenstroom van de taalbiologie voelde Van Ginneken zich thuis, en hij
riep dan ook in 1929 in het Donum Natalicium voor zijn Nijmeegse collega chrijnen
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zijn `jongen vriend' Alf ommerfelt op om met hem `zeker : voor een deel, terug
naar chleicher' te gaan (p . 10) . Van Ginneken noemde daarbij geen specfieke
publicatie van chleicher . Hij kan de algemene biologische oriëntatie van chleicher
in gedachten hebben gehad, maar uit de inhoud van zijn bijdrage kunnen we
opmaken dat hij toch vooral aan de publicatie van 1865 gedacht zal hebben, waarin
de mogelijkheid van voor taal mogelijk relevante anatomische verschillen tussen
mensen geopperd werd . Met de inperking `voor een deel' zal hij hebben willen
aangeven dat zijn `parool' (p . 22) geenszins bedoeld was om de psychologische
en sociologische factoren als oorzaken van taalverandering in de ban te doen .
Maar hij was wel trots op zijn ontdekking dat `achter en onder de psychologische
techniek der klanktendenzen, nog een biologische factor zich verschuilt, die het
de moeite waard is te bespieden in zijn grillige en machtige voorkeur' (p . 22) . Met
de formulering van deze gedachte voor de feestbundel hoopte Van Ginneken als
`Brabantsche labiaal' zijn collega chrijnen, de `Limburgsche laryngaal', `een gelukkig en feestelijk oogenblik' bezorgen (p . 22) .

2. Taalbiologie na van Ginneken
Tien jaar na het overlijden van Van Ginneken wijdt Paardekooper (1955) een
hoofdstuk aan `Taalcontact en taalmenging' (p . 225-250) . In de titel van de eerste
paragraaf, `De oorzaken van taalverandering' (p . 227-234), zou men een echo kunnen
horen van Van Ginnekens De oorzaken der taalveranderingen uit 1925 (3e druk 1930) .
Inderdaad verwijst Paardekooper in een eerste voetnoot bij deze paragraaf naar een
opmerking van Van Ginneken over `de velarenziekte der lavische talen', maar al
gauw stapt Paardekooper over op taalcontact als oorzaak van taalverandering, waarbij verschillen tussen de articulatieorganen van de sprekers van de betrokken talen
geen enkele rol spelen . Van Darwin moet Paardekooper niets hebben: `Zo heeft
het Darwinisme de geesten van de taalkundigen wel heel slecht beïnvloed . . . Al
heeft de taal dan niets te maken met erfelijke factoren . . . ' (p . 228-229) .
De anti-biologische houding die we bij Paardekooper vaststellen, past in het
tijdsbeeld dat Van der troom (2012a: 215) schetst: `Eigenlijk is het na Van Ginnekens overlijden in oktober 1945 in Nederland rond zijn taalbiologie doodstil
gebleven' . Nog minder dan ten tijde van de Junggrammati/eer was het geestelijk klimaat geschikt voor onderzoek naar biologische verschillen tussen mensen als
oorzaak van taalverschillen . Het structuralisme kreeg toenemend aanhang en in
dat kader werd taal primair als een sociaal, geconventionaliseerd product van een
taalgemeenschap gezien, gebaseerd op een voor alle mensen gelijke faculté de langage. Binnen de generatieve grammatica nam die faculté de vorm aan van Universal
Grammar maar met behoud van het idee dat het ging om iets van alle mensen en
alle (menselijke) tijden. Chomsky heeft zich nooit uitvoerig beziggehouden met
het ontstaan van taal, maar als de kwestie toch aangeroerd werd, dan neigde hij
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naar het idee dat taal tamelijk plotseling ontstaan is, wellicht door een genmutatie.
Hij toonde daarmee affiniteit met de ideeën van tephen J . Gould, die het belang
van `sprongen' (na lange periodes van statisch evenwicht) in evolution aire processen benadrukte .
Maar net als in de 19e eeuw kruipt het bloed waar het niet gaan kan . Ditmaal in Engeland, waar Brosnahan (1961), geïnspireerd door de geneticus Darlington (19031981) (vgl. Darlington 1947) de draad oppakt, met verwijzing naar Van Ginneken,
`who deserves full credit for being the first to have any real conception of the possible importance of the genetic factor in language and for his researches into the
nature and role of that factor' (p . 29). Brosnahan wijst op de Europese taalkaart
distributionele klankpatronen aan die overlappen met het verspreidingspatroon
van bloedgroepen . Zo correleert de verspreiding van dentale fricatieven met de
gebieden waar de bloedgroep 0 meer dan 65% voorkomt . De bloedgroep 0 neemt
toe van ongeveer 50% in Oost-Rusland naar boven de 75% in IJsland en de dentale fricatieven (th- klanken) zijn ook `westelijk' . In zijn bespreking van Brosnahan
toont Morris wadesh (1961) zich sceptisch.1 Hij ontkent de correlatie niet, maar
die kan volgens hem net zo goed teruggaan op een derde factor : `Thus phonetics
and blood show a correlation only because both reflect the distribution, movement,
and mixing of historic people and not for any causal relation between genes and
speech sounds' (p . 609) .2 De door wadesh verwoordde scepsis zal door de meeste
lezers van cience gedeeld zijn en het verwondert dan ook niet dat `[i]n de jaren '60
de Britse loot van de taalbiologie ook af[stierf]' (Van der troom 2012a : 222) . Maar
niet definitief, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien .
Na dertig jaar taalbiologische radiostilte3 komt er rond 1990 weer ruimte voor taalbiologische ideeën. Het artikel van Pinker en Bloom (1990) heeft hier katalyserend
gewerkt, zeker ook omdat zij `van binnenuil', als generatief georiënteerde psychologen, betoogden dat Universal Grammar best gradueel, volgens Darwinistische
processen, ontstaan kon zijn. Hoewel aanvankelijk de Chomskyaanse architectuur
van de grammatica niet ter discussie gesteld werd, had op den duur het denken in
termen van graduele ontwikkeling ook z'n weerslag op de visie op structurele
aspecten van taal. De aandacht verschoof van abstracte en complexe eigenschappen naar `oppervlakkige' constructionele en lineaire eigenschappen, vgl. Frank et
al. (2012: 4523) : `[T]here may be no viable evolutionary explanation for such a
highly abstract, language-specific ability' . Daarmee is de evolutie van taal niet
meer een `ver van m'n bed show' voor de `alledaagse' taalkundige die zijn ding kan
blijven doen ; de taalbiologische bevindingen hebben (of behoren) impact (te)
1 Ik dank Gemold van der troom voor deze verwijzing.
2 Veel later, eind jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw, hebben vader en zoon Cavalliforza (zie bv . 1994) op grote schaal dergelijke correlaties aangetoond, zonder daarbij Darlingtonachtige causale verbanden te willen claimen .
3 Uitzonderingen als Givón (1979, hfdst . 7) daargelaten.
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hebben op de wetenschappelijke analyse van uitingen en de daaraan ten grondslag
liggende knowledge of language.
Toen eenmaal het hek van de dam was, zochten ook taalkundigen buiten het
generatieve kader al snel naar aansluiting bij evolution aire kaders . Die aanzetten
en ontwikkelingen zullen hieronder kort aangestipt worden, om vervolgens wat
uitvoeriger stil te staan bij nieuw onderzoek dat, in de lijn van Van Ginneken,
taalverschillen causaal relateert aan biologische verschillen .
Dankzij de paleoantropologie en de genetica was inmiddels de kennis over de vroege
mens enorm toegenomen, zodat de vele publicaties, naast blijvende speculatie, nu
ook wel degelijk empirische argumenten naar voren konden brengen . In toenemende
mate werd `co-evolutie' tussen taal- en communicatievermogen en omgevingsfactoren het centrale idee . Individuen die genetisch beter op natuurlijke en sociale
omgevingsfactoren ingespeeld waren, hadden meer reproductiekans, waardoor de
genetische basis voor verbeterde communicatie in de populatie versterkt werd,
waardoor sociaal weer meer mogelijk werd, etc . Het gaat daarbij niet om mutaties
die leiden tot speciale taalgenen maar eerder om al bestaande genen, die betrokken
raken bij (het optimaliseren van) taal- en communicatievaardigheden. Een voorbeeld van zo'n potentieel relevant gen is het bekende FoxP2 (vgl . Fisher 2012) .
Dit gen is ook bij andere diersoorten aangetoond en het speelt bij de mens verschillende rollen, maar het lijkt ook een rol te zijn gaan spelen in het vlot verwerken
en produceren van taal .
Aanvankelijk werden vooral co-evolutionaire relaties gezocht met motorische
ontwikkelingen bij de mens, zoals die een rol speelden bij het (leren) maken en
gebruiken van werktuigen (inclusief die voor de jacht, zoals speren), maar later
kwam er steeds meer aandacht voor sociale factoren die een premie zetten op betere
communicatieve vaardigheden, zoals toegenomen groepsgrootte (vgl . Dunbar 1997)
en micro-sociale factoren als de toegenomen zorg voor kinderen en de rol van
sociale emoties in menselijke interactie (vgl . Jablonka et al. 2012, Fooien et al.
(eds.) 2012) .
In onderzoek naar taalveranderingsprocessen heeft het denken in termen van
variatie, selectie en reproductie (de drie voorwaarden voor Darwiniaanse processen) ook duidelijk voet aan de grond gekregen (vgl . Croft 2000, 2008) . Wat
chleicher als processen tussen talen zag (de ene taal verdringt de ander), wordt nu
vooral ook binnen een taal toegepast : er is variatie in uitspraak, er zijn verschillende woorden en constructies voor dezelfde betekenis, en door voorkeuren van
sprekers voor bepaalde varianten ten koste van andere, gaat de ontwikkeling een
bepaalde (volgens Bichakjian 2002 betere) kant op . Toenemend worden in experimentele simulaties met proefpersonen en met behulp van de computer processen
van ontstaan van taalsystemen en veranderingen daarin gesimuleerd ( vgl. bv.
Landsbergen et al . 2010, teels 2011, chouwstra 2012) . imulatie en Bayesiaanse
analyse worden ook ingezet voor het opstellen van verwantschapsbomen voor
taalfamilies (zie het overzicht in Croft 2008) . Hoe interessant al dit onderzoek
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ook is, we willen hier verder onze aandacht richten op recent taalbiologisch onderzoek dat in de Van Ginnekentraditie staat .
In voetnoot 4 van Ladd, Dediu & Kinsella (2008) wordt opgemerkt dat de eerste
twee auteurs, toen ze een jaar eerder Dediu & Ladd (2007) publiceerden, zich niet
bewust waren van het bestaan van `a similar idea ( . . .) proposed half a century ago
by Darlington ( . . .) and extensively developed by Brosnaharr' (p .118) . Ze wijzen op
de zwakheden die ook wadesh (1961) had geconstateerd, `[H]owever, Brosnaharr
does give a very clear account of how variable individual biases or predispositions
might affect the development of language over many generations, which is identical in its essentials to the proposals discussed here' .
Het is frappant om te zien dat de auteurs, naar het lijkt onafhankelijk van de
`oude' taalbiologie weer met de topos komen die we eerder bij Wechssler en Russer
zijn tegengekomen . Ladd, Dediu & Kinsella hebben zich daarbij laten inspireren
door de observatie van Ladefoged (1984), dat het Italiaans en het Yoruba dezelfde inventaris van klinkers hebben, maar dat de tweede formant van die klinkers
door de Italianen fonetisch lager gerealiseerd wordt dan door de Yoruba-sprekers .
Ladefoged schrijft dit toe aan verschillen in de bouw van de articulatie-organen .
Het gedachte-experiment dat de auteurs vervolgens ontvouwen (p . 119), gaat als
volgt:
Imagine that a group of Yoruba infants as a result of some inconceivable but irrelevant cataclysm, are brought up in Italy away from any speakers of Yoruba . We can
assume that their Italian will be phonetically indistinguishable from that of the Italian
speakers with whom they live . Now let us further imagine that these unfortunate
children go on to found an Italian-speaking community isolated from contact with
other Italian speakers and remaining largely endogamous, i .e . genetically Yoruba rather
than Italian. We suggest that, a number of generations downstream, the language spoken by their descendants will exhibit vowels having slightly lower [sic!, bedoeld zal
zijn `higher', AF] second formants . Any individual child of the founder generation,
brought up in Italian surroundings, will have learned to produce vowels that acoustically match those it hears ; over several generations, however, under the influence of
the anatomically determined bias, the community's phonetic norms will drift .
Dit lange citaat past zonder gewrongen overgang bij teksten van Van Ginneken als
de volgende (1930 :18) :
Het eigenaardige, absoluut onpsychologische, verschijnsel is hier : het atavisme, het
gemis aan continuïteit van het onderliggende recessieve element, dat tijdens één of
meer geslachten geheel en al zoek lijkt, om later weer op te leven . Welnu, in de taal
vinden wij nu ook aanhoudend, dat na verschillende geslachten, een klankwet van een
vroeger in de groep der veroveraars opgegane Unterschichte zich weer weet "op te
mendelen" . Deze feiten heeft ons vooral Meyer-Lubke in de Romaansche talen met
stralende evidentie bewezen.

284

Ad Fooien

Het verschil is wel dat wat bij Dediu et al. een gedachtenexperiment is, bij Van
Ginneken de status van `feiten' heeft.
Dediu heeft zich in zijn eigen onderzoek gericht op toontalen. Als de wereldkaart
met toontalen over een wereldkaart gelegd wordt waarop genetische variatie ingetekend is, dan blijken de gebieden met toontalen te overlappen met gebieden waar
de genen A PM en Microcephalin met een lagere frequentie voorkomen . Net als
bij de correlatie met bloedgroepen die Darlington en Brosnaharr gevonden hadden,
is daarmee natuurlijk nog geen bewijs voor een causaal verband geleverd . Dediu
et al . (2008) blijven op dit punt speculatief, al suggereren ze dat de genetische variatie kan samenhangen met `a preference for having phoneme-sized units that
are strictly linearized) (as in a non-tonal language) or for allowing phonemes to
occur simultaneously (as in tone language)' (p . 120) . Omdat een direct bewijs (nog)
niet geleverd kan worden, heeft Dediu in vervolgonderzoek naar `circumstantial
evidence' gezocht, zie by. Dediu (201 la), waarin hij laat zien dat tonen in talen
diachroon in verhouding stabieler zijn dan andere taalkenmerken, wat zou kunnen
wijzen op `genetic anchoring' (p. 474) van het toonkenmerk. Maar opnieuw moet
hij toegeven dat `the validity of these results must be taken as suggestive' (p. 477) .
In Dediu (2011 b) wordt verwezen naar onderzoek dat aantoont dat `absolute pitch
is more common among East Asians than Caucasians (. . .) and that this seems to
have a genetic bias' (p . 290), maar opnieuw volgt de relativering : `. . . but it is currently unclear whether these differences are due to genetic, linguistic, or other
cultural factors, or, probably, to a complex interaction between them' (idem) . Niettemin stelt hij voor om het onderzoek uit te breiden naar andere aspecten van taal,
zoals kleurterminologie, waarbij ook een genetische bias een rol zou kunnen spelen .
Op het eind van dit laatste artikel (2011b) benadrukt Dediu nog eens dat
`genetic biases can become "manifest" in several manners' waaronder `stable anatomical differences in the vocal tract across the whole lifespan' (p . 292) . Waarmee
de link naar de in de negentiende eeuw voorgestelde `articulatiebasis' gelegd is .

3. Besluit
Begin jaren '70 merkte L .C . Michels (1887-1984), een van de directe opvolgers
van Van Ginneken in Nijmegen, in een interview met Paardekooper op, dat de
taalbiologie weliswaar `op het ogenblik [niet] veel aanhangers heeft, maar het komt
zeker wel terug' (Van der troom 2012a: 224, 2012b : par. 9) . Het korte overzicht
hierboven moge duidelijk gemaakt hebben dat de geschiedenis Michels gelijk heeft
gegeven. De taalbiologie in ruime zin is een levendig onderzoeksgebied, met de
tweejaarlijkse Evolang-conferentie (de 10e editie zal in april 2014 in Wenen plaatsvinden) en een tijdschrift als Biolinguistics (6e jaargang 2012, toegankelijk via Open
Jonrnai ystems) . Zowel Oxford als Cambridge University Press hebben elk hun eigen
serie, resp . tudies in the evolution of language en Approaches to the evolution of language,
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en Oxford UP heeft een Handbook of language evolution van 800 pagina's met 65
bijdragen (Tallerman & Gibson eds ., 2011) dat in 1990 ondenkbaar zou zijn geweest .
Als overkoepelende doelstelling van het taalbiologische onderzoek kan gelden
wat Messoudi et al . (2011 : 142) formuleren in hun inleiding bij een themanummer
van Human Biology (`Integrating genetics and cultural evolutionary approaches to
language') : `placing the study of language within an integrated evolutionary framework, using the Darwinian principles and methods to explain both the origin and
gradual evolution of the language faculty over millions of years, and short-term
language change over decades and centuries' . Alle aspecten van taalbiologie, waarvan we de aanzetten in par. 1 besproken hebben (ontstaan, verandering, typologische verschillen en menging), staan daarmee weer helemaal op de kaart .
Keren we voor de Van Ginnekenlijn binnen dit taalbiologische onderzoeksspectrum nog een een keer terug naar chleicher. `Es ist moglich, vielleicht sogar
wahrscheinlich, dass eire solche Untersuchung [der prachorgane verschiedenartiger Volker] zu kernen irgend wie genugenden Ergebnissen fuhrt', zo gaf chleicher
toe (p . 8), bijvoorbeeld omdat de verschillen zo klein zijn dat ze zich 'zat Zeit der
unmittelbaren Wahrnehmung entziehen' (p . 9), maar dat weerhield hem niet van de
`Ueberzeugung von dem Vorhandensein materiell-korperlicher Bedingungen der
prache' (p . 8) . Het huidige taalbiologische onderzoek in de lijn van Van Ginneken
deelt met chleicher die overtuiging, maar heeft tegelijk het vertrouwen dat nu wel
de wetenschappelijke mogelijkheden voorhanden zijn om tot `geni gende Ergebnisse' te komen .
Dan Dediu is na zijn promotie in Edinburgh in Nijmegen bij het Max-PlanckInstituut voor Psycholinguïstiek komen werken, in het door imon Fisher geleide
Language and Genetics Department, waar het onderzoek erop gericht is `to bridge the
gaps between genes, brains, speech and language' (website MPI) . Dediu voert
daar zijn Vidi-project ` peech as shaped by our genes' uit. Als Van Ginneken nog
eens over de campus van de Nijmeegse universiteit zou kunnen wandelen en een
kijkje zou kunnen nemen in het daar gevestigde MPI, zou hij aangenaam verrast
zijn. Met het project van Dediu zou hij meteen mee willen doen. Maar natuurlijk
wel op voorwaarde dat hij zelf de leiding zou krijgen .
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Boekbespreking door Arjan van Leuvensteijn

De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op tee, bezorgd door
Marijke van der Wal. ailing Letters Journaal III. [met dvd] . taalburg Pers [Zutphen 2010] . €19,95 .
In de reeks

ailing Letters Journaal

stelt de redactie zich ten doel een selectie uit de

in het archief van de High Court of Admirality bewaarde documenten, met name
brieven, te publiceren. 1 Het is de eerste keer dat in deze historische reeks een
boek is uitgegeven door een historisch taalkundige, Marijke van der Wal . Terecht
heeft zij zich laten bijstaan door een aantal deskundigen . Naast bijdragen van de
neerlandici Judith Nobels, Gijsbert Rutten en Tanja imons 2 op het terrein van
de annotatie en het archiefonderzoek bevat het boek historische studies van Jaap
R. Bruijn en Annette de Wit. 3
Het boek opent met een prachtige inleiding door de zeevaart-deskundige
Bruijn, getiteld `Twee stuurlieden in een strak gestructureerd bedrijf . De stuurlieden zijn Coenraad Buyk, onderstuurman op de Hoog/earspel, en Christiaan de
Cerf, derde stuurman op de

Batavia.

Het `strak gestructureerde bedrijf doelt op
de organisatie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie . Ook de eisen die
aan stuurlieden werden gesteld, hun taken en hun inkomen, dit alles wordt helder beschreven . En daarmee is het leven van de echtgenoten van de twee briefschrijfsters geschetst van wie in dit boek een aantal brieven aan hen uitgegeven
zijn. De studie van Annette de Wit geeft ons een beeld van het moeilijke bestaan
van de zeemansvrouwen. Bij afwezigheid van hun echtgenoten stonden zij vanwege hun juridische ondergeschiktheid aan de man maatschappelijk eigenlijk te
zwak om zelfstandig contracten te mogen sluiten . Hierdoor waren hun handelingsmogelijkheden in het dagelijks leven beperkt . Verder moesten zij vaak neveninkomsten verwerven om zich financieel staande te houden, activiteiten lopend
van winkelnering en huisarbeid tot prostitutie .
De tekstuitgave De voortvarende eemansvmuw bevat twee reeksen van brieven uit
1779 die in hoofdstukken zijn gegroepeerd . Vrijwel alle brieven van Hendrikje de
Cerff-ten Broek zijn door een andere scribent op papier gezet, slechts één episteltje is van haar hand; daarentegen zijn de brieven van Meymerigje Buyk-Kleynhens wel alle eigenhandig geschreven . Uit beide reeksen doemt een beeld op van
echtgenotes die bekommerd zijn om hun man en zo lang mogelijk zorgzaam zijn,
nu hun schepen nog op de rede liggen. Ze sturen hen allerlei zaken en producten
na die van pas kunnen komen . Ook is het opvallend, dat ze beiden bij herhaling

1 Dit archief is een onderdeel van The National Archives te Kew (Engeland) . Het betreft hier oorlogsbuit van Hollandse schepen die door Engelsen zijn veroverd of gekaapt .
2 Zij zijn onder leiding van Marijke van der Wal werkzaam bij het NWO-project Brieven als buit.
3 De transcriptie van de brieven is door een groep vrijwilligers verzorgd .
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blijk geven van hun geloof, waar zij hun echtgenoten in de zorg van de Almachtige aanbevelen .
De `Brieven aan Christiaan de Cerff, verzorgd door Marijke van der wal, opent
met een hoofdstuk over het probleem of Hendrikje ten Broek zelf of iemand
uit haar omgeving de hier uitgegeven brieven op papier heeft gezet . Daarop volgen
zes hoofdstukken met teksten van brieven, waaronder ook enkele van andere scribenten. De `Brieven aan Coenraad Buyk' zijn verzorgd door Gijsbert Rutten,
Judith Nobels en Tanja imons. Hier begint de reeks met een bijzonder levendig
geschreven bespreking door Rutten van het taalgebruik van Meymerigje Kleynhens . Ook in deze reeks bevinden zich enkele brieven aan Buyk, geschreven door
andere personen . De opbouw van de hoofdstukken die briefteksten bevatten, is
in beide reeksen gelijk: we krijgen een inleiding waarin de inhoud van de
brieven een plaats krijgt in de correspondentie en waarin zoveel mogelijk uitleg
over genoemde personen en zaken wordt verstrekt . Geheel voorbereid kan de
lezer dan aan de brieven beginnen, waar de noten geregeld naast semantische
ook situationele informatie 4 bevatten. De transcripties van de teksten zijn in een
kader geplaatst 5 en volgen de lay-out van de brieven, waardoor de regels in de
originele brieven en die in de gedrukte tekst corresponderen . Dit is bevorderlijk
bij het terugzoeken van de brieven in facsimile op de dvd . De briefteksten zijn
in het boek dus duidelijk afgescheiden van de lopende tekst van de bezorgers .
Bij de presentatie van de teksten is de `gemengde methode' gevolgd, zoals beschreven in Richtlanen voor het beschrijven van historische bescheiden van het Koninklijk
Nederlands Historisch Genootschap en de Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis .
Deze Richtlijnen zijn opgesteld om de met name historisch geïnteresseerde lezer
optimale toegang tot de inhoud van de teksten te geven. Daarom zijn er nogal wat
ingrepen in de vorm van de teksten gedaan: een moderne interpunctie is toegevoegd,
het gebruik van minuskel en majuskel gemoderniseerd, gescheiden delen van thans
samengestelde woorden zijn vereend, aaneengeschreven woorden gesplitst, de i-j,
u-v, y-ij opposities aan huidig gebruik aangepast . Verder zijn geregeld (naar ons begrip) ontbrekende letters en woorden toegevoegd . 6 oms moet er erg veel worden
aangevuld .? Bij zoveel veranderingen is het opmerkelijk dat spelfouten niet in de gepresenteerde teksten zijn verbeterd en zelfs verschrijvingen gehandhaafd blijven .
Die wijzigingen had men gemakkelijk in een noot kunnen verantwoorden .
Bij voorbeeld noot 117: weegens het ~ukkek vanwege het tegenspoed ondervinden (door de slechte
weersomstandigheden) .
5 Het is jammer dat de door de bezorgers verzorgde titels bij de brieven ook binnen dit kader staan .
6 Op blz . 117 (r. 12, 13) is ten onrechte ik ingevoegd in de bijzin `want [ik] denk dat gij daar
rekenschap van moet doen in [de] dag des oordeel[s] .' Meymerigje zal hier echter haar man willen
waarschuwen voor de gevolgen van zijn houding ten opzichte van degenen die aan hem ondergeschikt zijn en zijn neef.1--Tier is denk een gebiedende wijs met de betekenis `bedenk' .
7 Neem bijvoorbeeld blz. 105 (net boven de witregel) . Met betrekking tot een gezonden koek
schrijft Meymerigje : `[Ik] hoopen [dat ue] [de]selven met smaak mag gebruyke.'
4
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Al de genoemde aanvullingen op de oorspronkelijke tekst van de brieven brengen
met zich mee, dat de lezer de onbeholpenheid van de schrijfsters grotendeels ontgaat . Voor taalkundig onderzoek zal men terug moeten gaan naar de `kale' brieven
die we in de bijgevoegde dvd kunnen terugvinden . Daarbij merk ik wel op dat
dit terugvinden aanmerkelijk gediend zou zijn met een nauwkeurige vermelding
van de vindplaats van elke brief uit het boek op de dvd . De instructie op blz .
[160] is namelijk bepaald onvoldoende .
De kwaliteit van de tekstpresentaties blijkt niet alleen uit de inleidingen, die in
beide reeksen brieven voortreffelijk is, maar ook uit de nauwkeurigheid van de
transcripties en het notenapparaat .$ De tekstbezorgers weten daarbij waar de grens
van hun kunnen ligt . Is de tekst op een plaats namelijk niet met enige zekerheid
te ontcijferen, dan melden zij `[onleesbaar]' in de tekst en blijven ze aarzelen, dan
staat er
Ook in de annotaties geven de bewerkers opening van zaken en melden ze - waar de tekst niet eendui dig is - soms enkele interpretatiemogelijkheden
naast elkaar.9
Het boek kan op verschillende manieren gelezen worden : van voor naar achteren, maar ook per hoofdstuk apart. Om ook die laatste gebruiker van dienst te
zijn vinden we in het notenapparaat een aantal verduidelijkingen die de cursorisch
lezende gebruiker steeds weer tegenkomt : in de adressering is de kapitein immer
manhaftig (`dapper'), de echtgenotes melden bij herhaling dat zij (of hun familie)
vris (`fris, gezond')en geesont zijn, veel onderschikkende zinnen beginnen met als
dat (`dat') en daar (`waar') .
In de beknopte `Taalkundige terugblik' bespreekt Marijke van der Wal de meest
opmerkelijke feiten in het schriftelijk taalgebruik van Hendrikje en Meymerigje :
de ongestructureerdheid van de teksten, het gebruik van standaardformules in
velerlei variatie, de h, die aan het begin van het woord geregeld ontbreekt of
hypercorrect is toegevoegd en dus waarschijnlijk niet gesproken zal zijn, de ndeletie, maar ook werkwoordsvormen als [ik] gaan en verder verkleinwoorden
als pakkie .
De uitgave van de brieven in De voortvarende zeemansvrouw (met inleidingen en aantekeningen en bovendien met foto's van de originelen op dvd) biedt de lezer alles
wat hij nodig heeft om de teksten zo volledig mogelijk te verstaan . Voor de verzorging van het boek verdient de uitgeverij een groot compliment : harde kaft met
fraai ontwerp, heldere letter, zeer geslaagde lay-out . De fraaie kleurenreproducties vormen bovendien een functionele aanvulling op de tekst .
s Eén opmerking: blz. 84, noot 366 : pad zal hier niet eventueel geïnterpreteerd kunnen worden als
een verschrijving van pand in de betekenis `huis', daar geeft het WNT althans geen aanleiding toe .
9 Zoals in noot 234 (halverwege biz . 73) . `God . . . aan God zal daar nog een einde aan zien, d .w.z .
een eind aan maken . Of is hier soms nog geen eynde bedoeld: God ziet daar nog geen einde aan? Dat
zou bij het mondeling doorgeven van deze passage aan de scribent mogelijk zijn : het gehoorde nog
geen is dan geïnterpreteerd als nog een. M .i . kan hier ook worden overwogen of de schrijfster bedoelde
`(alleen) God ziet daar nog een einde aan' (met de implicatie: maar wij mensen zien dat niet) .
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Dit is een degelijke uitgave van twee Amsterdamse kluchten uit de zeventiende
eeuw door een zeer deskun dige filoloog . Hij heeft met ijver en toewijding zijn taak
volbracht. Hij is zelfs enthousiast geraakt, hetgeen blijkt uit zijn bewering dat deze
stukken speelbaar zijn in onze tijd . Hij had er een beperking aan kunnen toevoegen :
voor een geselecteerd publiek; weinig toehoorders, zelfs onder de neerlandici,
zullen de dialogen gemakkelijk verstaan . Daarvoor zouden er zoveel `aanpassingen'
moeten geschieden, dat er geen lol meer aan is ; ik denk met weerzin terug aan een
gemoderniseerde opvoering van Huygens' Trlnje Cornelis.
De inleiding geeft informatie over auteurschap, bron en inhoud van de twee
kluchten. Het auteurschap van Wanhébbely/ee Liefde blijkt onzeker ; daarom wordt
Nil Volentibus als zodanig vermeld . Over Noseman, zijn familie en zijn persoonlijke carrière krijgen we interessante informatie . Als bron voor Hans van Tongen
wordt de

Decamerone aangewezen ; voor De I/anhébbelyke Liefde gold La mere coquette

van Quinault als model. De inhoud van beide kluchten wordt nauwgezet ontleed ;
verschillende 17de-eeuwse uitgaven worden vergeleken. Enkele opmerkingen over
spelling, klankleer, morfologie en woordgebruik dienen als hulpmiddel . Een uit
gebreide bibliografie van gebruikte en te gebruiken publicaties besluit het voorwerk .
De twee teksten zijn uitvoerig en kundig becommentarieerd . Maar de lezer zal
zich op een aantal plaatsen in de steek gelaten voelen. Ik heb bewondering voor
het werk van mijn collega, maar het zal hem en anderen niet verbazen, dat ik met
hem van mening verschil over de gevolgde methode . In mijn uitgave van Tnjn je

Cornelis heb ik betoogd en gedemonstreerd dat het beter anders kan . Ik had gehoopt, dat een breuk met de traditie van uitgeven op zijn minst overwogen zou
worden. Van Leuvensteijn gaat voort op de oude baan ; ik wil aantonen dat hij
beter anders had kunnen doen.
Mijn bezwaar tegen de traditionele werkwijze is dat die te occasioneel en versplinterd is . De ideale methode zou meer systematiek moeten vertonen . Mijn
advies aan tekstverklaarders is als volgt .
Begin met alle representatieve woorden alfabetisch te verzamelen met vermelding van vindplaatsen. Dat biedt de mogelijkheid om bij de eerst aangetroffen
locus een verklaring op te nemen en daar in de volgende gevallen naar te verwijzen . In de bestaande uitgaven, ook de hier besprokene, komen in de voetnoten
allerlei inconsequenties voor: betekenissen worden niet bij de eerste ontmoeting
gegeven, ze worden op verschillende plaatsen herhaald, of ze worden slechts op
één plaats verstrekt in de veronderstelling dat de lezer dat onthoudt . Zo'n woor-
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denlijst is bovendien een kostbaar instrument voor andere tekstuitgaven . En het
is een kleine moeite, die voor de samensteller zelf ook veel gemak biedt .
De tweede stap is: noteer systematisch alle loci die een zakelijke of taalkundige
bespreking vereisen . Vervolgens stel je een zakelijke en een taalkundige inleiding
samen, waarnaar in de voetnoten verwezen kan worden . De inhoud daarvan is
afhankelijk van de verklaringen waar de tekst om vraagt. Ortografische, fonetische, morfologische, syntactische en semantische bijzonderheden komen ervoor in
aanmerking . Verderop behandel ik een aantal onderwerpen die bij Van Leuvensteijn niet of onvoldoende aan de orde komen .
Het derde onderdeel van de filologische bezigheid is een volledige hertaling, die
naast de tekst wordt geplaatst . Het lijdt geen twijfel, dat dit de enige manier is om
de moderne lezer te bedienen . In de onderhavige uitgave sta ik (die door het leven
ga als bioloog) nogal eens voor moeilijk oplosbare vragen die de commentator niet
beantwoordt. Misschien vindt hij het antwoord voor de hand liggend of mogelijk
heeft hij zich de vraag niet gesteld . Als hij op papier een volledige hertaling had
geleverd, waren die beide mogelijkheden uitgesloten .
Een uitgave zonder fouten en vergissingen behoort jammer genoeg niet tot de
mogelijkheden; dat weten weinigen beter dan ik. Ik vermeld hier enkele vergissingen in Hans van Tongen :
071 het binnense > binnenste; 127 hoe raeck > hoe raeck ick(?) ; 453 wou > nou;
506 bewaert > beswaert; 532 Romeynschr > Romeynsche ; 604 speulen, laten : komma
weglaten of bespreken ; 569 ock > och ; 649 stervan > sterven; noot 414 vewel > veel;
711 Goris en Giert > Gorisen Giert (= Giert Gorissen)

Enkele thema's voor een taalkundige inleiding
Het hiervoor gebruikte materiaal uit de teksten is niet volledig .
1. Genus en casus
Noot- C. Huygens, Trijnje Cornelis. Erf HM. Hermkens, 2dln., 4 volumina, Utrecht 1987-1989;
artikelen Hermkens, opgenomen in ` praeck van hu jden, toon van straet'.• Het genus in het Hollands van de zeventiende eeuw, tudies voor Damsteegt, Leiden 1981; Van casus-n naar genus-n,
De nieuwe taalgids 78 (1985) ; Het generasysteem bj G.H. van Breughel, Taal en Tongval 40
(1988); Huygens als dialectkenner, Constantijn Huygens 1596-1996, Lezingen van het tweede
Groningse Huygenssymposium 1997; Huygens en de grammatica (niet eerder verschenen)

1 .1 . Hans van Tongen

Pronominale verwijzing naar substantieven komt slechts enkele keren voor, bv . 477
de werrelt > se; 114 vleermuys > se; 359 geest > hem; maar 062 geest > se ; 358 pot>
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Ontsteecktse; (maar 358 In dien besloten pot) . Hooft behandelt poon zijn Warenar
als een femininum. Het genusbesef was in Amsterdam duidelijk aan het wankelen .
De auteur houdt zich terecht niet aan het kunstmatig naamvallensysteem . Wel zijn
er sporen van een classificatie naar genus, maar enige consistentie is niet te bespeuren .
Het Zuid-Hollands van de zeventiende eeuw onderscheidde nog mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig. In Tiijnje Cornelis laat Huygens de Zaanlanders Delflands
spreken, hij kende geen Zaans . Het systeem : in het mannelijk enkelvoud krijgen
de attributiva een -n als er een klinker, h,d,t,b, of r volgt . Zijn Antwerps onderscheidt bovendien het masculinum van het femininum door tweelettergrepige
vormen : ene man, mene man (enen heer enz .) .
Noseman maakt geen gebruik van twee lettergrepen ter aanduiding van het
mannelijk genus, behalve in 237 uwe eer-weerde . . . knecht. Maar ook de fonetisch
geconditioneerde genus-n verschijnt slechts in een deel van de daarvoor in aanmerking komende gevallen ; die stond in Amsterdam zwakker dan in Den Haag en
omgeving. In `nominatieffunctie' : 004 desen dagh; 032 den uyl; 104 geen grooten
eed; 258 den hals-heer ; 309 eelen baes ; 495 den Adel ; 751 armen bloei; in andere
functies : 074 in korten lijdt ; 244 in korten tijd; 097,100 eengen reet; 135 ontrent
den dam ; 257 op den dijck ; 358 In dien besloten pot; 402 voor den dagh ; 446 een
hielen tijd ; 481 al den dagh ; 598 grooten danck; 640 den Advocaet; 648 desen dagh ;
663 goeden dagh; 689 toneelaanwijzing: om den hals . In verreweg de meeste
gevallen ontbreekt de -n, ook in de fonetisch gunstige situatie, bv . : 024 mit die
malle achterdocht ; 026 de tooren van Babel; 035 de duyvel ; 042 de breuck; 084 met
de Heer; 180 tot heer leste duyt; 181 de lijdt; 218 u minste dieneer; 246 vande
eerste stoot; 261 die Barbier; 281 de brant; 363 de droes ; 476 de ouderdom; 530 de
derde; 627 de schortel-doeck ; 630 onse Heer; 706 De duyvel ; 714 de beert .
Opmerking - Het lidwoord een kan, enclitisch gebruikt na graadaanduidende woorden, op een genusuitgang lijken ; deze gevallen moeten buiten het materiaal worden
gehouden .
Hans van Tongen : 368 sulcken noot (m.) ; 053 sulcken bekooringh (vr .) ; 038 sulcken
nickertje (onz .) ; dubbel: 660 sulcken heeten vlam (vr.) ; 505 sulcken moyen dier
(onz .) ; het laatste geval is van een toelichting voorzien, nogal willekeurig; andere
loci : 015, 119, 437, 612, 678. Wanhébbelyke Liefde : 049 zulken staat (m.) ; 300 zo
jongen bloed (o .) ; 463 zulken dageraad (m .) ; 019 sulken genegenheid (vr.) ; 286
Zulken lucht (vr.) ; 322 zulken gelegenheid (vr .) ; zelfs meervoud : 197 in zulken
zinnen; maar : 471 zulk een geschikte zoon; 262 zulke vrémde tydingen .
1.2, tVanhébbelyke Liefde
Pronominale verwijzing is zeldzaam . Zoals in andere Amsterdamse teksten vinden we ook hier enkele keren een vrouwelijk pronomen voor een mannelijk
woord : 379 raad > ze; 440 ring > ze .
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Tweelettergrepige genuskenmerken komen niet voor, het is steeds een, min.
Van het oude naamvallensysteem is niets meer over ; er zijn ten hoogste nog
enkele relicten, en dan nog wel in de fonetisch gunstige situatie : T 084 in den
oorlog tegen den Fransman ; 236 van deezen dag; 276 élken oogenblik (tijdsbepaling, ogenblik is oorspr . mannelijk) ; 281 een stinkenden aassein: 347, 401,
461, 533 Goeden dag; 553 den bek ; in strijd met het casussysteem: 560 Wel
lamlénden schieven hond.
Evenmin is er sprake van fonetisch geconditioneerde genus-n : 064 de Edelman; 563 die onverstandige ouwe rammelaar ; 180 een jonge hékspringer; 416
lieve Héndrik; 223 de barbier ; 044 déze béngel; 622 die brand; 201 déze ring; 391
die raad, e.a .

2. Aanspreekvormen
Noot- C. Huygens, Tnzjnje Com e/is. Ed. H.M. Hermkens, 2dln., 4 volumina, Utrecht 1987-1989;
H.M. Hermkens, Huygens als dialectkenner; in: Constantijn Huygens 1596 - 1996. Leiingen van
het tweede Groningse Huygensymposium, 1997, p. 51-70. Opgenomen in: H.M. Henrnkens, praeck
van huiden, toon van straet, opstellen over taal en Constantijn Huygens, Amsterdam / Munster 2011 .
HM. Hermkens, Pronominale aanspreekvormen en imperatief b j de humanistische grammatici; in:
Bonjours Neef, Ghoeden dagh Cozijn! Opstellen aangeboden aan Geert Dibbets bij zijn afscheid als
bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Nederlandse grammatica in West-Europese context aan de
Universiteit Njmegen op 19 december 2003, Munster 2003 ; opgenomen in praeck van huiden.

Het standaard-Nederlands is ontstaan in Holland, uit Hollandse elementen, met
sterke beïnvloeding door Brabantse en Vlaamse immigranten . In Holland gebruikte
men in de formele schrijftaal de zuidelijke pronomina gij / u, en daarmee corresponderend het possessivum uw, voor enkelvoud en meervoud. Dit gebruik
drong ook door in de spreektaal van de elite. Het gewone volk bleef natuurlijk
zijn eigen taal gebruiken : jij, je, jou, voor enkelvoud en meervoud, met de meervoudsvariantjjlui, joului bij zware klemtoon .
In Huygens' Trijp je Cornelis vinden we zuiver Hollands en Antwerps . Voor
zover ik weet, is Constantijn de enige auteur die dat gepresteerd heeft, de enige
ook die dat kon . Andere Hollandse kluchtschrijvers brachten het ten hoogste tot
een benadering van het doel ; ze ontkwamen niet aan de invloed van de nieuwe
omgangstaal in hun omgeving, o .a. in het gebruik van de aanspreekvormen .
2.1. Persoonlijk voornaamwoord
2.1.1. Hans van Tongen
Noseman sprak geen zuiver Amsterdams . In ieder geval schoot hij in dat opzicht
bij zijn personages ernstig te kort . Hij heeft er een rommeltje van gemaakt ; we
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vinden allerlei Amsterdamse elementen naast Brabantse . Zijn gebruik van de voornaamwoordenjj, • ,jou, u is in hoge mate chaotisch .
2.1 .1 .1 . ubjectsvorm - In voorpositie is je relatief zeldzaam: je weet, je bent enz . ;
ookjjin die positie is aanzienlijk minder vertegenwoordigd dan het Brabantse gij.
In achterpositie is je talrijk : weetje, besje, binje, sinje, selje, salje, datje, watje,
ofje, dieje enz . ;j j is zeldzaam: weet jij, kan jij, sin jij; nog zeldzamer is ghij• weet ghij,
moet ghij . Het Brabantse encliticum ge, y, -e (komdy, komee) ontbreekt.
2.1 .1 .2 .Objectsvorm-Het Hollandsejou komt aanzienlijk minder voor dan het Brabantse U. De smoorverliefde Hans spreekt Haesje in 289 aan met u l. : u(we) liefde .
De scheldvorm is jou: 527 jou rechten schavuyt; 717 Jou beest .
Een grotere chaos bij de keuze van deze varianten is nauwelijks mogelijk .
Voorbeelden: 037 Hadje hier strack geweest ghy souter je hemt om verkoopes;
040 Besje van u sissen berooft; 103 Om u vrou . . . selje; 282 Had jijse onder u
kouse-bant gebonden eerje u soo vermeestert vond ; 313 datje u lusten temt; 316
Ghy sult de grootste dagh-werck doen, dieje van u leven deede ; 376 wilje, ghy
meught; 377 eerje het begint soo moet ghy ; 384 heb ickje . . . door u loncken ; 393
bedanck ick u, en selje bedancke ; 394 Ghy verlicht . . . jij verlost mijn ; 397 ofje u
woont houwen sult; 399 ghy kunt u saecken soo haest als je wilt ; 506 Ghy souter
me be(s)waert veesen ofje met bey u beenes . . . ; 527 selje deur u harsebecken
liegen ; 704 Hanghje . . . u siel.
2.1 .2. IVanhébbelyke Liefde
Er heerst meer orde dan in Hans van Tongen . De gewone vormen zijn de Hollandse
personalia jj, je, jou, ook voor het meervoud (096, 585, 610, 323) ; bij 323 merkt
Van L. ten onrechte op: `Jy heeft hier de plaats ingenomen van Gy (meervoud)'.
Het Hollandse jj wordt immers gebruikt voor enkelvoud en meervoud ; een
enkele keerjyluj (324) . Maar de personalia gy en u komen geregeld opdagen . In de
distributie van deze varianten valt weinig systeem te ontdekken ; een gedeelte
daarvan heeft Van L. toegelicht ((p. 48-50), maar ook hij kan er geen consistentie in aanwijzen . Voorbeelden van onregelmatigheden: 153 Gy hebt jou zoon . . . ;
618 jyJoost neef, wat zegt gy.
2.2. Bezittelijk voornaamwoord
2.2.1. Hans van Tongen
Het possessivum is je, jou (je rijckdom, je man, jou man) of u (u vrou, u lusten),
met een duidelijke voorkeur voor u. Er is geen onderscheid tussen een of meer
bezitters (420 you kunsjes: jullie kunstjes) .
2.2.2. i/anhébbelyke Liefde
De gewone vorm is de Hollandse jou,je; het Brabantse u(w) komt geregeld opdagen.
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3 . De gebiedende wijs
3.1 . Hans van Tongen
De Brabantse vorm met -t is overheersend in enkelvoud en meervoud . De Hollandse variant zonder -t komt nauwelijks voor bv . 010 neury,124 Maeck, 330 Maeck
(op dezelfde regel : Weest) ; 241 Loop ; 672 chaemje (maar 073 schaeentje) ; met
steunpronomen 606 wees jy . Maar, al of niet als adhortatieve interjecties, zonder -t :
351, 724, 736 segh; 613 seghme; 241 Loop ; 370, 731 ie ; 669 Kijck; 402, 636 kom .
3 .2 . iVanhébbelyke Liefde

De imperatief is in verreweg de meeste gevallen Hollands : zonder -t voor enkelvoud en meervoud (346 lég 'et over mét je beijen ; 588 zwyg allebeij) . De uitgang -t
verschijnt gemakkelijk voor klinker (of h + klinker) : 76 spreeckt 'er; 77, 395 gaet 'er;
79 doet 'er; merkwaardig: 399 Loop, maekt 'et; 592 Hoort eens vrinden ; 327 geeft
haer; 369 doet het . Merkwaardig, met steunpronomen : 613 Verklaar gy.

4.

yntaxis

4.1 .

Congruentie

4 .1.1 . Hans van Tongen

Van Leuvensteijn wijst enkele gevallen van incongruentie aan, zonder volledig te
zijn of er een systeem in aan te brengen .
Noseman verbindt collectiva vaak met een meervoudige persoonsvorm : 495 den
Adel hebben; 496 de genieent . . . souwen ; 243 een party gaen ; 452 de meeste part
seggen; in de twee laatste voorbeelden is de substantiefgroep een onbepaald
telwoord geworden (vgl . daar lopen een paar mensen) . Merkwaardig is 638
sijnder geen soo mal . Het vnw . men wordt met een meervoudige persoonsvorm
verbonden (459 Men weten, 601 men . . . kosten) of met een enkelvoudige (453
Men moet ; 513 men wist ; 516 soumen; 517 Men vond ; 615 seytmen) . Bij een
opsomming bepaalt het naaste substantief het getal ; 623 dat wijst de Hal, de Vismarckt, en de Erf-huysen wel uyt .
4 .1.2.Onhébbelyke Liefde

In 001 is er incongruentie, veroorzaakt door al; `tzyn grillen al dat verliefd weezen ;
in 487 gebeurt het tegenovergestelde : valt alle dingen uit; het meervoud alle dingen
fungeert als collectivum ; vgl. 491 zulke dingen mv .
4 .2 .

Voorwaardelijke bijzinnen

Noot - Zie ook Trz~n je Cornelis II, 1, p. 210 .
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Voorwaardelijke bijzinnen zijn in de Hollandse kluchten opvallend talrijk ; Hans van
Tongen opent en sluit ermee (001, 757) . Ze geven door hun vorm vaak aanleiding
tot misverstand, twee redenen om er uitgebreid aandacht aan te besteden .
4.2.1. Hans van Tongen
De vorm met onderschikkend voegwoord, al of niet met herhalend woord, is in de
minderheid : 001 Indien de liefde blind was . . . oo souse . . . ; 070 oo die wellustigheyt lang duurt het sal . . . ; 090 Dat is geen swarigheyt, als ick haer maer mach
Boenen ; 102 als ickje kom vragen . . . selje dan . . . ;107 ofje dan wat leelijcks saeght,
souje oock sijn vervaert? ;109 soo de picke mijn sagh hy sou . . . ; 114 als 't wesen
moest, soo mostje . . .; 242 Als ick mijn leven sat waer soo kon ick . . . ; 273 soo ickje
langer derf, oo gelooft mijn . . . ; 285 (ick) Bal . . . oo `k gheen verlichtingh krijgh,
mijn Binnen raecken quijt ; 315 sooje mijn nu wilt stellen te vreden, Ghy sult . . . ; 374
als dat dan soo is, soo is het heel ontheft ; 378 als de verliefde dat hoort, . . . soo Bal
hy . . . ; 386 indien ick dan wat aen u vetmach, oo blust mijn brant ; 505 alsje nae u
sin al sulcken moyen dier had, Ghy souter . . .; 507 als dat goetje giettuut is dan
laten sy . . . ; 549 of ick het sey, souje oock versteuten? ; 550 als 't al gebeurde, ick
ben niet soeaer; 568 sooje mee wilt gaen, ick selje legden ; 600 als 't werck aen Bal
gaen, oo Bal . . .; 656 sooje nou van me keert, oo meughje dencken; 673 ooje
dan niet wilt, soo Bel ick . . . ; 731 soo het dan weer geschiet, oo doet met me . . .;
757 de vryers hebben wat vrydom, als de vrouwen . . .
peciaal geval: 336 Wel, als 't wesen moet; soo wensch ick . . . (`als het dan moet',
gevolgd door drie wensen, vandaar die puntkomma) .
Van L. interpreteert de volgende constructie onjuist : 428 Of dat ick een bortjen
uyt-hingh, daer sou'er menich by mijn komen streven . . . : `Zou ik eens een uithangbordje plaatsen? (elliptische zin)' ; correctie: Als ik een uithangbordje plaatste,
dan zou . . .
Het Hollands gebruikte voor de conditionele bijzin bij voorkeur de vorm die
ontstaan is uit een vragende hoofdzin (Heb je geen zin? Blijf dan maar thuis) .
Bij Noseman is hij schering en inslag, meestal in voorpositie, al of niet met
herhalend zinsdeel; (meestal volgt er geen inversie bij het ontbreken van een herhalend woord) : 003 had ick mijn oogen ghesloten . . . oo waer ick; 037 Hadje hier
strack gheweest ghy souter . . . ; 042 Krijght dit de chout inde neus, waer me selje
de breuck genesen? ; 047 binje trou, Ick selje . . . ; 050 kan jy swhjghen, ick Bal niet
seggen . . . ; 059 Wil ick dan mijn wijsheyt weer hebben, soo moet ick . . .; 069 vuistje
hoe vleysigh dat ick om mijn hart ben, ghy Boud seggen . . . ; 080 word ick eens
Euverman van het childers gilt, Ick Bel . . . ; 094 doe jy 't dan, soo meughje . . .; 097
weetje eenigen raet, soo laet my niet verlegen; 098 hadje dat gheswegen, oo sou . . . ;
100 weetje eentegen raet, ick selje . . .;113 weetje wat raet, soo laet mijn niet verlangen? (het vraagteken is vreemd) ; 153 weet jy 't nou soo te klaren . . . , soo selw'er
voort me varen? (het vraagteken is vreemd) ; 180 Hadse somtijdts gels se sou . . .
234 duurt het lang ick raeck op stroos 264 in jy een Poëet,
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waarom staje dan niet in de Linde-blaetjens? ; 265 soudense alle daer in staen . . .
oo dienden . . .; 269 meenje dat het al groote eer is . . . 0 daer staet'er soo menigh
in . . . ; 270 mochtense uyt-koop doen met geit, y souden . . . ; 323 haddense dit juweeltje gesien, sy souwen . . . ; 376 wilje, ghy meught . . .; 416 mochtense om twee of
drie blancken . . . mijn ceel eens hebben te lien, Ick wed sy souwen . . . ; 423 had ick
wat veel van dit goetje, een rijckdom wasser uyt te halen ; 444 Hebje een goet hock
in, sier datjer u in keunt houwen ; 464 beurt het weer, ick sel . . . ; 465 Ginghse na de
vis-marckt, en seij ick
y noemden `t . . . ; 526 seghje dat mijn wijf mijn
ontrou is, Dat setje . . . ; 533 witje al de luy haer praetjes aen trecken, oo geef
jyse . . . ; 565 ou jy 't mijn niet geseyt hebben, het sou . . . ; 569 kan ickse betrapen,
y meugen deyncken . . . ; 592 soumense alle verkoopes by 't gewicht, Men souder . . . ; 622 wil de vrou soo moet hy . . . ; 726 was ick sleghts gestorven . . . o sou
ick
In de meeste gevallen volgt er op de bijzin de constructie : rechte woordorde
zonder herhalend woord . Omdat het moderne Nederlands deze vorm nauwelijks
kent, heeft de lezer moeite met de interpretatie . Van L. kiest in enkele gevallen
dan ook voor een andere dan de voorwaardelijke bijzin of hij laat een probleemgeval onbesproken .
Voorbeelden : 063 had jyse ghesien, e was as ien lelt' . Dit zal geen conditionele bijzin zijn, maar een wensende uitnep : ik wou dat je ze gezien had; vgl. 282 ;
650 En souje wel willen dat jou liefde, in mijn liefde, soo sou bederven : Dat was
heel qualijck. Als het eerste deel een vragende uitroep is, dan mis ik het vraagteken. Zo ook 677 Wel scheerera wy mekaer, mijn dunckt het sinne droomes :
`houden wij elkaar voor de gek?' Deze interpretatie lijkt me niet juist : er staat
geen vraagteken. Er blijven twee mogelijkheden over : 1. een wensende uitroep ; 2 .
een voores . bijzin ; ik prefereer het laatste .
428 Of dat ick een bortjen uyt-hingh, daar sou'er menigh by mijn komen streven : `Zou ik eens een uithangbordje plaatsen? ; elliptische zin' (vgl . 580) . Ik geef de
voorkeur aan : Als ik . . . , dan zou . . .
Eindpositie van de conditionele bijzin levert voor de moderne lezer een probleem op (die constructie is ons nauwelijks bekend, Van L . laat verschillende gevallen onbesproken) : 046 hoe biet souwenser aen peuren, Quam 't maer eensjes
slaeghs ; 241 Loop nae . . . , is 't datje wat schort; 438 y set soo licht geeen huur
kryghen kennen haer alle luy soo wel als ickse ken ; 453 Men moet de huysen soo
niet vieren, woones wy nou hier, op een aer jaer op een aer ; 562 noch was 't te
degen, Had ick rechtevoort dese ongeluckighe bootschap niet gekreghen .
Middenpositie is uitzonderlijk : 634 oo meughje (is hy half sot) sijs sinnen
heelendal steelen.
De mededeling wordt omsloten door bijzinnen van verschillende soort : 095
haddense alle house neosen die 't doen, en kreegh ick'er oock ien, oo souter niet
om achter blijven, als 't maer kon gheschien .
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4.2.2.Onhébbeljke Liefde
De voorwaardelijke bijzin beginnend met een onderschikkend voegwoord, al of
niet met herhalend woord, al of niet gevolgd door inversie, is niet ongewoon ;
ingeleid door dat (`als') : 089, 196, 419; door o: 99, 138, 152, 192, 425, 630 ; door
als 208, 441, 520 ; door of 460 ; door indien: 512, 593 .
oms is er twijfel mogelijk over de grammaticale functie . In 634 kiest Van L.
voor hoofdzinsfunctie (ellips) : Dat wy 't dérde paar maakten, én meê voor de
Roódeur gingen? Wy zouden . . . : `Laten wij het derde paar vormen en . . .' ; de
interpunctie ondersteunt zijn keuze . Een ellips is zeker aanwezig in 069 JOO T
Maar zo dat miste, én wierd ik ook eens afgeslagen . (We zouden drie puntjes
verwachten; naar de vorm zijn het twee conditionele bijzinnen, de eerste met, de
tweede zonder voegwoord ; HENDRIK vult aan : Dan was 't maar, als 't nu is) ; 430
óch wist je 't karésseren, Dat een bedaagde vrouw an een jong man doet, och
heer! 'k Ben verzékerd, jy wenschten op der aerde niet meêr . Van L. kiest niet
voor een wensende uitroep maar voor een bijzin: `als je het minnekozen kende' .
Het uitroepteken is hiervoor geen beletsel.
De constructie zonder voegwoord, al of niet gevolgd door herhalend woord of
inversie, is frequent in voorpositie ; een keuze : 147 Wou jy hém maar tien duizend
pond meê geeven ;173 wist ik jou een vrijer mét een tonnetje op te speuren ; 200
komt het jou te pas; 204 hou jy me je woord ; 210 zeit hy wat; 213 Is hy vrijer; 298
word ik wakker; 341 Wil je me hélpen ; 342 wil je me tégenstaen ; 366 wou ze me dat
maer toelaaten; 377 Was 't myn vader niet; 379 hébje raad; 398 was 't mooglik .
In de meeste gevallen volgt er een voorpo. in de rechte volgorde zonder
`herhaald zinsdeel', bv . hou jy me je woord, `k zweer . . . ; Was 't myn vader niet, `k
zou . . . ; maar 342 wil je me tégenstaen, o houdje vry uit myn prezénsi ; 379 hébje
raad, zo geef ze me .
Middenpositie : 200 uit de naam van die vrijer, komt het jou te pas, Bied ik
je . . .; 398 Jou daar van aan te spreekera, én was 't mooglik t'overreeden . . .;
Achterpositie: 094 daar is goed genoeg, wou `er de moeder maar van scheijen;
123 Ia wel, was 't myn zoons liefste niet; 127 't Is Héndrik, die jou vryt, spélt hy me
geen leugens op de mouw . Voor de moderne lezer levert deze constructie
interpretatieproblemen op ; de commentator dient er aandacht aan te besteden .

5. Woordvolgorde
Noot - Trijn je Cornelis II, 1, p. 214; yntagma's uit de omgangstaal b j Huygens, in : Veef'digheid als levensvorm: facetten van Constantijn Huygens' leven en werk ; studies tergelegenheid van n
driehonderdste sterfdag. Deventer 1987; opgenomen in praeck van hu jden 2012

De `grammaire raisonnée' heeft enkele syntagma's uit de gesproken taal genormaliseerd, die in oude teksten veelvuldig voorkwamen en in zuidelijke dialecten nog
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gewoon zijn . Van Leuvensteijn wijdt er geen aandacht aan; toch kan dit verschijnsel
tot misverstand leiden .
5.1 . Hans van Tongen
5.1 .1 .
In geïnverteerde voorpo-constructies staat een onbeklemtoond (enclitisch) pronomen als object of het woordje er onmiddellijk na de pv, tenzij het onderwerp zelf
een onbeklemtoond eenlettergrepig pronomen is : 099 oo sou 't niemant gheweten
hebben ; 612 al brenght ons de winter noch sulcken kou . 619 al vetpeuten het een
wijf.
5.1.2 .
In een constructie met achter-pv staat een onbeklemtoond (enclitisch) pronomen
als object of het woordje er onmiddellijk na het voegwoord of ander verbindend
woord; het onderwerp komt op de derde plaats; als er twee onbeklemtoonde
pronomina als object of er (onbeklemtoond pronomen) als object in de bijzin
voorkomen, staan beide voor het onderwerp ; dat bekleedt dan de vierde plaats :
007 doeme aerdige Truytje soo geweldigh na liep ; 202 Datse inte Raspynis en sijn
Clooster vry kost en slapen vereert; 435 hoe het onse Trijn dus het (`heeft') wegh
kunnen vlyen; 496 Op dat het de Genieent niet me doen souwen; 554 Datter de
chout noch mee eten sal ; 665 datje (als je) de Koningen sagen .
5.1.3.
Normale volgorde in de vroegere gesproken taal : bij nevenschi kking van bijzinnen (met behoud van het subject) krijgen de tweede en volgende de zgn. hoofdzinsvolgorde : 714 jy hebt al groot geluck dat ickje de baert niet gae keurmen,
Luysebos, en hae4e de oogen en dat hayr uyt jou beseten kop .
5.1 .4 .
Bij nevenschikking van infinitiefconstructies, waarbij samentrekking in het hulpww .
plaats vindt, staat de tweede infinitief in voorpositie (onmiddellijk na het voegwoord) : 048 Ick selje als een orient op-biechten, en noemen de vrou;114 soo mostje
mijn tavont een vleermuys gaen vangen, En brengense aen mijn huys ; 182 Laet
Marry Montjes stracks met Geertje Goris spreecken, En segghen haer mans doen ;
209 ick selder gaen onder singen . . . En . . . .rrekense an ; 344 `k sel u nu driemael
moeten Bestrijcken, . . . , En schrijven . . . ; 411 ghy die by heele nachten, Loopt over
straet swieren, . . . En kussen de klinck; 424 Ick gingh 's maendaghs op de Nieuwemarckt stam, en domme wel betalen; 673 soo sel ick het aers aen leggen, En
raecken u met dit ceeltjen aen .
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5 .2 .Onhébbeljke Liefde
064 zo raakt 'er de Edelman in ; 094 wou 'er de moeder maar van scheijen ; 244
Ziet me de lust Niet ten oogen uit?; 418 Maar heeftjou jou vader daar jou lés niet
fray veur eschreeven? ; 424 Behalven dat heeft mj zo daadelyk jou nicht Agniet
Vertrocken . . . ; 410 dat u die tyding uw geduld zou doen verliezen ; 630 ik bén te

vreden, zo 't Geertruij doen wil.
De verwarring bij de lezer ontstaat doordat hij in de bijzin het onderwerp onmiddellijk na het onderschikkend voegwoord verwacht . De voor ons reguliere
volgorde komt ook voor, bv . 452 Door diende (onderwerp) uw vader (voorwerp)
ginder zag .

6. Negatie
6.1. Hans van Tongen
6.1.1. Het partikel en komt nog voor als een relict
In voorpositie (choofdzmsgord)
vol
e' : onder een negentigtal ontkenningen met niet
(bijwoord en voornaamwoord) , geen, niemand, niemendal tel ik weinig gevallen met
en : 008 en kreunden ick me niet ; 027 't En kan niet schaent 057 'k En vind mijn
verstapt niet weer; 092 om jouwent-halven . . . en sal ick noch doof, Noch . . . niet
vreesen; 503 dese dingen En souwe jou niet dienen ; 637 onder alle dieren, En
sijnder geen soo mal ; 468 hoe het was, of niet en was.
In achterpositie ('bijzinsvolgorde') tel ik 22 negaties, relatief veel met en: 019
tot datje niet (`niets') en behout; 045 Die niet vies en sijn; 083 die dat niet en dee ;
482 dat die niet deur en mach ; 508 Ofse niemant toe en hoorden ; 537 die niet en
stuyten; 570 Jatter voor haer luy geen booser dagh en is geschapen ; 578 Dat
niemant met u vrou, als ghy, en hebt te schaffen (hebt is merkwaardig) ; 635 op dat
hy ons niet sien en kan ; 679 die men niet en wacht, die men niet acht (eenmaal en;
Van L . : variant op Vlaamse zegswijze `Die niet en wacht en wordt niet geacht) ;
756 Dat het vreemde vrouwen vervolgen niet en past .
Het negatiepartikel komt in Huygens' Hollands geregeld voor, naast gevallen
zonder dit woord ; in zijn Antwerps overheerst en (Tnjnije Cornelis II,1, p . 201) .
6.1.2. Dubbele ontkenning
Het voegwoord noch, gevolgd door een ontkennend woord : 092 om jouwenthalven . . . en sal ick noch door, Noch kyven vanme wijf, noch al de orlmenten
(Van L. : verbastering van ornamenten ; m.i . elementen) niet vreesen; 457 Dat
klappen noch dat snappen en nam sijn leven geen end ; 508 noch sy weten niet
aen te vangen.

304

HM. Hermkenr

6 .2 .2 .Onbébbelyke Liefde
Het partikel en ontbreekt volledig .
Noch wordt gevolgd door ontkennend woord: 090 Ie zoudt van geen liefde
veeeten, noch veur geen liefde vreezen .
Ontkenning na een werkwoord van verhindering : 333 ik zal altyd wél belétten,
Dat hy mijn dochter niet krygt . Van L. ziet de constructie als een afwijking,
mogelijk met komisch effect . In feite is ze heel gebruikelijk in klassieke en moderne talen, ook in het Nederlands .

7 De annotaties
7 .1 . Hans van Tongen

op

een relatief groot aantal plaatsen mis ik nadere uitleg . Ik wijs er enkele aan.
De functie van het diakritisch teken in zég enz ., dochter enz . blijft onbesproken. Daarvoor had De Twe-spraack geraadpleegd moeten worden . Overigens was de
oorspronkelijke vorm van dit teken een omgekeerde komma . Zie Hermkens, pelling en interpunctie, Den Bosch: Malmberg,1971, p.18 .
036 gantsch bloemendal : bastaardvloek, uit God verdoeme me al; 050 kan jy
swijghen, ick sal niet seggen : onbegrijpelijke voorwaarde zonder toelichting . Bedoelt hij : ik kan evengoed zwijgen als jij? Of is het een toespeling op de anekdote
van Willem de Zwijger, die zei : Kun je zwijgen? Ik ook; 082 een meester-stuk op
gaen stellen : een meesterproef voor gaan eisen (zodat ze lid kunnen worden van
het gilde) ; 31, 324 schijt : uitroep, afgeleid van Ik heb er schijt aan / van ; 160 inde
tegenwoordigheyt Van haere raet : als we kunnen beschikken over hun inzicht ; 319
ridder van int Joris : verwijzing gewenst naar de legende van de heilige Joris, die de
maagd bevrijdde van de draak ; 319 een lammere tong: woorden van lammeren,
woorden die de zaak mooier voorstellen dan ze zijn (`ENT lam I) ; 382 hoe boertje:
van boerten = schertsen ; 442 inde naera: in nomine Domini, ontleend aan een
kerkelijke ceremonie in de Katholieke Kerk (Trijntje Cornelis II, 1, p . 226) ; 489
nieuwe snoffe kanckjes : `nieuwe, modieuze snufjes', zonder verdere uitleg; snof, snuf
modeartkel, kanck (Hollandse velarisering voor kant) : nieuwe modellen van kantjes ;
492 stick (stuk) : stuk brood, boterham; 503 strickjes, of quickjes : vaste verbinding;
quickjes : onbenullige opschik, speciaal `linten'; 645 de liefde = Amor ; 667 een
open soompje : opengewerkt verkregen door in de rand van het weefsel een aantal
naast elkaar gelegen draden uit te trekken en vervolgens de vrijgelaten breedte- of
lengtedraden bij wijze van versiering groepsgewijs vast te naaien (WNT zoom) ;
schuyntje : schuine insnijding in stof (uitvoeriger in WNT schuin) ; in 488 wordt
gesproken over neus-doecken met schuyntjes (`bepaalde soort versiering') ; neusdoeken zijn meestal halsdoeken (WNT neusdoek 2, met een citaat uit Bredero :
neusdoek mit schuyntjes) ; 514 Heer Krelis (niet een lagere geestelijke, zoals Van L .
zegt, maar meneer pastoor) kwam, met sijn Lieven-Heer onder de mantel; hij
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bracht de geconsacreerde hostie naar de `stervende'; 528 datse : totdat ze ; 667 ghy
naeyt heel wit: je naait heel zuiver, netjes (?) ; 704 Hanghje dus u siel over een tuyn:
Heb je geen geweten? (WNT tuin 1,d) . De toevoegingen `tuin = omheining, haag'
en `variant voor ,iel.• conscientie' zouden hier verhelderend kunnen werken ; 726 wat
bedroefder vrou: `wat een bedroefde vrouw' ; geen comparativus maar genitivus
afhankelijk van wat.
Op enkele plaatsen interpreteer ik anders : 093 orlementen: `verbastering van
ornamenten' ; correctie: elementen ; 490 silver-tuyghje: `zilveren opsmuk'; correctie : bos benodigdheden (mesje, schaartje, naaldenkoker, sleutelbos) aan zilveren kettinkjes, ook sleutelreeks genoemd ; WNT II 8; Tnjn je Cornelis II, 2, afb . p .
40; 664 Dus besich, alder-schoonste, daer soo menigh groote Rijck Om vernielt
sou worden, datje de Koningen sagen? : `bemin [mij], allerschoonste, om wie zo
menig groot rijk te gronde gericht zou worden, als de koningen u gezien zouden
hebben; WNT beugen 5' ; correctie : Ben je zo druk bezig? (elliptische zin ; ze is
druk bezig zoals blijkt uit het vervolg) ; 704 Ick pack mijn spillen op : `ik verdwijn
met mijn naaigoed; pil - overdrachtelijk voor vrouwelijke werkzaamheden' ;
correctie: spillen, variant voor spullen (`ENT spil I : kan staan voor spul in n spillen
pakken: er met zijn hebben en houden vandoor gaan) ; 740 ghy speelt een mans
leugen is een vrouwe troost : `de leugen van een man is een vrouwenvertroosting ;
vrouwe troost is hier een eufemisme voor het mannelijk lid' ; m.i.: jij doet alsof de
leugen van een man een vrouw kan geruststellen.
De grammaticale toelichting lijkt soms mank te gaan .
071 Het is ofme met een stock het binnenste in mijn lijf hiel omroert : `contaminatie
van Het is ofme een stock het binnenste in m jn ij/fhiel omroert en Het is ofme met een stock
het binnenste in mijn lijf omgeroert wort' . Deze noodgreep berust op de verkeerde
interpretatie van me; dat is het vnw. men (vgl. 078) ; 075 het beschiet toch niet veel
Voor ons, die maer uyt-hangti-borden, en tappers deuce schilderen : `het is voorl.
ond . voor die . . . schilderen'. Correctie : het: loos onderwerp, die . . . schilderen: bijv. bep .
bij ons. Als er gestaan had dat we . . . schilderen was de interpretatie juist geweest .
117 soo salse niet konnen laten Of geven jou haer liefde : `Of = dan'. Ik zie
hier een balansconstructie : `je haar liefde te geven' .
443 trots u leven geen vrouwen : `verzet jullie nooit tegen jullie mevrouwen (of
tegen jullie mevrouw ; vrouwen opgevat als gen. sg. van vrouwe)'; dit ontgaat me volkomen.
314 Och wat schaes het watertje datter somtijdts een Eentje in swemt : `het +
enclitisch 't`. Lijkt me niet nodig; het kan lidwoord zijn, de onderwerpsbijzin
fungeert ook zonder voorlopig onderwerp . Hetzelfde geldt voor 645 op dat sijn
mannelijcke wil ghelieft te gehengen . . . : `dat = dat + enclitisch 't; ook hier kan het
voorlopig onderwerp gemist worden .
316 de grootste dagti-werck : `dagti-werck is hier een femininum, zoals uit de en
het relativum die moet worden afgeleid' . Blijkbaar gaat Van L. ervan uit, dat de
schrijver bij een masculinum de casus-n zou hebben genoteerd . Deze veronder-
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stelling is onjuist : dat deed hij nou net niet; de en die berusten op een vergissing,
misschien veroorzaakt door dagh als eerste deel van de samenstelling ; in dat geval
had de auteur een mannelijk woord op het oog .
428 dat ick een bortjen uyt hingh : `Zou ik eens een uithangbord plaatsen? ;
elliptische zin' ; correctie: voorwaardelijke bijzin met het voegwoord of dat.

7.2.Onhébbeljke Liefde
002 jy waart : `waart is de vorm die bij gy hoort'; correctie: waart is de oorspronkelijke vorm bij jj, vgl . 344 jy waert ; 373 jy zoudt (maar 238 jy zou) ; 472 jy woud;
Hans van Tongen 094, 118, 152, 476, 634, 657, 685 meughje ;107 je saeght; 713
w sout.
122 Och, die dat meisje eens zou moogen? : `Och, degene die dat meisje eens
zou mogen beminnen . . . Vrij : Och, mocht ik dat meisje eens beminnen' . Dit is
een veel voorkomende wenszin, ontstaan uit : Gelukkig hij die . . . ; de hertaling
met `mocht ik . . . ' is de enige juiste .
184 op anders geen : `op niets anders'; correctie : op niemand anders;
540 schaamje, dat je zo de vrome luij haar kinderen ontsteelt : `1 . De kinderen
van fatsoenlijke mensen ; 2 .de fatsoenlijke mensen (indirect object) hun kinderen
(direct object)' ; correctie : bij ontstelen is de eerste mogelijkheid uitgesloten . Trjn je
Cornelis II,1, p.184-186 .
Bovenstaande opmerkingen zijn niet bedoeld als negatieve kritiek op deze uitgave,
die in haar soort voortreffelijk is . Mijn bezwaar gaat uit naar `de soort'. Ik wil in de
eindfase van mijn filologische activiteit nog graag een boodschap meegeven aan de
jonge collega's : ga door met de studie van oude teksten (ze zijn het waard), maar
ontwerp een methode om deze studie effectiever te maken. Zelf hoop ik een
bescheiden bijdrage geleverd te hebben aan dit nobele doel .
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