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[2003/1]
Grensverkeer
Via ‘verstaanbaarheid’ naar ‘het vrouwelijke dier’
Hans Croiset
Ter gelegenheid van het afscheid van Riet Schenkeveld- van der Dussen als hoogleraar
Nederlandse letterkunde 1500-1850 werd op 31 oktober 2002 in Utrecht een
symposium gehouden over ‘verstaanbaarheid’, dat wil zeggen de vraag hoe resultaten
van wetenschappelijk onderzoek een groter publiek kunnen bereiken. Een van de
sprekers was de regisseur Hans Croiset, groot liefhebber van Nederlandstalig toneel
en koppig voorvechter van Vondel. De afdeling Renaissance heeft in de afgelopen
jaren veel met de gezelschappen van Croiset samengewerkt, bijvoorbeeld door
toelichtingen en tekstuitgaven bij de voorstellingen en didactisch materiaal te
verzorgen. Die samenwerking begon met Bredero's Moortje in 1992.
De bijdrage van Croiset is een Dialoog tussen een ervaren Vondelregisseur en een
Actrice die wat vreemd tegen de oude tekst aankijkt. De Dialoog is gefingeerd want
de voorstelling van Noah waarop wordt gezinspeeld, zal pas in 2004 plaats vinden
en men is nu nog lang niet aan repeteren toe. Maar desondanks geeft deze bijdrage
een uniek inzicht in de manier waarop in het samenspel van regisseur en acteur een
tekst tot toneel wordt gemaakt en welke moeilijkheden zich daarbij zoal voordoen.
De titel is een toespeling op de afscheidsrede van Schenkeveld, ‘Vondel en het
vrouwelijke dier’, een beschouwing over Vondels kijk op vrouwen, met betrekkelijk
veel aandacht voor Noah.
Ik zal trachten een bijdrage te leveren uit een zeer onwetenschappelijke hoek, namelijk
de weliswaar bestudeerde, maar verder intuïtieve benaderingswijze van de
theaterpraktijk, dus eigenlijk een replica van een repetitiesessie zoals Riet die in de
decemberdagen van 1992 in het repetitielokaal van het Nationale Toneel meemaakte,
waar we in die dagen Bredero's Moortje repeteerden. Om niet in herhalingen te
vervallen en om mijzelf vast te trainen voor een toekomstige enscenering bij Het
Toneel Speelt, heb ik een paar regels uit Vondels Noah gekozen, gesproken door
Urania, een van Vondels ‘vrouwelijke dieren’. Ik breek in in het Derde bedrijf, vierde
tafereel, waarin de grootvorst Achiman van het onder water te zetten gebied wel enig
begrip voor de godvruchtige Noah blijkt op te brengen, louter en alleen om het eigen
vege lijf te redden Hij is bereid zijn frivole levenswijze op te geven en beschuldigt
zijn echtgenote Urania hem tot die levenswijze aangezet te hebben.
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We nemen aan dat het de vierde dag van de repetitie is; er is de acteurs veel verteld
over de bedoelingen met de voorstelling, we hebben het decor laten zien (het probate
middel om acteurs een idee van de opzet te geven, kortom het wondermiddel van de
vorm), de tekst is ruwweg gelezen, we zijn nu bezig de tekst te analyseren, regel voor
regel, er is geen interessante teksteditie voorhanden, dus we hebben het voorwerk
met allerlei verouderde uitgaven en nog niet in de praktijk geteste eigen ideeën
gedaan.

Dialoog tussen actrice en regisseur, impressie van een wijze van repeteren
Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?
Heel anders zongt ge, toen we 't eelst van onze jeugd
de roos des maagdoms, voor de dauw nog toegeloken
en 's levens dageraad, nog nuchtere en onbesproken
u offerden, daar gij van top tot teen verzaad
verrukt werd buiten u door wellust, zonder maat.

Actrice

Die eerste regel: ‘Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?’ is toch heel
simpel, valt me eigenlijk wel mee, die zou gewoon in een modern stuk kunnen staan;
het is wel wat plechtstatig, maar je hoort er helemaal geen verzendreun in. Je moet
wel erg van een ouderwets stempel zijn om dat dreunend te laten horen. Hoe deden
ze dat dan vroeger?
Regisseur geeft een voorbeeld, eigenlijk meer een imitatie van Johan Schmitz
bijvoorbeeld.
Actrice

Maar als je dit zo graag modern wilt zeggen en met een modern inzicht wilt
interpreteren, dan zou er toch moeten staan...
is dit je dank dat je met me kon doen wat je wou?

Regisseur

Betekent deugd volgens jou dat je met me doen kon wat ik wou? Is dat niet meer...
‘ik heb me altijd netjes gedragen en dit is de dank,’ niet meer en niet minder, jij zoekt
meteen wel heel andere dingen en andere betekenissen achter de gewoonste woorden.
Actrice

Ja maar als jij ons waarschuwt dat een gewoon woord als reukeloos wel roekeloos
betekent, ja dan ben ik achterdochtig, maar los daar van (gauw een ander onderwerp)
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als je dat niet in je eigen woorden mag zeggen dan word je toch wel verplicht om
het plechtstatig te zeggen?
Regisseur

Maar ik geef je net aan dat plechtstatig zeggen de inhoud niet helder maakt. Omdat
het een stuk over vorsten, koningen van een groot gebied is, in lang vervlogen tijden
hoeft het toch niet ouderwets te klinken, we spelen het nu. Probeer het dan te zien
als een versregel aan de ene kant en aan de andere met een hele voor de hand liggende
boodschap. En dan heet het stuk ook nog Noah, dus handelt het over een volgens
God volstrekt uit de hand gelopen gedrag van de mensheid, die daar op een vrij
ondubbelzinnige wijze voor gestraft en uitgeroeid gaat worden. Allemaal zaken die
wij ons nu ook wel kunnen voorstellen. Misschien is het daarom ook niet zomaar
een echtelijke twist, maar eentje met een voorbeeldfunctie.
Actrice

Ik kan dat zo snel niet combineren
Regisseur

Nou zeg dan eens de tekst van Vondel maar zonder rekening te houden met een
versritme, maar denk er dat moderne zinnetje dat je daarnet zei eronder.
Actrice

‘Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?’
Regisseur

Ja maar nu zeg je het zo gewoon dat het weer om een andere reden opgeblazen klinkt,
want nu passen die zware woorden niet bij je toon. Je kan toch wel het gevoel voor
het gewone, alledaagse onder dat vers bouwen?
Actrice

Maar wat moet dan de voorrang hebben?
Regisseur

Die voorrang ontstaat, als je met een rolopbouw bezig bent, als je je een beeld begint
te vormen van de vrouw die je gaat spelen.
Is ze slim,
is ze beledigd,
speelt ze een spel,
meent ze wat ze zegt,
houdt zij van die man en probeert ze hem terecht te wijzen,
of overweegt ze werkelijk hem af te wijzen,
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of komt ze gaande weg al die regels op het idee om hem in de val te laten lopen, is
ze zo overtuigd van zichzelf en haar charmes dat haar dat wel zal lukken?
En bestaan er wel mensen die zo overtuigd zijn dat ze zo hoog spel durven spelen?
En zo ja wat zegt dat dan over zo'n persoon?
Actrice

Ja, maar nu geef je zoveel mogelijkheden, die kan ik toch niet allemaal uitproberen,
en dan blijft er toch ook helemaal niets te ontdekken meer over?
(Nu ontstaat er het constant terugkerend gesprek over repetitiemethoden, die voor iedere regisseur
heel verschillend zijn.) (Omdat deze regisseur zichzelf wel erg graag hoort praten heeft de actrice
niet helemaal ongelijk. Ze hebben tenslotte nog zes weken voor de boeg.)

Regisseur

Laten we nu blijven proberen om die Vondel- tekst heel effectief te benaderen en
hem te ontdoen van al dat zwaarwichtige dat het nu al anderhalve eeuw, sinds Jacob
van Lennep, omgeeft.
Actrice

Wie is dat nou weer?
Regisseur

Ja dat is een lang verhaal daar hebben we nu geen tijd voor. (Hoewel de regisseur
popelt om zijn kennis over Van Lennep te spuien houdt hij zich in en zegt:)
Ga dat na de repetitie maar even met een van de dramaturgen bespreken. Het is heel
interessant, want dan weet je meteen hoe we aan de dreunende erfenis gekomen zijn.
(Haalt de regisseur toch zijn punt binnen en maakt het voor de dramaturg weer wat
minder interessant.) Zwaarwichtige teksten zijn gebaat bij een lichtvoetige aanpak.
En Urania, slim als ze is, zal zeker haar twijfelende echtgenootkoning haar liefde
willen laten blijven voelen. Zijn eerste regel na jouw claus is nota bene: ‘O god het
schijnt haar ernst te scheiden’!!
Actrice doet dappere poging, ook om aan alle getheoretiseer van indruk willende
maken regisseur een einde te maken:
‘Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?’
Regisseur

Ja het klinkt veel beter, maar ik krijg de betekenis niet mee.
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Actrice

De betekenis? Dat was zei je net toch een simpele mededeling?
Regisseur

Het woordje ‘deugd’, wat vind je daar dan van, je hoort er nog duidelijk aan dat je
het daarstraks een andere betekenis gaf. Nu hoor ik er eigenlijk twee betekenissen
in, ik vertrouw dat deugdzame van jouw deugd niet. En zo lijkt dat wel eventjes een
interessante tournure (geen franse woorden alsjeblieft) nou draai dan, maar voor het
moment moet ik Urania geloven anders degradeer je je echtgenoot tot een paskwil
en zal ze nooit haar doel bereiken.
(Actrice is verbaasd dat regisseur er twee betekenissen in hoorde, hoewel dat helemaal haar bedoeling
niet was. Maar ze maakt uiteraard snel gebruik van het compliment.)

Actrice

Ja ja, ze is toch slim. En het is toch een koningin. Het is nu een dubbelinterpretatie:
door mijn deugdzaamheid kon jij, echtgenoot met mij doen wat je wou!
Regisseur
(tracht zich direct het idee toe te eigenen als was het zijn idee)

Ik vind het eigenlijk wel een goed idee, hoger geplaatsten werden door schrijvers in
die tijd gebruikt om voorbeelden te geven, hoe het moest of hoe het niet moest. Kijk
nou eens wat je met die tweede regel kunt doen, ‘heel anders zongt ge etc.’, of je die
op dezelfde manier zou kunnen benaderen?
Actrice

Hoe bedoel je technisch of qua inhoud.
Regisseur

Heb jij gelijk in, kies zelf maar.
Actrice

Eerst de betekenis dan: ‘Heel anders zongt ge...’
Regisseur
(onderbreekt)

Nee dan moet je de eerste regel erbij doen.
(Actrice wordt langzamerhand een beetje gek van de perfectiedwang van de regisseur, die in zijn niet
aflatende ijver Vondel te dienen de actrice wel erg weinig ruimte laat.)
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Actrice
Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?
Heel anders zongt ge, toen wij 't eelst van onze jeugd,
de roos des maagdoms voor de dauw nog toegeloken
en 's levens dageraad, nog nuchtere en onbesproken,
u offerden, daar gij, van top tot teen...

Nou, ik hou maar even op, dat is me te ingewikkeld; die inhoud begrijp ik natuurlijk
wel, denk ik, maar die staat verstopt in zoveel woorden, kan daar niet wat geschrapt.
Regisseur

Wat zou je willen schrappen dan?
Actrice

Die hele tussenzin.
Regisseur

Je bedoelt:
De roos van het maagdom, voor de dauw nog toegeloken
en 's levens dageraad nog nuchtere en onbesproken?

Dat meen je toch niet?
Actrice

Ik laat het je wel horen:
Heel anders zongt ge toen wij 't eelst van onze jeugd
u offerden, daar gij van top tot teen verzaad...
Regisseur

Wat hier nu voor dit moment heel goed aan klinkt is dat je de structuur van die regels
nu goed door blijkt te hebben, dat moet je vasthouden dus. En je hebt heel knap een
rijmend paar geschrapt! Maar de voorbeelden van maagdom, dauw en dageraad
zouden je toch juist kunnen helpen om het serieuze van je klacht: ‘Is dit uw
dankbaarheid’ etc. kracht en betekenis, dus inhoud, mee te geven? En tekst schrappen
kunnen we altijd nog wel doen, lijkt het je niet veel beter eerst het geheel te
interpreteren, zodat je over een paar weken wanneer er regels onherroepelijk geschrapt
moeten gaan worden die regels kunt laten meeklinken in je gedachten, als een soort
fundament, om de uiteindelijke tekst mee te onderbouwen?
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Actrice

Ja, maar nu lijkt het of je alleen maar aan het lesgeven bent en niet aan het regisseren.
Regisseur

Geloof je niet dat bij de begrijpelijke onervarenheid op Vondel- en versgebied in
onze soap- en videotijd een beetje les niet verkeerd is. (Regisseur neemt groot risico
met dit te zeggen, deze zin benoemt een nauwelijks op te lossen probleem in deze
Vondelloze tijd.)
Actrice

Wat mij betreft hoef je je niet te verdedigen (zegt actrice die als een volleerde Urania
de zwakke plek van haar Achiman-regisseur opzoekt en weet te treffen.) Ik raak
alleen maar in de war en in paniek, hoe ik in godsnaam zulke gezwollen teksten
redelijk uit mijn mond kan krijgen.
Regisseur

En toch ik ga het je niet voordoen, je moet er zelf uitkomen. (Hoe graag zou hij het
haar wel voordoen, daarmee vele dagen repetities overbodig makend.) Maar de
grootste fout die ik kan maken is je nu voor te doen hoe simpel het klinken kan, daar
moet je uiteindelijk zelf kunnen uitkomen. Allez, noch einmal.
De actrice zegt de regels hortend en stotend, regisseur van binnen redelijk wanhopig,
mag dat echter vooral niet laten merken, in tegendeel hij prijst haar uitbundig, dat
maakt haar rustig, en ze beginnen opnieuw.
Regisseur

En zeg die hele tekst nu eens in je eigen woorden.
(Heel begrijpelijk kan de actrice de aanpak van de eerste regel niet combineren met de tweede, die
staan qua taal ook inderdaad voor onze begrippen erg uit elkaar. Toch moet er op basis van de
originele tekst doorgezet worden. Van de Actrice wordt even niet meer verwacht dat ze iets wat dan
ook moet spelen, het gaat nu alleen maar om de tekstbetekenis.)

Actrice

Is dit de dank voor mijn geheel aan jou toegewijde houding, je gedroeg je heel anders
toen je me niet te pakken had, toen ik nog een gewoon meisje was dat nog niets van
het leven wist, onschuldig en me zo pril als ik was aan jou offerde.
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Regisseur

Goed zo, dat is de betekenis, gebruik die voor het origineel.
Regisseur verzwijgt manmoedig dat hij dit wel een heel erg platte hertaling vindt,
maar juist door die iets te lankmoedige houding tot behoud van de lieve vrede, grijpt
Actrice haar kans om de regisseur te bewegen de tekst ingrijpender te bewerken.
Deze fase echter slaan we voor deze speciale gelegenheid over. De actrice gaat
thuis hard werken aan de onderliggende betekenis en aan de werkelijke tekst, ze is
allang blij dat er niet of nauwelijks over ritme, versvoeten en enjambementen etc
wordt gesproken, en ze wil dat ook voor geen goud uitlokken. Ze neemt zich voor
de tekst op de volgende repetitie uit het hoofd te kennen.
Ze voelt dat ze op de toneelschool nooit enig onderwijs heeft genoten in deze
richting, en dat begint haar knap op te breken en te storen, ze voelt zich niet toegerust,
technisch gesproken dan, op de tekst van deze rol. Maar omdat ze nooit adequaat les
heeft gekregen, is les krijgen van deze Regisseur hinderlijk en irritant: ervaring in
les-krijgen is ook een niet-gekregen les.)
We hebben een week overgeslagen, een week die eigenlijk alleen is besteed aan
tekstschermutselingen als hierboven vermeld. Schermutselingen die aan tafel plaats
vonden wel te verstaan, want de acteurs zijn nog niet de vloer opgegaan. De regisseur
probeert dat zo lang mogelijk uit te stellen. Maar of dat nu zo verstandig is? Acteurs
willen spelen, regisseurs willen acteurs zo degelijk mogelijk voorbereiden op dat
spelen, en dat houdt nu eenmaal meer theorie in dan de gemiddelde speler prettig
vindt.
Er zitten een paar oudere acteurs in deze cast met wat meer Vondelervaring en ofintuïtie, die hebben de actrice buiten de repetitie bijgestaan, en haar gesuggereerd
niet zo serieus op het regisseursgeneuzel in te gaan, en dat heeft haar wat vrijer
gemaakt.
De regisseur merkt die verandering wel, maar wijt die geheel aan zijn geniale
aanpak. Regisseur wordt ook meer ontspannen, en geeft daardoor de actrice wat meer
ruimte.
Actrice
Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?
Heel anders zongt ge, toen we 't eelst van onze jeugd
de roos des maagdoms, voor de dauw nog toegeloken
en 's levens dageraad, nog nuchtere en onbesproken
u offerden, daar gij van top tot teen verzaad
verrukt werd buiten u door wellust, zonder maat.
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Regisseur

Ja het is veel beter, veel natuurlijker nu, je hoort zelf wel dat er nog iets te veel
Vondelritme inzit, je bent eigenlijk nu plus Vondel dan strikt noodzakelijk,
bijvoorbeeld ‘eelst’, als je daar de samengetrokken en dus weggelaten lettergreep er
sterker tussen denkt, dan lijkt het direct alsof je ‘edelst’ zegt en dat hoort meteen
iedereen tot achter in de zaal, men begrijpt je direct en is bereid om de volgende
taalhorde te nemen. Want besef dat het publiek het ook niet makkelijk heeft, daar is
het ook heel hard werken voor..
Nu zijn we zover dat we kunnen gaan kiezen of we het archaïsche Ge en U kunnen
veranderen in jou en jij.
Actrice

Dat begrijp ik nu niet, waarom als ik me nu eindelijk een beetje thuis voel in de tekst
en doe wat je vorige week vroeg om het zo tekstgetrouw als mogelijk te doen, me
een beetje een opstandige grootvorstin te voelen, jij nu ineens de gelegenheid geeft
om het quasi modern te maken, dan wordt het toch weer een gewoon meisje, en niet
die hogergeplaatste waar jij het vorige week over had. Als je zo hoog opgeeft over
Vondel, dan moet je toch juist aantonen dat het met zijn originele taal ook kan in
onze tijd.
(Regisseur allang blij. Zonder iets op te dringen reageren acteurs precies zoals hij zich had
voorgenomen. Hij praat expres zo weinig mogelijk over jambes en vijfvoeters en enjambementen, om
dat door de acteurs op een natuurlijke wijze te laten ontdekken.)

Regisseur

Goed, handhaven we Ge en U. OK, loop er dan nu met die tekst die je zo goed kent,
een beetje mee rond en kijk dan of het voor jou zo te doen is, of je voelt dat je er in
kwijt kunt wat je werkelijk tegen je echtgenoot wilt zeggen.
De actrice doet een paar stappen, voelt zich erg ongelukkig. De eerste werkelijk
gezette stappen in ieder repetitieproces zijn altijd onoverkomelijk lastig, maar met
die Vondeltaal helemaal. Heeft de regisseur wel begrip voor, maar er zijn nog maar
zes weken te gaan, en er zit volgens hem nog weinig schot in. Tenslotte hebben ze
al meer dan een half uur gewijd aan die twee regels en het stuk telt er tenslotte meer
dan zeventienhonderd!
Hoe het verder is gegaan valt in het najaar van 2004 in de Amsterdamse
Stadsschouwburg te bekijken, tot ziens.
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Ploegende boeren, barende akkers
Over liederlijke Vlaamse liedekens en laatmiddeleeuwse erotische
insignes
Johan H. Winkelman*
Inleiding
In de laatste decennia van de vorige eeuw zijn in de zuidwestelijke Nederlanden
talrijke objecten opgegraven. Vooral in de verdronken dorpen aan de Wester- en
Oosterschelde waren de archeologen, mede dankzij het gebruik van de metaaldetector,
succesvol. We geven een willekeurig voorbeeld dat inzicht geeft in de archeologische
situatie. In 1682 verdween het dorpje Valkenisse bij een stormvloed in de golven
van de Westerschelde. De gebeurtenis is nog steeds actueel. Onder de pakkende kop
‘Zeeuws Pompeï wordt onder slik bewaard’ vestigde Peter de Graaf onlangs in de
Volkskrant (18.06.2002) de aandacht van het brede lezerspubliek op dit dorpje
waarvan de restanten bij eb droogvallen. Talrijke voorwerpen werden hier gevonden,
stille getuigen van vroegere bewoning. Tussen de meest uiteenlopende objecten,
meestal van huishoudelijke aard, werden er insignes aangetroffen, lood-tinnen tekens
van geringe afmetingen die in de tijd van hun vervaardiging, zo omstreeks 1400, op
de kleding (of op het hoofddeksel) werden gedragen. Soms zijn deze applicaties van
een oogje voorzien, waarmee ze werden opgenaaid, meestal echter werden ze met
een speld, die aan de keerzijde van het insigne was bevestigd, opgestoken. Valkenisse
is zoals bekend niet het enige Zeeuwse dorpje dat in de loop der eeuwen door het
water werd verzwolgen. Hetzelfde lot trof o.a. Reimerswaal, Tolsende en niet te
vergeten Nieuwlande. Dit laatste plaatsje blijkt van bijzonder belang omdat het
overgrote gedeelte van de insignes juist hier werd opgegraven. De broze artefacten
die in de Schelde-delta zijn gevonden (kennelijk had de drassige bodem een
conserverende werking), laten zowel heilige als profane voorstellingen zien. Talrijke
vondsten zijn, samen met insignes uit andere Nederlandse en Vlaamse steden (te
noemen zijn bijvoorbeeld Dordrecht, 's-Hertogenbosch, Ieper) gepubliceerd in de
standaardwerken Heilig en Profaan 1 en 2 (=HP1 en HP2), die onder redactie van
H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij en D. Kicken in 1993, resp. 2001, zijn
verschenen.1
De religieuze insignes, pelgrimtekens, veelal met afbeeldingen van heiligen, zijn
afkomstig uit de meest uiteenlopende Europese bedevaartsoorden en werden

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

11
kennelijk door pelgrims vandaar meegenomen. Deze tekens hebben in
wetenschappelijke kringen al vaker de aandacht getrokken en zijn relatief goed
bestudeerd. Uitzonderlijker en vrijwel onbekend zijn de profane tekens. Naast insignes
die onschuldige gebruiksvoorwerpen uitbeelden (schoentje, speelbord, harkje, etc.),
zijn er ook insignes gevonden met erotische afbeeldingen. De fantasie van de
ontwerpers kent op dit punt nauwelijks grenzen. Men treft onder de artefacten onder
andere copulerende paren, rondlopende fallussen, vulva's op stelten, zich exhiberende
vrouwen, aan.2 Daarnaast zijn er insignes gevonden die thema's vertegenwoordigen
die ook uit de laatmiddeleeuwse literatuur bekend zijn. Het lijkt niet uitgesloten dat
de ontwerpers van de profane draagtekens zich door literaire thema's hebben laten
inspireren.3 Bekende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ‘De Vier Heemskinderen’,
‘Aristoteles en Phyllis’, ‘De Borchgravinne van Vergi’, zijn ook als insigne
overgeleverd.4 Voor medio-neerlandisten, kunst- en cultuurhistorici, folkloristen,
etc. met belangstelling voor de late middeleeuwen kunnen deze archeologische
vondsten van belang zijn, omdat zij een nieuw verrassend licht werpen op het culturele
leven van die tijd. Bij de interpretatie van deze mysterieuze tekens kan de literaire
beeldspraak, bijvoorbeeld uit de laatmiddeleeuwse liefdeslyriek, een welkom
aanknopingspunt vormen. In dit opstel houden we ons bezig met enkele erotische
insignes. Zij vormen thematisch een eenheid en worden alle gekenmerkt door een
bizarre ‘agrarische’ tekentaal waarbij, zo zal blijken, zowel het boerenhandwerk als
ontluikende fallusbomen en bloeiende meitakken een rol spelen.

Bloeimaand
In de meimaand is het feest in de natuur, die cruydekens spruyten [‘de gewassen
botten uit’], de blomkens staen ontploken [‘in bloei’]: de lente is gekomen met sinen
groenen bladen [‘bladeren].5 Een mysterieuze kracht drijft in de bloeimaand het
jonge gras uit de aarde, laat bloemen ontluiken, zet bomen in knop. Maar daar blijft
het niet bij. Het is diezelfde kracht die in de lentetijd onweerstaanbaar de liefde in
het mensenhart laat opbloeien. Het liefdesleven van verliefde stellen kent in de maand
mei zijn absolute hoogtepunt. Geen hyperbool kan de intensiteit van het liefdesgenot
voldoende beschrijven: Al hadde wy vijfenveertich bedden,/ Wy souden te meye een
pluymken [‘een veertje’] niet hebben/ Om dat dus wayt [‘wordt opgeschud’]. In de
Middeleeuwen wordt een wederzijdse beïnvloeding aangenomen tussen de
vruchtbaarheid in de natuur en de menselijke voortplantingdrift: ‘zoals de kracht van
de natuur werd overgedragen op de mens, zo werd ook de vruchtbaarheidskracht van
de mens overgebracht op de natuur om het veld te doen gedijen’, aldus C.C. van der
Graft.6 De overeenkomsten tussen het opbloeiend plantenrijk en het groeiende, door
zotte amoureusheid getroffen mensdom zijn soms bijna letterlijk: Die boomen
beghinnen te bloeyen[...]/Die sotten beghinnen te groeyen.7
Het woord ‘zaad’ wordt in het MNW aangeduid met de omschrijving ‘datgene
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waardoor eene soort wordt in stand gehouden’, maar het wordt vervolgens enerzijds
op de flora, anderzijds op de dieren- en mensenwereld (‘teelvocht’) betrokken. De
voorstelling dat het mannelijke zaad in de ‘vruchtbare grond’ van de vrouwenbuik
werd gezaaid is internationaal verbreid.8 De parallel tussen mens en natuur wordt tot
in detail doorgevoerd. De teelbal (kloot) van de man bijvoorbeeld wordt in het
Middelnederlands ook cul (of: culle) genoemd. Het verkleinwoord cullekijn gebruikte
men voor de zaadbolletjes van planten. De roede wordt in het MNW als een
‘[r]echtopgaande of rechte tak of twijg’ aangeduid, als een ‘stek, teen of stengel’ of
als een ‘tak’ of ‘takje’. Maar daarnaast omschrijft de roede het ‘mannelijke teellid’,
de fallus. Ook wanneer het gaat om het vrouwelijke aandeel in de voortplanting
worden begrippen gebruikt die uit de natuur bekend zijn. Wanneer is de vrouw
vruchtbaar? Het laatmiddeleeuwse tractaat Der vrouwen heimelijcheit verwijst in
zijn argumentatie opnieuw naar de plantenwereld.9 Geen enkele boom zal vrucht
dragen sonder bloeme (v. 246); evenmin zal het vrouwen lukken een ‘vrucht’ te baren
Sine moeten eerst hare bloemen risen (v. 249). De eerste uitspraak, geen vrucht
zonder bloei, is ook nu nog zonder meer begrijpelijk, de tweede echter is voor de
moderne mens wellicht raadselachtig. Met de overdrachtelijke betekenis van bloeme
wordt hier de menstruatie bedoeld (v. 78: Die menstrua, dat zijn de bloemen). Hierin
wordt een absolute voorwaarde gezien voor vruchtbaarheid van de vrouw. Dat hier
gespeeld wordt met de dubbele betekenis van bloyen (‘bloeien’/ ‘bloeden’) is duidelijk.
Er is overigens nog een andere overdrachtelijke betekenis van het woord bloem die
ook alles met voortplanting te maken heeft. De traditionele metafoor voor de vagina,
de bloem, wordt bijvoorbeeld door Anthonis de Roovere gebruikt: Int donckere den
Jonckere wijsde zy [‘wees zij de weg naar’] tblommeken.10 De overdrachtelijke
betekenis van het ‘bloemen plukken’ (‘defloreren’, ‘coïre’) is genoegzaam bekend.

Ploegende boeren
Veel metaforen waarmee in de late middeleeuwen op verhullende wijze het liefdeleven
tussen man en vrouw werd beschreven, zijn geïnspireerd door handelingen die
samenhangen met groei en bloei in de natuur. Dat begint al bij de werkzaamheden
van de landbouwer, die zijn akker bewerkt. Allereerst moet immers de aarde bouwrijp
worden gemaakt, voordat er met uitzicht op succes gezaaid (of geplant) kon worden.11
De boer die met de ploeg het veld bewerkt, kan in symbolisch opzicht verwijzen naar
de liefdesdaad. De uitleg van de beeldspraak is vrij drastisch: het ploegijzer
symboliseert het mannelijke, de omgeploegde akker het vrouwelijke geslachtsdeel.12
Men zou hier aan de onhoofse ‘boer’ uit het Kerelslied van het Gruuthuse-handschrift
kunnen denken, die aan 't ploegen gaat (v. 16: als hi wil gaen ter ploech)13, wat
(eventueel) als een seksuele metafoor kan worden uitgelegd.14 Ook in Duitsland zijn
voorbeelden voor dit soort beeldspraak bekend. In
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lied 103 (Ach, ich armer ackerman) uit het Liedboek van Clara Hätzlerin (rond 1400)
klaagt een boer over het feit dat hij niet mag ‘ploegen’, d.w.z. dat zijn vrouw hem
verbiedt de geslachtsdaad uit te voeren. Dat ‘ploegen’ alles met de liefde te maken
kan hebben, bewijst ook lied 41 (Een lodderlijc [‘wulps’] vrouken seer amoreus) uit
het Antwerps Liedboek, waarin beschreven wordt dat een gheselleken die met een
vrouwtje van lichte zeden slaapt de volgende ochtend moet vaststellen dat hij zijn
geld kwijt is. De beeldspraak wordt gevarieerd. De gezamenlijke liefdesinspanning
wordt met de ploeg van Vrouw Venus in verband gebracht. (v.22: Sie sleepten te
samen vrouw Venus ploech).15 Hetzelfde beeld treft men aan in lied 153 uit het
Antwerps Liedboek, waarin wordt gezegd: die noeyt dat pack van minnen en droech/
Oft en trock die ploech (v. 37 vlg.).16 De seksueel actieve gelieven worden in deze
twee voorbeelden met de trekdieren vergeleken die moeizaam het zware ‘werk’
verzetten. Nog in het midden van de zestiende eeuw weet men maar al te goed dat
het bij het ‘ploegen’ oppassen geblazen is, omdat je daarbij gemakkelijk syfilis
(pocken) kon oplopen (En crijghender dan die pocken door alsulck gheploch).17 Zo
zou de dubbelzinnige betekenis die in de literatuur aan de ploegende boer wordt
verbonden, wel eens kunnen inhouden dat het insigne dat de landman achter de ploeg
uitbeeldt, meer betekent dan de onschuldige weergave van de nijvere ploeger bij de
arbeid (ill. 1).

Ill. 1. ‘Ploegende boer’ (HP1, afb 538), bodemvondst Rotterdam, lood-tin, 1375-1425.

Niet alleen de ploeg, ook andere landbouwwerktuigen die er toe dienen de grond
te bewerken en de akker zaairijp te maken, kunnen deze fallische bijbetekenis hebben.
Daarbij zal niet alleen de vorm van het werktuig een rol hebben gespeeld,18 maar ook
het feit dat de geslachtsdaad, zoals we zagen bij de ploegende boer, als ‘arbeid’ werd
opgevat. De spade, het werktuig waarmee de landbouwer de grond ‘omspit’, kan een
erotische connotatie hebben gehad.19 Een bewijs hiervoor vinden we in een Refereyn
int zotte van Anthonis de Roovere.20 Het gaat over een jonge dame die met de erotische
kwaliteiten van haar vrijer niet bepaald tevreden is: zijn spade is niet groot genoeg
om haar landje om te spitten (Want om haer landeken te spittene/ Was haer van
noode een wijder [‘grotere’] spade).21 De zogeheten ‘Ero-
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tisierung’ van het handwerk is een bekend thema in de internationale literatuur van
die tijd.22 Dat blijkt ook uit lied 191 van het Antwerps Liedboek waarin het seksuele
leven met het werk van de slotenmaker wordt vergeleken. Met zijn ‘vijl’ (of ‘sleutel’)
moet hij het slotje van een maagdelijke jongedame openen die zich erover heeft
beklaagd dat haer slot gesloten was. Dat alles overdrachtelijk bedoeld is, wordt
duidelijk als de ‘slotenmaker’ plotseling een ruitertje blijkt te zijn die zijn taak zo
ijverig uitvoert, dat hij aan het inspannende karwei ten gronde gaat (v. 191: Den
ruyter van vijlen starf). De maker van het lied heeft geen goed woord over voor de
‘slotenmakers’ omdat ze bij het karwei impotent raken (v. 38: alle waren moe).
Maar gelukkig zijn er ambachtslieden uit de agrarische sector die beter van wanten
weten. Het zijn met name de spitters ende brakers (v. 39) die niet zo gauw vermoeid
raken en de klus klaren. Ook nu weer heeft de beeldspraak betrekking op het
agrarische handwerk. De spitters zijn de ‘gravers’ die de ‘spade’ hanteren, de brakers
zijn de ‘ploegers’ die voor de brake, het omgeploegde, voor het zaad ontvankelijke
(dus ‘braak’ liggende) land zorgen.23 De befaamde Nederlandse dichter Jacob Cats
maakte nog in de 17e eeuw gebruik van de ‘spit’-metafoor om het seksuele leven, of
specifieker gezegd, het vreemdgaan, daarmee aan te duiden: Hoe dickmael is het wijf
in quade lust verhit,/ Omdat een weelig [‘wellustig’] man een vreemden acker spit!
Ook de hak en de sikkel spelen in de seksuele metaforiek een rol.24

Ontluikende fallusboompjes
Het lijkt ons niet uitgesloten dat de spit-metafoor ook de ontwerpers van een aantal
erotische insignes (HP2, nr. 1746-1749) heeft geïnspireerd. Ook hier wordt erotiek
door middel van agrarische tekentaal aangeduid. De bedoelde insignes zijn in
Vlaanderen gevonden, en wel in de stad Ieper. Zij dateren uit de 14e eeuw, zijn in
ieder geval vóór 1375 vervaardigd. Wat is er te zien? Op alle vier de genoemde
insignes is een figuur herkenbaar die als attribuut een spade (of schop) hanteert.
Insigne nr. 1749 uit HP2 (ill.2) toont het uitvoerigst de relevante details en is derhalve
voor de interpretatie het belangrijkst.

Ill. 2. ‘Man met schop, vrouw streelt ontluikende fallus’ (HP2, afb. 1749), bodemvondst Ieper, lood-tin,
1300-1350.

Op het insigne is een staande man te zien die met zijn rechter hand nonchalant op
een schop (of spade) leunt. Het werktuig verraadt dat we met een landbouwer
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te maken hebben, die zijn akker heeft omgespit om hem zaairijp te maken. Nu, na
gedane arbeid, beziet hij voldaan zijn werk. Het ‘zaaigoed’ is intussen opgekomen,
de akker heeft gebaard: een reusachtige fallus rijst uit de bodem omhoog. De man
houdt met de linker hand een spreukband vast die helaas moeilijk valt te ontcijferen.
In HP2 wordt voorgesteld het opschrift te lezen als VEDELAPRI. Met dit woord is
niet veel te beginnen, tenzij men zich tot de eerste vier letters beperkt die
onmiskenbaar het woord VEDE vormen. In dat geval zou hiermee, in de context niet
geheel ontoepasselijk, de ‘mannelijke roede’ worden omschrijven (vgl. MNW, s.v.
vede). Links buigt een tweede figuur zich naar voren, vermoedelijk een vrouw.
Haar aandacht richt zij op de ontluikende fallus, die gedeeltelijk boven het maaiveld
uitsteekt, gedeeltelijk (met zijn zaadhoudende culle, bestaande uit twee bolvormige
teelballen) in de aarde rust. De actie van de tweede figuur, de vrouw, is niet helemaal
duidelijk. Streelt zij met haar rechter hand de ontluikende fallus, zoals de verklaring
in HP2 bij het betreffende insigne luidt? In dat geval is de liefdevolle handeling
blijkbaar succesvol: de fallus richt zich op en komt, als een ontluikend boompje,
boven de grond uit. Op de andere drie insignes is slechts één figuur afgebeeld, een
vrouw. Op HP2, nr. 1746, staat zij tussen twee bomen, in de linker hand houdt ze de
schop vast. Met haar rechter hand streelt zij, als het ware onder de aarde, een
horizontaal liggende, nog niet ontloken fallus (ill. 3).

Ill. 3. ‘Zittende vrouw met schop, streelt nog niet ontloken fallus’ (HP2, afb. 1746), bodemvondst
Ieper, lood-tin, 1300-1350.

Op de insignes is een duidelijke tweedeling zichtbaar: boven de grond zien we de
mens (vrouw en/of man), (half) onder de aarde de fallusboom. Het ‘gereedschap’
(de ‘spade’ of ‘schop’), waarmee de ‘akker’ werd bewerkt, is in alle vier scènes
prominent aanwezig. Soms wordt de spade door de man, meestal door de vrouw
gehanteerd. Steeds is het de vrouw die met haar hand liefdevol de reusachtige
onderaardse fallus tot ontluiken tracht te brengen, hetgeen haar op insigne 1749 (ill.
2) reeds ten dele is gelukt. Het liefdesleven van man en vrouw wordt hier primair,
zoals ook de literaire beeldspraak liet zien, door de elementen ‘schop’, ‘akker’ en
‘vrucht’ gesymboliseerd. Na het spitten en zaaien baart de akker het fallusboompje
dat door de liefdevolle behandeling van de vrouw tot bloei wordt gebracht. Het is
niet geheel duidelijk waarom de spade, toch bij uitstek het attribuut van de man, in
de meeste overgeleverde gevallen aan de vrouw wordt toegekend. Wordt haar het
typisch mannelijke ‘gereedschap’ in handen gegeven, zoals
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ze ook de fallusboom koestert? Zijn we hier getuige van een Verkeerde Wereld
waarin de vrouw, zoals wel vaker gebeurde, de rol van de man heeft overgenomen
en zelf, belachelijk genoeg, de ‘spade’ hanteert?25
In het Gruuthuse-handschrift zijn vergelijkbare metaforen ter omschrijving van
het menselijke liefdesleven te vinden. Lied 122 vertelt over een jongeman die hoopt
met zijn aanbedene te mogen slapen, anders is zijn verdriet niet te overzien. Hij gaat
om zijn erotische wensen tot uitdrukking te brengen over op metaforisch
woordgebruik. Hij merkt verhullend op dat er een ‘takje in bloei staat’ (v.8: Ghebloiet
staet een gardelijn), wat als een verwijzing naar de mannelijke ‘roede’, de fallus,
moet worden opgevat.26 De jongeman hoopt dat de dame zijn rijs (met dezelfde
scabreuze bijbetekenis als gardelijn) onder haar hoede neemt. Het dubbelzinnige
taalgebruik wordt nog voortgezet. De minnaar merkt op dat zijn ‘takje’ ‘overeind
zal blijven staan’ (v. 13: Sal dan mijn gaert ghedurich sijn) als tenminste haar ‘band’
(heilde) het zal ondersteunen. Het gaat daarbij, zo merkt Heeroma op, om een band,
‘zoals een boomkweker gebruikt om een zwak stammetje te steunen of een tak van
een leiboom op te binden; hier natuurlijk ter aanduiding van de vagina’.27 De betekenis
is duidelijk: De liefdevolle verzorging van de tuinierster brengt, zoals ook op de
insignes, zelfs een rustende fallustak tot oprichting.

Bloeiende meitakken
In opvallend veel liederen uit het Antwerps Liedboek wordt er over de mey gesproken.
Soms wordt daarmee simpelweg de meimaand bedoeld, soms omschrijft het woord
de meiboom die door de verliefde jongeren in het bos werd gekapt en op het dorpsof stadsplein opgericht om het middelpunt van de meidans te vormen. (Vgl. lied 76,
v. 5 vlgg.: Ter eeren van scoone vrouwen/ Brengen wi des meys engien [‘het
kunstwerk van de mei’]/ So lustelijc gehouwen [‘vrolijk gekapt’]).28 Achter het woord
mey kan ook een folkloristisch gebruik schuil gaan. In dat geval kan de mey (vgl.
lied 28, v. 24: de coele mey) de ‘frisse’ meitak omschrijven, een liefdessymbool dat
gelieven elkaar in de meimaand plachten aan te bieden.29 Toch is er o.i. met de
onschuldige meitak meer aan de hand en kan het voorwerp, net als de verwante
begrippen gardelijn en rijs uit het Gruuthuse-handschrift, naar de mannelijke roede
verwijzen.
We geven een paar voorbeelden om deze stelling te staven. In lied 132 (Och ligdy
nu en slaept) uit het Antwerpse Liedboek begeeft een jongeman zich 's nachts naar
het raam van zijn geliefde, zijn uutvercoren bloeme. Hij hoopt haar met zijn lied te
wekken, zodat zij zich naar het raam zal begeven. Als teken van zijn liefde wil hij
haar de mey, de bloeiende meitak, aanbieden. Spijtig genoeg deelt het meisje haar
bed al met een ander. Zij raadt de jongeman aan zijn meitak maar elders te planten.
De afgewezen jongeling blijft echter aandringen, maar het meisje beklemtoont
nogmaals dat hij geen kans maakt. Haar hart, zo zegt zij, geeft niet om hem en
evenmin om zijn luitspel (v. 30: Noch op gheen spel van luyten). Gerritsen merkt op
dat de
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luit het ‘favoriete instrument bij het brengen van een serenade’ was.30 Maar is de in
de tekst onaangekondigde verwijzing naar de luit wel zo onschuldig? In een ander
lied uit het Antwerps Liedboek, nr. 31, zegt een liefdesziek meisje zuchtend dat zij
naar een jongeman verlangt die mi dat luykten sloech Ende ick een kindeken van hem
droech (v. 4 vlg.): het was algemeen bekend dat een vrouw van ‘luitspelen’ zwanger
kon raken.31 Het meisje in het hier besproken lied 132 heeft geen behoefte aan de
opdringerige minnaar: haar bedje is ‘al vol’. Dan waagt de jongeman een laatste
poging en smeekt haar nogmaals zijn meitak in ontvangst te willen nemen. Maar de
jonge juffrouw blijft bij haar afwijzing. Zij gaat, ten einde haar liefdessituatie nader
toe te lichten, over op overdrachtelijk taalgebruik. Een heel andere ‘meitak’, zo
bekent ze, houdt haar uit haar slaap. Het is deze meitak, waarnaar haar verliefde
hartje heeft verlangd. Maar dat is, zo merkt ze fijntjes op, geen normale meitak zoals
die in de aarde groeit. Zij bedoelt met de meitak iets heel anders. Gerritsen ziet in
de overdrachtelijk gebruikte meitak, die het meisje wakker houdt, haar ‘geliefde’ of
de ‘liefde’.32 Maar gelet op de erotisch geladen sfeer, de verwijzing naar het luitspel,
de bedsituatie met de innige liefdesomstrengeling, waaruit de twee zich niet ‘los
kunnen maken’ (v. 14: Wi en connens niet ontsluyten), zou de ‘bloeiende meitak’
specifieker kunnen worden uitgelegd als een verhullende omschrijving van de fallus:
‘de meitak planten’ omschrijft hier onzes inziens de geslachtsdaad. De tak ‘die niet
in de aarde groeit zoals de roosjes’ (v. 45: Niet als in der aerden wast/ Roosen
bloemen) is concreet de mannelijke roede, die haar in het liefdesspel bezighoudt.
Haar advies aan de jongeman, Plant uwen mey daer buyten (v. 32), zou dan
dubbelzinnig zijn bedoeld en in overdrachtelijke betekenis inhouden dat de jongeman
zijn erotische verlangens maar bij andere vrouwen moet bevredigen.33
Een soortgelijke beeldspraak treft men in lied 35 (Een boerman hadde eenen
dommen sin) uit het Antwerps Liedboek aan. Een leep boertje gaat met paard en
wagen, waarop een karrenvracht hout, naar een kasteel, uut meyen (om ‘het meifeest
te vieren’). De lading hout is voor de heer bestemd, voor de kasteelvrouwe brengt
hij den coelen mey (‘de frisse meitak’) (v. 5). De boer vraagt de dame of hij een korte
tijd ‘bij haar’ mag zijn en biedt paard en wagen aan als liefdesloon. De dame gaat
gewillig op zijn aanbod in. Na zijn pleziertje te hebben gehad, klaagt de boer over
zijn verloren bezittingen (paard en wagen), waarbij hij mysterieus opmerkt dat het
deen is ghelijc den ander (v.19). (Gerritsen parafraseert: ‘“het (slapen met de) ene
is net als (dat met) de ander.” (hij had blijkbaar van de vrouw meer verwacht)’.34 De
kasteelheer begrijpt de woorden niet en vraagt om nadere uitleg. De boer bedenkt
een leugentje: Onder het hout dat hij naar het kasteel reed, zo vertelt hij, was een
crom hout (een ‘krom stuk hout’). Dit is een duidelijke toespeling op de bijzondere
‘gift’ die hij voor de dame in petto had. Hij merkt verder op dat het ene brandt als
het ander, als zij in de buurt van het vuur komen. Gerritsen meent de dubbelzinnige
woorden als volgt te moeten parafraseren: Het boertje zou opmerken dat ‘zijn crom
hout (penis) nèt zo goed voor de schone vrouw ontvlamt als dat [=het kromhout] van
een ander’.35 Gerritsen meent derhalve dat de dame niet alleen bij het
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boertje maar ook bij andere mannen seksuele begeertes opwekt. We zien het anders.
O.i. zegt het boertje dat zowel de lading hout, als het crom hout dat erbij wordt
aangetroffen, vlam zullen vatten zodra ze dicht bij het vuur komen. Dat wil zeggen
dat zowel het echte hout als de penis, ieder op zijn manier, in een ‘vurige’ situatie
licht ontvlambaar zijn.36 In dit lied helpt de ene metafoor ons de andere te verklaren.
Vastgesteld kan worden dat de coele mey (v. 5), de ‘frisse tak’, die het boertje speciaal
voor de kasteeldame meebracht, identiek is met het crom hout (v. 28), waarmee hij
de liefde bedreef. De bloeiende meitak, algemeen als liefdessymbool gebruikt, neemt
hier, in een specifieke context, een scabreuze betekenis aan en omschrijft, zoals hier
boven in lied 132, de fallus. De nadere omschrijving coele, algemeen vertaald met
‘fris’, krijgt in dit verband een surplus aan betekenis: de meitak verwijst (ook) naar
de roede waarmee het vrouwelijke liefdesvuur bevredigd (‘gekoeld’) wordt. In lied
120 uit het Antwerps Liedboek spreekt een minnaar tot zijn geliefde en vraagt haar
zijn meitak als liefdeblijk ‘onder haar hoede’ te willen nemen (v. 5: neemt desen mey
in u behoef). Het lijkt niet uitgesloten dat ook hier sprake is van een seksuele
ondertoon. (In lied 122 van het Gruuthuse-handschrift wordt in bijna dezelfde
bewoordingen, zo K. Heeroma liet zien, op het liefdesspel gezinspeeld: v. 11: Dat
rijs [de ‘fallus’] haenstu in dijn behoet.)37 De geliefde in lied 120 uit het Antwerps
Liedboek had gemeend de meitak te kunnen planten (v. 11: den mey te planten hebbe
ick gheglooft), met een toespeling op gedroomd erotisch succes. Kortom, de mei-tak
staat hier voor de roede, de mei-planten voor coïre.
Onder de profane insignes bevinden er zich twee die volgens bijschrift een
‘fallusboom met vulva’ uitbeelden. Insigne 623 uit HP1 stelt, zoals het bijschrift ons
meedeelt, een ‘fallusboom met vulva’ voor. Het uit de aarde opschietende boompje
is van geringe afmetingen (hoogte 2,8 cm, breedte 1,9) (ill. 4).

Ill. 4. ‘Fallusboom met vulva’ (HP1, afb. 623), bodemvondst Nieuwlande, lood-tin, 1400-1450.

Het is een lood-tinnen draagspeldje dat vermoedelijk in de eerste helft van de 15e
eeuw werd vervaardigd. Het stammetje, waaraan beneden twee blaadjes ontspruiten,
rijst boven het maaiveld uit. Het blaadje rechts wordt op een ‘natuurlijke’ wijze
weergegeven, het blaadje links vertoont de vorm van een vulva. Op de top van het
stammetje groeit gebladerte; een rechtopstaande gevleugelde fallus, die voorzien is
van testikels, torent boven alles uit. Het thema van het fallusboompje komt ook,
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in licht gevarieerde vorm, bij andere insignes voor. Het insigne HP1, afb. 624, beeldt
eveneens het fallusboompje uit, maar in de kroon van de boom, tussen het gebladerte,
is nu een gevleugelde vulva zichtbaar (ill. 5).

Ill. 5. ‘Fallusboom met vulva’ (HP1, afb. 624), bodemvondst Nieuwlande, lood-tin, 1400-1450.

Aan de ‘steel’ groeien twee testikelvormige bolletjes. Op de bodem is verdere
‘begroeiing’ te zien. We zijn van mening dat het bij het fallusboom-insigne gaat om
een eigenzinnige visualisering van de bloeiende meitak en wel in de overdrachtelijke
fallische betekenis zoals die in de laatmiddeleeuwse liefdespoëzie optreedt.

Slot
Vaak worden de profane insignes, in het bijzonder die met een erotisch karakter,
gezien als liefdesamuletten met een apotropeïsche functie: zij dienden ertoe het geluk
in de liefde te bevorderen en liefdesverdriet af te wenden.38 Op intermenselijk vlak
zullen de erotische insignes veelal in een amoureuze context hebben gefunctioneerd
en werden ze als liefdesteken gedragen. Het is waarschijnlijk dat ook de hierboven
besproken erotische insignes deze functie hadden. De ‘agrarische’ beeldspraak (boer,
akker, vrucht), uit de literatuur genoegzaam bekend, zinspeelt op een ‘vruchtbaar’
samengaan van man en vrouw. Het insigne, dat deze beeldspraak objectiveert, kan
als amulet hebben gefunctioneerd dat in de liefde vruchtbaarheid moest bevorderen.
Het lijkt raadzaam het teken niet te serieus te nemen. Het insigne, waarop de vrouw
zélf actief acteert (d.w.z. de spade hanteert), werpt een ironisch licht op de vermeende
mannelijke superioriteit in het erotische rollenspel. Werd dit insigne door een vrouw
gedragen die haar/de man ‘te kijk’ wilde zetten? Ook het folkloristische gebruik om
aan het geliefde meisje bij aanvang van de meimaand een bloeiende tak te schenken
vormde een inspiratiebron voor de ontwerpers van de insignes. De ‘bloeiende meitak’
werd, onder gebruikmaking van zijn erotische implicatie, tot fallisch teken
getransponeerd, waarbij de bloei mogelijk de mannelijke potentie visualiseerde.39
Het ambivalente karakter van de metafoor gaat niet verloren; aan de ‘stek’ groeit
niet alleen gebladerte, maar bovendien een fallus (en/of een vulva). In de voorstelling
blijven letterlijke en figuurlijke betekenisaspecten door elkaar heen spelen. De functie
van het
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draagteken lijkt ons duidelijk. De jongeman die de bloeiende fallus als teken op zijn
kledij speldde, etaleerde zijn seksuele kwaliteiten, waarover hij, mede dankzij de
magische werking van het insigne, beschikte. De laatmiddeleeuwse letterkunde en
de opgegraven insignes wortelen in dezelfde cultuurhistorische context. Zelden zullen
echter literaire omschrijving en beeldtaal elkaar geheel dekken.40 Beide media,
literatuur en visuele vormgeving, hebben hun eigen middelen van expressie. Wel
vullen zij elkaar aan waardoor de totaliteit van onze inzichten wordt vergroot. In de
tekst maken we kennis met erotische metaforen die ons helpen de tekentaal van de
erotische insignes beter te begrijpen. Omgekeerd expliciteert de beeldkunst de door
verhullend taalgebruik in de tekst verborgen erotica.
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Met dank aan Paul Wackers die het ontwerp van dit opstel van commentaar voorzag.
van Beuningen & Koldeweij 1993 (=HP1) en van Beuningen, Koldeweij & Kicken 2001 (=HP2).
Winkelman 2001a, p. 223-238. Met verdere verwijzingen.
Een inleiding in de problematiek geeft Koldeweij 1995a.
Vgl. bijvoorbeeld Gerritsen 1997, als reactie op Koldeweij 1995b.
Antwerps Liedboek 1998, lied 1, v.1 en lied 27, v. 10, v. 2.
van der Graft, 1949, p. 51. Vgl. ook Gerritsen 1965, commentaar bij lied CXXV, str. 2, 4-5:
‘loof en plant, schenk mij nu kracht’, p. 220. Voor de folkloristische kanten van het meifeest,
vgl. van der Graft 1953.
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“fertile soil” of the woman's womb is [...] a commonplace in the procreational discourse’. Jones
2001, p. 196. Enige voorzichtigheid is geboden omdat volgens middeleeuwse opvatting ook de
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1883-1897, v. 663 vlgg.: ...bringhen dat saet vort dan/ Gelijc dat doet in den man, Dat oec
sperma geheten es).
9 Blommaert [1846].
10 Komrij 1994, p. 427.
11 Pleij 1991, p. 64, noemt enkele erotische metaforen uit het agrarische handwerk: ‘spitten,
ploegen, aanharken, planten’. (Helaas zonder verwijzing naar de context).
12 Herchert 1996, p. 194-195 (‘Ackerbau’). Vgl. Haltaus & Fischer 1966, p. 78.
13 Heeroma & Lindenburg 1966, lied nr. 85.
14 Vgl. Reynaert 1992, p. 371, n. 56: ‘Verder is [...] natuurlijk ook een figuurlijke interpretatie in
de, hier op de achtergrond voortdurend aanwezige, seksuele sfeer mogelijk.’ (Met een verwijzing
naar Johan Flach).
15 Antwerps Liedboek 1998, lied 41, v. 22.
16 Antwerps Liedboek 1998, lied 153, v. 37 vlg.
17 van Kampen e.a. 1980, p. 75. Vgl. ook p. 74, n. bij v. 242, met verdere verwijzingen.
18 Müller 1988, p. 82-87. (‘Der Penis als Werkzeug’).
19 Spitten en ploegen worden vaak in een adem genoemd: Hi [de boer] sel spitten [...], hi sel eren
[‘ploegen’] om sijn zaet ter aerden te bringhen. (Vgl . MNW. s.v. Spaden).
20 Mak 1955, p. 402 vlg.
21 In de Duitse volksmond wordt de ontmaagding in de huwelijksnacht nog steeds omschreven
als de eerste spasteek, vgl. Bornemann 1984, s.v. ‘Spatenstich’.
22 Edwards 1987.
23 Antwerps Liedboek 1998, lied 191, v. 39.
24 In het bekende lied Ajn graserin van de Duitstalige dichter Oswald von Wolkenstein (geboren
1376/78 in Tirol) omschrijft de hak de fallus: (v. 15: mein hecklin klain het ich ir vor- enpor
zu dinst -geweczet. (Vertaling: ‘mijn kleine hak had ik voor haar -dienstbereid opgericht geslepen’). Het vrouwelijke genitaal wordt door Oswald als sichel prawn gehart (v. 5) (‘bruin
behaarde sikkel’) omschreven. Vgl. Killy 1972, p. 188 vlg.
25 Speelt hier wellicht de middeleeuwse opvatting een rol dat ook de vrouw over zaad beschikt
(vgl. n. 9)? Voor de Verkeerde Wereld, vgl. J.H. Winkelman 2001b, p. 185. N.a.v. insigne 1745:
‘Vrouw met fallusstaf draagt mand met fallussen’: de vrouw, een ‘marskraamster’, oefent een
typisch mannenberoep uit en leurt met het mannelijk ‘seksartikel’.
26 De beeldspraak is ook in het Duitse taalgebied bekend, vgl. von Kossak & S. Stockhorst 1999,
p. 20 (onder het thema ‘Pflanzenwelt’). De ‘grünende Baum’ is ‘Ausdrucksmittel männlicher
sexueller Erregung’.
27 Heeroma & Lindenburg 1966, p. 499-500.
28 Gerritsen 1965, p. 184.
29 In de Très Riches Heures van Jean, duc de Berry (ed. J. Longnon/ R. Cazelles,
Utrecht/Antwerpen, 1974) wordt op de afbeelding die de maand mei illustreert een adellijk
gezelschap afgebeeld dat zich met groene twijgen heeft opgesierd.
30 Gerritsen 1965, p. 222.
31 Komrij 1994, p. 378, waar een jonge juffrouw aan een knaap die zichzelf luytener noemt, met
een nauwelijks verholen toespeling of het seksuele gebeuren, vraagt: ‘Weit ghy yet vanden
snaeren doenen [klankspel van de snaren]?/ Ick heb soe goyden instrument.
32 Gerritsen 1965, p. 222.
33 van Kampen 1980, p. 129 r. 108-9: Item in dit teeken [Mey] sal menige met genuechte den mey
planten, daer hy namaels den hooftsweer [hoofdpijn] af hebben sal. Opm. bij 108-9: ‘Het planten
van de meiboom, een gebruik dat gepaard ging met dat waar deze uitdr. hier naar verwijst, nl.
drankmisbruik en frivool gedrag.’ Van der Graft 1953, p. 8, weet met stelligheid te vermelden
dat tijdens het meifeest ‘een derde van de meisjes tot vrouw werd’. Vgl. ook de ‘roosboom’ als
penismetafoor en ‘planten’ als coïre, in een refrein van Jan van Doesborch: ‘planter uwen
roosboom inne’. Zie Coigneau 1982, p. 281.
34 Gerritsen 1965, p. 152.
35 Gerritsen 1965, p. 152.
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Vgl. ook de vertaling in Komrij 1994, p. 513.
Heeroma & Lindenburg 1966, p. 499, opm. bij v.8.
Bedaux 1995, p. 26-35.
Vgl. von Kossak & Stockhorst 1999, p. 20: De ‘uitbottende boom’ als verwijzing naar de
opgewonden penis.
40 Dit blijkt wel uit de discussie rond de ‘Borchgravinne van Vergi’ (zie noot 3).
41 De auteur is dank verschuldigd aan de Stichting Middeleeuwse Religieuse en Profane Insignes
(Cothen) die toestemming gaf de in dit opstel afgedrukte illustraties uit HP1 en HP2 over te
nemen.
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Ingrediënten van een succesformule
Digitaal onderzoek naar Cats' Sinne- en minnebeelden
Peter Boot, Els Stronks
1. Introduktie
In het kader van het Emblem Project Utrecht werken de auteurs van dit artikel aan
een digitale versie van de in 1996 verschenen editie van Cats' Sinne- en minnebeelden
(1627), deel IX in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica van het Constantijn
Huygens Instituut. Eén van de doelstellingen van het embleemproject is het verkennen
van de mogelijkheden van digitale edities. Dit artikel beschrijft een casus waarin
onderzoeksgegevens in de editie zijn geïntegreerd. De rest van deze paragraaf geeft
achtergrond bij de vraagstelling van het onderzoek. Na een toelichting (in de
paragrafen 2 en 3) op het Utrechtse digitalisatieproject bespreken we vanaf paragraaf
4 het onderzoek dat onderwerp is van dit artikel.
De vraagstelling van de casus is ontleend aan een lofdicht voor Sinne- en
minnebeelden waarin Jacob Cats wordt geprezen als de ‘Belgica Suada’ (‘Nederlandse
god van de Overreding’).1 Die vergelijking plaatst de zedenmeester Cats naast de
verleidelijke Suada, de godin van persuasie en overredingskracht met een niet geheel
onberispelijke reputatie. Het was bijvoorbeeld Suada die Venus hielp om Helena
ervan te overtuigen met Paris te vluchten.
Naast verwondering wekt dit epitheton nieuwsgierigheid. Hoe manifesteert de
kracht van Cats' overredingsvermogen zich precies in de emblemen? De bundel
Sinne- en minnebeelden kent bij iedere pictura drie clusters van poëzie- en
prozateksten, waarin voor iedereen - van jong verliefden tot lang bedaarden - de
moraal van de afbeelding wordt geduid. Zag Cats zijn doelgroepen (verliefden,
volwassenen, ouderen) als één publiek? Of modelleerde hij zijn boodschap voor jong
tot oud, uitgaande van retorische principes, op verschillende wijze?
In de inleiding bij de 1996-editie van de Sinne- en minnebeelden schrijft editeur
Hans Luijten hierover: ‘De retorische opzet van de gedichten en de gebruikte middelen
dienen om de lezer bij het verhaalde of het betoog te betrekken, de aandacht vast te
houden en hem de les te laten onthouden. Zo zijn er aanmoedigende woorden [...]
om het emblematische proces te bevorderen en de les uit het gepresenteerde onder
de aandacht te brengen [...]’.2 Luijten maakt hier geen
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onderscheid naar doelgroep, waar Adriaen Hofferus - dichter van het lofdicht waarin
Cats als de ‘Belgica Suada’ geprezen wordt - zinspeelt op een drieledige aanpak:
Het werk wordt namelijk over drie leeftijden verdeeld (dit zijn de perioden
van ons leven): het eerste deel bekijkt kritisch de pleziertjes en de
weekhartige liefdes van de jeugd. Het tweede is wijs en vervult een man
met morele vermaningen. Het is alweer de grapjes over de maagdelijkheid
ontwend; het derde deel. Tooit een grijsaard, een hoogbejaarde man, met
verlangen naar de hemel.3
Hofferus onderscheidt drie verschillende overredingsmethoden: de jeugd wordt door
Cats kritisch geconfronteerd met laakbaar gedrag, de volwassenen ontvangen morele
vermaningen en bij de ouderen wordt verlangen naar de hemel gewekt. Opvallend
is verder dat Hofferus het specifiek over een mannelijk publiek heeft. Is dit alles in
de emblemen terug te vinden? Hoe is Cats te werk gegaan?

2. Context: Utrechts embleemproject
Op het grotere kader waarin deze casus past, gaan we hier kort in. In 2001 is bij het
Instituut Nederlands van de Universiteit Utrecht een onderzoek gestart dat tot doel
heeft digitale edities van Nederlandse liefdesembleembundels op het Internet te
publiceren. Het liefdesembleem is een zeventiende-eeuwse Nederlandse vinding met
zowel een wereldlijke als een religieuze invulling. Bijna 25 bundels uit het totale
corpus zijn voor het Utrechtse onderzoek geselecteerd, en vormen nu de basis van
een onderzoek dat we in samenwerking met twee KNAW-instituten (Constantijn
Huygens Instituut en Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke
Informatievoorziening) opzetten en hopen uit te voeren. Op dit moment zijn vijf
bundels in voorlopige vorm te zien op www.let.uu.nl/emblems. Eén van die bundels
is Cats' Sinne- en minnebeelden, en we zijn zeer gelukkig daarvoor de genoemde
editie van 1996 te kunnen gebruiken.
De embleembundels zijn gedigitaliseerd met behulp van technieken die een
flexibele presentatie van doorzoekbaar materiaal mogelijk maken. De belangrijkste
van die technieken is XML (eXtensible Markup Language): een taal die is ontwikkeld
als alternatief voor HTML (HyperText Markup Language), de meest gangbare
opmaaktaal van Internetpagina's. Het belangrijkste pluspunt van XML is dat een
scheiding tussen inhoudelijke en vormtechnische aspecten wordt afgedwongen. Het
idee achter XML is dat alle elementen in een bestand (in het geval van de emblemen
bijvoorbeeld pictura, motto en subscriptio) als afzonderlijke elementen van een
beschrijvend label en een unieke identificatiecode worden voorzien. Bij een digitale
editie worden zo bijvoorbeeld secundaire toevoegingen (annotaties, normalisaties,
vertalingen, bronverwijzingen, bibliografische achtergronden)
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gescheiden van het primaire materiaal. Omdat alle elementen met een label worden
opgeslagen, is doorzoekbaarheid gegarandeerd.
Na het aanbrengen van de codering is het editiemateriaal te zien als een database
van inhoudelijke en structurele gegevens. Zo is van een willekeurige regel uit een
subscriptio in de codering vastgelegd tot welke bundel deze behoort en tot welk
embleem (structurele codering). Evenzeer kan een mogelijke bron voor die specifieke
regel zijn vastgelegd (inhoudelijke codering). Voor details over de gebruikte techniek
verwijzen we hier naar Boot en Stronks (2002), waar via aanklikbare links de
principes, achtergronden en mogelijke toepassingen van de techniek worden
toegelicht.
Al die losse gegevens worden op de Utrechtse site uiteindelijk als Internetpagina
weergegeven. De lay-out waarin dit gebeurt, is flexibel. De presentatiewijze van de
gegevens wordt los van de structurele en inhoudelijke codering bepaald. Voor de
huidige site kozen we voor een opmaak die bruikbaar lijkt, maar die veranderd kan
worden als zich een beter alternatief aandient. De bezoeker kan nu zelf al
veranderingen in de weergave aanbrengen door (in een aantal embleembundels) te
kiezen voor normalisatie van de spelling of het weergeven van de picturae als
thumbnails. Een consequentie van de database-achtige opbouw van de site is niet
alleen dat het materiaal flexibel te presenteren is. Belangrijker is misschien nog wel
dat het materiaal te doorzoeken is op alle criteria die bij de codering aangehouden
zijn. Ook hier kan de bezoeker (in de toekomst) zelf kiezen: zo verkennen we op het
moment de mogelijkheden om zoekopdrachten te beperken tot bijvoorbeeld alleen
de motto's, of tot een deel van de emblemen.
Al met al groeit de embleemsite uit tot een onderzoeksinstrument bestaande uit
edities, indexen en een bibliografie. Voor zowel de makers als de bezoekers van de
site is daarbij sprake van een relatief nieuwe, nog niet zo gebruikelijke toepassing
van het Internet. Dat medium heeft sinds zijn ontstaan in hoge mate last gehad van
de regel ‘the medium is the message’: veel van wat er op het Internet staat, is
vluchtiger, oppervlakkiger en minder zorgvuldig verantwoord dan wat in gedrukte
vorm verschijnt. Een standaard voor wetenschappelijk verantwoorde Internetedities
is er nog niet, en dus moeten tal van ad hoc-beslissingen worden genomen.4 Moet
een oudere release van een site bijvoorbeeld bereikbaar blijven, en hoe dient om te
worden gegaan met bronverwijzingen naar gedigitaliseerd materiaal?
Dergelijke problemen nemen niet weg dat de meerwaarde van digitale publicatie
voor een groot corpus als dat van de Nederlandse liefdesemblemen evident is. Het
Utrechtse project is actief betrokken zijn bij de discussie over standaarden voor
kwaliteit, houdbaarheid en compatibiliteit van digitale edities. Verschillende
internationale initiatieven zijn daarbij relevant. Voor het Emblem Project Utrecht is
naast XML de ontwikkeling van TEI (Text Encoding Initiative) van groot belang.
Sinds 1987 wordt door het TEI-consortium gewerkt aan codeerrichtlijnen (Guidelines)
voor onder andere structurele, interpretatieve en grammaticale aspecten van teksten
uit de humaniora. De vierde versie van deze richtlijnen is recent beschikbaar gesteld
op:
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www.tei-c.org/P4X. De picturae worden in het embleemproject als zelfstandige
grootheden gecodeerd en geanalyseerd met behulp van Iconclass.5 Het gebruik van
deze standaarden, mits consequent toegepast, maakt uitwisseling van gegevens
mogelijk.

3. Redenen om te digitaliseren
De editie-Luijten van Cats' Sinne- en minnebeelden wordt voorbeeldig geacht. In
2000 loofde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor deze editie de
Kruyskamp-prijs uit. Tekstuitgave, inleiding, annotaties en commentaren worden in
het jury-rapport het voorbeeldig resultaat van een langdurig en gedegen onderzoek
genoemd. Ook recensenten lieten vrijwel niets dan lof horen, en gebruikten
kwalificaties als ‘modeleditie’ en ‘monument’ om het werk te typeren. Porteman:
‘Niets wordt onverklaard en onvertaald gelaten’.6
Wat valt hier vanuit het perspectief van digitalisatie nog aan toe te voegen? In de
eerste plaats wordt de editie, zoals in de vorige paragraaf besproken, beter
doorzoekbaar. Naast een aantal gefixeerde indexen biedt de digitale versie
bijvoorbeeld een full-text zoekmogelijkheid. Alle gegevens uit noten en commentaren
kunnen op deze manier in zoekopdrachten betrokken worden. In de tweede plaats
wordt de editie makkelijker hanteerbaar: voor een complexe uitgave als de Cats-editie
betekent de beschikbaarheid van hyperlinks een niet geringe tijdsbesparing. In de
derde plaats is de digitale editie (op het Internet) altijd en overal toegankelijk. In de
vierde plaats kan aan de digitale versie te allen tijde informatie worden toegevoegd:
kleine correcties, een facsimile-uitgave, resultaten van recent onderzoek etc.. Deze
toevoegingen kunnen in de XML-codering als zodanig worden gemarkeerd, zodat
het oorspronkelijke en het toegevoegde materiaal te onderscheiden zijn.
Dit soort extra's is bij digitalisatie te verwachten; maar er is daarnaast een aantal
minder evidente voordelen, waarvan we in de nu volgende casus enige aspecten laten
zien. Kort gezegd komen die voordelen neer op de mogelijkheid tot het ontwerpen
van een complexere onderzoeksopzet en tot het controleerbaarder maken van
onderzoeksresultaten.7 Zo maakt de beschikbaarheid van een concordantie
woordveldonderzoek mogelijk. De markering van citaten geeft direct overzicht over
het citeergedrag van een auteur. In de toekomst zal de beschikbaarheid van
Iconclass-coderingen vergelijkend onderzoek naar pictoriale verwerking mogelijk
maken. Hyperlinks vanuit het onderzoeksmateriaal naar de editie geven lezers de
mogelijkheid de beweringen van de onderzoekers te verifiëren.

4. Cats en zijn lezers
We zijn terug bij de vraagstelling over Cats' retorische strategieën. Was Cats'
persuasieve aanpak afgestemd op drie verschillende doelgroepen? Een vraag als
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deze komt voort uit een bestaande focus in historisch letterkundig onderzoek naar
de retoricale structuren van literaire teksten.8 Dit soort onderzoek richt zich in veel
gevallen op individuele teksten, of kleine tekstcorpora. Een voorbeeld daarvan is
bijvoorbeeld de kenschets van De Deckers emotionerende technieken in Goede
Vrydag door Konst (Konst 1990), en de analyse van een fragment van Cats' Trou-ringh
door Witstein (Witstein 1967).
Vragen naar de retorische structuren in grotere corpora worden om praktische
redenen vaak herleid tot analyses van poëticale uitspraken. Een voorwoord of opdracht
van een bundel worden gebruikt om zicht te krijgen op de ideeën van een auteur over
doel, stijl en functie. Daarop volgt veelal een bespreking van enkele sprekende
voorbeelden uit het werk zelf. In een artikel uit 1999 bekijkt Jansen om die manier
het voorwerk van Silenus Alcibiadis, sive Proteus (onder deze titel verscheen in 1618
de eerste editie van de Sinne- en minnebeelden) om te concluderen dat Cats geen
onderscheid maakt naar de intellectuele vermogens van zijn lezers.
Anders dan prominente tijdgenoten (Vondel, Roemer Visscher) schreef Cats zijn
emblemen niet specifiek voor een doelgroep die meer dan gemiddeld belezen was.
Jansen schrijft: ‘the quoted passages from the prefaces to the Proteus [...] clearly
show that Cats certainly and systematically addressed a wide audience; when he
directly addressed his reader, when he gave a definition of what he understood by
emblems, and when he avoided issues which focus on intellectual differences among
readers. [...] It is this close rapport with his unerudite readers which enables us to
understand even better why Cats's work could become ‘the second bible’ of many
Dutch families’.9
Het bestuderen van het voorwerk leidt weliswaar tot een beter begrip van de
intenties van Cats, maar in een dergelijke onderzoeksopzet komt de realisatie van
Cats' poëticale uitgangspunten niet aan de orde. En dat terwijl toenmalige lezers
mogelijk vooral de emblemen zelf gelezen hebben, en zich om het voorwoord
misschien niet of nauwelijks bekommerden. In ieder geval gaat het te ver om te
zeggen dat met het bestaan van deze voorwoorden te verklaren is dat Cats zo'n breed
publiek met zijn ideeën wist te bewerken. De vraag blijft welke verklaring er in de
emblemen zelf gevonden kan voor de invloed die Cats in zo vele Nederlandse families
uitoefende.
In de onderstaande casus laten we zien hoe in de digitale editie van Cats' Sinneen minnebeelden detailanalyses gecodeerd zijn, en hoe uit de resultaten daarvan
conclusies getrokken kunnen worden. De emblemen zijn daartoe stuk voor stuk op
een aantal relevant geachte aspecten gecodeerd, waarbij we ons beperkt hebben tot
alle picturae en de Nederlandse subscriptio's10. Die coderingen zijn na te zien op
www.let.uu.nl/emblems/cats-retorica.html.11

5. Analysekader
Voor het analyseren van Cats' retorische strategieën zijn twee referentiekaders
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gebruikt. Het eerste kader bestaat uit aspecten van de klassieke indeling van
overtuigingsmiddelen zoals die bij Aristoteles te vinden is (ethos, pathos en logos12),
het tweede uit empirische bevindingen in moderne literatuur over persuasieve
technieken.13 De resultaten van eigentijds onderzoek naar overtuigingsstrategieën
zijn gebruikt om relevante factoren van het klassieke denkkader te selecteren. Verder
dienden artikelen van Witstein, Konst, Jansen en Grootes (over de
overtuigingsstrategieën van de zeventiende-eeuwse embleemdichter Jan van der
Veen14) als toetssteen. In de analyse worden van de volgende globale vragen enkele
voor de casus relevante aspecten aan de orde gesteld:
1. hoe wint Cats met zijn benadering de sympathie van de verschillende
doelgroepen (ethos)?
2. welke soorten argumenten gebruikt hij om zijn publiek te bewegen (pathos)?
3. hoe is zijn betoogtrant (logos)?

ad 1. ethos: identiteit en autoriteit
In termen van de klassieke retorica is dit overtuigingsmiddel te omschrijven als het
vermogen van de redenaar om het publiek voor zich in te nemen (conciliare15).
Aristoteles onderscheidt drie mogelijkheden: de redenaar kan zijn oordeelkundigheid,
deugdzaamheid en betrokkenheid laten blijken.16 Modern, empirisch onderzoek toont
- niet onverwacht - aan dat het overtuigend effect van een boodschap groter is
naarmate de ontvanger ervan meer het idee heeft dat het bericht hem/haar betreft.
En naarmate de boodschapper er beter in slaagt de indruk te wekken op vertrouwde
voet te staan met de aangesprokene, neemt het effect van de boodschap toe.17 Vanuit
deze gedachten hebben we, uit vele mogelijke vragen, drie vragen gekozen om Cats'
emblemen te analyseren.
Die vragen hebben betrekking op de positie, ook wel identiteit, die Cats als
‘overtuiger’ inneemt. Alle subscriptio's zijn gecodeerd met behulp van een typologie
die informatie geeft over de positie van de dichter ten opzichte van de aangesprokene.
Uitgangspunt van die typologie is dat Cats, net als veel andere Renaissancistische
dichters, zich in zijn werk de rol van vertolker van universalistische waarheden heeft
aangemeten.18 Het beeld van de ‘volksopvoeder’ Cats dat bijvoorbeeld uit het artikel
van Jansen naar voren komt, kan mogelijk worden gepreciseerd.19 Is uit elke
subscriptio af te leiden wie hij aanspreekt, en hoe doet hij dat? Direct20, als autoriteit
of op voet van gelijkheid, als exponent van de groep waartoe hij zich wendt?21 En in
hoeveel gevallen richt hij zich expliciet tot het mannenpubliek waar Hofferus in zijn
lofdicht aan refereert?
Deze vragen zijn ook relevant omdat de eerste sectie subscriptio's voor de jeugd
volgens Cats zelf geschreven zijn toen hij zelf jong was; hij noemt ze het ‘uytworpsel
van onse blinde jonckheyt’. De teksten voor de volwassenen en ouderen zijn naar
zijn zeggen van later datum (waarschijnlijk 1617/8).22 Toen Cats deze schreef, was
hij rond de 40 jaar oud; hij had de ouderdom van de doelgroep die hij in de
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derde toepassing toespreekt dus nog niet bereikt. Zijn gevolgen hiervan waar te
nemen in de emblemen?

ad 2. pathos: beloning- en strafmechanisme
In de klassieke terminologie is dit een aspect van het vermogen tot emotioneren
(movere23). Overtuigingsmiddelen in deze categorie zijn erop gericht het publiek in
een bepaalde gemoedstoestand te brengen. Modern onderzoek toont dat de neiging
om instructies op te volgen groter is naarmate het niet-opvolgen ervan als negatiever
wordt ervaren. De gemoederen kunnen het heftigst in beroering worden gebracht
door angst aan te jagen, of door een beloning in het vooruitzicht te stellen.24 In zijn
artikel over Van der Veens embleembundel constateert Grootes dat deze dichter niet
(vaak) voor positieve aansporingen kiest. De religieuze achtergrond van de adviezen
speelt daarbij een belangrijke rol: ‘... by behaving badly one risks one's salvation
and is subject to a severe punishment in the world to come’.25 Een dergelijke
argumentatielijn valt bij Cats zeker in de derde toepassing voor de ouderen te
verwachten. Vraag is of er op dit punt ook verschil in de drie toepassingen te zien
is.26
De ordening van dergelijke emotionele argumenten tot een climax wordt in de
moderne onderzoeksliteratuur als de meest effectieve werkwijze gezien. Maar een
teveel aan climaxen kan ook als saai - en daardoor minder effectief - worden
geïnterpreteerd door de lezers. Daartegenover staat dat onderzoek ook uitwijst dat
naarmate mensen vaker met een bepaalde stimulus worden geconfronteerd, hun
houding ten aanzien van die boodschap positiever wordt. Daarbij is vastgesteld dat
het simpelweg herhalen van hetzelfde minder effectief is dan het variëren op dezelfde
boodschap; tot door overstimulatie de dreiging van verveling ontstaat.27 Heeft Cats
hiermee rekening gehouden, en hoe schat hij zijn doelgroepen op dit punt in?28

ad 3. logos: gedachtespel
In de klassieke retoricaleer levert de logica de derde, en meest belangrijk geachte
categorie van overtuigingsmiddelen, gericht op het onderwijzen en overhalen van
het publiek (docere en probare29). De metafoor, die in de klassieke retorica
aanvankelijk ingedeeld was (Aristoteles, Quintilianus) onder die logische
overtuigingsmiddelen, werd als stijlmiddel een geëigende manier om logisch
uitgedachte bevindingen in overtuigende en aansprekende vorm over te dragen.30
Cats' subscriptio's kenmerken zich door de overheersende aanwezigheid van
metaforen.
Bijna elke subscriptio is bij Cats gebaseerd op (tenminste) één metaforisch geduide
gedachte. In moderne literatuur worden metaforen gezien als een uiterst geschikt
didactisch middel om het memoriseren van gedachten te vergemakkelijken. Ook
blijkt het een effectieve manier om de lezers tot een gedachtespel uit te nodigen.
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Het achterliggende idee is dat in een metafoor de lezer via het vehicle
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(het beeldend elementen van de metafoor) op het spoor van de tenor wordt gezet (het
onderliggende idee waarnaar het vehicle verwijst).32 Deze ‘zoektocht’ gaat dan van
bekend terrein (het concrete beeld) naar het minder bekende of zelfs onbekende (de
abstractie achter het beeld). De vraag is dus of, en hoe, de lezer door middel van de
metaforen in Cats' gedachtewereld wordt getrokken.33 De relatie tussen de subscriptio's
en picturae is in het antwoord op deze vraag betrokken.

6. Resultaten
De resultaten van een analyse op boven besproken aspecten presenteren we aan de
hand van een bespreking van een embleem dat als prototypisch voor de bundel
beschouwd kan worden. Voor het embleem ‘Nescit habere modum’, nummer 46 in
de reeks van 52, geldt dat op bijna alle gecodeerde vragen het op die vraag meest
voorkomende antwoord is gegeven.

Nescit habere modum

Identiteit en autoriteit
Voor de jeugd dichtte Cats deze toepassing bij de pictura:
De groenen crocodil ontrent den nijl geschapen
Dien noem ic met bescheyt [=met reden] het rechte minne-wapen;
Dit beest wast [=groeit] alle tijt, en wort geduerigh groot
Tot aenden ouden dach, ja midden inden doot.
Ick dacht al over langh, hoe kan ick hooger minnen?
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En noch [=toch] so gingh het vier [=vuur] mijn dieper inde sinnen;
En hoe het langher duert, hoe dattet heeter gloeyt;
Siet dat is rechte min die sonder eynde groeyt.

Kenmerkend voor de toepassingen voor de jeugd is dat de dichter zich vaak in de
ik-vorm tot zijn publiek richt (24 uit 52 emblemen (46 %)). De ‘ik’ heeft daarbij
soms een uitgesproken mening die aan de lezer wordt opgelegd (‘Ik vind dat gij....’),
terwijl soms ook minder dwingend gedachten en gevoelens worden geformuleerd
en ter overdenking worden aangeboden (‘Ik denk dat...’). Een derde voorkeur heeft
Cats in de jeugdige toepassingen voor een directe, gebiedende aanspreekvorm (‘Gij
moet...’; 12 uit 52 (23 %)).
In de toepassing voor de volwassenen overheerst een onpersoonlijkere
aanspreekvorm (‘Er zijn mensen die...’; 34 uit 52 (65 %)), die de lezer ruimte laat
om te bedenken over het geschrevene op hem/haar van toepassing is. In embleem
46 zien we dit als volgt gedaan:
Al is de crocodil maer uyt een ey gekomen,
Hy wort een grousaem [=afschuwelijk] beest waer van de menschen schromen
Hy sloct gelijck een vraet en wast noch alle tijt,
Tot dat de bleecke doot hem opte leden rijt.
Wie sucht van hooger staet [=betere positie], of gelt-begeerte quellen,
Die willen even staegh tot meerder hooghte swellen:
Al wat een mensch gelijckt dat heeft een kantigh [=hoekig] hert,
En siet! daer is een hoeck die nimmer vol en wert.

Wie zich van de lezers geplaagd weet door de hier beschreven zucht naar een betere
maatschappelijke positie of naar geld, kan het advies ter harte nemen van dergelijke
verlangens nooit vervuld te raken. In de subscriptio's voor volwassenen kiest Cats
maar zelden voor een direct gebod (‘Gij moet....’; 8 uit 52 (15 %)), en gebruikt hij
ook slechts zelden de ik-vorm.
In de toepassing voor de ouderen komt de in de volwassenen-toepassing dominante
aanspreekvorm (‘Er zijn mensen die...’; 19 uit 52 (36 %)) ook veel voor, maar
daarnaast is een tweede vorm bijna net zo gebruikelijk. In die tweede vorm
vereenzelvigt de dichter zich met de lezer (‘Laten wij...’; 12 uit 52 (23 %))’. In die
vorm wordt het geschrevene van toepassing op dichter én lezer:
De groote crocodil die noyt en laet te wassen,
Die is met alle vlijt ons ziele toe te passen;
Ghy, die oyt zijt een stap ghenaerdert totte deught,
Weet dat ghy naderhant noyt stille wesen meught.
Laet daer Hiskias son, die wert te rugh ghetogen,34
Laet Josua de sijn' die niet en wert bewoghen,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

33
Maer let op Davids son die staegh en veerdigh rijt,
Want wie hier stille staet die is sijn voordeel quijt.

Bijna net zo vaak worden de ouderen direct aangespoord (‘Gij moet...’; in 10 uit 52
(19 %)). In embleem 46 is een combinatie van die twee aanspreekvormen te zien. In
regel 1 constateert Cats: ‘Dit is op onze ziel toe te passen’, om dan in regel 3 verder
te gaan met een gebiedende wijs: ‘Weet dan dat...’. De zeven emblemen waarin in
de ik-vorm gedachten worden verwoord, hebben een sterk meditatief karakter. De
subscriptio van het laatste embleem sluit bijvoorbeeld af met: ‘Wel aen dan, weerde
ziel, verlaet den ouden mensch//Dat is mijn eenigh wit, dat is mijn nertsen wensch’.
De conclusie op dit punt is dat in bijna alle emblemen sprake is van een
gedefinieerde relatie tussen auteur en publiek. Slechts in 8 subscriptio's wordt neutraal
geponeerd (‘Het is zo dat...’), in plaats van geargumenteerd. De jeugd wordt door
Cats direct en gebiedend toegesproken, de volwassenen laat hij de meeste ruimte ook in vergelijking met toepassingen voor de ouderen. Met de jeugd en de ouderen
identificeert Cats zich het meest, zij het op twee verschillende manieren. Tot de jeugd
richt hij zich vaak in de ik-vorm, terwijl de ouderen met ‘wij’ worden aangesproken.
In beide gevallen wordt beoogd dat de lezers Cats als één van hen kunnen zien. De
meditatieve vorm van emblematiseren die Cats voor de ouderen aanhield, werd door
Porteman gekarakteriseerd als een verworvenheid van Cats-opleeftijd. In zijn latere
jaren schreef Cats vrijwel uitsluitend emblemen van deze aard. Kennelijk was hij
echter al eerder, voor hij zelf een hoge leeftijd bereikt had, in staat dit register te
bespelen.35
In 11 subscriptio's voor de volwassenen is sprake van het aanspreken van een
onverwachte doelgroep, in de zin dat op die plaats alsnog weer de jeugd wordt
aangesproken. Zo staat er in de tweede toepassing van het vierde embleem, ‘Amor,
formae condimentum’ - met in de pictura een aap die haar jong knuffelt - expliciet
aan de jeugd geadviseerd: ‘Ghy, wilje zijn berecht wat u sal wedervaren/Vant meysjen
datje vryt? let wie haer ouders waren’. Dergelijke verschuivingen zien we in de
toepassingen voor de ouderen ook, maar dan in mindere mate (6 uit 52 (11 %)). Zulke
onregelmatigheden doen zich in de toepassingen voor de jeugd in het geheel niet
voor. Het effect is dat voor de volwassenen een kleiner aantal specifieke toepassingen
te vinden is dan voor de jeugd, en de ouderen.
In totaal zijn er 32 subscriptio's expliciet tot mannen gericht, hetzij doordat ze een
specifiek mannenperspectief op het onderwerp bieden (een toepassing voor de jeugd
die gaat over de gevaren voor de minnaar), hetzij omdat er een mannenpubliek
(‘vrienden’ of ‘gezellen’) direct in wordt aangesproken. In verreweg de meeste
gevallen (20 uit 32 (62 %)) betreft het toepassingen voor de jeugd. Het vrouwelijk
publiek wordt 7 keer expliciet benaderd, en dat gebeurt het vaakst in de subscriptio's
voor de ouderen. Daar is het aantal toepassingen voor vrouwen zelfs hoger dan het
aantal voor mannen (4 tegen 2). In 117 (156 minus 39 (=32+7)) gevallen heeft Cats
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dus geen onderscheid gemaakt tussen het mannelijk en vrouwelijk deel van zijn
publiek.

Beloning- en strafmechanisme
Als we bekijken met welke soort argumenten Cats zijn publiek benadert en probeert
te bewegen, dan valt zijn absolute voorkeur voor het aanjagen van vrees op. In de
156 behandelde subscriptio's wordt in 92 gevallen gedreigd met de afschrikwekkende
gevolgen van het niet uitvoeren van bevelen, of het negeren van adviezen. Dit gebeurt
het meest in de toepassingen voor de volwassenen (in 36 uit 52 (69 %)), terwijl ook
de jeugd en de ouderen vaak zo worden benaderd (in 31 resp. 25 uit 52 (59 resp. 48
%)). Voor de jeugd wordt nauwelijks het perspectief van een beloning van goed
gedrag geschetst (in 3 uit 52 (5 %)); voor de ouderen is beloning veel vaker aan de
orde (in 24 uit 52 (46 %)).36 Duidelijk is dat in die gevallen wordt gezinspeeld op het
gunstige Laatste Oordeel dat diegenen wacht die zich tijdens het leven naar Gods
wil en wet richten. In embleem 46 sluit Cats geheel in die lijn dan af met: ‘Maer let
op Davids son37 die staegh en veerdigh rijt//Want wie hier stille staet die is sijn
voordeel quijt.’ De jeugd krijgt in petrarkistische traditie vaak het angstwekkende
beeld van een door liefdesvuur verteerde minnaar voorgesteld, terwijl de volwassenen
wordt uitgelegd welke maatschappelijke consequenties het niet-bedwingen van
ondeugden en lusten zal hebben. Ook in dit opzicht in embleem 46 exemplarisch te
noemen.
In zijn betooglijnen is Cats consequent. In vrijwel alle gevallen worden de
argumenten in de vorm van een climax aan de lezer gepresenteerd. Deze redeneertrant
is in de toepassingen van de ouderen zelfs vrijwel zonder uitzondering terug te vinden.
In de andere toepassingen is nog wel eens sprake van subscriptio's waarin niet naar
een climax wordt geredeneerd of waarin, in een zeer uitzonderlijke geval, van een
anticlimax sprake is. Van zo'n uitzondering is misschien slechts sprake in het eerste
embleem, waarin in de tweede toepassing een verwijzing naar de dood gevolgd wordt
door een verwijzing naar het ‘mallen’ van de verliefde:
Al kapt een staele-bijl den palingh inde leden,
Al is hem schoon de kop ten vollen afghesneden,
Noch springht hy om end om, hy wispelt op den block,
En, schoon de dood ghenaeckt, het schijnt hem enkel jock.
Daer zijnder in het landt die, in haer oude daghen,
Noch dertel willen zijn, en malle liefde draghen;
Maer al haer sot ghelaet [gedoe] en is maer enkel waen,
Want naer een korten tyd het mallen heeft ghedaen.

Duidelijk is dat een dergelijke voorspelbaarheid in redeneertrant het gevaar van
eenzijdigheid in zich bergt. Variatie in argumentatie heeft Cats niet in de vorm, maar
in de inhoud aangebracht. Door steeds een ander aspect van het (dagelijks)
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leven als uitgangs- en vertrekpunt van een subscriptio te nemen en van daaruit naar
algemene of bijbelse waarheden te redeneren legt Cats weliswaar een patroon vast;
maar daarmee is de inhoud van de emblemen voor de lezer nog niet voorspelbaar.

Gedachtespel
Cats' lessen nemen vrijwel altijd de vorm van inductieve argumentatie aan, waarbij
van het concrete naar het algemene wordt geredeneerd. De lezer wordt daarbij
meegevoerd door (retorische) vragen die uitnodigen in de gedachtegang mee te gaan,
en door metaforen. In slechts 8 toepassingen speelt de metafoor in dit proces geen
rol. In 110 gevallen is er daarentegen sprake van een relatie tussen metafoor en het
subject (de lezer voor wie de moraal bedoeld is). De dichter nodigt uit tot positieve
dan wel negatieve identificatie met het vehicle van de metafoor, of stelt - neutraal een overeenkomst tussen lezer en vehicle vast. In embleem 46 zien we op dit punt
in de toepassing voor de jeugd een typische situatie: de ‘ik’ en de lezer kunnen zich
identificeren met de altijd, tot in de dood doorgroeiende krokodil (28 uit 40 (70 %)).38
In de toepassing voor de volwassenen is diezelfde krokodil juist een afschrikwekkend
voorbeeld voor diegenen die door zucht naar een betere positie en geld gekweld
worden (20 uit 35 (57 %)). A-typisch is in dit 46e embleem de toepassing voor de
ouderen. In de meeste gevallen (18 uit 35 (51 %)) is in de derde toepassing sprake
van een situatie waarin identificatie tussen lezer en vehicle niet gewenst is. In 12
toepassingen is gewenste identificatie aan de orde, en zo is dat ook in embleem 46:
de krokodil is voor ouderen navolgenswaardig vanwege diens nimmer aflatende
zucht naar vooruitgang. De tot stilstand geneigde mens zou door dit dier moeten
laten inspireren en steeds zijn gangen naar God moeten richten.
Het effect van dit alles is dat de toepassingen voor de jeugd minder dwingend van
aard zijn dan de toepassingen voor volwassenen en ouderen. Immers, Cats spiegelt
de jeugd wel voor wat ze is, maar schrijft minder vaak voor hoe ze (niet) moet zijn.
Bij de ouderen is hij in dit opzicht het stelligst: van de 35 toepassingen die dit
metafoorgebruik vertonen, hebben er 30 een moraliserende strekking.
Naast deze hoofdcategorie hebben we een aantal andere categorieën onderscheiden
waarin Cats een ander didactisch gebruik van de metafoor maakt. In 16 gevallen
wordt in het vehicle van de metafoor een wetmatigheid geschetst die de lezer tot les
zou moeten dienen. In 13 gevallen is er sprake van een niet direct op het subject
betrokken morele les of waarheid. Daarvan zien we een voorbeeld in de derde
toepassing van embleem 20, waarin de onveranderlijkheid van God verbeeld wordt
door de onbewogen rots in de pictura. Tenslotte zien we 9 toepassingen waarin de
lezer wordt geacht een gedragskeuze te maken op basis van het metaforische beeld
dat Cats schetst. In het tweede embleem is de brandende stok daarvan een duidelijk
voorbeeld. Het subject (de lezer die zou moeten leren) kan het hout bij het brandende
dan wel bij het niet-brandende eind pakken. De ouderen krijgen in de derde toepassing
een goede indruk van de gevolgen van hun keuze in de laatste
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regels van de subscriptio doordat Cats een vergelijking maakt met de twee steden
waartussen de bijbelse Lot kon kiezen: ‘Wel neemt dan, lieve, neemt het goede by
der hant//En vlucht nae Zoar toe ter wijlen Sodom brant’.

7. Conclusies
Maken we aan het slot van dit artikel de balans op, dan is de eerste conclusie dat
Cats duidelijk onderscheid maakt in de manier waarop hij de verschillende
doelgroepen benadert. ‘Als dichter is hij de inkarnatie van de monotonie’39, werd in
het verleden eens over Cats opgemerkt; maar deze beeldvorming doet geen recht aan
de aanpassingen die Cats ten behoeve van zijn publiek in zijn aanpak maakte.
Tegenover de jeugd en ouderen is hij het meest persoonlijk, optredend in
respectievelijk de ik- en wij-vorm. Het lyrisch ‘ik’ krijgt in de toepassingen voor de
jongeren de ruimte om traditionele, petrarkistisch getinte verzuchtingen te uiten,
terwijl de ouderen door het gebruik van de wij-vorm bij de boodschap worden
betrokken. De volwassenen laat Cats ruimte door ze onpersoonlijker te benaderen.
In het merendeel van de gevallen dienen zij zelf te bepalen of ze zich aangesproken
voelen door wat Cats schrijft en toont.
Cats moraliseert meer als hij zich tot het niet-jeugdige deel van het publiek richt.
Waar de metaforen voor de jeugd worden gebruikt om op neutrale toon een beeld te
schetsen van de situatie waarin zij zich bevinden, daar worden de volwassenen
afgeschrikt met negatieve beelden die zij op zichzelf dienen te betrekken. De ouderen
kunnen zich dan weer veelal spiegelen aan positieve voorbeelden. Hen wordt ook
relatief vaak een beloning in het vooruitzicht gesteld als stimulans, terwijl de
volwassenen de angstaanjagende consequenties van slecht gedrag worden
voorgehouden.
Het aantal toepassingen dat Cats specifiek voor mannen schreef, lijkt laag. In ieder
geval staat vast dat de subscriptio's niet in meerderheid voor een mannelijk publiek
geschreven zijn, en dat de vrouwen soms ook als aparte doelgroep werden
aangesproken.
Het overkoepelende beeld is dat Cats opteerde voor een open retoricale structuur.
Verschillende groepen lezers werden door hem op uiteenlopende wijze tot
zelfonderzoek uitgenodigd. Hij verplaatste zich in de behoeftes van zijn publiek en
slaagde erin zijn eigen grenzen (leeftijd, gender) te overstijgen. Was in dat
aanpassingsvermogen zijn succes gelegen?
Een definitief antwoord op deze laatste vraag is mogelijk pas na uitgebreidere
analyse en na vergelijking met andere teksten te geven. Een eerste indruk is dat Cats,
ten opzichte van bijvoorbeeld De Decker, veel meer aan het verstand dan het gevoel
van zijn lezers appelleert. Interessant zou het ook zijn om Cats' emblemen te plaatsen
naast het - vergelijkbaar geachte - werk van Adriaen Poirters. Deed
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deze contra-reformatorische dichter een soortgelijk beroep op de verstandelijke
vermogens van zijn lezers? Of bespeelt hij met zijn emblematiek een ander,
emotioneler register?40
Met betrekking tot het methodologische aspect merken we op dat een casus als
deze te veel op zichzelf staat om de totale waarde van het coderen van dergelijke
tekststructuren te tonen. Tegelijkertijd laat de analyse zien in welke richting gedacht
en gewerkt kan worden, en wat de verwachte opbrengsten zijn. Het digitaliseren van
de 1996-editie van Cats' Sinne- en minnebeelden sluit aan bij een reeks van
internationale experimenten die de integratie van ‘electronic editions’ en ‘reference
works’ tot doel hebben.41 Uitgangspunt is daarbij dat, om grotere corpora te typeren
en vergelijkingen mogelijk te maken, karakteristieken van de individuele teksten
onmisbaar zijn. In de context van een digitale editie blijkt een blik op de details het
zicht op de grote lijnen niet te benemen.
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Eindnoten:
1 Zie Luijten 1996, deel 1, 24. Het lofdicht is afkomstig van Adriaen Hofferus, een Zeeuwse
collegadichter van Cats. Vergelijk de vertaling ‘Nederlandse Overredingsgod’ van Jan
Bloemendal (Luijten 1996, deel 2, 141).
2 Luijten 1996, deel 2, 47.
3 Luijten 1996, deel 2, 142. Vertaling van Jan Bloemendal. Het origineel luidt: ‘Scilicet in triplices
(haec vitae tempora nostrae)/Aetates partitur opus: Pars prima iuventae/Gaudia, & imbelles
argute taxat amores:/Altra sapit, monitisque virum civilibus implet/Virgineos desueta iocos:
Pars tertia canos//Grandaevumque senem studiis coelestibus ornat.’ (Luijten 1996, deel 1, 25).
4 In 1997 is wel een poging in de richting van standaardiseren gedaan door de Committee on
Scholarly Editions of the Modern Language Association of America, maar normatief zijn deze
‘guidelines’ (nog) niet (Hockey 2000, 134).
5 Een overzicht van de mogelijkheden en problemen rond het digitaliseren van beeldmateriaal
geeft M. Bruhn in ‘Abbildungen der Kunstgeschichte’. Hij merkt daarbij op dat de discipline
kunstgeschiedenis als eerste doel heeft het ‘deuten’ van afbeeldingen (Bruhn 2000, 30). Iconclass
is een (Nederlandse) poging tot het standaardiseren van criteria bij het interpreteren van
beeldmateriaal. Zie ook www.iconclass.nl.
6 Porteman 1998, 370; zie ook Waterschoot 1998, 172-173.
7 Voor voorbeelden van deze voordelen verwijzen we niet alleen naar de casus uit dit artikel,
maar ook naar ‘Digitale edities en letterenonderzoek, een verkenning’ (Boot en Stronks 2002).
8 We laten hier de vraag buiten beschouwing welke kennis Cats precies van de retorica had.
Inmiddels is elders (zie bijvoorbeeld Spies 1999) afdoende betoogd dat zeventiende-eeuwse
dichters schreven in een retoricale traditie die wortelde in de klassieke oudheid.
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9 Jansen 1999, 236. Overigens heeft Kloek in een ‘Burgerdeugd of burgermansdeugd? Het beeld
van Jacob Cats als nationaal zedenmeester.’ (Kloek 1998) vraagtekens geplaatst bij de
zeventiende-eeuwse populariteit van Cats. Het beeld van Cats' werken als ‘tweede bijbel’ is
naar het zich laat aanzien pas in de achttiende eeuw ontstaan.
10 De combinatie pictura-scriptura is karakteristiek voor het emblematisch genre, en is dus ook
in onze onderzoeksopzet verwerkt. De Nederlandse subscriptio's zijn geselecteerd omdat die
met name voor het brede publiek geschreven zullen zijn. De overige teksten (in het Latijn, Frans
en Engels) zijn duidelijk geschreven voor de veel kleinere groep klassiek geschoolden, of voor
een internationaal publiek. In populaire, goedkope Nederlandse herdrukken van de bundel
werden ook (vaak) alleen maar de Nederlandse teksten opgenomen (Bloemendal, Luijten, Felix
1994, 305). De prozateksten laten we buiten beschouwing omdat die bij slechts twee van de
drie toepassingen (namelijk alleen bij de morele en religieuze) door Cats toegevoegd werden.
11 Voor alle gecodeerde aspecten zijn twee overzichten beschikbaar: op het niveau van de emblemen
en op het niveau van de toepassingen (jongeren, volwassenen en ouderen). Via de ‘search’-optie
op het menu kan in de resultaten worden gebladerd.
12 Deze registers legden vanuit de klassieke Griekse retorica de basis van het Westerse denken
over persuasieve technieken. Zie Leeman en Braet 1987, 8, 10, 50 en 66; en Perloff 1993, 17.
13 Voor een overzicht over moderne theorieën en inzichten op dit punt hebben we geraadpleegd
Perloff 1993 en Maes e.a. 1996. Deze moderne inzichten achten we nuttig en bruikbaar omdat
ze, veelal gesteund door empirische bevindingen, pogen te beschrijven wat de (universele)
menselijke reactie is op bepaalde stimuli die gedrags- of meningsverandering tot doel hebben.
We gaan er hierbij vanuit dat een historisch publiek soortgelijke reacties vertoond zal hebben.
14 Grootes 1999.
15 Leeman e.a. 1987, 51.
16 Leeman e.a. 1987, 67.
17 Perloff 1993, 122.
18 Vergelijk M.A. Schenkeveld-van der Dussen in ‘Personage of persoonlijkheid. Het ‘ik’ in de
Nederlandse lyriek van de 17de eeuw’ (Schenkeveld 1989, 37-55, met name 47). Schenkeveld
zet daar de in de Renaissance gangbare rol van de dichter als volksopvoeder af tegen de
uitzonderingen. Zie ook Witstein 1968, 35,
19 Zie naast het artikel van Jansen bijvoorbeeld ook Van Strien 1990, 15 en 21.
20 Ook niet geheel onverwacht is het resultaat van modern empirisch onderzoek dat aangeeft dat
de meest effectieve manier van instrueren het direct aanspreken van de betrokkene(n) is; de
gebiedende wijs van het werkwoord sorteert ook een groot effect (Maes e.a.. 1996, 135).
21 Om deze relaties te kunnen coderen, zijn allereerst zes verschillende aanspreekvormen
onderscheiden. Bekeken is of de dichter zich in ik- of wij-vorm direct dan wel indirect tot de
lezer richt (type 4, 5 en 6); in gevallen dat dit niet aan de orde was, is onderscheid gemaakt
tussen onpersoonlijke en niet-directieve aanspreekvormen (type 1 en 2) en directieven (type 3).
Daarnaast is aangegeven of er een (specifieke) doelgroep door Cats wordt aangesproken en of
die overeenkomt met de verwachte doelgroep (jongeren in toepassing A, volwassenen in
toepassing B en ouderen in toepassing C). Bovendien is gekeken naar de specifieke gerichtheid
om een mannelijk, dan wel vrouwelijk, dan wel mannelijk én vrouwelijk publiek. Gekeken is
naar de aanspreekvorm in de subscriptio's (‘minnaar’/‘maagd’ etc.), en naar de inhoudelijke
invalshoek (‘advies/vermaning etc. voor een minnaar/maagd’ etc.). Twijfelgevallen (wie voelde
zich aangesproken door formuleringen als ‘de mens... hij...’?) zijn apart gecodeerd.
22 Luijten 1996, deel 2, 8, 118 en 131.
23 Leeman e.a., 1987, 51.
24 Maes, e.a. 1996, 57.
25 Grootes 1999, 248.
26 We maken onderscheid tussen subscriptio's waarin een beloning in het vooruitzicht wordt
gesteld (type 1), vrees wordt aangejaagd (type 2), of waarin geen van beide van toepassing is
(type 3).
27 Perloff 1993, 57-60.
28 Bij het coderen van de opbouw in argumenten is gekeken naar de zwaarte van argumenten die
Cats inzet. Daarbij zijn als ‘zwaar’ beoordeeld de argumenten die teruggaan op de bijbel, op
het Laatste Oordeel of op de dood. Het voorkomen van een neutrale opbouw (type 1), anti-climax
(type 2) of climax (type 3) is aangegeven.
29 Leeman e.a. 1987, 51.
30 Leeman e.a. 1987, 106-107.
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31 Petrie 1979, 460-461.
32 Termininologie ontleend aan Richards 1979; diens The Philosophy of Rhetoric, in 1936 voor
het eerst verschenen, is een van de meest invloedrijke studies op dit gebied.
33 Bij het coderen is gekeken naar de relatie tussen metafoor en subject (de lezer): wordt de lezer
gelijkgesteld aan een element uit de metafoor (feitelijke identiteit), dient hij tegenover een
element uit die metafoor een bepaalde positie in te nemen (gewenste of ongewenste identiteit)?
Ook is gekeken naar de functie van de metafoor: wordt deze gebruikt als onderdeel van de
argumentatie, of als illustratie van de (on)gewenste werkelijkheid?
34 In deze en de volgende regels verwijst Cats naar een aantal bijbelplaatsen: Jesaja 38:8 vermeldt
dat de zon de gelegenheid van Hiskias' genezing een stukje terugdraaide; Jozua 10:12-13 meldt
dat de zon stil blijft staan; Psalm 19:6-7 tenslotte noemt de gestaag doorlopende zon.
35 Porteman 1992, 76.
36 Het verschil is te verklaren uit het feit dat de toepassingen voor de jeugd lang niet altijd
gedragsverandering beogen; zie de opmerkingen onder ‘Gedachtespel’ verderop.
37 Zie noot 34.
38 De totalen in deze alinea hebben betrekking op het totaal aan subscriptio's waarin sprake is van
identiteit (feitelijk, gewenst of ongewenst) tussen subject en vehicle.
39 Porteman 1977, 735.
40 Dit wordt bijvoorbeeld al gesuggereerd door Verbeckmoes' analyse van de functie van lachen
en huilen in Poirters' Het masker van de wereldt afgetrocken (Verberckmoes 1999, 345 en
347/348).
41 Zie ook Hockey 2000, 66-84 (met name 77) en 124-145.
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De blik van Medusa en de praktijk van de historicus
Jürgen Pieters
In effigiem meam, manu i. livij
Picturae nec lingua deest, ne fallere, nec vox;
Hugenij facies haec meditantis erat.
Si quaeras animam, spirantem quisque videbis,
Qui attuleris qualem Liuius intuitum
Constantijn Huygens1

Inleiding
Op 5 april 1632 schrijft Constantijn Huygens bovenstaande verzen bij een portret
dat Jan Lievens vijf jaar voordien van hem schilderde. De boodschap ervan is
duidelijk: een goed geschilderd portret - voor zover het althans is uitgevoerd volgens
de vereisten van het artistieke geestesoog - kan de zitter een permanente stem geven
en hem over de grenzen van de dood levend houden. In zijn autobiografie heeft
Huygens het op een vergelijkbare manier over de portretschilderkunst. Het klassieke
verwijt dat portrettisten zich enkel om het uiterlijke van de mens bekommeren en op
die manier blind blijven voor het veel belangrijker zielenleven, is in sommige gevallen
wel terecht, meent Huygens, maar toch.
Toch verrichten zij een nobel werk, dat meer dan iets anders voor onze
menschelijke behoeften allernoodzakelijkst is, omdat wij door hun toedoen
in zekere zin niet sterven en nog als nakomelingen met onze verste
voorvaderen vertrouwelijk kunnen spreken. Dit genot is mij zoo lief, dat
mij niets aangenamers kan te beurt vallen, dan dat het mij bij het lezen of
hooren verhalen over ieders leven en karakter - hij zij een goed of slecht
mensch - (en dit soort geschiedenis trekt mij bijzonder aan) mogelijk wordt
gemaakt zijn portret te beschouwen.2
Bij een eerdere gelegenheid heb ik Huygens' uitspraken over de (portret)schilderkunst
gerelateerd aan de renaissancistische topos van de conversatie met de
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doden, zoals die onder anderen door Machiavelli wordt verwoord, en aan Sir Philip
Sidney's poëticale theorie van de ‘speaking picture’. (Pieters 2002) In de bijdrage
die hier volgt vormen Huygens' reflecties op het portret het vertrekpunt van een
andere zoektocht: die naar het antwoord op de vraag hoe de schilder reageert op het
levensechte portret van een dode vrouw. De vraag is minder fantastisch dan ze lijkt:
Huygens hééft ooit over zo'n portret geschreven, in de passage in zijn autobiografie
waarin hij beschrijft wat hij voelde en dacht toen hij voor het eerst Rubens' bekende
Medusa-schilderij zag. Een grondige cultuurhistorische interpretatie van Huygens'
lectuur van dit schilderij wordt al gauw een complexe leesoefening, die leidt van
Huizinga en Barthes naar Van Mander en Vasari. Op het einde van de rit blijkt
Huygens een vroege variant van het achttiende-eeuwse sublieme te hebben
ontwikkeld.

Een werkelijkheidseffect
Hoe komt het dat Huygens in de vorm van een bijna vierhonderd jaar oud portret
nog steeds tot ons spreekt? Hoe komt het dat we een gezicht dat uit levenloze verf
bestaat een stem willen geven en de directe aanwezigheid die met die stem gepaard
gaat? Ook al lijken ze op het eerste gezicht retorisch, deze vragen verdienen het toch
dat we er een antwoord op trachten te formuleren. Ongetwijfeld moet het picturale
talent van De Keyser in dat antwoord de rol krijgen die het toekomt. Naar de eisen
die Leonardo da Vinci de portretschilder bijna anderhalve eeuw voordien had
opgelegd, is hij er immers in geslaagd niet alleen de fysieke mens Huygens af te
beelden, maar ook de rusteloze passie van diens zielenleven concreet vorm te geven.3
Van de Huygens die De Keyser ons schonk, kunnen we zonder overdrijving zeggen
wat Vondel in zijn Lucifer over de eerste mens zei: ‘De redelycke ziel komt uit zyn
troni zwieren.’
Daarnaast spreekt het schilderij ook tot ons doordat het resoneert met de vele
andere sporen die van de dichter-diplomaat zijn overgebleven, sporen ook die Huygens
in de beste traditie van het vroegmoderne zelfbewustzijn creëerde en verspreidde.
Die resonantie werkt overigens in twee richtingen. Dankzij De Keyser kunnen we
ons niet alleen een concreet beeld vormen van de man die de verzen neerpende die
hem in onze ogen onsterfelijk maakten. We zien ook letterlijk de hand die de verzen
schreef en de talrijke brieven aan al die anderen die enkel nog van op een afstand tot
ons kunnen spreken: Descartes, Rivet, Barlaeus, Prinses Amalia en die vele anderen
die in de zesdelige editie van Huygens' Briefwisseling herhaaldelijk worden
geadresseerd. (Worp 1911-1917) Omgekeerd zal onze herinnering aan al deze
tekstuele sporen - of onze diepere kennis van een aantal ervan - onze overtuiging
kleuren dat we het bijzondere licht dat in het portret van De Keyser uit de ogen van
Huygens spreekt, ook daadwerkelijk begrijpen voor wat het is: het licht van een uniek
leven, een leven dat er toen was en nu niet meer.
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In samenspraak met dit en de andere portretten die van de auteur zijn nagelaten,
werken de talloze sporen die van Huygens zijn overgebleven, mee aan de realisatie
van de necromantische droom waarvan de praktijk van de historicus het product is.
Die droom vereist niet alleen dat de sporen die onze aandacht opeisen een
representatief mens tonen - bij voorkeur geplaatst tegen een al even representatieve
achtergrond die zijn handelen voedt en verklaart - maar vooral dat ze een ‘levende’
mens tonen die tot ons spreekt en dat niet zozeer ondanks maar juist vanuit de
quasi-onoverbrugbare afstand die hem van ons scheidt.
Wanneer we ervan overtuigd zijn dat Huygens ons na al die jaren via het portret
van De Keyser nog steeds toespreekt, geven we ontegenzeglijk blijk van de hang die
onze westerse cultuur sinds het begin van de moderniteit vertoont naar wat Roland
Barthes in twee belangrijke, complementaire essays het ‘werkelijkheidseffect’ heeft
genoemd: de overtuiging dat datgene wat afbeeldingen ons tonen ook werkelijk heeft
plaatsgevonden. (Barthes 2000) In de ogen van Barthes is die overtuiging een product
van het grootschalige seculariseringsproces dat de opkomst van de moderniteit heeft
ingeluid. Tengevolge van dat proces, schrijft Barthes, zijn de producten van het
westerse cultuurleven een soort van wereldse relieken geworden, omgeven als ze
zijn door het aura van wat hij bestempelt als een ‘bijzondere heiligheid die samenhangt
met het raadsel van wat er ooit was en er niet meer is maar toch nog in het heden
kan worden gelezen, als teken van het afgestorvene’.4 Barthes' bespiegelingen over
‘l'effet de réel’ werpen ook nieuw licht op Huygens' eerder geciteerde reflectie op
de portretkunst. Kunst die het werkelijkheidseffect nastreeft, zo schrijft Barthes,
wordt steeds gekenmerkt door een samengaan van twee imperatieven die op het
eerste gezicht elkaars tegengestelde lijken, maar die elkaar niettemin voeden en
aanvullen: een realistische en een esthetische of retorische. In het specifieke geval
van de portretkunst ligt de aanwezigheid van die realistische imperatief voor de hand
- het genre leeft immers bij de gratie van de veronderstelling dat de geportretteerde
er in werkelijkheid net zo uitzag als zijn afbeelding ons belooft, althans op het moment
waarop het portret werd vervaardigd. De andere, de retorische imperatief, toont zich
in het esthetische principe dat in de klassieke retorica onder verschillende termen
bekend is geworden: energeia, hypotypose, evidentia - telkens gaat het om de idee
dat afbeeldingen (of ze nu visueel of linguïstisch van aard zijn) datgene wat ze middels
een heel arsenaal van kunstgrepen en -technieken vorm geven, levend voor de ogen
van de toeschouwer of toehoorder brengen (ante oculos ponere).
In ‘L'effet de réel’ gaat Barthes dieper in op een van die technieken, die hij zowel
in de geschiedschrijving als in de ‘realistische’ romankunst van de negentiende eeuw
ziet opduiken: de vermelding van concrete, triviale details, die in verhouding tot de
globale structuur van de tekst waarin ze voorkomen, geen onmiddellijke
betekenisfunctie lijken te hebben. Hun aanwezigheid, die Barthes inderdaad nogal
expliciet omschrijft als ‘een verzet tegen de betekenis’ (Barthes 2000,
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132), is bijgevolg enkel te verklaren op basis van de belofte van het
werkelijkheidseffect: het gaat om details die van de lezer geen onmiddellijke
interpretatieve geste verwachten maar zich tevreden stellen met de geruststellende
erkentenis dat wat ze tonen ook daadwerkelijk ‘zo moet zijn geweest’. Of we die
erkentenis terugvoeren tot een referentiële ‘belofte’ dan wel een ‘illusie’, doet in
wezen weinig ter zake. Hoogstens zegt het iets over de theoretische positie die we
willen innemen in het debat dat Barthes en een aantal van zijn collega's-semiotici
hebben geopend. Interessanter voor onze bedoelingen is het verband dat we kunnen
leggen tussen wat Barthes in ‘L'effet de réel’ schrijft over de zingeving van nutteloze
details en wat Johan Huizinga een kleine vijftig jaar eerder de logica van de
‘historische sensatie’ noemde. Huizinga reserveerde de term voor het bijzondere
gevoel dat de historicus kan hebben wanneer hij zich, door een of ander spoor dat
het verleden heeft overgeleverd, in rechtstreeks contact weet met het moment waarop
dat verleden nog heden was.5
Ook de historische sensatie wordt opgeroepen door details die zich in eerste
instantie, door hun loutere materiële aanwezigheid, verzetten tegen het primaat van
de betekenisdwang - in eerste instantie, dat is op het moment van de sensatie zelf.
Het is om verschillende redenen significant dat Huizinga de historische sensatie als
een esthetische gewaarwording typeerde.6 In het spoor van een kunstbeschouwing
die in het teken van de vervreemding staat, zal immers ook de historische sensatie
een gewaarwording van het vreemde zijn, van datgene wat zich aan de geëigende
interpretatiekaders onttrekt en ons confronteert met de grenzen van ons denken en
ons begrip. In die zin gooit de historische sensatie ons volgens Huizinga terug op
het fundament van de historische praktijk, de noodzakelijke maar nooit evidente
zingeving van een absolute (en dus au fond betekenisloze) historische werkelijkheid.
Historici danken hun historische sensaties naar eigen zeggen doorgaans aan zuiver
materiële resten van het verleden, objecten die al dan niet intact zijn overgeleverd
en die louter op basis van hun fysieke aanwezigheid het verleden tastbaar maken
waaruit ze tot ons zijn gekomen. (Tollebeek en Verschaffel 1992, 20) Uit de praktijk
van de literatuurhistoricus blijkt evenwel dat ook teksten en ander betekenisdragend
materiaal dergelijke sensaties kunnen oproepen - niet enkel door hun materiële
verschijning (het vergeelde papier, de nog nauwelijks leesbare inkt...), maar ook door
de ‘inhoud’ die ze bevatten, tekens die meer zijn dan wat tast- en zichtbaar is en die
een wereld oproepen die voorbij de inkt en het papier liggen. Van belang is wel dat
deze teksten hetzelfde soort belangeloze nieuwsgierigheid afdwingen als de
overblijfselen die de historicus beroeren - ‘de nieuwsgierigheid (curiositas) kleeft
nog aan het voorwerp zelf dat tot de sensatie heeft geleid’ schrijven Jo Tollebeek en
Tom Verschaffel in hun inspirerende analyse van het fenomeen. (1992, 25) Van
belang is, met andere woorden, dat deze tekstresten zich verzetten tegen onmiddellijk
en eenduidig begrip, dat ze de wereld die ze oproepen niet meteen prijsgeven en al
zeker niet de talrijke geheimen die deze wereld bevat.
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Huygens over Rubens

Laten we even kijken naar zo'n stuk tekst: het gaat om een passage uit de autobiografie
van Huygens, meer bepaald uit dat deel waarin hij zijn herinneringen oproept aan
de schilderkunst van zijn tijd. De schilder over wie het gaat in het hierna geciteerde
fragment is Rubens, met wie Huygens naar eigen zeggen - en tegen ‘de ongunst der
tijden’ in - graag ‘vriendschappelijk had kunnen omgaan’. (Huygens 1971, 74)7
Hoewel hij het werk van Rubens in zijn algemeenheid prijst en de schilder zonder
enige reserve omschrijft als ‘den Apelles van onze tijd’ (Huygens 1971, 73),8 is er
toch een specifiek werk waar hij wat langer bij stilstaat. Het schilderij in kwestie is
Rubens' ijzingwekkend realistische afbeelding van het afgehouwen hoofd van Medusa,
die dateert van de jaren 1617-1618. Thans is het werk te bewonderen in het
Kunsthistorisches Museum te Wenen, waar het blijkens de eerste grote catalogue
raisonné van Rubens' verzamelde werk de impact die het op de tijdgenoten van de
schilder had, eeuwen na dato nog niet is verloren. (Rooses 1886-1892, III, 116 en
V, 338)9 ‘Het is me’, schrijft Huygens in zijn tussen 1629 en 1631 geschreven
autobiografie,
alsof ik van zijn vele schilderijen altijd één voor oogen heb, namelijk het
stuk, dat mijn vriend Nic. Sohier mij eens te Amsterdam in zijn prachtige
verzameling heeft laten zien. Het stelt het afgehouwen hoofd van Medusa
voor, omwonden door slangen, die uit het haar te voorschijn komen. Daarin
heeft hij de aanblik van een wonderschoone vrouw, die nog wel bekoorlijk
is maar toch afgrijzen wekt, doordat de dood juist is ingetreden en ongure
slangen om haar slapen hangen, met zulk een onuitsprekelijk overleg
gecomponeerd, dat den beschouwer plotseling een schrik bevangt - de
schilderij is namelijk gewoonlijk door een doek bedekt - maar dat
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hij toch ondanks het ijselijke van de voorstelling geniet, omdat ze levendig
en mooi is. Doch ik zie zoo iets liever in het huis mijner vrienden dan in
mijn eigen en daarbij schiet mij het aardige gezegde van den gezant der
Teutonen te binnen, die, toen op het forum te Rome een schilderij, een
stuk van groote waarde, dat een ouden herder met een staf voorstelde,
werd vertoond, op de vraag, hoe hoog hij hem taxeerde, antwoordde oprecht als nu eenmaal zijn volk placht te zijn -, dat hij zoo'n vent niet in
levende lijve cadeau wilde hebben. Komaan gij allen, die het schoone
afmeet naar de afschuw, die het inboezemt: Stel eens, dat iemand mij met
dezelfde welluidende stem moord en doodslag zou willen voorzingen, die
hij bij vroolijke dingen, jok en scherts weet te gebruiken, dan zou ik hem
toch verzoeken mij zoowel door zijn onderwerp als door zijn voordracht
aangenaam aan te doen. Iets schoons kan men misschien wat meer of
minder bevallig, iets leelijks kan niemand zoo weergeven dat het behaagt.
(Huygens 1971, 74-75)
De nieuwsgierigheid die deze passage bij de lezer opwekt - bij deze lezer althans is uiteenlopend. Ze betreft in eerste instantie vanzelfsprekend het schilderij waarover
Huygens het heeft. Hoe mag dat er dan wel uitzien? Is het überhaupt bewaard
gebleven? En, indien dat het geval is, ziet het er dan wel degelijk zo ‘ijselijk’ uit als
Huygens ons verzekert, of zijn we wat afbeeldingen van het afschrikwekkende betreft
ondertussen al wat meer gewoon? Die laatste vraag confronteert onze historische
nieuwsgierigheid met een bijkomende kwestie. Wat immers te denken van de termen
waarin Huygens zijn kijkervaring verwoordt? Die zijn in onze ogen zo contradictoir
dat het de aandachtige lezer van Huygens' commentaar bijna gaat duizelen. Schrik
gaat gepaard met genot; het portret is bijzonder levendig gecomponeerd, maar het
is wel het portret van een dode vrouw; een wonderschone dode vrouw dan nog wel,
die bekoorlijk blijft hoewel haar aanblik ook afgrijzen wekt. Geen wonder dat
Huygens besluit dat hij het werk van Rubens liever niet in zijn eigen huis ziet hangen.
De tweede helft van de hierboven geciteerde passage neemt de vragen die Huygens
met zijn beschrijving van het schilderij oproept, niet meteen weg. Hoogstens stelt
de anekdote over de Teutoonse gezant ons in staat de problematiek waarmee de
beschrijving ons confronteert in de scherpe termen te vatten die Huygens' laatste zin
ons aanreikt: hoe afschrikwekkend het schilderij van het afgehouwen hoofd ook is,
toch behoort het voor Huygens tot de categorie van het schone. Immers, als het lelijk
was, zou het de dichter van de Ooghentroost niet de bijzondere vorm van genot
hebben bezorgd die zijn woorden trachten te evoceren.
Als we Huygens' anekdote over de Teutoon trachten te vertalen in termen van de
contemporaine esthetica, komen we haast als vanzelf terecht bij de typisch
classicistische problematiek van het decorum: vorm en inhoud van een kunstwerk
zijn in die zin en op die manier op elkaar betrokken dat een verheven onderwerp niet
met dezelfde middelen en op dezelfde toon kan worden behandeld als een onderwerp
dat ‘lager’ van aard is.10 In de termen die Huygens gebruikt: een scène waarin een
moord wordt verteld, dient de kunstenaar op een andere manier voor te
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stellen dan een scène waarin een grap wordt verteld. Het onderwerp bepaalt met
andere woorden de stijl, die ook blijkens Huygens' uitlatingen vóór alles passend
moet zijn. Wat het slot van deze passage duidelijk maakt, is dat het ideaal van het
decorum, dat in eerste instantie moreel van aard lijkt, tot een belangrijke esthetische
restrictie leidt. Wie het schone definieert in termen van het passende en enkel die
kunst van belang vindt die de dingen voorstelt zoals ze het waard zijn voorgesteld
te worden, zal het lelijke (want niet-passende) ofwel volledig terzijde laten, ofwel
op een dusdanige manier interpreteren dat het toch passend wordt en bijgevolg ook
schoon.11 Wat lelijk is, zo lijkt Huygens aan het slot van de hierboven geciteerde
passage te suggereren, kan eenvoudigweg niet behagen. Als het dat toch doet, hebben
we te maken met een kunstige afbeelding (‘weergeven’), het product van de hand
van de kunstenaar die ervoor zorgt dat het lelijke schoon wordt en het afgrijselijke
aangenaam. Of zoals het klinkt in een van de meest prototypische teksten van de
classicistische esthetica, Boileau's Art Poétique:
Il n'est point de Serpent, ni de Monstre odieux,
Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux.
D'un pinceau delicat l'artifice agréable
Du plus affreux objet fait un objet aimable.12

Gruwelijke schoonheid, schone gruwel
In de openingspagina's van La parole et la beauté, zijn indrukwekkende geschiedenis
van het klassieke schoonheidsideaal, gaat de Franse latinist Alain Michel kort in op
de figuur van Medusa op een manier die ons op onze zoektocht naar een verdere
duiding van Huygens' woorden van nut kan zijn. Al te lang, schrijft Michel, is men
ervan uitgegaan dat de Medusa-figuur degene die haar aanschouwde deed verstenen
door haar lelijkheid. Maar dan kwam er een tijd waarop men begon in te zien dat die
lelijkheid evenzeer als het bevallige een variant was van een transcendent ideaal van
het schone en het ware, dat zich uitdrukte in de meest tegenstrijdige fenomenen uit
de werkelijkheid - ‘dans la merveille de l'horrible comme dans la mortelle douceur
d'un visage humain’, zoals Michel schrijft. (1994, 21) Michel spreekt zich in zijn
boek niet uit over de precieze chronologie van dat omslagmoment. Voor ons verhaal
is dat ook niet echt van belang, al was het maar omdat het er veel van weg heeft dat
Huygens' beschrijving van het schilderij van Rubens een nieuw omslagmoment in
het traject van de westerse esthetica aankondigt, waarin het schone en het lelijke zich
op een andere manier tot elkaar gaan verhouden: niet langer als verschijningsvormen
van een transcendent idee (het ware, dat tegelijk het schone is), maar als zichtbaar
verschillende varianten van een af te beelden werkelijkheid.
Als we het schilderij van Rubens door een twintigste-eeuwse bril bekijken, dan
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kunnen we niet anders dan besluiten dat Huygens een bijzonder rekbare definitie van
het schone hanteert. Leggen we Rubens' schilderij naast de twintig jaar oudere Medusa
van Caravaggio, die in onze ogen de Medusa van Rubens qua bevalligheid ver
overtreft, dan lijkt die definitie zo mogelijk nog rekbaarder. Zou het kunnen dat
Huygens dit schilderij gewoon mooi vond omdat het inderdaad een troost voor de
ogen bood? Het is mooi, want het is verheffend - omgekeerd: het verheft, dus het is
mooi? Ook al kan dat antwoord ons in grote lijnen overtuigen, toch neemt het een
aantal van de vragen die Huygens' beschrijving van Rubens' schilderij oproept, niet
definitief weg. De overtuigingskracht die ervan uitgaat, is slechts die van de
geruststelling: het antwoord gaat immers enkel op wanneer we Huygens' reactie op
de Medusa van Rubens beschouwen als een herkenbare en bijgevolg typische variant
van de classicistische esthetica die de authenticiteit van het lelijke enkel kan begrijpen
als iets wat moreel schoon is. De passage uit de autobiografie waarover we het hier
hebben, laat zich weliswaar ten dele inschakelen in zo'n esthetica, maar niet volledig.
Er lijkt meer aan de hand - meer misschien dan Huygens zelf kon inschatten. In wat
volgt probeer ik dat ‘meer’ een plaats en een betekenis te geven.
Het verhaal waarvan het afgehouwen Medusahoofd het onontkoombare resultaat
is, zal in de gedegen klassieke opvoeding die Huygens genoot wellicht meer dan
eens ter sprake gekomen zijn. Wellicht kende hij het uit het vierde boek van Ovidius'
Metamorphoses (765-804) of uit andere bronnen, waarin Perseus de geschiedenis
vertelt van de list waarmee hij de mythische vrouw versloeg die eenieder deed
verstenen die ze in haar blik kon strikken.13 Voor zover Huygens Ovidius niet in het
origineel las, zal hij zeker vertrouwd zijn geweest met de boodschap die Van Mander
in zijn Wtlegginge op den Metamorphosis Pub. Ovid. Nasonis in het verhaal las. Wat
bij Ovidius inderdaad nog een verhaal is, blijkt bij Van Mander niet minder dan een
allegorie. De strijd tussen de held en de monsterlijke vrouw, zo weet Van Mander,
moet worden verstaan als het conflict tussen het vermogen tot redelijkheid dat de
mens kenmerkt (een vermogen dat de hogere regionen van de platoonse ziel
aanspreekt) en de lagere neigingen die de mens met het dier deelt. Dat Perseus de
Medusa door een verstandsdaad overwint, is een gegeven dat ook Huygens niet zal
zijn ontgaan, evenmin als het feit dat de vrouw uiteindelijk het slachtoffer wordt van
haar eigen vergankelijke en hovaardige schoonheid: in sommige versies van het
verhaal slaagt Perseus erin Medusa te overmannen door haar te confronteren met
haar eigen blik, waarvan hij de reflectie opvangt in het schild dat hij voor zich draagt.
Ze kijkt, ziet zichzelf en ondergaat zelf het lot waartoe ze voordien ontelbaren
veroordeelde.14
De versiersche vertellinghe van Perseus en Medusa wijst aen en is te
verstaen dat Perseus is te ghelijcken oft beduydt de redelijckheyt oft het
verstandt onser Sielen en Medusa de vleeschelijcke quade ghenegentheyt
oft natuerlijcke wellusticheyt die den Menschen allencx benemende alle
redelijckheyt voorsichticheyt en wijsheyt doet veranderen en worden
gelijck onbevoelij-
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cke steenen in quade ghewoonten verhardt ondeughend' end' onnut tot
eenigh eerlijck oft loflijck goet werck. Noch worden met dees Medusa
bestraft die op gheen Godtlijck Verbondt achtende hun dertel ter
oncuysheyt begheven ghelijck sy die met Neptunus Minervae Tempel
ontheylighde en ontsuyverde: Oock wordt by haer gheleert datmen de
Godlijcke gaven niet behoort te misbruycken noch door dertel hooghmoedt
Godt oft zijn gheboden te verachten ghelijck sy op haer schoonheyt en
schoon hayr verhooveerdight dede tergende de Goddinne Minervam, die
haer hayr in Slangen veranderde: soo hebben wy toe te sien dat t'ontfangen
goedt ons tot geen quaet oft schade en wort: want sy die door haer
uytnemende schoonheyt yeders ooghen nae haer track werdt so afgrijslijck
dat elck vergrouwende t'ghesicht van haer keerde. Soo gaet het met den
Mensch als hy claer beschenen wort van de Son des tijdlijcken gelucks
volght hem een dichte schaduwe van schijnende vrienden: maer so haest
dese zijn Son met den nevel oft wolcke des ongelucks is bedeckt is oock
die schaduw der vrienden met eenen vergaen oft te nieten.
Alsof dat alles nog niet volstaat, voegt Van Mander er voor de minder goede
verstaander nog een verdere explicitering van de moraal van het verhaal aan toe:
Dat Perseus door hulpe der Goden oft met hun wapeningen der Gorgonen
gheweldt ontquam en Medusa (die niemant t'aenschouwen was ghedooght)
ombracht, wyst ons aen dat sonder Godlijcke hulp s'Menschen wijsheyt
en vermogen te weynigh zijn en te swack om de prickelinghen der quade
lusten te verwinnen. Daerom heeft Perseus nae zijn overwinninghe
t'afgheslaghen Medusae hooft gebracht en opgeoffert de Hemelsche
Goddinne der Wijsheyt Pallas, in danckbarigh teecken dat hy met haren
schildt en door haer stadigge hulp (...) soo veel te weghe gebracht en
uytgericht hadde: ghelijck alle loflijcke en deuchtlijcke wercken met
wijsheyt aangeleyt beleydet en uytgevoert moeten worden.
Van Manders allegorische lezing van het Medusa-verhaal laat weinig aan duidelijkheid
te wensen over. Niettemin kan ze op onze zoektocht naar antwoorden op de vele
vragen die Huygens' reactie op het Medusa-schilderij van Rubens oproept, maar een
eerste tussenstation zijn. Wat Van Mander over de geschiedenis van Perseus en
Medusa te zeggen heeft, geldt immers voor elke afbeelding van het verhaal, of het
nu om de al bij al vrij lieflijke vrouwengezichten gaat die ons toelachen in de schetsen
die Rubens maakte naar een aantal met een Medusa-hoofd versierde juwelen die hij
mogelijk bezat,15 of om de iets dreigender, maar toch nog steeds gracieuze trekken
die Caravaggio de mythische vrouw meegaf in het schildronde portret waarin hij
haar vereeuwigde.16 Anders gezegd, de uitleg van Van Mander biedt geen antwoord
op de vraag waarom Rubens zijn Medusa schilderde zoals hij deed: zo lelijk en zo
realistisch. Nog anders gezegd: waarom juist dat lelijke tegelijk het levendige realisme
van de afbeelding verklaart en de angst en het afgrijzen oproept van de toeschouwer
die niet meteen weet of wat hij voor zijn ogen ziet echt is of een afbeelding.
Als we een antwoord op deze vragen willen vinden, moeten we ons onvermij-
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delijk in de complexe discussies begeven die in de zestiende en zeventiende eeuw
aan de orde waren over het imitatieve vermogen van de kunst in het algemeen en
van de literatuur en de schilderkunst in het bijzonder. Over de verhouding tussen de
twee zusterkunsten is veel geschreven dat hier vanzelfsprekend niet moet worden
herhaald.17 Wat belangrijk is voor ons verhaal, is de vaststelling dat de discussies in
kwestie draaien rond twee concepten van imitatio, die, voor zover ze elkaar niet
gewoonweg uitsluiten, zich op zijn minst op een gespannen manier tot elkaar
verhouden. In de terminologie van de Amerikaanse kunsthistoricus Rensselaer Lee,
die in de jaren zestig van de vorige eeuw een standaardwerk publiceerde over de
topos van het ‘ut pictura poesis’, kunnen we de ene vorm van imitatio ‘ideaal’ noemen
en de andere ‘exact’. In de eerste variant gaat men ervan uit dat het de taak van de
kunstenaar is de werkelijkheid te tonen zoals hij zou moeten zijn, in de lijn van het
advies dat Aristoteles de dichter in zijn Poetica meegaf. Bij Aristoteles en zijn literaire
volgelingen resulteerde de aandacht van de dichter voor deze geïdealiseerde
werkelijkheid in de creatie van een fictionele wereld van vlees en ding geworden
ideeën en idealen, die doorgaans weinig uitstaans had met de concrete, banale, harde
en vaak ook lelijke realiteit die elke sterveling om zich heen kon zien. Voor zover
er al elementen uit die alledaagse realiteit in het werk werden opgenomen, verschenen
ze in het licht van de idealisering. Het hiervoor aangehaalde fragment uit Boileau
biedt een mooi voorbeeld van die opvatting, die overigens ook onder de pleitbezorgers
van de beeldende kunst voorkwam.18 ‘Il faut imiter la nature’, schreef de
zeventiende-eeuwse kunstpaus Félibien, ‘mais jusqu'à un certain degré seulement,
car il faut savoir - c'est là la science du savant peintre - savoir choisir, accompagner
et régler l'imitation par le savoir ou l'idée de la beauté: imiter la nature, mais à partir
du dessein.’ (geciteerd in Marin 1997, 145) Wat het fysieke oog kan zien, moet met
andere woorden op basis van een aan het geestesoog ontleende regelgeving binnen
de perken van het betamelijke worden gehouden.
In de tweede variant van de artistieke imitatio die Lee onderscheidt - de ‘exacte’
- staat veel meer de precieze weergave van de concrete, zichtbare werkelijkheid
voorop zoals die eeuwen nadien ook in het realisme en het naturalisme wordt
gepredikt. Hier wordt in de eerste plaats gepleit voor een uitbreiding van het domein
van de kunst - de hele natuur moet worden afgebeeld, niet alleen dat segment dat in
het ideaaltypische denken van de Aristoteliaanse classicisten paste. Maar in wezen
wordt de kunstenaar ook een andere werkwijze aanbevolen: de artistieke creatie
wordt niet langer noodzakelijk afgerekend op een of andere correspondentie met een
idee of een gevoel van disegno of jugement, maar met wat de maker en bijgevolg
ook de beschouwer concreet voor de ogen staat, in het werk zowel als daarbuiten.
Volgens Louis Marin biedt Caravaggio het beste voorbeeld van die ontwikkeling, in
die mate zelfs dat zijn werk kan worden gezien als een (zelf) bewuste destructie van
de schilderkunst - althans van het soort schilderkunst zoals dat door de voorstanders
van de ‘ideale’ mimesis wordt gezien. ‘Il s'est rendu
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esclave de la nature et non pas imitateur de belles choses’, schrijft Marin over
Caravaggio. ‘Il n'a représenté que ce qui lui a paru devant les yeux et s'y est conduit
avec si peu de jugement qu'il n'a ni choisi le beau, ni fui ce qu'il a vu de laid. Il a
peint également l'un et l'autre.’ (1997, 14)
Uit het werk van Rensselaer Lee blijkt al voldoende hoe gevaarlijk het is
generaliserende uitspraken te doen over de ‘strijd’ tussen de literatuur en de
schilderkunst in de vroegmoderne periode. Hoewel het debat werd gevoerd met een
vrij beperkt arsenaal van argumenten, leidde het toch tot een kluwen van teksten en
apologieën, van woord en wederwoord, dat allesbehalve overzichtelijk is. Als we
met het oog op de transparantie van ons verhaal toch een lijn moeten trekken, dan
misschien best deze: het lijkt me duidelijk dat de stijgende interesse voor het vermogen
van de kunst om exacte imitaties van de werkelijkheid te produceren meer te maken
heeft met picturale dan met poëtische discussies. In de loop van de zestiende en
zeventiende eeuw gingen een aantal apologeten van de schilderkunst - onder impuls
en in het spoor van Leonardo's Trattato - zich steeds meer beroepen op de
mogelijkheden van hun medium om de zichtbare werkelijkheid op een concrete en
zo volledig mogelijke manier gestalte te geven zoals hij is.19 Volgens Henry Sussman
is deze ontwikkeling zeer duidelijk zichtbaar in de portretschilderkunst van
vroegmoderne meesters als Dürer en Holbein. Terwijl veel van hun tijdgenoten zich
primair lieten leiden door het impliciete regelsysteem dat aan de kunstpraktijk ten
grondslag ligt (decorum én disegno), lijken Dürer en Holbein in eerste instantie af
te gaan op wat het fysieke oog hen toont: ‘their primary loyalty is to the individuality
and discreteness of their subject matter, not to the implicit operating system of perfect
proportionality’, schrijft Sussman. En hij besluit veelzeggend: ‘Hence their subjects
glower at us in a breathtakingly vivid, particular, modern way.’ (Sussman 1997, 28)

Wonderschoon
Hoe verhoudt het schilderij van Rubens zich tot de tendens die Sussman aan de hand
van het werk van Dürer en Holbein beschrijft? Het is opvallend hoe steeds dezelfde
termen terugkeren, steeds dezelfde beelden, steeds dezelfde ervaring. Het schilderij
spreekt tot ons, het straalt een speciaal soort energie uit die het tot leven doet komen
en die de toeschouwer tegelijk met verstomming slaat. Ook al is het maar voor even,
toch denken we dat we oog in oog staan met een werkelijkheid die meer is dan verf,
olie, hout of canvas. Meer nog, het ‘mirakel’ van die werkelijkheid maakt ons stil.
Ook Huygens had die ervaring toen hij het werk van Rubens bij zijn vriend Nicolaas
Sohier zag hangen, en hij had die ervaring telkens opnieuw. Maar het hoofd van
Medusa is geen portret; het is in zekere zin een anti-portret. En het is bovendien
gecomponeerd, met veel overleg, met veel zin voor belering ook, zin die Rubens als
kunstenaar van de barok veel meer had dan Dürer en Holbein.
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Voegt het op zich iets toe aan onze kennis van de ervaring die Huygens had bij het
aanschouwen van Rubens' werk als we deze ervaring ‘esthetisch’ noemen? En wat
verstaan we daar dan precies onder? Terwijl de term voor ons associaties oproept
aan een belangeloze vorm van genieten - een genieten dat zijn belang niet ontleent
aan iets dat extern is aan de gewaarwording zelf - is het duidelijk dat er voor Huygens
iets veel ‘reëlers’ aan de hand is: hem gaat het duidelijk niet om een contemplatie
om de contemplatie of een ervaring van de schoonheid om de schoonheid, maar om
een gevoel waarvan de cognitieve impact in het dagelijkse leven werkelijk en
daadkrachtig is. In dit concrete geval speelt de schrik die Huygens bij het zien van
Rubens' schilderij opdoet ongetwijfeld een rol die we mogelijk dreigen te overschatten.
Maar we mogen haar ook niet onderschatten: de schrik heeft immers niet alleen te
maken met wat er is afgebeeld, maar ook met de manier waarop dat gebeurt - direct,
levendig, echt.
De Medusa's van Caravaggio en Rubens zijn volgens de meeste kunsthistorici
bewerkingen van een andere Medusa, die we jammer genoeg niet meer met onze
eigen ogen kunnen aanschouwen. Gelukkig bestaat er nog een levendige beschrijving
van het werk, die ons enigszins in staat stelt de impact te voelen die het op zijn
oorspronkelijke toeschouwers moet hebben gehad. In het kapittel van zijn Vite de'
più eccelenti pittori, scultori e architettori dat aan Leonardo is gewijd, doet Vasari
vrij uitvoerig het verhaal van een opdracht die de jonge schilder kreeg via zijn vader,
ser Piero da Vinci. Ser Piero had van een van zijn boeren de vraag gekregen of hij
in Florence niemand kende die voor hem een rond schild kon beschilderen dat hij
eigenhandig, zij het nogal onbeholpen, uit het hout van vijgenboom had gemaakt.
Piero speelde het schild door aan zijn zoon, en nadat deze het zodanig had bewerkt
dat het klaar was om beschilderd te worden, besloot hij dat de afbeelding waarmee
hij het wapen zou versieren ‘een ieder die ervoor kwam te staan de stuipen op het
lijf [moest] jagen, zodat de uitwerking dezelfde zou zijn als eertijds die van het hoofd
van Medusa’. (Vasari 1990, 291)
Om dit te bereiken bracht Leonardo, in een kamer waar niemand dan hijzelf
toegang had, verschillende soorten hagedissen bijeen, en krekels, slangen,
vlinders, sprinkhanen, vleermuizen en meer van dergelijke zonderlinge
vertegenwoordigers van het dierenrijk, en van elk van hen nam hij
verschillende delen die hij aaneenvoegde tot een gruwelijk, angstaanjagend
gedrocht dat een giftige adem uitstootte en vuur verspreidde, en dit ondier
liet hij uit een duistere rotsspleet te voorschijn komen, venijn spuwend uit
de open muil, vuur uit de ogen en rook uit de neusgaten, zo griezelig dat
het een volstrekt vreselijke en monsterlijke indruk maakte; en Leonardo
deed zo lang over dit werk dat de stank van de dode dieren in die kamer
ondraaglijk werd, maar hij rook het niet, zo groot was zijn liefde voor de
kunst.
Leonardo doet zo lang over het werk dat noch zijn vader noch de eigenlijke
opdrachtgever er nog naar durven te vragen. Maar wanneer het schild uiteindelijk
klaar is, nodigt Leonardo ser Piero uit om een kijkje te komen nemen.
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Dus ging ser Piero op een morgen naar Leonardo's kamer om het schild
op te halen: hij klopte aan, Leonardo deed open en vroeg hem even te
wachten; terug in zijn kamer zette Leonardo het schild op een ezel bij het
raam, dat hij enigszins verduisterde zodat het binnenvallende licht werd
gedempt; vervolgens liet hij zijn vader binnenkomen om te kijken. Ser
Piero, die op het eerste gezicht niet begreep wat hij voor zich had, deinsde
dadelijk terug, niet beseffend dat dit het schild was en nog minder dat wat
hij daar zag schilderwerk was; hij deed dus een stap achteruit, maar
Leonardo hield hem tegen en zei: ‘Dit werkstuk dient zijn doel. Neem het
dus en breng het weg, want het heeft de uitwerking die ervan verwacht
mag worden.’ Ser Piero vond het ongelooflijk mooi, en hij had enorm veel
waardering voor Leonardo's oorspronkelijke aanpak; vervolgens ging hij
stilletjes naar een eenvoudige koopman en kocht een schild waarop een
met een pijl doorboord hart stond geschilderd, en dat schonk hij aan de
landman, die hem er al zijn levensdagen dankbaar voor bleef. Daarna
verkocht ser Piero heimelijk Leonardo's schild voor honderd dukaten aan
een paar kooplieden in Florence, en kort daarop kwam het in het bezit van
de hertog van Milaan, die het van diezelfde kooplieden kocht voor
driehonderd dukaten. (Vasari 1990, 291-292)
Meer nog dan de beschrijving van het schilderij, of de gedachte dat Leonardo een
bij uitstek functionele opvatting van het artistieke lijkt te huldigen - het schild is
kunstig omdat het doel treft - is voor ons vooral de idee dat ser Piero het werk van
zijn zoon ‘ongelooflijk mooi’ vond van belang. ‘Che miracolosa’: het is zo mooi dat
er geen woorden voor lijken te bestaan. Maar tegelijk is het schild zo afzichtelijk dat
het diegene die het bekijkt meteen ook angst inboezemt. Het paradoxale samengaan
van deze twee componenten - enerzijds is er de bewondering voor het schone en de
wil om daarvan te getuigen, maar anderzijds ook het letterlijk verstommende gevoel
van angst - gaat bovendien gepaard met de overtuiging dat het kunstwerk reëel is,
geen afbeelding van iets anders, maar het ding dat het afbeeldt. De reactie van Da
Vinci's vader doet om al deze redenen sterk denken aan de ervaring van de
verwondering (wonder) zoals die in veel bronnen uit die tijd beschreven wordt. In
de vaak aangehaalde woorden van Descartes gaat het om ‘la première de toutes les
passions’, die hij als volgt karakteriseert: ‘une subite surprise de l'âme, qui fait qu'elle
se porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et
extraordinaires’.20 De verwondering is met andere woorden een sterk fysieke
gewaarwording die we ervaren in het zicht van iets dat ons vreemd is - ‘a constriction
and suspension of the heart caused by amazement at the sensible appearance of
something so portentous, great, and unusual, that the heart suffers a systole’, zoals
Albertus Magnus drie eeuwen voor Descartes al schreef, (geciteerd in Greenblatt
1990, 181) Over dit soort ervaringen zijn de voorbije jaren nogal wat publicaties
verschenen die duidelijk hebben gemaakt dat ‘de verwondering’ niet op een eenduidig
te begrijpen gevoel slaat.21 Maar toch valt binnen de diversiteit van dit soort ervaringen
een constante te herkennen die ook de ervaring van Da Vinci's vader bij het zien van
het Medusa-schild met Huygens' reactie op het schilderij van Rubens gemeen lijkt
te hebben. Een dieper uitgewerkte cultuurhistori-
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sche genealogie van de verwondering zou ons ongetwijfeld meer inzicht kunnen
bieden in wat het precies is dat deze twee ‘kijkervaringen’ met elkaar verbindt, en
eventueel ook wat hen van elkaar doet verschillen. Maar daar is hier de tijd noch de
ruimte voor. Voorlopig moeten we dan ook volstaan met de gelijkenissen die het
meest in het oog springen. In beide gevallen gaat het om een gevoel van verstomming
bij iets waar geen woorden voor te vinden zijn; een gevoel van verbijstering om iets
wat we niet ten volle tot ons durven laten doordringen; een gevoel van bewondering
om iets wat mooi is, maar tegelijk bevreemdend; een gevoel van twijfel om iets
waarvan we niet goed weten of het wel echt is; een gevoel van twijfel om iets waarvan
we niet goed weten of het wel passend is; een gevoel van twijfel om iets wat we niet
echt een plaats kunnen geven. Een gevoel van twijfel.

Onderweg naar het sublieme
Een kleine driehonderd jaar na Da Vinci en een kleine honderdvijftig jaar na Huygens
heeft Edmund Burke het in zijn Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas
of the Sublime and Beautiful over een vergelijkbaar gevoel, dat hij ‘astonishment’
noemt en dat hij omschrijft als ‘that state of the soul, in which all its motions are
suspended, with some degree of horror’. (Burke 1987, 57) Burkes sterke klemtoon
op de aanwezigheid van dat laatste element - ‘the horror’ - roept de vraag op of de
impact die het schilderij van Rubens op Huygens had niet in grote mate vergelijkbaar
is met die van het soort ervaringen die in de Philosophical Enquiry als subliem
worden gekenmerkt. We kunnen de vraag ook anders formuleren: of Huygens' reactie
op het schilderij niet kan worden gezien als een tussenstation in de geleidelijke
evolutie die de verwondering van de zestiende en vroege zeventiende eeuw ondergaat
in de richting van een laat-zeventiende en vroeg-achttiende eeuws sublieme? Het is
verleidelijk om in het antwoord op die vraag het onderwerp van Rubens' schilderij
een even aanzienlijke rol te laten spelen als de formele middelen waarmee de schilder
dat onderwerp vorm gaf. De fascinatie die de westerse moderniteit heeft voor de
Medusa-figuur is een fascinatie voor het soort thema's dat in de achttiende en
negentiende eeuw in het denken over het sublieme een steeds grotere rol gaat spelen.
Het is een fascinatie voor datgene wat buiten de grenzen van onze ervaring ligt, voor
datgene wat ons steeds ontsnapt, voor datgene waarvan het beter is dat we het enkel
in de vorm van een schaduw kennen.
De verleiding waarvan ik spreek wordt enkel groter als we bij ons verhaal het
gedicht betrekken dat de Britse romantische dichter Percy Bysshe Shelley in 1819
schreef op een schilderij dat hij van de hand van Leonardo waande: ‘On the Medusa
of Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery’. In het openingshoofdstuk van zijn
befaamde studie over de duistere keerzijde van de romantiek bestempelt Mario Praz
het gedicht als ‘een soort manifest van de typisch romantische schoonheidsidee’,
omdat Shelley's tekst als geen ander de dubbelheid en dubbelzinnig-
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heid van deze esthetische ervaring vat: ‘Smart en genot zijn in deze regels verenigd
tot één enkele indruk; uit motieven die afschuw zouden moeten wekken - het lijkbleke
gelaat van het afgehouwen hoofd, de kronkelende slangen, de verstijving van de
dood, het sinistere licht, de weerzinwekkende dieren, de salamander en de vleermuis
- ontstaat een nieuw gevoel voor bedreigde, besmette schoonheid, een nieuwe
huiveringwekkende sensatie.’ (Praz 1992, 38, 39) Confronteren we Praz' beschrijving
met het vertrekpunt van ons verhaal, dan moeten we de nieuwheid van deze ervaring
alvast sterk nuanceren: de beschrijving past immers al even perfect bij de reactie die
Huygens neerschreef op het schilderij van Rubens.
Hetzelfde kan worden gezegd van de woorden waarin Shelley het schilderij trachtte
te vatten dat hij in de Uffizi in Florence zag en dat, naar ondertussen blijkt, ook van
de hand van een Vlaamse meester is, maar een tiental jaar jonger dan de Medusa van
Rubens.22 Shelley's woorden roepen niet alleen dezelfde vragen op als Huygens'
beschrijving van het schilderij van Rubens, ze geven ook antwoorden op die vragen,
in de vorm van een gedicht. Hoe kunnen schrik en genot samengaan in eenzelfde
ervaring? Hoe kan het portret van een dood vrouwenhoofd levendig zijn? Hoe kunnen
we ons laten bekoren door de afgrijselijke blik die uit haar ogen spreekt? Hoe kan
die bekoring ons doen verstommen en verstenen? En hoe kunnen die verstomming
en die verstening ons op hun beurt doen voelen dat er dood is in het leven en leven
in de dood?
Het gedicht van Shelley is fragmentarisch, maar het loont niettemin de moeite om
wat we ervan hebben in zijn totaliteit te citeren:
It lieth, gazing on the midnight sky,
Upon the cloudy mountain peak supine;
Below, far lands are seen tremblingly;
Its horror and its beauty are divine.
Upon its lips and eyelids seems to lie
Loveliness like a shadow, from which shrine,
Fiery and lurid, struggling underneath,
The agonies of anguish and of death.
Yet it is less the horror than the grace
Which turns the gazer's spirit into stone;
Whereon the lineaments of that dead face
Are graven, till the characters be grown
Into itself, and thought no more can trace;
'Tis the melodious hue of beauty thrown
Athwart the darkness and the giare of pain,
Which humanize and harmonize the strain.
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And from its head as from one body grow,
As [] grass out of a watery rock,
Hairs which are vipers, and they curl and flow
And their long tangles in each other lock,
And with unending involutions shew
Their mailed radiance, as it were to mock
The torture and the death within, and saw
The solid air with many a ragged jaw.
And from a stone beside, a poisonous eft
Peeps idly into those Gorgonian eyes;
Whilst in the air a ghastly bat, bereft
Of sense, has flitted with a mad surprise
Out of the cave this hideous light had cleft,
And he comes hastening like a moth that hies
After a taper; and the midnight sky
Flares, a light more dread than obscurity.
'Tis the tempestuous loveliness of terror;
For from the serpents gleams a brazen glare
Kindled by that inextricable error,
Which makes a thrilling vapour of the air
Become a [] and ever-shifting mirror
Of all the beauty and the terror thereA woman's countenance, with serpent locks,
Gazing in death on heaven from those wet rocks.

Florence, 1819.
In het licht van de bedenkingen waarmee ik mijn uiteenzetting begon, valt vooral
de tweede stanza van Shelley's gedicht op. ‘[I]t is less the horror than the grace which
turns the gazer's spirit into stone’: wie deze Medusa in de ogen durft te kijken, zal
onvermijdelijk het lot ondergaan waarvoor de oorspronkelijke schriftstellers van de
Griekse mythologie ons al waarschuwden. Tot steen en stilzwijgen zullen we onszelf
veroordelen als we de confrontatie aangaan met ‘the tempestuous loveliness of terror’
waarvan de Medusa de verpersoonlijking heet. En toch. Shelley heeft het schilderij
in de ogen gekeken en gezien dat de boodschap van Medusa niet alleen draait om
wat de schijnbaar centrale substantieven in zijn verzen lijken te suggereren: ‘horror’,
‘shadow’, ‘anguish’, ‘death’, ‘darkness’, ‘pain’. Die staan er, onoverkomelijk, maar
naast hen ook hun tegendeel: ‘beauty’, ‘loveliness’, ‘the melodious hue’, ‘grace’.
Misschien nog meer dan bij Huygens ligt bij Shelley de klemtoon op de al even
onoverkomelijke aanwezigheid van die laatste begrip-
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pen. In een bijzonder vruchtbare analyse van Shelley's tekst wees Jerome McGann
op het bestaan van een minder bekende stanza die in de vroegere edities van het
Medusa-gedicht niet werd opgenomen en die, net als de bekendere en rond dezelfde
tijd gecomponeerde ‘Ode to the West Wind’, de bekommernissen van de dichter
over de oneindige creativiteit van mens en natuur verwoordde (McGann 1972):
It is a woman's countenance divine
With everlasting beauty breathing there
Which from a stormy mountain's peak, supine
Gazes into the night's trembling air.
It is a trunkless head, but there is life in death,
The blood is frozen - but unconquered Nature
Seems struggling to the last - without a breath
The fragment of an uncreated creature.

Het is een hoofd zonder romp, schrijft Shelley, maar er is leven in de dood. McGann
herinnert terecht aan een element dat minder bekend is in de mythologische
verwikkelingen rond de figuur van Medusa en dat ook voor ons betoog van belang
is. Na haar dood wou de goddelijke geneesheer Aesculapius het bloed van Medusa
verzamelen. Hij kwam algauw tot de vaststelling dat ze twee aparte bloedsystemen
had: het rechter leverde bloed op waarmee mensen konden worden gedood, het linker
bloed waarmee de doden weer tot leven konden worden gewekt.23 Of Huygens en
Shelley vertrouwd waren met dit facet van de mythologieën rond Medusa weten we
niet. Maar dat ze elk op hun manier gevoelig waren voor de problematiek die in de
anekdote van het bloed van Medusa gekristalliseerd wordt, is evident. Huygens vond
het een goede zaak dat zijn Amsterdamse vriend een doek voor het schilderij van
Rubens hing, maar hij heeft het schilderij toch herhaaldelijk en grondig bekeken.
Shelley zou de idee van zo'n doek wellicht geen flauwekul hebben gevonden, om de
eenvoudige reden dat het de kracht van het schilderij veeleer beklemtoont dan
wegneemt. Shelley vond het de taak van de dichter om van die kracht te getuigen,
al was het maar omdat de Medusa zijn getuigenis ook mogelijk maakte: ze leverde
er de nodige energie voor. Toegegeven, wie haar in de ogen keek, werd tot stilte
aangemaand. Maar wie zich aan haar bloed laafde, kon de doden weer doen spreken.
De stilte en het spreken verhouden zich in dit specifieke geval niet tot elkaar als
eenvoudige tegengestelden. De stilte is de voorwaarde tot het spreken, zoals dat ook
het geval moet zijn in de conversatie met de doden waarop de praktijk van de
historicus gestoeld is. Het is de stilte van de bescheidenheid die een woord aankondigt
dat - wat we op basis van onze opvattingen over het programma van de romantische
dichter ook mogen denken - niet het laatste wil zijn. Het is een stilte
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die het spreken mogelijk maakt: het is de stilte van de doden die ons doet spreken,
maar niet nadat ze ons met verstomming hebben geslagen, niet nadat ze ons eerst
hebben doen verstenen. Ik geef toe: het is een wat flauwe woordspeling om dat proces
te beschrijven als een evolutie van ‘verstenen’ naar ‘verstehen’. Maar ook flauwe
woordspelingen moeten hun rechten op de waarheid kunnen doen gelden. In de
hermeneutische traditie die op het begrip van het ‘Verstehen’ steunt, wordt de praktijk
van het lezen gekenmerkt als een ontmoeting met iets dat afwezig is, met iets dat
‘anders’ is en dat we ons moeten toe-eigenen willen we het enigszins kunnen
begrijpen. Dat proces van toe-eigening verloopt minder gewelddadig dan de metafoor
zou kunnen doen denken: het is een proces waarin we ons als lezers moeten
openstellen voor datgene wat onze identiteit en ons zelfbeeld ondergraaft, bijstuurt
en verandert.24 In de cultuurhistorische exercitie waarvoor ik in deze tekst een pleidooi
heb willen houden is het niet anders.
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Eindnoten:
1 Vertaling: [Bij mijn afbeelding, van de hand van Lievens. Vergis je niet: dit schilderij ontbeert
taal noch stem; Zo was het gezicht van de mediterende Huygens. Als je er de ziel in zoekt, zal
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je haar zien ademen Op voorwaarde dat je ze met hetzelfde oog bekijkt als Lievens.] In De
gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp, deel II, Groningen: Wolters, 1893, 235-236.
De jeugd van Constantijn Huygens, 75.
‘Le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter: le personnage et l'état de son esprit.
La première est facile, la deuxième difficile, car il faut y arriver au moven des gestes et
mouvements des membres.’ (Da Vinci 1987, 246)
Het citaat, ontleend aan Barthes' essay ‘Le discours de l'histoire’, komt in de vertaling van
Rokus Hofstede voor in mijn inleiding bij de vertaling van ‘L'effet de réel’ in Feit en Fictie, 5
(2000) 1, 125.
Een interessante analyse van Huizinga's concept (en van het gevoel waarvoor het staat) bieden
Tollebeek en Verschaffel 1992, 17 e.v.
Het gaat om ‘een sensatie even diep als het zuiverste kunstgenot’; geciteerd in Tollebeek en
Verschaffel 1992, 18.
Over de contacten en briewisseling tussen Rubens en Huygens zie Rens 1977, 341-343.
Wat verder schrijft Huygens over Rubens nog: ‘Ik heb altijd deze overtuiging gehad, dat er ook
buiten de Nederlanden niemand bestaat en ook niet licht zal opstaan, die verdient met hem
vergeleken te worden hetzij in rijkdom van vinding, hetzij in durf en bevalligheid van vormen,
hetzij in volkomen veelzijdigheid in alle genres van schilderen.’ (Huygens 1971, 74)
Tot op vandaag blijft het schilderij zijn oorspronkelijke effect behouden: ‘beängstigend
unmittelbar in Augenhöhe des Betrachters dargestellt’, zo beschrijft de catalogus van een
overzichtstentoonstelling over het maniërisme Rubens’ ‘Antlitz der Medusa’. (Hoffmann 1987,
152) Zie ook Schama 1999, 419-420.
Een goede analyse van het fenomeen biedt nog steeds Bray 1961. Zie ook Jansen 2001.
‘[P]our le xviie siècle le beau seul est l'objet de l'art’ (Bray 1961, 156).
Het gaat om de openingsverzen van Chant III.
De canonieke bron is Apollodorus: zie Wilk 2000, 19 e.v.
Voor een overzicht van de vele varianten van het verhaal zie naast het boek van Wilk ook
hoofdstukken zes (‘Death in the eyes: Gorgo, Figure of the other’) en zeven (‘In the mirror of
Medusa’) van Vernant 1991.
Zie Van der Meulen 1994-1995, fig. 345, 346, 350 en 351.
Zie o.m. Hibbard 1983, 67-69, Puglisi 1998, 109 en Langdon, 1999, 120-122. Louis Marin gaat
uitvoerig in op het schilderij in het indrukwekkende Détruire lapeinture (Marin 1997).
Een goed en beknopt overzicht biedt Braider 1999. Specifiek voor de Nederlanden zie Porteman
1984. Voor Italië en Frankrijk zie hoofdstuk acht (‘Poésie, arts plastiques, musique’) van GalandHallyn en Hallyn 2001. Lee 1967 is nog steeds een klassieker.
Ook uit de bedenking die zijn vriend Brossette uitte bij de openingsverzen van de derde zang
van Boileau's poëticale tractaat weten we dat de auteur van de Art Poétique sterk vasthield aan
het ideaalrealisme van Aristoteles. Alluderend op de afbeelding van de monsterlijke slang
waarover Boileau het heeft, formuleert Brossette een waarschuwing die in eerste instantie ook
relevant lijkt te zijn voor Huygens’ lectuur van het schilderij van Rubens: ‘il faut que cette
imitation ne soit pas en tout semblable à la nature même, que trop de ressemblance ferait avoir
autant d'horreur pour la chose faite par imitation que pour la chose même qu'on aurait imitéé’
(Geciteerd naar Bray 1961, 152-153). Bray verwijst in die context ook nog naar teksten van
Heinsius en Vossius, bronnen die wellicht dichter bij Huygens staan. In beide gevallen gaat het
echter om poëticale teksten over de tragedie, een genre waar het onaangename in de regel
verantwoord is. Huygens' onwennigheid bij het schilderij van Rubens lijkt me eerder voort te
komen uit de confrontatie met een onaangenaam iets dat niet per definitie tragisch is.
Een beknopte analyse van Leonardo's argumentatie biedt Mitchell 1986, 119 e.v.
De definitie vinden we in artikel 70 van Les passions de l'âme (Descartes 1949, 589).
Een aantal vooraanstaande recente studies geven dat alvast aan: Bynum 2001, 37-75; Platt 1997;
Bishop 1996; Daston and Park 1998.
Het schilderij is terug te vinden op http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/figA.html.
Zie ook Wilk 2000, 196-197.
Zie daarvoor ook Sawday 1995, 9.
Voor een nog steeds bijzonder actuele analyse van die hermeneutiek zie Ricoeur 1991, 107-130,
vooral 123: ‘Een van de doelstellingen van iedere vorm van hermeneutiek is het bestrijden van
culturele afstand. Dat gevecht kan worden begrepen in zuiver temporele termen als een gevecht
tegen een eeuwengrote afstand of (meer in echt hermeneutische termen) als een gevecht tegen
de vervreemding van de betekenis zelf, dat wil zeggen: van het waardensysteem waarop de
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tekst stoelt. De interpretatie brengt ‘tot elkaar’, ‘in overeenstemming’, ‘op gelijke voet’ en
maakt zo waarachtig eigen wat vreemd was.’ De aanwezigheid van de persona van Medusa in
het psychoanalytische denken, van Freud tot Cixous, is vanzelfsprekend geen toeval.
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‘Niets dan dat het om iets anders gaat’
Over ‘Julia’ van Rutger Kopland en John Lennon
Gert de Jager
Het werk van Rutger Kopland lijkt soms in twee delen uiteen te vallen: de bundels
die hij vanaf de tweede helft van de jaren zeventig publiceerde, verschillen in een
aantal opzichten onmiskenbaar van wat daarvoor verscheen. Onder invloed van de
poëzie en de poëticale denkbeelden van dichters als Bernlef, Kouwenaar en Faverey
ontwikkelde Kopland zich van een parlante Tirade-dichter tot een dichter die eerder
thuishoort in een tijdschrift als Raster of de toenmalige Revisor. De strofen van de
latere Kopland worden steeds strakker en kaler; het besef van vergankelijkheid dat
in de eerdere bundels vooral weemoed en ironie oproept, leidt in het latere werk tot
gevoelens van vervreemding ten opzichte van de dingen die wel het eeuwig leven
lijken te hebben. Geen bespiegelingen meer omtrent een krop sla in een laat seizoen
in Dit uitzicht of Dankzij de dingen, maar, in de woorden van de dichter zelf wanneer
hij aan het slot van een lezing over bewonderde gedichten het werk van Faverey
karakteriseert, ‘pogingen de leegte en het niets op te roepen, de wereld tot stilstand
te brengen.’1
Over het precieze omslagpunt verschillen critici en commentatoren van mening.
De tweede helft van Koplands derde bundel, Alles op de fiets uit 1969, is genoemd,
Wie wat vindt heeft slecht gezocht uit 1972 en Een lege plek om te blijven uit 1975.
De conclusie dat er eerder sprake geweest zal zijn van een langzame ontwikkeling
dan van een abrupte omslag, ligt in dat geval voor de hand. De bundel die na Een
lege plek om te blijven verschijnt, Al die mooie beloften uit 1978, is de eerste waarover
iedereen het eens is: hier is zonder enige twijfel een dichter aan het woord die iets
anders nastreeft dan in het begin van zijn carrière. Het proefschrift Volmaakt onaf;
over stijl en thematiek in de vroege poëzie van Rutger Kopland waarop Stefaan
Evenepoel in 1992 in Leuven promoveerde en waarvan in 2000 een handelseditie
verscheen, is de eerste uitvoerige verhandeling die aan Koplands werk is gewijd; de
indeling van het oeuvre komt ook daarin aan de orde. Gezien de consensus die over
Al die mooie beloften bestaat, rekent Evenepoel de bundels die aan die bundel
voorafgingen tot het vroege corpus. Met Koplands debuut Onder het vee uit 1966
en Het orgeltje van yesterday uit 1968 bestaat het corpus dan uit vijf bundels.2
Dat in het licht van de latere ontwikkeling die vijf bundels een grote verwantschap
vertonen, blijkt ook uit meer secundaire verschijnselen. Een van de elemen-
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ten uit het dagelijks leven die in het werk van de late Kopland niet meer terug te
vinden zijn, is de belangstelling voor popmuziek. Bij de vroege Kopland was die
belangstelling opvallend geweest: in het culturele klimaat van de jaren '60 leek het
bijna een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid om in een serieuze dichtbundel
regels van Doris Day of Lennon en McCartney op te voeren. De jazz waardoor
voorgangers als de Vijftigers zich hadden laten inspireren was vooral de
intellectualistische variant van Charlie Parker en Thelonious Monk geweest. Een
groep als de Beatles was, zeker in de dagen van de massahysterie, voor de culturele
elite niet veel meer dan een exponent van een nieuwe en weinig op subtiliteit gerichte
jongerencultuur.3 Na Een lege plek om te blijven verdwijnen de Beatles uit het werk
van Kopland; ze maken plaats voor schilders als De Braeckeleer of Westerik bij wie
het thema van de existentiële vervreemding een grote rol speelt. Hoewel het
overdreven zou zijn om te stellen dat de late Kopland zich tot de ‘hoge’ cultuur wendt
in plaats van tot de ‘lage’, is een tendens onmiskenbaar: bij de Kopland die streeft
naar objectiviteit en abstractie is de aanwezigheid van Doris Day of Ella Fitzgerald
net zo ondenkbaar als bij Kouwenaar of Faverey.
Van de vertegenwoordigers van de populaire cultuur zijn de Beatles voor Kopland
verreweg het belangrijkst geweest. Day duikt met een enkele regel uit een liedje op
in de fantasieën van het personage Gulliver in ‘Gulliver onder de reuzen’ uit Wie
wat vindt heeft slecht gezocht (27), Fitzgerald levert met ‘Into each life some rain
must fall’ niet veel meer dan de titel voor ‘In ieder leven valt wat regen’ uit Alles op
de fiets (13). Een nummer dat wat verder van de massacultuur of een gemiddelde
smaak afstaat, ‘Angel eyes’ van het Modern Jazz Quartet, wordt subtieler met een
gedicht verweven: in ‘Angel eyes’ uit Onder het vee lijkt het alsof er tranen
verschijnen in de ogen van engelen wanneer bij het luisteren naar het nummer het
glas begint te rinkelen in een flat (24). De Beatles zijn de enigen die vaker dan één
keer en als meer dan passanten voorkomen bij de vroege Kopland: drie liedjes worden
in hun geheel vertaald of bewerkt; daarnaast zijn er enkele terloopse vermeldingen.
Een van de grootste hits van de Beatles, ‘Yesterday’, weet het zelfs tot de titel van
een bundel te brengen. In het gedicht waarin het nummer voorkomt, ‘Verhaaltje voor
jullie’, is ‘jesterdee’ een deun op een draaiorgeltje in het paradijs dat prinsessen kan
troosten (11). Als overkoepelende titel is Het orgeltje van yesterday vervolgens op
een voor Kopland typerende manier dubbelzinnig; naast de ironisering van infantiele
paradijsdromen is de weemoed om wat voorbij gaat en zich af en toe nog laat gelden,
onmiskenbaar een thema in de bundel. Dat zulke thema's, die bestaan bij de gratie
van het verlangen naar tijdloosheid, gekoppeld werden aan een popsong die op het
moment dat Het orgeltje van yesterday verscheen iets meer dan twee jaar oud was,
getuigde niet alleen van ironie, maar was ook een bescheiden, niet mis te verstaan
gebaar in de richting van de culturele elite voor wie uitingen van de massacultuur
niet of nauwelijks bestonden. Men hoeft zich alleen maar Koplands uitgever, Geert
van Oorschot, of één van diens collega's als Johan Polak voor te stellen in relatie tot
een verschijnsel als de Beatles.4
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Na Het orgeltje van yesterday is in elke vroege bundel van Kopland een integrale
vertaling of bewerking van een nummer van Lennon en McCartney te vinden. In
Alles op de fiets komt ‘The fool on the hill’ terug als ‘De dwaas bij het raam’ (24-25),
Wie wat vindt heeft slecht gezocht bevat ‘Julia’ (18), gedicht nr. X uit Een lege plek
om te blijven is een bewerking van ‘Mother Nature's Son’ (14). Dat het om vertalingen
of bewerkingen gaat wordt door Kopland nauwkeurig aangegeven met verwijzingen
als ‘naar’ of ‘zie’. Curieus is daarnaast ‘Blackbird’, het gedicht dat in Wie wat vindt
heeft slecht gezocht aan ‘Julia’ voorafgaat (16-17): het dankt niet alleen zijn titel aan
het gelijknamige nummer van de Beatles, maar ook fragmenten van enkele regels
worden in hun oorspronkelijke vorm overgenomen. Bij Lennon en McCartney krijgt
de merel een advies dat zeer in het algemeen over stadia van bewustwording zou
kunnen handelen - ‘take these broken wings and learn to fly’ -; bij Kopland worden
die woorden onderdeel van een erotisch tafereel waarin op een gegeven moment bij
het lyrisch subject het verlangen opkomt de kwaliteiten van de geliefde te beschrijven:
‘take these broken/ hands and learn// to write hoe je haar valt’.5 Haar verschijning in
de geest van het lyrisch subject dankt die frase aan het geluid van een merel in de
vroege ochtend - net als bij het orgeltje dat in ‘Verhaaltje voor jullie’ de melodie van
‘Yesterday’ liet horen, wordt een nummer van de Beatles opgenomen in het verband
van een anekdote. Frasen en melodieën komen min of meer toevallig tevoorschijn
en krijgen een nieuwe betekenis: een betekenis die niet los valt te denken van de
situatie die in het gedicht wordt geschetst.
Heel anders ligt dat in ‘De dwaas bij het raam’, ‘Julia’ en Koplands bewerking
van ‘Mother Nature's Son’. In al die gevallen zijn de teksten van Lennon en
McCartney zonder meer het uitgangspunt. ‘De dwaas bij het raam’ en ‘Julia’ kunnen
zelfs gezongen worden op de oorspronkelijke melodie. Vooral in ‘De dwaas bij het
raam’ blijft Kopland dicht bij ‘The Fooi on the Hill’, een lied van Paul McCartney.6
Het belangrijkste verschil is de locatie: de dwaas zit niet meer op een heuvel, maar
bij een raam van waaruit hij zijn blik laat gaan over een stad met een kerktoren en
een klok. Bij Kopland doet de dwaas er bovendien consequent het zwijgen toe. Het
decor is stads en Hollands of Gronings geworden en het psychologisch profiel
misschien wat consistenter, maar de thematiek van ‘The fool on the hill’ bleef
ongewijzigd: een geïsoleerd individu is niet in staat contact te maken met de
buitenwereld. Ook in het verloop van het gedicht volgt Kopland McCartney nauwgezet: bij beiden wordt aan het slot het verwijt van dwaasheid geretourneerd - niet
de dwaas is dwaas, maar de buitenwereld die de werkelijkheid van de dwaas denkt
te kunnen negeren. Omdat de voorwaarden van het isolement in stand worden
gehouden, klinken de woorden van het refrein, wanneer die voor het laatst te horen
zijn, in zowel origineel als bewerking uiterst navrant. De dwaas op de heuvel ziet de
zon ondergaan en vanuit de verte de wereld ronddraaien - de implicatie is dat er aan
zijn toestand nooit iets zal veranderen. Hetzelfde geldt voor de dwaas bij het raam
die, terwijl de tijd voorbijgaat, zal blijven turen naar de klok van de kerk.
Ook ‘Mother Nature's Son’ is van de hand van Paul McCartney. Bij het opne-
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men van dat nummer was, zoals vaker voorkwam bij de titelloze dubbel-l.p. uit 1968
die als The White Album de geschiedenis is ingegaan, zelfs geen enkele van de andere
Beatles betrokken. Hoewel Koplands versie niet op de oorspronkelijke melodie
gezongen kan worden, volgt hij ook hier het origineel nauwkeurig qua sfeer en
tekstueel verloop. De kleine afwijkingen die er zijn, dienen om van McCartneys
idyllische natuurtafereel een tekst in het Nederlands te maken: zo gebruikt Kopland
veel verkleinwoorden - een mogelijkheid die het Engels niet kent -, en vervangt hij
McCartneys allitererende s-klanken door z-klanken. Doordat de ‘mountainstream’
een ‘watertje’ wordt, wordt het decor ook nu weer Nederlands. Echte afwijkingen
zijn McCartneys ikperspectief dat bij Kopland een personaal perspectief wordt, een
enjambement over de strofegrens heen waardoor ‘een langzaam liedje // onder de
zon’ de ondertoon van Predikers ‘Er is niets nieuws onder de zon’ krijgt en aan het
slot van het gedicht de inperking van Moeder Natuur tot haar initialen - ‘zoon van
Moeder Natuur’ in de eerste regel wordt opeens ‘zoon van M.N.’ in de laatste.
Vooral over die merkwaardige afkorting is een aantal keren geschreven. Wiel
Kusters ziet achter M.N. Martinus Nijhoff schuilgaan, aan wiens ‘Liedje van den
simpele’ gedicht X uit Een lege plek om te blijven hem doet denken; in een artikel
waarin hij ingaat op de rol van popmuziek in de Nederlandse poëzie, vermoedt Ronald
Besemer dat de versregel wordt afgekort om de grafische structuur van de bladspiegel
van het tekstvel bij The White Album te behouden; voor Evenepoel wordt Moeder
Natuur door haar aanduiding met initialen van haar metafysische status ontdaan en
de menselijke moeder van een in een idyllische natuur verblijf houdend mensenkind.7
Van deze drie mogelijkheden lijkt de laatste interpretatie me het meest in de juiste
richting te gaan. Bij alle uiterlijkheden die Kopland overneemt van McCartneys
onbekommerde idylle, creëert hij tegelijkertijd afstand door van het belevend ‘ik’
een ‘hij’ te maken en het pessimisme van Prediker te laten doorklinken. Ook Moeder
Natuur is geen absolute instantie meer: door de initialen wordt zij een
Koplandpersonage als juffrouw A, meneer K, moeder A en vader J in eerdere bundels.8
In de bundel die op Een lege plek om te blijven zou volgen, Al die mooie beloften,
zou G een prominente rol gaan vervullen. Paradijsdromen hebben bij Kopland
bovendien altijd iets dubbelzinnigs - dat bleek al in ‘Verhaaltje voor jullie’ en geldt
zeker voor een bundel als Een lege plek om te blijven waarin het verstrijken van de
tijd op geliefde locaties het hoofdthema is. Naast kleine ondermijningen in de
bewerking zelf maken de context van de bundel waarin ‘Mother Nature's Son’
terechtkomt en de kennis die de lezer heeft van Koplands thematiek dat McCartneys
idylle net niet helemaal serieus genomen kan worden - hoe aantrekkelijk de idylle
ook is en hoe verfijnd Kopland die ook weergeeft. Daarmee functioneert gedicht nr.
X uit Een lege plek om te blijven - de bundel telt 28 titelloze, met Romeinse cijfers
aangeduide gedichten, terwijl de bundel als geheel de ondertitel Plaatsen/ Passages
heeft - in zekere zin op dezelfde wijze als eerder de titel van ‘Yesterday’ en de regel
uit ‘Blackbird’. McCartneys tekst wordt onderdeel
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van een overkoepelende structuur waarbinnen hij een nieuwe betekenis krijgt. ‘De
enige “grote” wijziging in “X” is [...] die van de context,’ concludeert Evenepoel,
‘doordat de tekst in Koplands oeuvre is opgenomen, krijgt hij nieuwe en tegengestelde
betekenissen’ (162). De idylle wordt gepresenteerd, maar, omdat ze in een bundel
van Kopland terechtkomt, ook gerelativeerd.

‘Julia’
Koplands bewerking van ‘Julia’ wijkt in een aantal opzichten af van zijn overige
bewerkingen van nummers van de Beatles. Om te beginnen is ‘Julia’ het enige
nummer dat niet afkomstig is van Paul McCartney - ook ‘Yesterday’ en ‘Blackbird’
waren van diens hand. ‘Julia’, evenals ‘Mother Nature's Son’ bestemd voor The
White Album, was van begin tot eind het werk van John Lennon - van de tekst en de
muziek tot de vocale uitvoering en de begeleiding door een enkele gitaar. De manier
waarop Kopland naar de brontekst verwijst, is ditmaal eveneens anders: onderaan
de bewerking blijkt niet ‘Naar:’ of ‘Naar’ te staan, maar een gecursiveerd ‘Zie’. Bij
de zorgvuldige Kopland is het niet onaannemelijk dat zoiets verschil uitmaakt. En
hoewel in tegenstelling tot gedicht nr. X Koplands versie van ‘Julia’ weer wel op de
oorspronkelijke melodie gezongen kan worden, zijn de tekstuele verschillen nu erg
groot. Een vergelijking van beide teksten maakt snel duidelijk dat er geen sprake
meer is van kleine ondermijningen en subtiele transformaties.

Julia
Half of what I say is meaningless
But I say it juist to reach you, Julia
Julia, Julia, oceanchild, calls me
So I sing a song of love, Julia
Julia, seashell eyes, windy smile, calls me
So I sing a song of love, Julia
Her hair of floating sky is shimmering, glimmering,
In the sun
Julia, Julia, morning moon, touch me
So I sing a song of love, Julia
When I cannot sing my heart
I can only speak my mind, Julia
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Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me
So I sing a song of love, Julia
Hum hum hum hum... calls me
So I sing a song of love for Julia, Julia, Julia

De zes strofen van Lennon en McCartney, hier geciteerd naar het tekstvel bij The
White Album, worden er negen bij Kopland (1972, 18):

Julia
Veel van wat ik zeg betekent niets
dan dat het om iets anders gaat, Julia.
Julia, Julia, vochtig gras zegt meer
dan ik van iets zeggen kan, Julia.
Julia, grijze dauw, regenlicht huilt meer
dan ik om iets huilen kan, Julia.
Het zilverhaar van wilgen, glinsterend, ritselend
in de wind
Julia, Julia, lentelucht voelt meer
dan ik voor iets voelen kan, Julia.
Want waarvan mijn hart niet zingt,
zingt ook niet, maar praat mijn hoofd, Julia.
Julia, voorjaarslucht, regengrijs, grijzer
dan iets voelen kan, Julia,
grijzer
grijzer dan ik huilen kan om Julia.
(Zie: Julia, John Lennon en Paul McCartney)

Het eerste verschil is inmiddels bekend: Kopland heeft ook nu weer voor een
Nederlands decor gekozen. De oceaan van Lennon, met schelpen, wolken, wind en
slapend zand, is vervangen door een regenachtig voorjaarslandschap met gras en
wilgen. Veel ingrijpender lijkt de veranderde functie van de natuurmetaforiek. Van
de natuurverschijnselen die bij Lennon dienen om kwaliteiten van de geliefde te
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beschrijven, blijft bij Kopland niet veel meer over dan een referentiepunt voor het
gevoelsleven: ‘vochtig gras’, ‘regenlicht’ en ‘lentelucht’ zijn tot meer expressie in
staat dan ‘ik’. Het onvermogen om zich te uiten dat het lyrisch subject bij Lennon
ervaart, is het onvermogen van de extatisch verliefde die aan kosmische vergelijkingen
nog niet genoeg heeft, Koplands ikfiguur constateert op een grijze voorjaarsdag dat
de natuur wel grijsheid kan opbrengen en hij niet. Het hele karakter van het liedje
lijkt daarmee veranderd te zijn: ‘a song of love for Julia’ is een gedicht geworden
over geblokkeerde emoties - een blokkade die, als we de slotregel mogen geloven,
aan diezelfde Julia te danken is. Een liedje van liefdesgeluk werd zo een liedje over
liefdesverdriet en frustratie. Bij alle onvermogen is dat een emotie, of misschien een
stand van zaken, die wel degelijk wordt overgebracht: aan ons, als lezer, en tot de
slotregel waarin Julia in de derde persoon figureert, in principe ook aan Julia.
De vraag is waarom Kopland een liefdesliedje zo duchtig heeft bewerkt dat de
strekking ervan bijna omgekeerd lijkt aan die van het origineel Waarom voelde hij
zich juist door dit lied van Lennon geroepen tot zo'n ingrijpende proeve van creatieve
emulatie? In Volmaakt onaf kent Stefaan Evenepoel daar weinig twijfels over: bij
‘Julia’ gaat het om ‘een van de vaste topoi van de popmuziek: het verliefdheidsgevoel’
(169). Popmusici als Lennon kunnen zich daar slechts in clichés over uiten, en in die
clichés doet de natuur bovendien op een gemakkelijke wijze dienst als ‘projectieruimte
voor het ik’ (168). Omdat Kopland zich ook elders in zijn oeuvre verzet tegen een
opvatting van de natuur ‘als louter klankbord voor het subject en zijn gevoelens’
moet ook ‘Julia’ in dat licht gelezen worden: ‘in Koplands “Julia” beklemtoont het
ik voortdurend de eigen kleinheid tegenover de intensiteit en de grootheid van het
buiten-ik’ (169). De natuur moet niet gebruikt worden om gevoelens te vergroten,
maar kan, omdat men de eigen kleinheid beseft, juist dienen om grote gevoelens als
liefdesverdriet te relativeren. Dat Kopland het omgekeerde doet van ‘de gemiddelde
song over liefdessmart’ in een liedje dat oorspronkelijk over liefdesgeluk handelde,
verstrekt de ironie nog (169). Ironie is derhalve de sleutelterm. Koplands ‘Julia’ is
een ‘ironische herschrijving van de oorspronkelijke song,’ concludeert Evenepoel,
net als gedicht X naar ‘Mother Nature's Son’: ‘ook hier gaat Kopland in tegen het
poëtische (de natuur “lyriek”) en thematische cliché van de popsong’ (169).
Daarmee krijgt dit ogenschijnlijk eenvoudige gedicht van Kopland een niet geringe,
tegen de clichés van de massacultuur gerichte lading. Die lading is vooral te danken
aan het feit dat hier om een bewerking gaat. Evenepoel laat zich er niet over uit, maar
zonder de verwijzing naar het origineel zou ‘Julia’ waarschijnlijk ook voor hem niet
veel meer zijn dan een tamelijk conventioneel gedicht met een aantal emoties en
bespiegelingen van een lyrisch subject. Dat Kopland clichés uit de popcultuur probeert
te ondergraven, berust vervolgens op enkele vooronderstellingen die voor een naïeve
lezer van het gedicht niet zonder meer aanwezig zullen zijn: een algehele visie op
Koplands werk en thematiek en een opinie over ‘Julia’
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als gemiddeld popliedje. Dat maakt het tegelijkertijd gemakkelijk voor wie anders
tegen origineel en bewerking aan wenst te kijken. Beide vooronderstellingen lenen
zich namelijk op zijn minst voor een kritische bespreking.

Julia
Vol van clichés of niet: als Lennons ‘Julia’ één ding niet is, dan is het een gemiddelde
popsong. Evenmin als de dubbel-l.p. The White Album een gemiddeld popalbum is:
tot stand gekomen terwijl de groep The Beatles in een crisis verkeerde, bevat de l.p.
parodieën van genres als blues, country and western en hardrock, statements in
nummers als ‘Revolution l’ en ‘Piggies’, satire op het gezapige burgerdom in
‘Ob-la-di, Ob-la-da’, verstilde liedjes als ‘Mother Nature's Son’, ‘Blackbird’ en
‘Julia’. Naast ‘Revolution l’ is er nog ‘Revolution 9’, een meer dan acht minuten
durende geluidscollage van John Lennon die zich daarmee bewust in de traditie van
Cage en Stockhausen plaatste. In de periode dat de dertig nummers van The White
Album werden opgenomen had Lennon nog niet zo lang geleden Yoko Ono ontmoet,
een avant-gardekunstenares die van de zoetgevooisdheid van de Beatles niet zo heel
erg onder de indruk was. Zijn gevoelens voor haar en de kennismaking met andere
tradities dan die van de populaire muziek, haalden Lennon uit een creatieve impasse
waarin hij als songwriter verzeild was geraakt - vooral als schrijver van liefdesliedjes.
De voorspelbare frasen over de liefde in de teksten voor de commerciële supergroep
de Beatles bevielen hem al een aantal jaren niet meer.9
Juist ‘Julia’ is het eerste nummer dat van die creatieve bevrijding getuigt. Julia is
ook niet zomaar een meisjesnaam - geen Michelle of een van de vele anonieme
“you's” die het werk van de Beatles bevolken. Julia Stanley was de moeder van John
Lennon. Lennon, die na de scheiding van zijn ouders vanaf zijn tweede levensjaar
bij een oom en een tante woonde, had vooral als adolescent een nauwe band met zijn
moeder. Volgens McCartney was Julia ‘a very beautiful woman, very goodlooking,
with long red hair... John absolutely adored her, and not just because she was his
mum.’ Deze jeugdige, belangstellende moeder werd toen Lennon achttien jaar oud
was, aangereden voor het huis van zijn pleegouders en overleed kort daarna. Het
duurde meer dan twee jaar voordat Lennon het verlies enigszins te boven kwam. De
biografen weten te melden dat Lennons verhouding tot vrouwen in het daaropvolgende
decennium moeizaam was: pas in Ono vond hij iemand die de vergelijking met de
onvergelijkbare Julia kon doorstaan. Op Lennons spraakmakende, eerste soloalbum
uit 1970, dat onder invloed van de toen populaire ‘Primal Scream Therapy’ tot stand
kwam en waarin popmuziek een zeer particuliere aangelegenheid blijkt te kunnen
worden, is het eerste nummer ‘Mother’ en het laatste ‘My mummy's dead’. In kreten
en gefingeerde kinderlijkheid lijkt het alsof een obsessie moet worden bezworen.10
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Dat ‘Julia’ nadrukkelijk bedoeld is als een doorbreking van de traditionele clichés
in de popmuziek, hoeft nog niet te betekenen dat het liedje voor een lezer van
Nederlandse poëzie in het begin van de jaren '70 geen optelsom van clichés zou zijn.
Wel verandert de strekking ervan danig van karakter: in plaats van een euforisch
liedje over een verliefdheid wordt ‘Julia’ bijna het verslag van een mystieke
toenadering - een interpretatiekader dat des te waarschijnlijker wordt wanneer men
zich realiseert dat de eerste regels rechtstreeks overgenomen zijn van de Libanese
mysticus Khalil Gibran.11 In een geografische grenssituatie, aan de vloedlijn van de
oceaan, bevindt zich een ikfiguur die zich verenigd voelt met de elementen waarin
een geliefde dode is opgegaan en daarmee met die geliefde zelf. Wellicht is het dat
wat de Achterberg-bewonderaar Kopland in ‘Julia’ heeft aangetrokken - de
Achterberg-bewonderaar die tegelijkertijd in het essay ‘De dichter en de gek’ het
verlangen naar de gestorven geliefde als een narcistische fixatie ontmaskert en in
heel zijn werk afstand nam van een romantische verhouding tot de werkelijkheid.12
‘Julia’ wordt daarmee bij Kopland in plaats van de emulatie van een liefdesliedje de
emulatie van een rouwklacht. In een landschap dat de dichter kent wordt Lennons
geslaagde toenadering een bekentenis van onvermogen. De troost die een rouwende
Lennon denkt te vinden, kan geen troost zijn: de natuur en het subject zullen
onherroepelijk gescheiden blijven. Bijna exemplarisch gaat de dichter voor in hoe
rouwverwerking zou moeten geschieden: door te erkennen dat de natuur de natuur
blijft en het hart niet zingt, maar het hoofd slechts praat, doet het individu recht aan
de staat van droefheid waarin het verkeert. Al het andere is een illusie.
Het zal duidelijk zijn dat deze interpretatie van dezelfde elementen afhankelijk is
als de interpretatie van Evenepoel: van een opvatting over ‘Julia’ van John Lennon
en van een opvatting over wat Kopland met zijn bewerking nastreeft die gebaseerd
is op de rest van zijn oeuvre. Wat betreft het laatste is het verschil met Evenepoels
zienswijze niet zo heel groot, wat betreft het eerste wel. Opmerkingen over de
grafische structuur van ‘Mother Nature's Son’ die bij Kopland gewijzigd zou zijn,
doen vermoeden dat Evenepoel niet het tekstvel van The White Album onder ogen
heeft gehad, maar alleen dat wat alleen hij in zijn bibliografie noemt: de
verzameluitgave van The Beatles Lyrics uit 1979 die in typografisch opzicht is
gehomogeniseerd en geen strofische verdeling meer kent. Ook ziet Evenepoel soms
abrupte overgangen verschijnen bij Kopland die niet meer dan een getrouwe weergave
zijn van instrumentale of geneuriede passages in het origineel: hij heeft zelfs niet de
moeite genomen om de bronteksten waaraan hij vele pagina's wijdt, aan de bron te
beluisteren.13 Met dat alles doet zich een opmerkelijke situatie voor: het feit dat
Evenepoel zich niet voldoende in de achtergronden van Lennons ‘Julia’ heeft verdiept,
zou een reden kunnen zijn om zijn visie op Koplands ‘Julia’ af te wijzen. Voor de
interpretatie van een gedicht dat als bewerking wordt gepresenteerd is het misschien
niet noodzakelijk om van het origineel kennis te nemen, maar als dat eenmaal is
gebeurd, is die interpretatie van een visie op het origineel niet los te denken. Het is
in dit geval dan het een of het ander: John Lennons ‘Julia’ is óf een
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clichématig liefdesliedje, óf een ideologisch bedenkelijke rouwklacht. Of Kopland
probeert culturele clichés te ondergraven, óf hij reikt een alternatief aan voor weinig
vruchtbare illusies in een grenssituatie.

Het kind van de oceaan
Koplands bewerking van ‘Julia’ werd in 1970, twee jaar voor de verschijning van
Wie wat vindt heeft slecht gezocht, voorgepubliceerd in het juni/julinummer van
Hollands Maandblad. Het is goed mogelijk dat hij in die periode bekend was met
een aantal van Lennons biografische wederwaardigheden. Uit interviews blijkt dat
hij een oprechte fan van de Beatles was, die zelfs in een melig McCartney-liedje als
‘Rocky Raccoon’, ook op The White Album, subtiliteiten wist te ontdekken.14 In die
jaren verscheen bovendien de eerste serieuze biografie: Hunter Davies' The Beatles
uit 1968. Misschien heeft Kopland heeft die onder ogen gehad of zijn uit besprekingen
van het boek details uit Lennons jeugd blijven hangen - niet onwaarschijnlijk bij
iemand met zijn professionele interesse.
Wat de lectuur van de biografie hem echter niet zou opleveren, zijn condities voor
het juiste begrip van Lennons ‘Julia’. ‘Julia’ blijkt namelijk maar zeer gedeeltelijk
over Julia Stanley te gaan. Achter al hetgeen dat clichématig kan aandoen, al de
metaforiek van het nummer, gaat consequent een ander schuil: Yoko Ono. Dat geldt
al voor het beeld aan het begin: ‘yo’ blijkt namelijk Japans te zijn voor oceaan en
‘ko’ voor kind. De beelden waarmee het lied vervolgt, werken dat oorspronkelijke
beeld niet alleen uit, maar refereren ook aan ansichtkaarten die Ono Lennon zond
toen hij samen met de andere Beatles in India verbleef en waarmee ze Lennon voor
zich wist te winnen. Op een van die ansichtkaarten omschreef Ono zichzelf als een
wolk die voor Lennon aan de hemel zichtbaar was: de zwijgende wolk is het laatste
van de beelden in het lied die aan de natuur zijn ontleend.15
Daarmee wordt ‘Julia’ toch weer een liefdesliedje. Op het eerste gezicht lijken de
dode moeder en de nieuwe geliefde met elkaar vereenzelvigd te worden: het is Julia
die in de tweede regel bereikt moet worden en voor wie in de slotregel ‘a song of
love’ wordt gezongen. Maar er is misschien eerder sprake van een rolverdeling: de
ikfiguur wordt door ‘oceanchild’ geroepen en wil door haar worden aangeraakt - het
eerste ‘touch me’ - of wordt daadwerkelijk door haar geraakt - het tweede ‘touch
me’-; zelf probeert hij Julia te bereiken. Cruciaal is dan het woordje ‘so’: omdat de
ikfiguur door ‘oceanchild’ geroepen wordt, zingt hij zijn liedje voor Julia; hij wil
Julia bereiken om van zijn nieuwe liefde kond te doen. In een standaardwerk over
de Beatles wordt daarbij ook betekenis gegeven aan muzikale aspecten: ‘In the
incantatory repeated notes of the intro, the song suggests an offering to an ancestral
spirit: an attempt to break an obsession by commending the supplicant's new earthly
love in the hope of a blessing. The heart of this ritual - the transfer of Lennon's love
from Julia to Yoko - is its ten-bar middle where a quasi-oriental scale implies that
the
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accompanying image (“Her hair of floating sky is shimmering”) applies to both
women: Julia in his boyhood memory, Yoko in his present and future thoughts.’16
Even later wordt ‘Julia’ zelfs ‘almost too personal for public consumption’ genoemd
en die mening is vaker te vinden. Veel verder van het clichématige popliedje dat
Evenepoel in ‘Julia’ zag, kan men inmiddels niet verwijderd raken. De vraag rijst
echter opnieuw wat Kopland in ‘Julia’ zag. Waarom heeft hij zo'n persoonlijke
bekentenis als ‘Julia’ was, in zijn oeuvre opgenomen? Welke zin heeft het om een
hyperpersoonlijke uitingsvorm van een ander van een gedeelte van zijn persoonlijke
karakter te ontdoen - alle Yoko-verwijzingen - en de tendens van het nummer radicaal
te wijzigen?
Die vraag kan snel beantwoord worden als zou blijken dat Kopland wel van het
Julia-aspect en niet van het Yoko-aspect op de hoogte was. Zijn ‘Julia’ blijft dan een
emulatie van Lennons rouwklacht. Alleen al door de titel is het Julia-aspect het minst
versleuteld en dat maakt deze gang van zaken niet onwaarschijnlijk.
Als Kopland wel van het Yoko-aspect op de hoogte was, dan blijft de radicale
eliminatie van Lennons nieuwe geliefde, de aanleiding bovendien tot het schrijven
van de song, raadselachtig. Wilde Kopland duidelijk maken dat de rouw om de
verloren moeder gescheiden moet blijven van de vreugde om een nieuwe liefde? Dat
bij alle vreugde de droefheid als een apart fenomeen zal blijven bestaan? Of wilde
hij iets veel banalers: iets waarin veel McCartney- en Beatlesfans hem graag zouden
willen navolgen? Ono's invloed op Lennon werd en wordt algemeen gezien als de
belangrijkste oorzaak voor het uiteenvallen van de Beatles. Haar algehele eliminatie
zou voor velen net zo'n gevoel van bevrijding hebben betekend als haar verschijning
in zijn leven dat deed voor John Lennon. Met Achterberg in gedachten zou de ironie
dan alleen maar groter worden: niet het oproepen van een femme fatale brengt een
ideale situatie teweeg, maar - letterlijk - het wegschrijven. Ono was niet Lennons
Eva, maar de slang zelf. Haar verdrijving uit de wereld van McCartney en de Beatles
zou een paradijselijke toestand van zorgeloze creativiteit eindeloos doen voortduren.

Wie wat vindt...
Bij de interpretatie van een gedicht dat verschijnt in een bundel met als titel Wie wat
vindt heeft slecht gezocht moet men natuurlijk voorzichtig zijn. Niet alleen met die
titel, maar ook in vele beschouwingen en interviews heeft Kopland duidelijk gemaakt
dat hij dubbelzinnigheid als een groot goed beschouwt. De vrijheid van de lezer om
zijn eigen associaties te volgen en de mogelijkheid nieuwe waarheden te vinden in
plaats van oude, zijn kwaliteiten die voor hem van doorslaggevend belang zijn in
poëzie.17 Daarin staat hij natuurlijk niet alleen. Zonder het streven naar
polyinterpretabiliteit is de geschiedenis van de moderne poëzie niet goed denkbaar.
In actuele, poststructuralistische interpretatieve richtingen wordt ervan uitgegaan dat
aan een tekst geen vaste, te fixeren betekenis kan worden toegekend.
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De voorbeeldige interpreet is er niet langer op gericht ‘de’ structuur te achterhalen
van een gedicht en daaraan een betekenis te koppelen die ‘waar’ is, maar hij probeert
vanuit een nieuwe invalshoek verrassende betekenissen te ontlokken aan alles wat
in een gedicht betekenis zou kunnen hebben.18
In Nederland heeft die vrijheid voor de lezer tot een bejegening van poëzie geleid
waarin het vernuft van interpretatieve vondsten en de coherentie van wat de interpreet
te beweren heeft boven alles lijken te gaan - boven toetsingsprocedures met name.
Zo is Lucebert met veel interpretatieve salto's een kabbalistische drijfveer toegekend
en Neeltje Maria Min een incestthematiek.19 Daarbij wordt op een verwante wijze
geredeneerd. Eén of enkele geïsoleerde waarnemingen - uit een gedicht of tekening
van Lucebert blijkt een zekere fascinatie voor de kabbala, een gedicht van Min zou
over incest kunnen handelen - leiden tot een algehele visie op het oeuvre die
vervolgens alle overige waarnemingen en interpretaties kleurt. Vooral die afgeleide
interpretaties maken niet zelden een gewrongen indruk - hoe ingenieus ze in hun
gewrongenheid ook lijken en hoezeer de brille van de interpreet de geponeerde visie
schijnt te rechtvaardigen. De gewrongenheid valt des te meer op omdat ze vaak zo
onnodig is - alternatieven, die soms voor de hand lijken te liggen, worden consequent
buiten beschouwing gelaten.20 Het betekent dat over historische fenomenen, de
gedichten van Lucebert en Min uit de jaren '50 en '60, een uitspraak wordt gedaan
met een totaliserend effect die op weinig meer is gebaseerd dan op een conglomeraat
van hypotheses en veronderstellingen. Elke veronderstelling dient daarbij als argument
voor de volgende veronderstelling. Niet alleen toetsingsprocedures ontbreken, ook
de principiële meerzinnigheid die de poëzie juist binnen het poststructuralistische
paradigma eigen zou zijn, verdwijnt op deze manier volledig uit het zicht.21
Wat Koplands bewerking van ‘Julia’ vooral laat zien, is hoe bepalend historische
gegevens kunnen zijn voor de interpretatie. Vanuit het perspectief van de lezer van
Wie wat vindt heeft slecht gezocht is ‘Julia’ van John Lennon een fenomeen buiten
de bundel zelf. Toch verandert de betekenis die aan het gedicht van Kopland kan
worden toegekend met elke betekenis die het origineel zou kunnen blijken te hebben.
De visie op het origineel is vervolgens op haar beurt evenzeer afhankelijk van
buitentekstuele gegevens. Wie weet dat ‘Julia’ ook over Yoko handelt, beluistert iets
anders in het liedje dan wanneer hij denkt dat het alleen over Julia Stanley gaat. Wie
denkt dat ‘Julia’ niet meer dan een clichématig popliedje is, hoort iets anders dan
wie van enige achtergronden op de hoogte is. Het opmerkelijke zijn niet de mogelijke
verschillende betekenissen van Koplands ‘Julia’ - dat zou het tot een ‘gewoon’
polyinterpretabel gedicht maken in de moderne traditie. Het opmerkelijke is de
directe, een-op-een-verhouding met verschillende visies op de werkelijkheid buiten
het gedicht. Die werkelijkheid buiten het gedicht doet de lezer vervolgens een vraag
stellen die in moderne interpretatieve richtingen enigszins een taboe lijkt, maar die
in dit geval onvermijdelijk is en relevant - in feite heb ik hem in het voorafgaande
steeds gesteld en geprobeerd hem met verwijzingen naar
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Koplands oeuvre en zijn appreciatie van de Beatles te beantwoorden. Het is de vraag
wat Kopland gewild heeft met zijn bewerking, met de tekst waarvan hij besloot om
hem als gedicht op te nemen in een van zijn bundels.22
In de poststructuralistische opvatting staan alle mogelijke interpretaties in principe
als gelijkwaardig naast elkaar: een interpretatie wint aan belang naarmate het licht
dat hij werpt op een tekst verrassender is of consistent met een theoretische invalshoek.
In een opvatting waarbij een interpretatie interessanter wordt naarmate hij meer een
historische toedracht weergeeft, worden de verschillende mogelijkheden op basis
van redelijkheid afgewogen; de beargumentering van de historische waarschijnlijkheid
is in dat geval de toetsingsprocedure. Wat de dichter van ‘Julia’ uit Wie wat vindt
heeft slecht gezocht waarschijnlijk niet gewild heeft, is de clichés van de gemiddelde
popsong aan de kaak stellen. Gezien Koplands bewondering voor de Beatles en zijn
vermoedelijke kennis van biografische achtergronden, is het uitermate
onwaarschijnlijk dat hij ‘Julia’ als een gemiddeld popliedje heeft ervaren. Het gemak
waarmee Evenepoel liefdesgeluk in liefdesverdriet doet verkeren, is bovendien een
voorbeeld van een interpretatieve salto die de coherentie van een interpretatie dient,
maar de waarschijnlijkheid bepaald niet - hetzelfde geldt voor Kusters' transformatie
van Moeder Natuur in Martinus Nijhoff. Het is verleidelijk om, zolang het niet om
een tekst als Finnegans Wake gaat, een vuistregel op te stellen dat een interpretatie
onwaarschijnlijker is naarmate hij slimmer is.23
De waarschijnlijkheid van de overige interpretaties is afhankelijk van het antwoord
op de vraag of Kopland wist dat ook Yoko Ono in ‘Julia’ een hoofdrol vervulde.
Omdat men in de wetenschap van de populaire muziek niet altijd even scheutig is
met voetnoten, valt niet eenvoudig na te gaan wanneer de Yoko-interpretatie de ronde
begon te doen. Kennis van de rest van Koplands oeuvre maakt het niet aannemelijk
dat hij als McCartney-fan Yoko bewust heeft weggeschreven - het zou een wat al te
kinderachtige manifestatie zijn van Achterbergiaanse taalmagie die door Kopland
toch al met scepsis wordt bejegend. Als Kopland van Yoko's aanwezigheid op de
hoogte was, dan zou haar verdwijning voort kunnen komen uit het feit dat hij het
Julia-aspect thematisch sterker vond en de Yoko-metaforiek zonder kennis van de
achtergrond tegelijkertijd te duister en te clichématig. Misschien berust haar
verdwijning op een overtuiging omtrent mens en leven en vond Kopland het inderdaad
beter om dode moeders fundamenteel gescheiden te houden van nieuwe geliefden.
Het meest waarschijnlijk echter is het dat het sterk versleutelde Yoko-aspect hem is
ontgaan. Hoe dan ook is het Julia-aspect het enige dat overblijft. Wanneer men
veronderstelt dat er een nauwe band bestaat tussen Koplands ‘Julia’ en Lennons
‘Julia’, ligt het het meest voor de hand de bewerking te interpreteren als een alternatief
voor Lennons rouwklacht.
Ik moet bekennen dat ik aarzel tussen deze wijze van lezen en een andere: mijn
oorspronkelijke, naïeve interpretatie van voor ik mij in het zielenleven van John
Lennon had verdiept. Ik had ‘Julia’ altijd opgevat als een gedicht waaruit een
gemoedstoestand spreekt die dicht in de buurt komt van een depressie: de blok-
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kade van emoties komt des te sterker naar voren in contrastwerking met de natuur
die zich ogenschijnlijk wel weet te uiten. ‘Depressie is leven met een gesloten
toekomst. [...] Depressie is gebrek aan weemoed, is vastzitten aan het verleden,’
schreef Kopland in zijn aantekeningen bij de totstandkoming van een gedicht uit Al
die mooie beloften; enkele aforistische regels uit gedicht VIII uit Een lege plek om
te blijven zouden hetzelfde inzicht kunnen verwoorden: ‘Ziekte is liefde die met het
vergeten niet / doodgaat, het verlies van je niet kwijt / raakt’.24 De ikfiguur uit ‘Julia’
lijkt iemand te zijn die lijdt aan deze ziekte van het niet-kwijtraken; het verleden
waaraan hij vastzit is zijn verleden met Julia. Tussen het nummer op The White Album
en het gedicht in Wie wat vindt heeft slecht gezocht zou in dat geval slechts een
tamelijk losse band bestaan. Geïnspireerd door - wellicht - vage noties omtrent een
biografie, door flarden tekst en door een cadans zou Kopland van Lennons lied zijn
eigen gedicht hebben gemaakt - vandaar ‘Zie:’ aan het slot van het gedicht en niet
zoals elders ‘Naar’. ‘Eigenlijk zijn het veranderingen. Ze zijn veranderd qua atmosfeer,
taalgebruik en met objecten aan mijn eigen wereld ontleend’, antwoordde Kopland
eens toen hem naar het hoe en waarom van zijn Beatle-vertalingen werd gevraagd.25
Zo'n uitspraak zou een ontspannen visie op de band met het origineel kunnen
ondersteunen; een visie op de band met het origineel vormt ook van mijn naïeve
interpretatie een integraal bestanddeel.
Van belang is vervolgens de vaststelling dat mijn aarzeling niet in de eerste plaats
berust op verwoordingen van Kopland die voor meer dan één uitleg vatbaar zouden
zijn: de polyinterpretabiliteit komt niet voort uit ambiguïteit. De onmogelijkheid de
vraag te beantwoorden wat Kopland heeft gewild toen hij ‘Julia’ bewerkte, leidt tot
een onbeslisbare situatie: er bestaan twee interpretaties naast elkaar die elk berusten
op een verschillende attitude van de dichter ten opzichte van zijn brontekst. Die
dichter zal nooit vanuit die twee attitudes tegelijk te werk zijn gegaan: als Kopland
‘Julia’ bewerkte om welbewust zijn visie omtrent rouwverwerking te berde te brengen,
deed hij iets anders dan wanneer hij het nummer gebruikte als min of meer toevallige
inspiratiebron waarbij hij op een gegeven moment streefde naar een formele parallel
met het origineel. Voor de eerste variant pleit Koplands getrouwheid aan de brontekst
in andere bewerkingen, voor de tweede - misschien - een nauwkeurige lezing van
de tekst: een tekst die uitmondt in een apotheose van grijsheid.
Maar welke interpretatie men ook kiest: één volzin zal in ieder geval altijd de
indruk weten te wekken dat hij volledig op zijn plaats is en die is niet van Lennon
of Kopland afkomstig, maar van Khalil Gibran. ‘Veel van wat ik zeg betekent
niets/dan dat het om iets anders gaat, Julia’ moet in ieder geval niet gelezen worden
als een variant op Nijhoffs ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’ - een uitspraak die
volgens Kopland niet meer is dan ‘een flauwe opmerking’ en die haaks staat op zijn
streven naar antiromantische hygiëne.26 Dat Kopland een omschrijving van menselijk
onvermogen te danken heeft aan een ‘New Age’-mysticus die hij onder normale
omstandigheden zoveel mogelijk zou proberen te mijden, is een fraai voor-
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beeld van onbedoelde intertekstuele ironie. Ironie die onbedoeld is in een tekst
waarvan de uiteindelijke bedoeling niet te achterhalen valt en waarvan de eerste twee
regels luiden zoals ze luiden - het is van een duizelingwekkendheid waar een denker
als Gibran waarschijnlijk minder moeite mee zou hebben dan Lennon en Kopland.
Gelukkig maar dat in wat bij beiden daarop volgt de ongrijpbaarheid beperkt blijft
tot het droevige lot van een personage als Julia.
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Eindnoten:
1 De karakterisering van Faverey dient vervolgens als opmaat voor het werkelijke sluitstuk van
de lezing: een recent gedicht van Kopland zelf (1995, 98 - 99).
2 Evenepoel 2000, 7 - 12.
3 Over de band tussen popmuziek en Nederlandse poëzie is weinig geschreven. Besemer 1994
komt nog het meest in de buurt van een overzichtsartikel; hij besteedt daarbij veel aandacht aan
de moeizame acceptatie van deze vorm van ‘low culture’ door de vertegenwoordigers van ‘high
art’. Evenepoel 2000 wijst op de zeldzaamheid van verwijzingen naar popmuziek in poëzie in
de jaren '60 en '70 (170).
4 Vanuit een avant-gardistische traditie waarvan Kopland altijd afstand heeft genomen, werd de
massacultuur omarmd door de Zestigers; zie Mourits 2001a. Dat in Mourits 2001b, een
proefschrift over de Zestigers, Kopland niet genoemd wordt, laat zien hoezeer de circuits
gescheiden waren. De fascinatie van de Zestigers voor de massacultuur betrof vooral
uiterlijkheden en clichématig taalgebruik waarmee de lezer via vervreemdingseffecten
geconfronteerd werd, via procédés dus waarvoor men slechts gevoelig kan zijn als men zich
niet met de uiterlijkheden en de clichés vereenzelvigt. Koplands referentie naar ‘Angel eyes’
en zijn bewerkingen van de Beatles berusten daarentegen op sympathie en identificatie. De
dubbelzinnige verhouding van de Zestigers tot de massacultuur blijkt wanneer sommigen van
hen als programmamakers van de VPRO voor het massamedium van de televisie gaan werken.
Zelden zal de massa zich meer geschoffeerd hebben gevoeld.
5 Zie voor de teksten van ‘Blackbird’, ‘Julia’ en ‘Mother Nature's Son’ het inlegvel van The White
Album van de Beatles uit 1968. Met uitzondering van ‘Blackbird’ zijn de teksten ook te vinden
in Evenepoel 2000, zij het in een afwijkende grafische presentatie (159 - 166).
6 Voor gegevens omtrent het auteurschap en andere biografica baseer ik me hier en in het vervolg
op MacDonald 1998. Via de registers zijn paginaverwijzingen gemakkelijk te vinden. De tekst
van ‘The fool on the hill’ in Evenepoel 2000, 164.
7 Kusters 1988, 24 - 25; Besemer 1994, 85; Evenepoel 2000, 161.
8 Evenepoel 2000, 161. Deze personages in Het orgeltje van yesterday op pp. 34, 35 en 27.
9 Zie voor The White Album in het algemeen MacDonald 1998, 245 - 287, Whitley 2000 en
Rowley 2002, 146 - 164. Op p. 157 gaat de laatste in op Lennons creatieve impasse. Als gevolg
van de heterogeniteit ziet Whitley 2000 The White Album als de eerste manifestatie van
postmodernisme in de popmuziek.
10 MacDonald 1998, 285 - 286. De uitspraak van McCartney in noot 1 op p. 285. Zie voor Lennons
geestesgesteldheid in het begin van de jaren '70 Wenner 1971.
11 Zonder bronvermelding overigens. Lennon en McCartney maakten graag gebruik van wat hun
van her en der aan kwam waaien. Zie in dit geval MacDonald 1998, 246, n. 1.
12 ‘De dichter en de gek’, een opstel uit 1975, werd gebundeld in Kopland 1995, 9 - 22. Zie met
name pp. 10 - 12. Zie voor Achterberg dezelfde bundeling, p. 91. Als enige collega uit heden
en verleden komt Achterberg met naam en toenaam voor in het vroege corpus van Kopland:
‘Herfst, Achterhoek en Achterberg’ is het slotgedicht van Het orgeltje van yesterday (36).
13 Naar aanleiding van Koplands bewerking van het slot van ‘Mother Nature's Son’ merkt
Evenepoel op dat ‘de welluidende woordenstroom abrupt wordt onderbroken’ omdat ‘het
verwachte refrein’ uitblijft (160). Die abrupte onderbreking doet zich alleen maar voor wanneer
men niet opmerkt dat in het origineel het refrein aan het slot wordt geneuried. Het abrupte van
het slot berust derhalve niet op semantische ‘foregrounding’, maar primair op Koplands trouw
aan de vorm van het origineel.
14 Beenker 1970.
15 MacDonald 1998, 286; Rowley 2002, 157.
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16 MacDonald 1998, 286.
17 Zie b.v. Kopland 1995, 39 - 41 en 86 - 88.
18 Inleidingen tot en/of manifestaties van deze interpretatieve richtingen zijn Norris 1982, Meijer
1988 en Heynders 1991. Typerend is een beginselverklaring als de volgende bij Meijer: ‘De
tekst reikt een uitgestrekt betekenispotentieel aan, de lezer gebruikt dat potentieel om een
interpretatieprodukt te scheppen dat in het geheel niet samen hoeft te vallen met wat de dichter
intendeerde. “Wat de dichter bedoelde” zal nergens in dit boek aan de orde zijn’ (48 - 49).
19 In resp. De Feijter 1992 en Meijer 1988.
20 Op het laatste wees, met betrekking tot De Feijter, Oegema 1999, 14. Zie voor De Feijter voorts
De Jager 2001 en Vaessens 2001.
21 Echte vertegenwoordigers van het paradigma zijn De Feijter en Meijer dan ook niet, al is hun
werkwijze niet goed denkbaar zonder een poststructuralistisch ‘klimaat’. Het ware
poststructuralisme heeft zich wat de Nederlandse poëzie betreft eerder binnen de kritiek en de
essayistiek gemanifesteerd dan onder academische neerlandici. Heynders 1991 bood meer
theorie dan praktijk. Het recente boekje van Vaessens (2001) over Lucebert vormt wat dat
laatste betreft misschien een begin.
22 Zie het citaat van Meijer in noot 18. Het taboe heerst in feite sinds het eind van de jaren '40
toen Wimsatt en Beardsley de ‘intentional fallacy’ aan de kaak stelden (Van Luxemburg etc.
1987, 67 en 86). In zijn boek over de intertekstualiteit bij Claus neemt Paul Claes een, naar het
mij voorkomt, verstandige tussenpositie in (1984, 36-37).
23 Zie voor een uitvoerige beargumentering van zo'n vuistregel De Jager 2001.
24 Kopland 1978, 50; herdrukt in Kopland 1995, 56. Gedicht VIII in Kopland 1975, 12.
25 Beenker 1970
26 Kopland 1995, 114.
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Kortaf
Wim van Anrooij e.a., Al t' Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de
literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam, 2002. NLCM XXIV. ISBN
90-446-0099-0. 205 blz. € 22,50
In Antwerpen ontstond in de eerste helft van de veertiende eeuw een tiental
Middelnederlandse werken betreffende ethiek en (Brabantse) historiografie. Een deel
van deze teksten (Brabantsche yeesten, Korte kroniek van Brabant, Der leken spieghel,
Jans teestye, Vanden derden Eduwaert, Boec van der wraken) kan vrijwel zeker aan
de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendale worden toegeschreven. Van de andere
teksten (Sidrac, Melibeus, Boec exemplaer, Dietsche doctrinale) is de auteur
onbekend, al is vanwege de grote verwantschap met Boendales teksten herhaaldelijk
geopperd dat ook deze tot diens literaire productie behoren. In 1989 werd
voorzichtigheidshalve door J. Heymans de term ‘de Antwerpse school’ geïntroduceerd;
sindsdien is de term herhaaldelijk opgedoken in de vakliteratuur als aanduiding van
een hypothetische groep auteurs die verantwoordelijk zou zijn voor de plotselinge
(en schijnbaar moeilijk verklaarbare) toename van literaire productie in de toen nog
kleine Scheldestad. Eind 1999 werd in Leiden een workshop rond ‘de Antwerpse
school’ georganiseerd, maar met de schriftelijke neerslag van die workshop in de
bundel Al t' Antwerpen in die stad, heeft de Antwerpse school als begrip uitgediend.
Hoewel twee van de drie historici in de bundel nog ronduit spreken van de Antwerpse
school (Van Leeuwen en Mulder-Bakker), lijken de medioneerlandici de term liever
te mijden. Oorzaak van de snelle teloorgang van de Antwerpse school is J. Reynaert,
die de laatste maar één van belangwekkendste bijdragen aan de bundel schreef.
Op de vraag ‘Boendale of “Antwerpse school”?’ heeft Reynaert een duidelijk
antwoord: het was Jan van Boendale, en geen anonieme collega of leerling van de
schepenklerk, die de Dietsche doctrinale (en dus ook Boec exemplaer) en de Melibeus
schreef. Deze vaststelling vormt de uitkomst van een minutieus onderzoek naar
stilistische kenmerken van de beide werken en de werken die al op naam stonden
van Boendale. Belangrijk hulpmiddel was de Cd-rom Middelnederlands, die Reynaert
in staat stelde in een muisklik te zien of (zeer) speci-
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fieke stijlkenmerken van Boendale vrijwel uitsluitend in de Antwerpse teksten
voorkomen. En dat is inderdaad het geval: streng geselecteerde ‘stilistische
indicatoren’ die niet veel anders dan individuele trekjes van Boendale kunnen zijn,
worden steeds weer teruggevonden in de andere Antwerpse teksten. Behalve de
kwaliteit van de tekstuele indicaties, speelt ook de kwantiteit daarvan een belangrijke
rol in de uiteindelijke uitkomst van Reynaerts onderzoek, die overtuigend is te
noemen. Hier kan geen sprake meer zijn van invloed van een meester op een leerling
of een ‘school’, laat staan van toeval. De term ‘de Antwerpse school’ kan dus worden
afgeserveerd: Boendale is de naam. Voor de sceptici die nog alle om- en
voorzichtigheid rond het auteurschap zouden willen betrachten, mag gelden dat de
bewijslast vanaf nu is omgedraaid: wat zijn eigenlijk de argumenten tegen het
auteurschap van Jan van Boendale?
Afgezien van het auteurschap van de Sidrac is hiermee de auteurshobbel in het
Boendale-onderzoek genomen, zodat nu de weg open ligt voor verder onderzoek.
Deze bundel draagt daaraan op verschillende wijzen bij. Na een inleiding van Wim
van Anrooij geeft R. Van Uytven (‘Het Antwerpen van Jan van Boendale’) een
historische schets van het vroeg-veertiende-eeuwse Antwerpen, waarbij hij inzoomt
op de elitaire kringen van de Scheldestad (en zo de figuur en leefomgeving van
Boendale dicht benadert). Het artikel van Geert Warnar (‘Dubbelster of tegenpolen?’)
beantwoordt het meest van alle aan de ondertitel van de bundel. In een goed
geschreven bijdrage plaatst Warnar zowel Boendale als Ruusbroec in het grotere
verband van de literatuur-geschiedenis van de veertiende eeuw. In zijn optiek hebben
de beide volkstalige auteurs meer met elkaar gemeen dan op grond van de
vakliteratuur gedacht kan worden. Wat Ruusbroec en Boendale met elkaar verbindt
is de taal, de intellectuele traditie en de sociale positie. Miriam Piters (‘De
inhoudsopgaven in Boendales Der leken spiegel’) laat zien dat de handschriften van
Der leken spiegel onderling sterk verschillen (ook) waar het de tekstuele geleding
betreft. Wim van Anrooij (‘“Poenten” in de Middelnederlandse letterkunde’) doet
een verkennend onderzoek naar de ordening van teksten in verband met de opkomst
van het discursieve betoog in de dertiende eeuw. Het ontbreken van het narratieve
kader werd ondervangen door de stof te ordenen in (vooral) ‘poenten’; deze
ontwikkeling is duidelijk zichtbaar in het werk van Boendale en andere
veertiende-eeuwse auteurs. Jacoba van Leeuwen (‘Balancerend tussen strengheid en
barmhartigheid’) onderzoekt hoe in de teksten van de Antwerpse school (lees: ...)
werd gezocht naar het evenwicht tussen ‘streng’ en ‘mild’ in de rechtspraak: daartoe
werd benadrukt dat rechters en heren objectieve instanties zijn en dat het evenwicht
werd bereikt door het begrip bescedenheyt. De Melibeus en de Dietsche doctrinale
zijn vertalingen/bewerkingen van twee werken van Albertanus van Brescia. Sabrina
Corbellini (‘Albertanus van Brescia in de Nederlanden’) geeft een inventarisatie van
de handschriftelijke overlevering
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van de werken van de Italiaan in de middeleeuwse Nederlanden. Duidelijk wordt dat
Albertanus' werk een ruime verspreiding kende, en bovendien dat de bronteksten
voor de Melibeus en de Dietsche doctrinale vaak tezamen zijn overgeleverd.
De bijdrage van Anneke Mulder-Bakker (‘Vrouw en vriend’) tenslotte is het waard
om iets langer bij stil te staan. Centraal in haar stuk staan twee verzamelhandschriften
met o.a. teksten van Boendale: Den Haag, KB, 76 E 5 (Dietsche doctrinale, Beatrijs,
basisteksten voor het geloof, Heimelijkheid der heimelijkheden) en Oxford, Bodleian
Library, Marshall 29 (Melibeus, Jans teestye, Boec van der wraken, korte teksten).
Mulder-Bakker beschouwt beide codices (tweede helft 14de eeuw) als familieboeken:
zorgvuldig samengestelde tekstverzamelingen die in (elitaire) burgerkringen dienden
om het huisgezin te onderwijzen in het geloof en burgerplichten. Een belangrijke rol
in dat onderwijs lijkt de huisvrouw te hebben gespeeld, en het zou daarom niet
toevallig zijn dat een centrale rol in beide codices is toebedeeld aan een vrouw:
Beatrijs en Prudentia (in de Melibeus): zij dragen de boodschap van beide boeken.
Ter ondersteuning van deze hypothese vraagt Mulder-Bakker aandacht voor de rol
van vrouwen als raadgevers en onderhandelaars op de achtergrond van het politieke
en bestuurlijke leven, en voor de historische ontwikkelingen in de Brabantse en
Vlaamse steden. Al is de benadering van Mulder-Bakker enigszins eenzijdig (zo
blijft de materiële context van de tekstverzamelingen onderbelicht) en behoeft allicht
de interpretatie van de teksten enige nuances, de wijze van kijken naar deze twee
verzamelhandschriften is voorbeeldig, vernieuwend en prikkelend te noemen. En
behalve nieuwe tekstedities heeft het Boendale-onderzoek dergelijke verfrissende
prikkels hard nodig.
Jaap Tigelaar

Het Hartebok, Hs. Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, 102c in
scrinio. Diplomatische editie bezorgd door Erika Langbroek en Annelies
Roeleveld met medewerking van Ingrid Biesheuvel en met een
codicologische beschrijving door Hans Kienhorst. Hilversum (Verloren),
2001. Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden VIII, 222
p. ISBN 90-6550-663-2.
Het Hartebok is de meest recente uitgave uit de reeks Middeleeuwse
Verzamel-handschriften uit de Nederlanden (deel VIII). De Middelnederduitse codex
bevindt zich in de Staats- und Universitätsbibliothek te Hamburg. De naam van dit
handschrift is gebaseerd op een leesfout van N. Staphorst, die in 1731 de eerste en
niet bijzonder nauwkeurige editie van het Hartebok bezorgde. Hij las op het
oorspronkelijk voorste schutblad in plaats van Hertz brich (hart, breek) foutief
‘Hertzbuch’. De twee woorden, die in een getekend hart zijn geschreven, heeft hij
vernederduitst tot Harte Bock.
De acht teksten die in het verzamelhandschrift zijn overgeleverd, zijn op 80
papieren bladen geschreven en in de late vijftiende eeuw ontstaan. Van de
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dichters resp, bewerkers is tot nu toe niets bekend. Volgens een notitie op f.81r stamt
het boek uit het bezit van Johan Coep, een zogenaamde ‘ouderman’ (Aldermann)
van de Hanze, die in de periode van 1533 tot 1542 in Brugge dit ambt bekleedde.
Deze oudermannen regelden met het stadsbestuur van Brugge de bepalingen
betreffende de Hanze. Het Hartebok werd in het jaar 1854 door de Flanderfahrer
Gesellschaft overgedragen aan de Stadtbibliothek van Hamburg.
Het bijzondere aan dit verzamelhandschrift is de unieke samenstelling. De codex
bevat zoals boven al vermeld acht versteksten met daarnaast nog als 9e tekst het
aflaatgebed voor koning Christiaan I van Denemarken in proza, waar het jaar 1476
vermeld wordt. De eerste tekst uit het handschrift begint met de aankondiging en
geboorte van Christus en de hemelvaart van Maria. De tweede tekst verhaalt de
geschiedenis van het kruishout (Van deme holte des hilligen kruizes), die in het
Middelnederlands als Dboec vanden Houte bekend is. Daarna wordt in de tekst Van
eyneme eddelen krutgarden een allegorische beschrijving van een tuin gegeven. De
volgende twee teksten (Dith is de kranshals en Frowenloff) dienen ter aansporing
tot een hoofse levenswijze, resp, een juiste levenshouding. Aan de zevende tekst
over de avonturen van de tweelingbroers Valentyn en Namelos, die na hun geboorte
te vondeling worden gelegd, gaat een abecedarium (Vnser leuen frowenrozenkrantz)
vooraf. Het afsluitende gedicht is een verhal van drie koningen, die zich tijdens een
jacht van hun gezelschap afzonderen en in een bos tot hun schrik de drie lijken van
hun gestorven vaders tegenkomen.
De afzonderlijke teksten zijn ook uit andere handschriften bekend, hetzij in dezelfde
of andere vorm. Hoewel de teksten nogal van lengte en inhoud verschillen, hebben
ze toch het devotionele karakter gemeen, wat mogelijk te maken heeft met de
‘conservatief geestelijke attitude’ van de Flanderfahrer. Aan de eigenlijke teksteditie
laten E. Langbroek en A. Roeleveld een vrij uitvoerige inleiding voorafgaan waarin
ze achtereenvolgens, zoals vastgelegd in de richtlijnen van de reeks, gedetailleerd
ingaan op aspecten als karakterisering van het handschrift, geschiedenis van het
onderzoek, lokalisering en dergelijke. De codicologische beschrijving is verzorgd
door H. Kienhorst.
Bovendien blijkt dat men zich ook bij de transcriptie van de tekst nauwkeurig aan
de richtlijnen heeft gehouden, dat wil zeggen een strikt diplomatische uitgave heeft
gemaakt. Dientengevolge krijgt de lezer bijna geen hulp bij het lezen door bv.
aanpassing van de spelling of interpunctie. Bovendien zijn er afgezien van het
paleografisch - codicologisch onderzoek nauwelijks annotaties, zoals bijv.
woordverklaringen. Wel wordt er een becommentarieerd register van namen en
plaatsen bijgevoegd. Verder bevat het boek een uitgebreide literatuuropgave, een
concordantie met verwijzingen naar eventuele parallelteksten in andere handschriften,
maar ook een register van opschriften en incipits. Afsluitend wordt een samenvatting
in het Duits gegeven.
Ook al zijn de auteurs minutieus te
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werk gegaan, door een ‘betreurenswaardige vergissing’ bij de productie van het
Hartebok zijn 231 superscripte tekenles in de editie weggevallen. In de inleiding,
vgl. bv. p. 23, en bij de verantwoording van de editie, vgl. p.42, worden deze wel
genoemd. Hierbij gaat het om een teken dat de kopiist dikwijls boven de klinkers
a,e,o en u zet. Inmiddels is bekend gemaakt dat er echter een inlegkatern waarop de
verkeerd afgedrukte woorden staan aangegeven, op verzoek verkrijgbaar zijn bij
Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, NL-1200 BS Hilversum, tel. 035-6859856, e-mail
bestel@verloren.nl.
De opmerking in het Woord vooraf dat de voortreffelijke uitgave die ons hier
gepresenteerd wordt, op het verlanglijstje van de projectcommissie van de reeks
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden stond, is mij niet helemaal
duidelijk. Het gaat toch om teksten die in het Nederduits zijn geschreven. Wel is
bekend dat dit verzamelhandschrift o.a. twee lange uit het Nederlands vertaalde
teksten bevat (Van Namelos unde Valentyn en Van deme holte des hilligen krutzes).
Of de overige teksten op Nederlandse bronnen teruggaan of misschien in Brugge of
in Duitsland in een Nederduits dialect werden geschreven, is niet met zekerheid te
zeggen. Dientengevolge blijft de vraag, of deze uitgave eigenlijk wel in deze reeks
thuishoort. Desondanks is er een editie op de markt gekomen die voor het onderzoek
op het vlak van de mediëvistiek zeer waardevol en van groot belang is.
Mirjam Gabriel-Kamminga

Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in
Nederlandse pornografische romans 1670-1700. Uitgeverij Vantilt.
Nijmegen 2002. 416 pagina's, register, ill. ISBN 90-75697-80-5. Prijs: €
25,-; pocket-editie € 20,-.
Er zijn van die vragen waar - Nederlandse? - literatuurhistorici een beetje bang voor
lijken. De geschiedenis van de vroegmoderne roman in de Lage Landen hoort daar
zeker toe. Een van de problemen ligt in de massa fictionele prozateksten die al op
de markt was voordat in de achttiende eeuw de zogenaamde ‘zedekundige’ romans
verschenen. Dat ze er waren is al curieus: in de klassieke poetica ontbreekt de roman
immers nagenoeg en bijgevolg was er binnen de renaissancistische kaders voor de
auteurs weinig eer aan te behalen. Opvallend is ook dat het morele gehalte van de
verhalen vaak niet hoog is (of lijkt), waardoor de beschavende functie van literatuur
er hevig onder druk staat. Zeventiende-eeuwse moralisten keurden romans dan ook
graag af, een kritiek die door de literatuurgeschiedenis lange tijd werd overgenomen.
En hoewel sinds de late jaren '70 van de vorige eeuw literatuurhistorici als Buijnsters,
Van den Berg, Pol en het duo Grootes/Jansen geprobeerd hebben het onderwerp
opnieuw te benaderen, hebben hun aanzetten weinig vervolg gekregen - behalve dat
we mede dankzij hen over beter bibliografisch materiaal beschikken. Maar dat heeft
vooral goed zichtbaar gemaakt over welke chaos aan teksten het gaat.
Gegeven deze situatie heeft Inger Leemans er verstandig aan gedaan zich

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

84
voor haar proefschrift niet te begeven in een genre-theoretisch labyrint. Ze
karakteriseert het huidige onderzoek naar het zeventiende-eeuwse Nederlandse
fictionele proza treffend als een ‘touwtrekwedstrijd tussen de verschillende
historiografische benaderingen’ (p. 40) met als inzet de etiketten heroïsch-galant,
scabreus-picaresk, pastoraal en ‘nouveau’. Niet alleen is er literair-theoretisch te
weinig duidelijkheid over de vraag of er in de zeventiende eeuw wel een Nederlandse
romantraditie was, bovendien moet die kwestie ook sociaal-historisch benaderd
worden, is haar stelling. Ze kiest daarom als uitgangspunt de thematiek en doet in
Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische
romans 1670-1700 een uitdagende poging om een tiental (waarschijnlijk)
niet-vertaalde Nederlandse romans tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in
de Republiek te plaatsen. Met deze aanpak komen zowel literair-historische vragen
als de inbedding in maatschappelijke omstandigheden aan de orde.
Leemans is zich ervan bewust dat ze met ‘pornografie’ meteen een nieuw probleem
binnenhaalt: wat werd daaronder verstaan? Ze lost die kwestie pragmatisch op, zoals
ze ook voor de term roman doet. Valt heel veel fictioneel proza bij haar onder die
laatste noemer, zo is alles wat zonder expliciet moralistische inslag openlijk over
sex en zinnenprikkelende erotiek handelt pornografie. Het gaat Leemans niet zozeer
om nauwkeurige maatgeving bij definities, maar om de werkbaarheid van het corpus
dat ze ermee kan creëren. De groep van tien titels die libertijnser is dan de rest, is
niet zo groot, en zal gezien Leemans' intensieve speurtocht naar materiaal ook niet
veel groter worden. Des te interessanter zijn de speculaties waartoe de belevenissen
van de hoofdpersonen - meest hoeren (bijv. De openhertige juffrouw, 'T Amsterdamsch
hoerdom), schelmen (De doorluchtige daden van Jan Stront, Louwtje van
Zevenhuizen, De twee fortuynskinderen) of gesjeesde studenten (De Leidsche
straatschender) - aanleiding geven.
Kort gezegd beschrijven de teksten doorgaans de losbandige levensloop van
burgers-in-de-marge: schalkse stedelingen die liegen en bedriegen en alles aangrijpen
om wellustig te genieten van eten, poep- en pies-jolijt en seks. En ook al worden ze
af en toe even gestraft, ze volharden in hun levenswijze tot in de dood. Leemans stelt
dat de lezer zo wordt geconfronteerd met de huichelachtigheid van zijn bestaan en
het fiasco van zijn burgerlijke normen. Hij ziet daardoor in dat de romanwereld te
prefereren valt boven de zijne. Ze bestempelt de romans als een
onafhankelijkheidsverklaring van de idealistische literatuur, zonder moralistische
boodschap of noties als poëtische gerechtigheid (o.m. p. 100-102, 125). Op deze
stelling valt wel wat af te dingen. Zo is het maar de vraag of men wel wilde
sympathiseren met bijvoorbeeld messentrekker Louwtje van Zevenhuizen of de twee
fortuinskinderen, de rasbedriegers Kleyn Klaesje en Michiel van Toorenvliet. Ik kan
me niet goed voorstellen dat hun ongebreidelde egoïsme eigenlijk aangeprezen wordt.
Zal de lezer niet concluderen dat dergelijke schelmen geen rustig leven verdienen
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en het dus ook niet krijgen? Zo bezien is er wél sprake van poëtische gerechtigheid
en worden burgerlijke waarden impliciet bevestigd.
Ook een ander argument voor de antiidealistische boodschap, de mate van
realistisch taalgebruik, vind ik niet zo overtuigend. Inderdaad staat het taalgebruik
in de teksten dichter bij de spreektaal dan in tragedies of geschiedschrijving, maar
voor de herhaalde bewering dat de auteurs bewust wilden aansluiten bij de
‘natuurlijke’ spreektaal (o.m. p. 71-72, 99, 171) voert Leemans geen bewijzen aan.
En hoe moet dit gerijmd worden met de demonstratie van kunstmatigheid bij uitstek,
de eindeloze humoristische stroom van scabreuze en erotische metaforen en
uitdrukkingen?
Als argument tegen de onafhankelijkheidsverklaring in deze literatuur, zou ook
ingebracht kunnen worden dat het corpus niet homogeen is en dat in hooguit de helft
van de boeken pornografie een dominante rol speelt. Dan lijkt het dus nogal mee te
vallen met de impact van die radicale ideeën. Maar wie zo redeneert, marginaliseert
teveel, zoals Leemans overtuigend laat zien. Ze weidt uitvoerig uit over de kans die
deze literatuur de lezer bood om in verzet te gaan tegen de gangbare maatschappelijke
normen en te kiezen voor eigen genot.
Zo belanden we in het tijdperk van de radicale Verlichting, bekend uit de studies
van o.a. Margaret Jacob en Jonathan Israel: in vervolg op de denkbeelden van
Descartes rijst in de Republiek tussen 1650 en 1700 o.m. bij monde van Spinoza
verzet tegen de christelijke moraal en het leiderschap van de kerk. De radicalen willen
een bevrijding van de hooggestemde idealen en pleiten voor erkenning van het reële
bestaan van de aardse mens, bijvoorbeeld inzake seksualiteit. Tegen deze achtergrond
blijkt de kracht van Leemans' corpus, hoe klein het ook is. Was het bijvoorbeeld
enkel aan de Amsterdamse uitgever Timotheus ten Hoorn te danken dat er in de
Republiek al zo vroeg zoveel oorspronkelijke porno verscheen? Na zijn dood stopt
de pornoproductie, maar dat kan ook liggen aan het feit dat na 1700 de radicale
Verlichting in het algemeen wegebde. Ging de geestelijke vrijheid tussen 1670 en
1700 zo ver dat een verder weinig openlijke radicalist als Pieter Elzevier het aandurfde
om anoniem zijn Jan Stront te publiceren? En als Elzevier inderdaad de auteur was,
wat Leemans aannemelijk maakt, betekent dat dan dat er nog (veel?) meer waren
zoals hij, die heimelijk op een kans gewacht hadden? Verklaart dat het verkoopsucces
van deze boeken en ontmoeten we hier dus inderdaad lezers die walgden van de
verpreutsing van het Frans-classicisme?
In het vuur van haar betoog verbindt Leemans al deze vragen met ‘de infrastructuur
van een tegendraadse wereld’, zoals de titel van het laatste hoofdstuk luidt. Dat maakt
het proefschrift wel zo aantrekkelijk - het genre is tenslotte bedoeld als verdediging
van stellingen! Het daagt ook uit tot nieuwe hypothesen. Kozen zeventiende-eeuwse
lezers bijvoorbeeld wel tussen soorten literatuur, of konden ook zij omnivoor zijn?
En: hoe zwaar woog voor de auteurs de vrijheid van vorm boven de
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beperkingen van de poëzie? Het wordt hoog tijd de vroegmoderne roman serieus te
nemen.
Lia van Gemert

A. Hanou, Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen
(Uitgeverij Vantilt) 2002. 288 blz. ISBN 9075697627, € 22,50
Deze bundel eerder verschenen artikelen van André Hanou valt te zien als een
kruistocht tegen een ieder die meent dat de Nederlandse literatoren uit het tijdperk
der verlichting een stelletje slaperige pruikekoppen waren. Als vanouds komen we
bij de Nijmeegse hoogleraar historische letterkunde (deze bundel bevat ook zijn
oratie uit 2001) weer tegendraadse figuren als Johannes Kinker, Jacob Campo
Weyerman en Gerrit Paape tegen. En ook curieuze verschijnselen als de jojo en de
Janus worden de kijkertjes thuis hier in herhaling aangeboden. Hanou schrijft erover
met het van hem bekende enthousiasme, op basis van een grote eruditie en
belezenheid, geschraagd door gedegen onderzoek. Het gaat hem daarbij om
‘verkenningen die een glimp laten zien van een wereld’, een wereld die ‘vol vrijheid,
levenslust en ondernemingszin was’. In de visie van Hanou was de literator van de
vaderlandse Verlichting meer dan een moraliserende slaapkop. Hij kon ook een
politiek dier zijn, met een voorkeur voor het satirische en burleske. Daar heeft Hanou
volkomen gelijk in, en het is handig dat deze verspreide artikelen nu in één band
beschikbaar zijn voor ieder die dit nog eens bevestigd wil zien.
Wel moet worden vastgesteld dat er het een en ander is gebeurd sinds het midden
van de jaren '80, toen de eerste hier herdrukte beschouwingen verschenen. Het lijkt
erop dat Hanou zich al in een vroeg stadium zo diep in zijn loopgraaf heeft ingegraven,
dat het einde van de oorlog hem ontgaan is. Van tal van interessante studies van de
laatste tien, vijftien jaar is in deze bundel geen spoor terug te vinden. Daarom heeft
zijn betoog, hoe enthousiasmerend ook, soms wel iets van trappen tegen een dood
paard. Inderdaad stelde een aantal door de overheid aangestuurde idioten onlangs
voor, de term ‘pruikentijd’ weer in school- en examenprogramma's te introduceren.
Maar elke serieuze onderzoeker zal inmiddels wel met Hanou van mening zijn dat
er in de achttiende eeuw niet alleen maar slaperige dominees en ouderlingen
rondliepen. Aan de andere kant moet toch ook gezegd worden dat Hanou en de zijnen
de Verlichting in Nederland vaak wel erg speels, kritisch en revolutionair voorstellen.
Het is toch niet geheel toevallig dat ze altijd maar weer met die paar usual suspects
Kinker, Weyerman en Paape komen aandragen. Ook blijft het een beetje vervelend
dat de enige werkelijk grote figuur naast Kinker, Bilderdijk, nu juist alles behalve
een verlicht auteur was. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk om Hanou's
enthousiasme voor de geschriften van zijn lievelingsschrijvers te delen. De auteur
blijft in zijn artikelen optreden als een soort literair-historische Wammes Waggel,
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die voortdurend ‘Enigjes! Enigjes!’ roept. Vaak heeft hij gelijk. Maar zo ongelooflijk
leuk, origineel en interessant zijn schrijvers als Weyerman en Paape nu ook weer
niet. Jazeker, wel in vergelijking met de rest van Nederland. Maar daarmee zou je
impliciet weer toegeven dat de Verlichting als geheel in Nederland niet zoveel
voorstelde. Hier ligt een probleem dat Hanou gewoonlijk omzeilt.
Een ander probleem is dat van het ‘gat’ in de Verlichting. Hanou gaat uit van een
‘lange’ eeuw der Verlichting: de periode 1670-1830. Met deze ruim anderhalve eeuw
in gedachten kan hij bijvoorbeeld Cornelis de Bruijn (1652-1726) beschrijven als
een grensgeval. Maar tussen de geboortedatum van De Bruijn en die van Johannes
Kinker (1764-1845) gaapt een gat van meer dan een eeuw. Zelfs Weyerman
(1677-1747) was al een halve eeuw dood toen Kinker pas goed op gang begon te
komen. Zo'n gat van minstens een halve eeuw vinden we in talloze Nederlandse
publicaties: men presenteert vooral voorlopers tussen pakweg 1680 en 1730, en
nalopers tussen pakweg 1780 en 1830. Maar wat gebeurde er in de tussentijd, de tijd
waarin je de ‘eigenlijke’ achttiende eeuw zou zoeken? Hebben we het eigenlijk niet
over twee totaal verschillende tijdperken en twee totaal verschillende soorten
Verlichting? Dit zijn vragen van een type waar Hanou niet zo van houdt. Hij
waarschuwt in zijn voorwoord dan ook dat de lezer in deze bundel geen fundamentele
overzichtsartikelen zal vinden over, ‘bijvoorbeeld, de twee wereldbeschouwingen,
de drie soorten tijdschriften, de vier varianten van sociabiliteit tijdens de Verlichting’.
Natuurlijk staat de auteur volkomen in zijn recht wanneer hij interessante vragen
afdoet met een ‘Ik laat deze beker thans aan mij voorbijgaan’ (p. 141). Maar stel dat
er over tweehonderd jaar nog cultuurhistorici bestaan, en dat zo iemand in het jaar
2200 deze bundel leest, op zoek naar de mentaliteit van ons huidige tijdperk. Hij of
zij zal dan moeten constateren dat hier vrijwel elke theoretische vraag uit de weg
wordt gegaan, net als elke werkelijke discussie. Tevens zal onze cultuurhistoricus
opmerken dat Hanou's collega's Kloek en Mijnhardt, auteurs van talloze studies die
culmineerden in een overzichtswerk, hier vertegenwoordigd zijn met niet meer dan
hun dissertatie en een artikeltje, alles uit de jaren 1985-1988. Frappant is ook dat in
een literatuuropgave van honderden titels slechts een handvol betrekking heeft op
niet-Nederlandstalige studies. Mauzi's L'idee du bonheur, inmiddels meer dan 40
jaar oud, behoort tot de zeer weinige geciteerde publicaties die over de grenzen van
onze gezellige moerasdelta heen kijken. In verband daarmee noteert men in 2200
dan ongetwijfeld ook, dat een op zichzelf aardig artikel over gedragscodes in de
schouwburg geen enkele verwijzing bevat naar het belangrijke onderzoek dat hiernaar
de afgelopen tientallen jaren door Franse en Amerikaanse onderzoekers is gedaan.
De conclusie zal in het jaar 2200 snel getrokken zijn: ‘Wat een weinig verlichte,
kritische of kosmopolitische pruikekoppen waren dat, die letterkundigen rond 2000!
Wat een verschil met breed
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en internationaal georiënteerde, in nieuwe theorievorming geïnteresseerde auteurs
als Rhijnvis Feith en Hieronymus van Alphen! Wat zou er tussen 1800 en 2000
gebeurd zijn in Nederland?’
Gert-Jan Johannes

Klikspaan, Studentenschetsen. Studie-uitgave, verzorgd door A. Kets, M.
Lenders en O. Praamstra. 2 Delen (deel 1: teksten, deel 2: commentaar).
880 + 683 pp. Den Haag 2002. Monumenta Literaria Neerlandica XIII,
1-2. ISBN: 90-76832-06-4. Prijs: € 95.Dit boek lijkt alleen qua omvang een historisch-kritische uitgave, het is uitdrukkelijk
een studie-uitgave. Niet de tekstontwikkeling, maar (één versie van) de tekst zelf
staat centraal. Een studie-uitgave is namelijk in eerste instantie bestemd voor een
breed publiek dat zich met het betreffende werk wil bezighouden en kennis wil nemen
van de informatie erover die in vakliteratuur besloten ligt. Zo'n uitgave bevat minimaal
een goede leestekst, een editieverantwoording en een lijst van correcties ten opzichte
van de basistekst, zonodig een verantwoording van de gekozen volgorde van de
werken, een uitvoerig commentaar (met bijvoorbeeld toelichting bij de
tekstgeschiedenis, de overlevering, de receptie, een poëticale analyse, een studie van
de bronnen, structuuranalyses, interpretaties, annotaties), en verder een geselecteerde,
becommentarieerde bibliografie en omvangrijke registers (vgl. Mathijsen, Naar de
letter; handboek editiewetenschap). De onderhavige uitgave voldoet op werkelijk
indrukwekkende wijze aan de eisen van het genre; ‘natuurlijk’, kan men erbij zeggen,
waar het gaat om een uitgave van het Constantijn Huygens Instituut, dat een grote
naam heeft op editiegebied.
Het tekstdeel bevat alle Studenten-typen, het hele Studentenleven en alle Studenten
en hun bijloop, inclusief illustraties, ophelderingen, in- en uitleidingen, bovendien
reproducties van de omslagen van alle afleveringen waarin ze in eerste instantie
verschenen, en een versie van Bijloop II, ‘Wuftheid’, met een Nederlandse vertaling
van de (omvangrijke) Franse passages.
Het commentaardeel beantwoordt waarschijnlijk alle vragen die de
Studentenschetsen kunnen oproepen bij de hedendaagse lezer. De
publicatiegeschiedenis wordt uitvoerig en duidelijk geschetst tot en met de laatste
druk die verscheen tijdens Kneppelhouts leven (1814-1885). De editorische
verantwoording is klip, klaar en volledig. In de basistekst zijn - het kan niet genoeg
geprezen worden - zo weinig mogelijk wijzigingen aangebracht, en de weinige
correcties die nodig bleken, zijn allemaal met bronvermelding verantwoord; bovendien
is er een lijst van koppeltekens die in deze uitgave samenvallen met een
woordafbreking. Een en ander maakt het wie daar behoefte aan zou hebben mogelijk
de ongezuiverde basistekst te reconstrueren. Het is typerend voor de editorische
soberheid én helderheid van deze uitgave dat de tekstverantwoording in al zijn
volledigheid met negen pagina's
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bijna het kleinste onderdeel is (afgezien van het voorwoord, de fotoverantwoording
en de inhoudsopgave). Niet minder kenmerkend voor deze studieuitgave is dat de
opgave van de geraadpleegde bronnen maar liefst 34 pagina's beslaat, en het register
van namen en titels 36 pagina's.
Centraal staat de volledige tekst van de Studentenschetsen (745 bladzijden); dus
is veel werk gemaakt van de annotaties, die 528 pagina's beslaan. Hoewel ik niet
alles heb doorgenomen, kan ik zeggen dat de informatie in de annotaties
ontzagwekkend is. Deze rijkdom is voortgevloeid uit het voornemen van de editeurs
om aan te geven hoe betrouwbaar de beelden zijn die Kneppelhout geeft van het
Leidse (studenten)leven van midden negentiende eeuw. ‘Daartoe zijn de plaatsen
waar hij lijkt te refereren aan de realiteit, zoveel mogelijk getoetst aan andere bronnen’
(dl. 2: 17).En dat zijn er veel want de Studentenschetsen behoren tot het genre van
de literaire fysiologie, waarover in de inleiding van het commentaardeel wordt
uitgeweid. In die inleiding wordt tevens ingegaan op Kneppelhouts idealisme (de
term is van Potgieter): hij beperkte zich ‘niet tot een nauwgezette weergave van de
werkelijkheid, maar liet [...] die vergezeld gaan van kritische en vaak ook
moraliserende beschouwingen’ (dl. 2: 9). De vraag of Kneppelhouts denkbeelden
overeenstemmen met die van anderen, blijft onbeantwoord (dat zou inderdaad de
editeurs te ver gevoerd hebben buiten de kaders van een studie-uitgave, maar een
stevige basis voor een onderzoek ernaar is er nu wel). De annotaties tonen echter
wel en overtuigend aan ‘dat de Studentenschetsen [...] een betrouwbare historische
bron’ zijn (dl. 2: 17). Een uitbundige bijlage in dezen is de los bijgevoegde reproductie
van een plattegrond van Leiden anno 1850 (groot 80 x 53 cm). Ze illustreert de
werkelijkheidsbasis van de teksten, want iedere Leidenaar die Kneppelhout noemt,
wordt door de editeurs ten behoeve van de hedendaagse lezer letterlijk en figuurlijk
thuisgebracht.
Bij al deze zakelijkheid is het een genoegen dat de teksten geheel schoon worden
gepresenteerd (afgezien van een noodzakelijke regelnummering in de marge). Wie
wil, kan de annotaties ongelezen laten en zich concentreren op de literaire teksten,
die de Schetsen ook beogen te zijn, al heeft de commentaar daar weinig aandacht
voor. Het referentiële aspect heeft de voorrang. Wanneer de ‘klaplooper’ een gesprek
voert met student ‘Jan’ over cigaren van drie cent, gekocht bij Blaauw, versus cigaren
van één cent, gekocht bij Waalboer, en de strekking van de dialoog laat aan
duidelijkheid niets te wensen over, dan nog wordt er in annotaties uiteengezet dat
Blaauw tot in de tijd van Piet Paaltjens een favoriete sigarenboer was; bovendien
wordt aangegeven wat Blaauws voornaam was, zijn geboorte- en sterfjaar, het
toenmalig adres van zijn winkel, en welk huisnummer dat pand thans heeft; Waalboer
dito. Enerzijds is dit een voorbeeld van hoe er soms met een referentiële houwitser
geschoten wordt op luimige literaire muggetjes, anderzijds geeft het aan hoe grondig,
voortvarend de editeurs, niet voor één gat te vangen, hun

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

90
annotatietaak op zich genomen hebben en met verve hebben afgerond en
gepresenteerd.
Wat ik, als ik dat bij deze overvloed mag aanstippen, mis, naast een overzicht van
de Kneppelhout-Forschung - if any - is een verhandeling over de receptie- en
waarderingsgeschiedenis van de Schetsen na de dood van Kneppelhout. Wel wordt
uitgelegd dat deze bijzonder actueel waren (mede op grond daarvan is de eerste druk
als basistekst gekozen) en dat ze handelden over, en dus vooral te waarderen waren
door een uiterst select gezelschap, namelijk de ongeveer 500 studenten en 30
hoogleraren te Leiden medio negentiende eeuw, maar hoe de Schetsen later, na 1885,
(in) de literatuurgeschiedenis overleefden, hun canoniseringsgeschiedenis, wordt
niet behandeld (de editie-Van den Bergh e.a. (1998) van Hildebrands contemporaine
Camera obscura is in dit opzicht zo intrigerend). Deze uitgave, die de
Studentenschetsen bijzet in de gaanderij van monumenten van het literaire Nederlands,
maakt zondermeer nieuwsgierig naar een dergelijke, aanvullende studie. Wie daar
werk van wil maken, vrage zich af: hoe uit de schaduw van deze editie te treden.
Fabian R.W. Stolk

En gene schitterde op de rede. Over Kees Ouwens. Onder redactie van Hans
Groenewegen. Groningen: Historische Uitgeverij 2002. 372 pp., € 29,95.
Ouwens is in de mode, lijkt het. Zijn laatste bundels werden voor diverse grote
literaire prijzen genomineerd en met regelmaat staan in letterkundige tijdschriften
waarderende beschouwingen over zijn poëzie. Onlangs nog verscheen Alle gedichten
tot dusver, een verzamelbundel die zeer goed werd ontvangen. En nu is er dan En
gene schitterde op de rede, een verzameling artikelen en documenten, samengesteld
door Hans Groenewegen.
De bundel vormt onderdeel van de serie ‘Over poëtica en poëzie’ en Ouwens
bevindt zich daarmee in goed gezelschap: eerder werd in deze reeks al op gedegen
en toegankelijke wijze aandacht besteed aan het werk van Leopold, Kouwenaar,
Faverey en Lucebert. Dat Ouwens aan dat illustere rijtje is toegevoegd, mag opvallend
worden genoemd: sommige critici vinden zijn werk magistraal, maar anderen vinden
het te veeleisend en cerebraal. Een bundel als deze zou dan ook een goede gelegenheid
zijn om een einde te maken aan de dubbelzinnige status van Ouwens.
Om een ingang te vinden tot Ouwens' weerbarstige poëzie, beroepen de auteurs
van de diverse bijdragen zich vaak op andere oeuvres. ‘Niet eerder is het werk, de
persoonlijke mystiek van Ouwens van zo veel zijden tegelijk benaderd’, vermeldt
de flaptekst met enige trots. Die veelzijdigheid blijkt echter te hebben geleid tot een
hybri-
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dische verzameling teksten: leesbare en overtuigende artikelen staan naast associatieve
leesverslagen, die de lezer met veel vragen achterlaten. Meer dan eens lijkt de keus
voor een bepaalde invalshoek namelijk vooral te zijn gebaseerd op de gedachte dat
men vast bij andere ‘moeilijke’ schrijvers en denkers te rade moet gaan om deze
‘moeilijke’ dichter te doorgronden. Soms werpt zo'n benadering vruchten af, maar
andere keren is zij te weinig gemotiveerd.
De eerste bijdrage, ‘Oude chaos, nieuwe orde’ van Piet Gerbrandy, is een voorbeeld
van een geslaagder artikel. Gerbrandy geeft een thematische lezing van Ouwens'
poëzie en gebruikt daarbij de Griekse mythologie als leidraad. Narcissus, de nimf
Echo, het gevleugelde paard Pegasus, Oedipus - ze passeren allemaal de revue in
een inzichtelijk beschouwing.
Minder overtuigend is de bijdrage van Yra van Dijk. Deze tracht aannemelijk te
maken dat er parallellen zijn tussen de poëzie van Ouwens en de literatuurfilosofie
van Maurice Blanchot. Van Dijk weet interessante kwesties te berde te brengen over
de rol van het zelfverlies en de ‘Ander’ in Ouwens' poëzie, maar bij het toepassen
van Blanchots ideeën op de gedichten dreigt ze soms in algemeenheden te vervallen.
Zo gaat Van Dijk in op de betekenis van het ‘niets’: volgens Blanchot zijn taal en
literatuur onlosmakelijk verbonden met afwezigheid en het niets. Door iets te
benoemen met een woord, verwijst een spreker in feite naar het ontbreken van dat
iets, naar het gemis eraan, naar wat ervan over blijft als het er niet meer is - naar het
‘niets’, kortom.
Dit ‘niets’ brengt Van Dijk in verband met het zwijgen en het ‘wit’ in Ouwens'
poëzie: ‘Ouwens gebruikt die stilte tussen zijn woorden om over iets te spreken waar
per definitie niet over gesproken kan worden, en zo geeft hij zijn onvermogen een
scheppende kracht.’ (265) Ter illustratie citeert Van Dijk een gedicht uit Mythologieën,
een bundel waarin veel typografisch wit wordt ingezet, en zij vervolgt: ‘De woorden
komen op zichzelf te staan en krijgen gewicht. Net als in Ouwens' vorige bundels
moeten we hier niet dwars door de woorden naar hun betekenis gaan, maar bij de
werkelijkheid van de woorden zelf stil staan.’ (266) Zo'n observatie zegt echter niets
over de poëzie van Ouwens; ze had evengoed kunnen volgen op een citaat van
Armando, Deelder of Nachoem M. Wijnberg, dichters die eveneens veel wit in hun
gedichten gebruiken. Van Dijk weet, met andere woorden, niet altijd even aannemelijk
te maken waarom nu juist Ouwens' werk met Blanchot in verband moet worden
gebracht.
Waar Van Dijks invalshoek evenwel nog boeiende resultaten oplevert, daar is de
vergelijking die Hans Groenewegen maakt tussen de poëzie van Ouwens en die van
Hans Faverey, eenvoudigweg veel te gewild. Volgens Groenewegen ‘oriënteert’
Ouwens zich op het werk van Faverey - ook al een ‘moeilijke’ dichter - en verwerkt
de dichter ‘meer dan eens fragmenten’ uit Faverey's werk (272-273). De intertekstuele
relaties die Groenewegen aanwijst, zijn echter zelden overtuigend. Het citeren van
Faverey's bekende gedicht over communicatie ‘die in // zijn staart bijt en
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zijn staart- / angel recht door zijn kop slaat’, bijvoorbeeld, na een gedicht waarin
Ouwens de verhouding tussen het ‘ik’ en buitenwereld problematiseert, is wat al te
gemakkelijk. Ook beweert Groenewegen dat een formulering als ‘het verlorene’ of
‘de vergetene’ uit Afdankingen moet worden opgevat als een ‘knipoog naar Faverey's
titel Het ontbrokene’ (293). Maar waarom zouden die formuleringen niet evengoed
kunnen refereren aan Achterbergs ‘Het nameloze’, Ida Gerhardts ‘Het ontspringende’
of zelfs Bloems ‘De gelatene’? Zulke ‘verwijzingen’ naar Faverey zijn wel bijzonder
vergezocht.
Storend zijn overigens ook de onbegrijpelijke zinnen die Groenewegen bezigt.
Over Droom schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Zo lijkt een passage uit een terugblik het
voorbije leven een directe evaluatie van het Klem-project.’ (289) Elders staat er: ‘Als
een beek besluit in deze twijfel: de dingen voor zich zeggen genoeg als zij het oog
hun zichtbaarheid meedelen en doe er alstublieft het zwijgen toe om hen niet aan te
tasten, of, als ik ze zeg, worden de dingen zichtbaar.’ (297) Een laatste voorbeeld:
‘Waar de dingen met zichzelf samenvallen en daardoor onaantastbaar zijn voor blik
of woord, zijn zichzelf.’ (299) Als Groenewegen dan ook over een van Ouwens'
gedichten opmerkt: ‘Ik wens me vele komma's meer of alle komma's minder. Een
dubbel puntje had ook kunnen helpen’ (296), gaat dat wat mij betreft ook voor zijn
eigen schrijfstijl op.
Sommige bijdragen mogen dan misschien niet even geslaagd zijn, de bundel bevat
gelukkig ook prachtig nieuw materiaal. In de afdeling ‘Handschriften en documenten’
zijn fascinerende brieven opgenomen, waaruit Ouwens naar voren komt als een
gedreven dichter voor wie leven en werk samenvallen. Fragmenten uit zijn brieven
keren zelfs letterlijk terug in gedichten. Zo stuurt hij het volgende verkapte zelfportret
aan Jan E. Bouman: ‘Er zijn wat gemoedsaandoeningen af en toe, er is een glimp
van eigenheid nu en dan, soms een vermoeden van echtheid, een krachteloosheid
meestentijds. Ja, zo is de staat van zaken bij de lui die niets kunnen van nature dan
onbekwaam zijn.’ (131-132) Die regels roepen het gedicht ‘Retour de la Belgique’
uit Van de verliezer & de lichtbron in herinnering: ‘Getuige hem schaart dit,
landmassaontvouwing, onder de lui, machts- / verheffing, die niets kunnen, roem
van de gronden, dan onbekwaam // Zijn, horizoncirkelbeschrijving, van nature, [...]’.
En gene schitterde op de rede is door de grote verschillen tussen de aard en
kwaliteit van de diverse bijdragen een onevenwichtige verzameling geworden. Ook
de opname van dit bijzondere nieuwe materiaal kan niet verhullen dat de bundel het
aflegt tegen zijn voorgangers uit de reeks ‘Over poëtica en poëzie’. Dat is jammer,
want de intrigerende poëzie van Ouwens had haar plek in deze serie zeker verdiend.
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Periodiek
De achttiende eeuw loopt inmiddels een jaar achter: men is nu aangeland bij het
tweede nummer van de jaargang 2001, het wordt tijd voor een inhaalslag. Maar
inhoudelijk niets te klagen. Dit nummer, 33 (2001) 2, is een mooi themanummer
over zelfmoord, met onder andere artikelen over een pennenstrijd over kindermoord
en zelfmoord, de opvattingen over zelfmoord in de protestantse kerk in Nederland
en de ‘theatrale zelfmoord’: zelfmoord in toneelstukken.
In Bzzlletin 31 (2002) 281 staat Joost van den Vondel centraal. Tot een halve eeuw
geleden ‘morele standaard, maatschappelijk geweten en religieus oriëntatiepunt voor
vrijwel alle Nederlanders’, schrijft Marijke Spies, volgens ons wat te optimistisch
over het verleden. Als het niet goed gesteld is met de waardering van de Nederlandse
klassiekers, dan is daar in dit bijzonder aardige nummer van Bzzlletin in elk geval
weinig van te merken. Vondel als toneelschrijver, als dichter en satiricus, als
gelegenheids- en liefdesdichter, ze komen alle aan bod (met medewerking van onder
andere Huub Beurskens, Piet Gerbrandy, Rein Bloem).
De Gids 165 (2002) 5, 6, 7 is een driedubbelnummer. Driedubbel, dat valt nog
nauwelijks een tijdschrift te noemen. Een huis voor ons verleden is dan ook eigenlijk
een essaybundel, vermomd als aflevering van De Gids. In verschillende hoofdstukken
worden uiteenlopende aspecten van de Nederlandse maatschappij en geschiedenis
beschreven: van seks en emancipatie tot koloniën en God: dit is de virtuele gids voor
Nederland als museum (met medewerking van onder andere Christien Brinkgreve,
Thomas vonder Dunk, Tijs Goldschmidt, Gert Oostindie).
Per aflevering presenteert Hollands Maandblad zich zelfgenoegzamer: met dit
nummer 43 (2002) 650 is na een sombere periode vol oorlog en terrorisme ‘de tijd
van vooruitblikken aangebroken’. De wereld zal er nog van op horen, maar in dit
nummer staan weer verschillende goede gedichten en fraaie verhalen, voorwaar ook
enkele nieuwe auteurs. Compleet met enkele opiniërende stukken, lijkt Hollands
Maandblad op het ogenblik nog het meest op een ouderwets, echt literair tijdschrift.
Ook enkele recentere nummers zetten
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deze trend voort. Het zomernummer (44 (2002) 655) is zoweer een themanummer
over ‘lichaam’. Grunberg, Vroman, Heytze, Verbogt zijn bekende namen, maar dat
geldt niet voor Samira el Kandoussi en Janneke Donkerlo.
In Madoc 15 (2001) 4 viert de redactie het vijftienjarig bestaan van het tijdschrift.
Het is een themanummer over kleur in de middeleeuwen, met onder meer bijdragen
over kleur in middeleeuwse handschriften, ‘effen ridders en kleurige bomen’ en
middeleeuwse theorieën over de waarneming van kleuren. Geheel in stijl is het
tijdschrift - voor één keer - in kleur uitgegeven. Maar ook in grijs is Madoc steeds
de moeite waard, met toegankelijke artikelen over onderwerpen die niet alleen voor
vakgenoten, maar ook voor de geïnteresseerde leek interessant zijn.
Jaap van Moolenbroek laat in Madoc 16 (2002) 1 zien hoe magister Wessel Gansfort
ervoor zorgde dat hij ondanks zijn onorthodoxe ideeën uit handen van de inquisitie
bleef. Hij bracht zijn controversiële standpunten niet buiten de kringen van geletterden
en werd beschermd door de bisschop van Utrecht. Later werden zijn geschriften voor
katholieken officieel verboden verklaard. Nicole de Bree besteedt aandacht aan
Thomas Hoccleve, die als expsychiatrisch patiënt een verzameling literaire werken
schreef ‘met een postmodern tintje’, de Series. De Bree schrijft over de verbondenheid
van zonde, ziekte en gekte met de interpretatie van deze tekst en over Hoccleves
strategie om zijn publiek voor zich te winnen. Volgens Reinier Speelman beleeft de
belangstelling voor Dante's Divina Commedia een ware hausse, met drie nieuwe
Nederlandse vertalingen en een groot theaterspektakel dat op dit werk gebaseerd is.
Speelman gaat in op deze hausse, op de geschiedenis van Dante in Nederland en
vergelijkt de drie vertalingen. W.P. Gerritsen opent een nieuwe serie, ‘Monumentale
mediëvisten’ genaamd, waarvoor vier mediëvisten is gevraagd welk boek of welke
geleerde diepe indruk op hen heeft gemaakt. Gerritsen vertelt over Auerbachs Mimesis.
Ook een (wat late) reportage over Peter Greenaways tentoonstelling in het Groninger
Museum over de middeleeuwen in het noorden.
In het openingsartikel van Madoc 16 (2002) 2 verhaalt Ad Tervoort over het
Nederlandse studentenleven aan middeleeuwse Italiaanse universiteiten. In de
middeleeuwen maakte ongeveer een op de twintig Nederlandse studenten een
studiereis naar Italië, het land waar het universitaire leven het eerst tot volle bloei
kwam. Italiëgangers maakten nadien goede kans op een loopbaan binnen de kerk,
wereldlijke overheden, universitaire wereld of gezondheidszorg. Niet voor alle
studenten liep zo'n ‘iter italicum’ goed af: zo'n vijf procent overleefde de studietijd
niet, ten prooi gevallen aan bijvoorbeeld pest of syfillis. Hanno Wijsman vertelt
juichend over het heropende Museum Meermanno-Westreenianum, waar oude
handschriften en nieuwe media hand in hand gaan. Johan Hooge laat zien welke
functie de droomvisioenen in de Queeste van den Grale hebben: ze zijn de
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motor van een groot deel van het verhaal en plaatsen de gebeurtenissen in een religieus
perspectief. Droom en waarheid gaan samen in het verhaal, de dromen geven de
personages vingerwijzingen van hogerhand. Pascal Bertrand belicht de verandering
in beeldvorming (van kluizenaar tot beschermheilige) rond de heilige Antonius in
het Passionael.
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman 25 (2002) 2 bevat
artikelen over de nieuwsgaring van de achttiende-eeuwse dagboekschrijver Jan de
Boer (doorJeroen Blaak), de bijdrage van Pieter van Zuylen-van Nijevelt aan het
sentimentalistische discours (door Ulrike Sawicki), meiden en knechten in het dagboek
van Constantijn Huygens jr. (een niet erg doorwrocht stuk van Rudolf Dekker) en
over Justus van Effens onverwachte vertrek naar Brabant aan het eind van zijn leven
en de mogelijke verklaringen daarvoor (door W.R.D. van Oostrom).
In Ons erfdeel 45 (2002) 3 een artikel over A. Roland Holst van A.L. Sötemann.
Tot zover niets bijzonders. Dat de inmiddels overleden hoogleraar de prins der dichters
behandelde in de reeks ‘Dichters die nog maar namen lijken’ verbaast echter wel.
Sötemann constateert terecht dat Roland Holst de ene na de andere bloemlezing
uitgeknikkerd wordt, en dat zijn werk nauwelijks nog bestaat voor lezers. Voor het
overige een vertrouwd nummer, met veel taalpolitiek, degelijke recensies en een
brede onderwerpkeuze.
Passionate 9 (2002) 5 bevat een ‘minispecial’ over Fouad Laroui, met bijdragen van
Abdelkader Benali (interview), Toef Jaeger (over het proza) en Evelien Chayes (over
zijn dichtbundel). In het reguliere deel van dit nummer onder andere poëzie van
Ronald Ohlsen en Ruben van Gogh.
De poëziekrant is op het ogenblik wel een van de aardigste literaire tijdschriften.
Onverstoorbaar besteedt het aandacht aan de poëzie. In een en hetzelfde interview
kom je vragen tegen als ‘is je werk autobiografisch’ en ‘Vrouw dood en jazz lijken
wel je voornaamste preoccupaties te zijn - na de poëzie uiteraard’. Dat ‘uiteraard’
doet het hem: volkomen vanzelfsprekend is het belang dat interviewer Renaat Ramon
en dichter Adriaan de Roover aan hun marginale levensrechtvaardiging besteden. In
dit nummer (26 (2002) 3) ook aandacht voor Robert Anker, Gerard Reve en Ruben
van Gogh.
In nummer 26 (2002) 4 is (bloed)serieuze aandacht voor Anneke Brassinga, en
natuurlijk voor de alweer voorbije poëziezomer Watou. Een mooi persoonlijk
leesverslag over Jotie T'Hooft is het hoogtepunt van nummer 26 (2002) 5, waarin
ook Eddy van Vliet en Paul Bogaert aan de orde komen.
Queeste is ouderwets, degelijk en echt voor de die hards onder de mediëvisten. Maar
deze keer toch ook een artikel met een wat actueler aandoend onderwerp: ‘vrouwen
en mobiliteit in de Nederlanden’, onderzocht aan de hand van Mediolatijnse teksten
(door Katrien Heene). Verder in dit nummer, 9
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(2002) 1, een artikel van Herman Brinkman over de relatie tussen de auteursbiografie
van Jan Moritoen, een van de dichters van het Gruuthusehandschrift, en de aan hem
toegeschreven teksten. En Helmut Tervooren en Martina Klug beschrijven, editeren
en becommentariëren een tot nog toe onbekende liedcyclus uit het Gaesdonkse
verzamel-handschrift MS 37 die de sfeer ademt van de devotio moderna.
De Revisor 29 (2002) 2 is een ultrakort prozanummer vol verhalen van maximaal
500 woorden. De redactie wil het korte verhaal de aandacht geven die het verdient.
Het grootste deel is een bloemlezing uit de wereldliteratuur, maar er staat ook mooi
nieuw werk in van de redactielieden, en van Peter Drehmanns, Herman Franke (vooral
hij) en Maarten Biesheuvel (vooral leuk voor de liefhebber).
Nummer 29 (2002) 3 is weer een regulier nummer, en een vrijwel voorbeeldige
aflevering van wat een literair tijdschrift zou kunnen zijn, of: lang geweest is. Een
artikel over Hermans over Céline, een scatologisch gedicht van Atte Jongstra, een
prozadebuut (jawel): Paul Dijstelberge, poëzie uit Zuid-Afrika en Korea, en zelfs
een poëziedebuut: Lodwijk van Oord dat de sporen van de invloed van redacteur Ilja
Leonard Pfeijffer draagt.
In TNTL 118 (2002) 2 heeft de redactie zoals meestal gezorgd voor een evenwichtige
spreiding van letterkundige artikelen over de verschillende periodes. Erwin Huizenga
richt zich op een deeloverlevering van Cyrurgie, een tekst van de beroemdste Vlaamse
chirurg uit de veertiende eeuw. Hij laat zien wat de vele veranderingen die in de tekst
zijn aangebracht zeggen over de compilator ervan. I. Decloedt schrijft over de
contacten van Frederik van Eeden met Oostenrijk en de Oostenrijkse literatuur op
basis van de helaas slechts fragmentarisch overgeleverde correspondentie van Van
Eeden met Oostenrijkse auteurs. Jos Houtsma vergelijkt ‘het lied van de boerman’
in de Boere-Klucht (1612) van Samuel Coster met de vier oudst bekende Nederlandse
parallelteksten. TNTL gaat met haar tijd mee en heeft boekbeoordelingen en
signalementen nu ook op het web staan.
In TNTL 118 (2002) 3 gaat de aandacht uit naar enkele klassiekers, in artikelen over
‘erosie in Nooit meer slapen’ (door Jeroen Paalvast), de thematische structuur van
Couperus' roman Metamorfoze (door P. Kralt) en een Latijnse liturgische bron voor
het Egidiuslied (door Gertjan Postma); daarnaast schrijft A.M. Duinhoven in een
taalkundig artikel over enkele soorten negaties. Spannend is de discussie tussen Erik
Spinoy en Thomas Vaessens over de interpretatie van Nijhoff en Van Ostaijen,
waarbij de heren recht tegenover elkaar gaan staan. Leuk en zinnig, dit soort discussies
zou vaker in de vakbladen gevoerd moeten worden.
De Vestddijkkroniek blijft bewondering afdwingen voor de vasthoudendheid
waarmee men uithoeken van gebaande paden blijft zoeken. Aflevering (2002) 99 is
een themanummer over Forum, dat wil zeggen een gedeeltelijke verzameling van
de voordrachten van het Forum-
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symposium dat vorig jaar werd gehouden. Het nummer wordt uitgevuld - zo
presenteert de redactie het min of meer zelf - met artikelen van René Marres (over
de Menno ter Braak-biografie van Léon Hanssen) en Emanuel Overbeeke, over
Vestdijk als muziekcriticus.
In Vooys 20 (2002) 1 vertelt Frits van Oostrom over zijn ervaringen als
Universiteitshoogleraar in Utrecht, en dat zal hij deze jaargang blijven doen. Men
kan er in lezen welke indruk Fay Lovsky op hem heeft gemaakt. Het is een interessant
nummer, onder andere over Nabokov (de ondertitel ‘De roman Pnin ontmaskerd’ is
wat sensatiezoekerig, het artikel is goed), en ook heeft Vooys het getroffen met de
bijdrage van Jef Rademakers over Gerard Reve.
Yang is een postmodern tijdschrift - in de goede zin van het woord dat men niet bang
is voor extremen, noch voor grenzen. Een cultural studies-benadering van taalgebruik
in het Derde Rijk staat naast ‘Hit Me’, een privé popkroniek van Bart Meuleman,
die als writerin-residence mag doen waar hij zin in heeft. In dit nummer 39 (2002)
1 is aandacht voor de anti-globaliseringsbeweging, maar er blijft ruimte voor de
poëzie van Arjen Duinker. Yang 39 (2002) 2 is, jawel, een themanummer over
experiment en engagement in de jaren zestig. Misschien wel vooral over de erfenis
van de jaren zestig, veel essays behandelen eerder cultuurgeschiedenis en
theorievorming dan de periode zelf. Veel ideologiekritiek en alweer cultural studies
(met onderwerpen als feminisme, Godard, Planet of the Apes, Normail Mailer).
Het oorspronkelijk Vlaamse Zacht Lawijd 2 (2002) 1 - vernoemd naar een
dichtregel van Richard Minne - heeft versterking gekregen vanuit Den Haag, de
kringen rondom het Letterkundig Museum. Het is daar niet vlotter of toegankelijker
van geworden. Het blad is een toevluchtsoord voor een ouderwets documentaire
benadering van literatuurgeschiedschrijving. Met onderwerpen als Van de Woestijne,
Jan Greshoff, Ter Braak, De Gemeenschap staat het niet in de voorhoede van de
literatuurgeschiedschrijving, maar voor de neerlandistiek is het een combinatie om
in de gaten te houden.
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Mededelingen
Afscheid van Riet Schenkeveld-van der Dussen
Met ingang van deze achtste jaargang is Riet Schenkeveld-van der Dussen uit de
redactie getreden. Uitgeverij Van Gorcum en de redactie danken haar voor het
belangrijke werk dat zij voor het tijdschrift heeft gedaan.

‘In de boeken, met de geest’
Ter gelegenheid van het vertrek van Schenkeveld-van der Dussen als hoogleraar
vroegmoderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Utrecht op 31 oktober 2002
verscheen een fraaie bundeling van haar veelzijdige werk, voorzien van een
bibliografie en een inleiding. In dit boek staan artikelen die eerder zijn verschenen
in De nieuwe taalgids en Nederlandse Letterkunde en ‘klassiek’ zijn geworden. In
de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over
vroegmoderne Nederlandse literatuur, uitgegeven bij haar afscheid als hoogleraar
van de Universiteit Utrecht op 31 oktober 2002. Met een bibliografie van het werk.
Verzameld en ingeleid door A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees
en E. Stronks. Amsterdam: Amsterdam University Press 2002; 312 bladzijden. ISBN
90 5356 599 x.

Knuvelder
Iedere neerlandicus die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw is schoolgegaan,
heeft het literair-historisch werk van Gerard Knuvelder bestudeerd. Over hem schreef
Andre L.S. Kersten een biografie die bij alleen bij de auteur is te verkrijgen:
Hartertseweg 365, 6533 GD Nijmegen, tel. 024 3560048.

W.F. Hermans
Op initiatief van het Willen Frederik Hermans Instituut te Den Haag en ter gelegenheid
van de opvoering van de theaterproductie Een heilige van de horlogerie in Literair
Theater Bandoul schreef Elly Kamp een essay onder de titel Machines en een fatale
vrouw. Een heilige van de horlogerie in de kritiek. Exemplaren zijn te bestellen bij
Branoul Literair Theater, Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag - theater@branoul.nl.
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Cyriel Buysse Genootschap
‘De achttiende aflevering van de Mededelingen van het Cyriel Buesse Genootschap
laat alweer zien dat speurwerk in archieven interessante verrassingen kan opleveren
en dat het bekijken van een “oude” schrijver met nieuwe methodes en met jonge
ogen steeds weer mogelijk is.’ Wie zich geënthousiasmeerd weet door deze
openingszin uit de Inleiding van de Buysse-Mededelingen XVIII (Gent 2002. ISSN
0772-1455), kan een exemplaar beschrijven bij de redactie, p/a A.M. Musschoot,
Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 te Gent. Het bevat onder andere opstellen
van Leen Maes (‘“Joa, 't en 'n oardig land, Amerika”; een imagologische benadering
van Amerika door de literaire realiteit van Cyriel Buysse) en Anne Marie Musschoot
(‘De zakelijke verankering van Cyriel Buysse in Nevele’).

Het Bilderdijk-Museum
Ook de Bilderdijk-studie boekt vooruitgang. De redactie nam, ietwat verlaat
weliswaar, met vreugde kennis van het mededelingenblad van Het Bilderdijk-Museum
jaargang 18 (2001), waarin beschouwingen staan van H. Krop (‘Stuurloos tussen
Socrates en Newton; de Nederlandse wijsbegeerte in Bilderdijk's jeugd’), W.J.
Hanegraaf (‘Westerse esoterie en de eeuw van de rede’) en Peter van Rooden
(‘Bilderdijk en het moderne onderzoek naar godsdienst’).

Uitgaven van het Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse
Letterkunde
Kort na elkaar verschenen twee cahiers van het Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde, die beide te bestellen zijn bij de Facultés universitaires
Saint-Louis, Kruidtuinlaan 41, 1000 Brussel. Het eerste cahier (nr. 21) bevat een
studie van W.L. Braekman die handelt over Leven en werk van de Gentse rederijker
Jacobus Hije (1667-1749). Het tweede (nr. 22) werd geschreven door Jozef
Huyghebaert en draagt de titel Van spiegels en uilen. Facetten van het 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse literaire leven.
BP
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[2003/2]
Stand van Zaken
Verspreid verzameld. Rederijkersteksten in vroegmoderne
verzamelhandschriften
Nelleke Moser
Gedurende de zestiende en zeventiende eeuw besteedden diverse liefhebbers van de
rederijkerskunst hun vrije tijd aan het noteren van toneelstukken, refreinen en ander
rederijkerswerk.1 Dankzij hun verzameldrift beschikken wij nu over een schat aan
informatie met betrekking tot de overlevering van rederijkersteksten en de smaak
van het vroegmoderne lezerspubliek, twee onderwerpen waarover nog weinig bekend
is. De overgeleverde handschriften geven die informatie echter niet gemakkelijk
prijs, enerzijds omdat ze nog niet systematisch ontsloten zijn, anderzijds omdat de
kopiisten van destijds natuurlijk geen rekening hielden met de vragen die hedendaagse
onderzoekers graag beantwoord zouden zien.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in het onderzoek
naar verzamelhandschriften met rederijkersteksten. Tevens worden de contouren
geschetst van het post-doconderzoek naar deze verzamelhandschriften dat de auteur
van deze bijdrage uitvoert binnen het zwaartepunt ‘Identiteit in samenspel. De
Nederlandse identiteit als resultante van religie, cultuur en kunst tussen 1400 en
1700’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In dat onderzoek worden de collecties
beschouwd als een middel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van literaire
smaak in de vroegmoderne tijd. Smaak wordt daarbij opgevat als een verschijnsel
dat zich binnen een groep ontwikkelt en de onderlinge verbondenheid van die groep
bevordert. De hypothese die aan het onderzoek ten grondslag ligt, luidt: de
verzamelhandschriften getuigen van een zelfstandig literair systeem dat - buiten
drukkers en uitgevers om - een niet-marktgerichte poëtica met een eigen canon in
stand hield.
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Aandacht voor verzamelhandschriften in de medioneerlandistiek
Het is niet nieuw om aandacht aan verzamelhandschriften te schenken. In de
medioneerlandistiek is reeds meer dan eens - en met succes - gepleit voor onderzoek
naar verzamelhandschriften. De eerste voorvechters waren Hogenelst en Van Anrooij,
die in 1991 in Dokumentaal een pleidooi hielden voor edities van
verzamelhandschriften, zowel uit de middeleeuwen als uit de rederijkersperiode.
Naar aanleiding hiervan is in de loop van de jaren negentig de nog steeds groeiende
reeks uitgaven van middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden op gang
gekomen, evenals een gestage stroom publicaties over het onderwerp.
Bij het verschijnen van de eerste uitgave in de reeks, het Geraardsbergse handschrift
(1994), werd een congres over de studie van middeleeuwse verzamelhandschriften
georganiseerd. In de bijbehorende congresbundel, die in 1996 verscheen, onderstreept
Wackers nog eens het belang van de studie naar verzamelhandschriften: in de eerste
plaats omdat er in de middeleeuwen veel teksten op deze manier werden overgeleverd
en in de tweede plaats omdat de studie van verzamelhandschriften niet alleen nieuw
licht zal werpen op de verzamelhandschriften zelf, maar ook op de daarin opgenomen
teksten. De context waarin een tekst is overgeleverd zegt iets over de functie van de
tekst voor een bepaald publiek. Bovendien waren teksten in de middeleeuwen geen
onaantastbare, autonome entiteiten, maar konden ze worden aangepast en geheel of
gedeeltelijk in andere teksten worden opgenomen. De onderzoeker zal dus altijd
verder moeten kijken dan de grenzen van de tekst, vooral ook omdat die grenzen niet
altijd duidelijk waarneembaar zijn.2 Wackers schetst drie aandachtspunten voor het
verzamelhandschriftenonderzoek: de totstandkoming van de collectie, de aard en
structuur van de collectie en de functie van de collectie. Pleij verdedigde het
verzamelhandschriftenonderzoek in 1997 met argumenten die lijken op die van
Wackers: de Middelnederlandse literatuur moet volgens hem gezien worden als een
hoeveelheid verzamelhandschriften, en niet als een hoeveelheid afzonderlijke teksten.3
De aandacht mag wat hem betreft verlegd worden van geïsoleerde, gecanoniseerde
teksten die om hun literaire verdiensten bestudeerd worden naar de overleveringsen
gebruikscontext van Middelnederlandse teksten in het algemeen, ook de minder
bekende en waardevol geachte.
Men was het dus al snel eens over het belang van het onderzoek, maar nog niet
over de te gebruiken terminologie. De editeurs binnen de reeks middeleeuwse
verzamelhandschriften uit de Nederlanden hanteerden aanvankelijk een tamelijk
ruime omschrijving van een verzamelhandschrift, namelijk ‘een codex die van meet
af aan als materiële eenheid bedoeld is en waarin ten minste twee teksten zijn
bijeengebracht’.4 Hiermee zouden verzamelhandschriften onderscheiden kunnen
worden van convoluten, die bestaan uit losse handschriften die pas in een later stadium
zijn samengebonden. Dit onderscheid kwam al snel ter discussie te staan. Er bleken
veel handschriften te zijn die zich niet bij een van de twee categorieën laten

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

103
indelen. Een verzamelhandschrift kan namelijk ook bestaan uit een combinatie van
delen die eerst afzonderlijk hebben gefunctioneerd.
In 1995 stelde Klein daarom de omschrijvingen meerteksthandschriften (een codex
met meerdere teksten) en enkelteksthandschriften (een codex met een enkele tekst)
voor.5 Een nadeel hiervan is dat louter het eindresultaat omschreven wordt: de
ontstaansgeschiedenis en samenstelling van een meerteksthandschrift komt niet in
de omschrijving tot uitdrukking. Bovendien gebruikt Klein op een gegeven ogenblik
vier termen die nauw samenhangen, en waarvan drie eigenlijk hetzelfde verschijnsel
aanduiden: convoluut (oftewel een samengestelde codex), meerteksthandschrift
(oftewel een afgeschreven convoluut), ‘normaal verzamelhandschrift’ (oftewel
meerteksthandschrift) en ‘bibliotheek-in-één-band’ (oftewel meerteksthandschrift).
Tevens merkt hij op dat meerteksthandschriften ook tot convoluut kunnen worden
samengebonden.6 Kienhorst besprak in de eerdergenoemde congresbundel uit 1996
het verzamelhandschrift als codicologische eenheid. Hij onderscheidt handschriften
die in één arbeidsgang vervaardigd zijn, handschriften die in fasen geschreven zijn
en handschriften die in fasen en delen tot stand gekomen zijn. Inhoudelijk gezien is
er volgens hem geen verschil tussen een verzamelhandschrift en een convoluut: beide
zijn het resultaat van de wens een specifieke collectie teksten te bezitten. Kienhorst
pleit daarom voor een materieel criterium om verzamelhandschriften te onderscheiden
van convoluten. Een verzamelhandschrift is volgens hem ‘een collectie teksten die
van meet af aan als één codex bedoeld is, hetzij in de vorm van een gebonden boek,
hetzij in de vorm van een losse bundel katernen’. Bovendien kan zo'n handschrift
‘in één arbeidsgang geschreven zijn, maar ook in fasen en/of delen tot stand zijn
gekomen en later nog eens zijn uitgebreid’, aldus Kienhorst.7 Deze omschrijving
maakt het echter nog steeds niet mogelijk om een benaming te vinden voor een
verzamelhandschrift dat in een later stadium is samengebonden met een tekst die
voorheen zelfstandig functioneerde. Eveneens in 1996 introduceerde Jansen-Sieben
een ander grensgeval, namelijk het begrip ‘verzameltekst’: ‘een composiet tekstgeheel,
al dan niet opzettelijk gevormd door groepering van oorspronkelijke teksten’.8 Hiervan
is sprake als teksten in een verzamelhandschrift tot één geheel versmelten, waarna
ze opnieuw, als ‘verzameltekst’, in een ander verzamelhandschrift kunnen worden
opgenomen. In 1998 was over de terminologiekwestie nog niet het laatste woord
gezegd, zoals blijkt uit de beschouwing die Schenkel ervan gaf in een speciaal nummer
van Queeste, dat verscheen naar aanleiding van een studiedag ter gelegenheid van
de vierde uitgave in de reeks middeleeuwse verzamelhandschriften, de
Comburgcollectie (1997).9
De recentste bijdrage aan de zoektocht naar adequate terminologie levert Kwakkel
in zijn dissertatie uit 2002. Hij biedt een oplossing door onderscheid te maken tussen
‘produktie-eenheden’ en ‘gebruikseenheden’. Onder het eerste verstaat hij ‘een groep
katernen die bij de produktie één materiële eenheid vormde: het gaat om katernen
die aantoonbaar in één gang werden afgeschreven, door één
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teksthand dan wel door verschillende kopiisten’.10 Aan een productie-eenheid kan
later nog tekst toegevoegd zijn, hetzij op blanco bladen (katernvulling), hetzij op
blanco bladen met toevoeging van nieuwe bladen of katernen (in dat geval spreekt
Kwakkel over een ‘productie-eenheid met groei’).11 Met de term ‘gebruikseenheid’
omschrijft Kwakkel de vorm waarin een productie-eenheid op een bepaald moment
functioneerde: zelfstandig of samengebonden met andere productie-eenheden. De
periode waarin één gebruikseenheid bestaat, noemt hij de gebruiksfase. Als de
gebruikseenheid verandert, bijvoorbeeld doordat er een nieuwe produktie-eenheid
wordt bijgebonden, breekt een nieuwe gebruiksfase aan.12 In dat laatste begrip schuilt
mijns inziens de winst van Kwakkels nieuwe aanpak: pas als duidelijk is over welke
gebruiksfase we spreken, is het mogelijk om de aard van een handschrift nader te
omschrijven. De complicerende beperking ‘van meet af aan’, zoals die in de
aanvankelijke omschrijving van ‘verzamelhandschrift’ voorkwam, is daarmee omzeild.
Van de reeds gevoerde discussies binnen het onderzoek naar middeleeuwse
verzamelhandschriften kan ook het onderzoek naar vroegmoderne
verzamelhandschriften profiteren, zoals uit het onderstaande moge blijken.

Verzamelhandschriften binnen het rederijkersonderzoek
Wat de rederijkersperiode betreft lijkt er geen pleidooi meer te hoeven worden
gehouden voor de bestudering van verzamelhandschriften. Er zijn diverse collecties
uitgegeven: kamercollecties zoals van ‘Trou moet blijcken’ uit Haarlem en ‘De Rode
Lelie’ uit Brouwershaven, autografen zoals van Cornelis Everaert en Eduard de Dene
en particuliere collecties zoals die van Jan van Stijevoort, Adriaen Wils en Jan de
Bruyne.13 Ook zijn er artikelen verschenen over de inhoud en ontstaanscontext van
een specifiek verzamelhandschrift, zoals over de collecties van Jan Michiels, Adriaen
Wils en Jan Sieuwertsz. Kolm.14
Toch gaat ook in het rederijkersonderzoek tot nu toe de aandacht primair uit naar
individuele teksten, een (gecanoniseerde) auteur of een literair-historische gebeurtenis,
zoals een wedstrijd of een censuurkwestie. Dat heb ik zelf ook gedaan: in mijn
proefschrift over de rederijkerspoëtica besprak ik uit verschillende collecties alleen
die refreinen en toneelstukken waarin rhetorica het thema vormde, zonder veel
rekening te houden met de overleveringsgeschiedenis en -context van die teksten.15
De versnippering van de informatie over verzamelhandschriften is tevens een
gevolg van het feit dat de bestaande repertoria en overzichten op genre-indelingen
zijn gebaseerd: het rederijkersdrama is in kaart gebracht door Hummelen, de refreinen
door Van Elslander, de refreinen in het zot door Coigneau, het tafelspel door Pikhaus
en rederijkersliederen door De Bruin, Oosterman en Strijbosch. In al deze overzichten
worden herhaaldelijk dezelfde handschriften vermeld, maar steeds wordt
(begrijpelijkerwijs) slechts een deel van hun inhoud belicht. Dit is
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vaak ook het geval in het repertorium dat wel uitgaat van de tekstdrager, de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. In de eerste plaats bevat deze vanwege de
tijdsafbakening niet alle rederijkershandschriften, in de tweede plaats is de informatie
over de inhoud van de handschriften vaak afhankelijk van het onderzoek dat er tot
nu toe naar verricht is.16 Zo kunnen in een beschrijving van een handschrift de liederen
of de refreinen van Anna Bijns wél expliciet vermeld en uitvoerig beschreven zijn,
terwijl anonieme of nog niet nader bestudeerde teksten in hetzelfde handschrift het
voorlopig moeten doen met een genreaanduiding.
Ik geef één voorbeeld om de verspreiding van de beschikbare gegevens te
illustreren. Van Elslander bespreekt in zijn dissertatie over het refrein in de
Nederlanden een verzameling uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (nr.
21661-21663), door hem aangeduid als handschrift S. De collectie bestaat uit dertig
bladen papier en bevat, aldus Van Elslander, een ‘spel van sinnen’ waarin een refrein
voorkomt (fol. 4v) en nog eens zes afzonderlijke refreinen, waarvan er twee door
Kalff gepubliceerd zijn in een artikel over zestiende-eeuwse onuitgegeven gedichten
van onder meer Coornhert en Spiegel. Hummelen vermeldt hetzelfde handschrift in
zijn repertorium van het rederijkersdrama (Hummelen 1968, onder nr. 2 02). Hij
expliciteert dat het alleen om nr. 21662 binnen de Brusselse signatuur gaat. Kennelijk
is het verzamelhandschrift het middelste deel van een convoluut (liever gezegd: de
middelste produktie-eenheid van een uit drie produktie-eenheden bestaande
gebruikseenheid), iets dat bij Van Elslander nog niet duidelijk werd. Hummelen geeft
het door Van Elslander als ‘spel van sinnen’ aangeduide stuk een titel: dEerste Vader
en dEerste Moeder en vermeldt dat het op fol. 1r tot 18v staat. Vervolgens tekent hij
aan dat op fol. 19 tot 30 een aantal refreinen staat, zonder nadere specificering. De
beschrijving van hetzelfde handschrift in de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
vermeldt bij de inhoud: ‘Spel van sinnen. Refreinen. Liederen’, en maakt alleen
expliciet melding van een nieuwjaarslied (‘Nieuwe jaersliet 1588 op die wijs d'ou
viens cesce tot Alcmaer’), evenwel zonder folio-aanduiding. Uit de vermelding van
het handschrift in de bronnenlijst van het Repertorium van het Nederlandse lied tot
1600 (aldaar onder ingang H070) blijkt dat het handschrift in totaal zes liederen
bevat. Bij de liederen wordt opgemerkt dat ze onder meer van Coornhert en Spiegel
zijn en dat ze geestelijk en amoureus van aard zijn. De liederen worden in het
repertorium zelf uitvoeriger beschreven. Het toneelstuk krijgt daar als titel Jonstich
hert en Constbeminder (dit zijn echter de personages die in de proloog en de conclusie
van het stuk optreden).
Als men inzicht wil krijgen in de volledige inhoud en opbouw van het handschrift,
moet men niet alleen de gegevens uit de bovengenoemde overzichten met elkaar
combineren, maar bovendien teruggaan naar de bron zelf. Hetzelfde geldt voor andere
verzamelhandschriften met rederijkersteksten. Over het algemeen worden ze vooral
gebruikt als Fundgrube waaruit voor verschillende doeleinden interessante teksten
op te diepen zijn, maar nog maar zelden als onderzoeksobject op zichzelf. Aandacht
voor de verzamelhandschriften als geheel, en voor de ver-
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banden tussen de handschriften, is vooralsnog zeldzaam. Waarom dat nodig is, zet
ik hieronder uiteen.

Verzamelhandschriften als spiegel van smaak
Aan het begin van dit artikel kondigde ik aan dat ik verzamelhandschriften met
rederijkersteksten gebruik om de ontwikkeling van de literaire smaak in de
vroegmoderne tijd te beschrijven. Over de contemporaine waardering van
rederijkersteksten is nog niet veel bekend. Coigneau schreef in een
stand-van-zakenartikel over de rederijkers uit 1984:
Weinig echter weten we over de manier waarop de rederijkers en hun
produkten ‘literair’ werden gewaardeerd. (...) Over de smaak en
smaakverschillen van het vijftiende en zestiendeeeuwse publiek zou
wellicht iets aannemelijks te vertellen zijn na een verzameling en globale
analyse van de, blijkens het (toevallig en onvolledig) overgeleverde
materiaal, meest geliefde, dat wil zeggen meest gekopieerde, gedrukte en
bewerkte teksten.17
Hoewel Pleij inmiddels in diverse publicaties aandacht heeft geschonken aan de
populariteit van gedrukte rederijkersteksten, is het door Coigneau voorgestelde
onderzoek naar de smaak van het vroegmoderne lezerspubliek bijna twintig jaar later
nog steeds gewenst. De verzamelhandschriften lijken daarvoor een geschikte bron
te vormen. Ik zou dan echter willen pleiten voor een analyse van de wijze waarop
consensus over de literaire waarde van een tekst ontstaat. Een analyse van de meest
gekopieerde teksten gaat mijns inziens nog iets te veel uit van het idee dat de literaire
waarde inherent zou zijn aan de tekst zelf.
Verzamelhandschriften zijn ook in de medioneerlandistiek wel opgevat als
indicatoren voor smaak. Naar aanleiding van het handschrift-Van Hulthem schreef
Jansen-Sieben: ‘De samenstelling van een verzamelhandschrift heeft ons in ieder
geval iets te vertellen over de smaak van de compilator en/ of over de smaak van een
publieksgeneratie. De opbouw, met name de teksten-selectie en het ordeningsprincipe,
stelt de codicoloog/filoloog voor boeiende, belangrijke, en meestal moeilijke
problemen’.18 Eén van die problemen is dat het moeilijk uit te maken is in hoeverre
de verzamelaar een bewuste keuze maakte uit een tekstaanbod. Reynaert vroeg zich
af in hoeverre de samensteller(s) van het Comburgse handschrift gedreven werd(en)
door een ‘literair-historische motivatie’ of een ‘bewuste bekommernis om het eigen
literair erfgoed’.19 Sonnemans wees erop dat verzamelhandschriften niet moeten
worden opgevat als het ‘ultieme credo’ van de samensteller, omdat het toeval ook
een rol speelt in de totstandkoming van de collectie.20
Deze overwegingen ter harte nemend, is het zaak nader te omschrijven wat ik
onder ‘de literaire smaak van de vroegmoderne tijd’ versta. Ik vat ‘smaak’ niet op
als een star, persoonsgebonden begrip, maar als een verschijnsel dat zich binnen
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een groep ontwikkelt en de onderlinge verbondenheid van die groep bevordert. In
dit geval bestaat de groep uit zestiende- en vroegzeventiende-eeuwse
literatuurliefhebbers die zelf teksten afschreven. Ik ga ervan uit dat hun collecties
niet zozeer hun persoonlijke smaak reflecteert, als wel de waardering die in hun
kringen voor bepaalde teksten bestond. Het opnemen van teksten in een collectie
hangt niet alleen af van de keuze van de verzamelaar, maar ook van de
beschikbaarheid van de teksten. Zijn selectie wordt dus al gestuurd en beperkt door
het aanbod. Als hij een tekst overschrijft, laat hij niet louter zien dat hij hem mooi
of bruikbaar vindt; hij laat zien dat hij die tekst óók mooi of bruikbaar vindt, hij sluit
zich aan bij een bestaand oordeel over de tekst (al is het misschien op geheel andere
gronden dan vorige afschrijvers). Als zijn verzameling vervolgens door anderen
gebruikt wordt om uit te kopiëren, kan dat oordeel over bepaalde teksten bestendigd
worden.
Deze benadering kan wellicht helpen bij de verklaring van een verschijnsel waar
al vaker op gewezen is: ondanks de uitvinding van de boekdrukkunst bleven
rederijkersteksten nog lange tijd in handschriftelijke vorm circuleren.21 Ook nadat
het pleidooi van de drukker Jan Cauweel in diens uitgave van De Casteleins Const
van Rhetoriken (1555) ervoor gezorgd had dat in de tweede helft van de zestiende
eeuw het drukken en verkopen van eigen teksten in rederijkerskringen geaccepteerd
was en niet langer werd beschouwd als een verwerpelijke vorm van eerzucht, werden
nog steeds nieuwe verzamelingen aangelegd. Ondanks de drukken bleef er kennelijk
tot in de zeventiende eeuw behoefte bestaan aan eigen tekstcollecties, die toegespitst
waren op een specifieke gebruikscontext. Het lijkt erop dat de verzamelaars een
zelfstandig literair systeem vormden dat - buiten drukkers en uitgevers om - een
niet-marktgerichte poëtica met een eigen canon in stand hield.
Om na te gaan of dit inderdaad zo was, moeten twee zaken nader onderzocht
worden. In de eerste plaats moet de inhoud en de opbouw van de
verzamelhandschriften uitwijzen wat de motieven en de contacten van de verzamelaars
waren. Wordt uit de collecties duidelijk of er onder verzamelaars een voorkeur
bestond voor bepaalde rederijkersteksten en of zij elkaars tekstkeuze beïnvloedden?
In de tweede plaats dient te worden onderzocht in hoeverre de voorkeur van de
verzamelaars verschilt van die van andere ‘smaakmakers’ in dezelfde periode. Behalve
aan drukkers en uitgevers kan hierbij ook gedacht worden aan de juryleden bij
rederijkerswedstrijden. Waren de afgeschreven teksten ook in druk verkrijgbaar of
niet, bevatten verzamelhandschriften veel bekroonde bijdragen of niet? Al met al
vormt dit een ambitieus onderzoeksplan. Vooralsnog concentreer ik me daarom op
het eerste deel van het onderzoek, de ontsluiting van de verzamelhandschriften. Dit
is reeds een omvangrijke taak op zichzelf, die niet alleen nodig is om het tweede deel
van het onderzoek te kunnen uitvoeren, maar ook aan een bredere behoefte
beantwoordt. De ontsluiting van de handschriften zal zijn neerslag krijgen in een
electronisch repertorium. Hieronder licht ik eerst toe welke handschriften in dat
repertorium te vinden zullen zijn, en vervolgens welke onderzoeksmogelijkheden
het repertorium zal bieden.
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Afbakening van het onderzoeksmateriaal
Wie gegevens uit bestaande repertoria met elkaar combineert, komt al gauw op een
lijst van 136 handschriftelijke bronnen waarin rederijkersteksten voorkomen.22 De
bewaard gebleven handschriften vormen waarschijnlijk slechts het topje van een
ijsberg. Er zijn verschillende aanwijzingen dat er verzamelingen hebben bestaan die
nu niet meer te vinden zijn. Zo organiseerde De Transfiguratie in Hulst in 1483 een
toneelwedstrijd. Uit de uitnodiging die deze rederijkerskamer verstuurde, blijkt dat
de tekst van de toneelstukken die bij de wedstrijd opgevoerd zouden worden vooraf
in schoonschrift bij de organiserende kamer moest worden ingeleverd. Deelnemers
konden daarmee een zilveren pen winnen.23 Deze stapel keurig afgeschreven
toneelstukken is voor zover bekend niet overgeleverd. Een ander voorbeeld van een
collectie waarvan het bestaan alleen nog dankzij een vermelding in de bronnen bekend
is, is de verzameling van een Brugse burger die Eduard de Dene gebruikte voor zijn
editie van het werk van De Roovere (1562). De Dene schrijft in het voorwoord bij
deze editie dat hij niet alleen gebruik gemaakt heeft van oude handschriften van De
Roovere zelf, maar ook van een ‘sekere hantboeck wijlent ghescreven by eenen
notabelen Poorter der voors. stede van Brugghe, dye metten selven Roovere seer
familiaer was, ende dickwils frequenteerde, by dyen vele van zijne wercken om
uutscrijven van hem gheleent creech’.24 Dit ‘hantboeck’ is, voor zover bekend, niet
bewaard gebleven.
Tussen de handschriften die wel zijn overgeleverd, bestaan grote verschillen. Net
als voor middeleeuwse handschriften is het voor rederijkershandschriften moeilijk
om een adequate typologie te ontwerpen.25 Men kan zich baseren op uiteenlopende
kenmerken: sommige handschriften bevatten slechts één rederijkerstekst, andere
honderden; sommige concentreren zich op het werk van één auteur, andere bevatten
teksten van verschillende auteurs en soms ook nog wat eigen werk van de kopiist;
sommige zijn op één genre gericht (refreinen, toneel), andere bestaan uit een bonte
mengeling van tekstsoorten (refreinen, gebeden, raadsels, spreekwoorden, liedjes,
prozateksten, een reisboek voor Palestina, recepten voor buskruit, autobiografische
aantekeningen); sommige handschriften zijn het eigendom geweest van een
rederijkerskamer, andere zijn samengesteld door een individuele literatuurliefhebber.
Deze karakteriseringen zijn echter niet goed bruikbaar voor het afbakenen van het
onderzoeksmateriaal. Ze leunen bijvoorbeeld sterk op interpretaties van de inhoud:
hoe ‘gevarieerd’ is de combinatie van religieuze en autobiografische teksten? Wellicht
is de samenhang tussen de teksten consistenter dan een hedendaagse beschouwer
kan doorgronden. Is de toneelcollectie van Cornelis Everaert een autograaf die getuigt
van literair zelfbewustzijn, of een verzamelhandschrift waarin Everaert laat blijken
schatplichtig te zijn aan een voorgaande generatie? Everaert laat zijn eigen spelen
namelijk voorafgaan door een afschrift van één toneelstuk van Anthonis de Roovere,
waarmee hij aangeeft dat hij deze auteur
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bewondert. In de hierboven genoemde typologieën wordt bovendien geen rekening
gehouden met verschillende gebruiksfasen van een handschrift: een collectie uit
kamerbezit kan, nadat de kamer heeft opgehouden te bestaan, in handen van een
particuliere rederijker komen, die er zelf nog teksten aan kan toevoegen. Van een
verzamelhandschrift kan ook slechts één enkele tekst zijn overgebleven: in welke
categorie hoort de afzonderlijk overgeleverde klucht van Playerwater, die niet alleen
het getal ‘14’ draagt, maar ook het opschrift ‘dit sijn al tafelspelen’, en die dus
duidelijk onderdeel van een groter geheel geweest is?26
Hier biedt de door Kwakkel geïntroduceerde terminologie uitkomst. Het repertorium
van ‘verzamelhandschriften met rederijkersteksten’ bevat codices die op enig moment
tussen 1500 en 1700 gefungeerd hebben als gebruikseenheid met minimaal twee
teksten, waaronder minimaal één rederijkerstekst. Of die gebruikseenheid bestaat uit
één produktie-eenheid of uit meerdere geldt niet als criterium bij het bepalen of een
handschrift tot het corpus gerekend moet worden.

Electronische ontsluiting van het onderzoeksmateriaal
Het repertorium wordt doorzoekbaar op enkele codicologische kenmerken (formaat,
schriftsoort, genese) en inhoudelijke elementen (titels van werken, incipits en
stokregels van refreinen, namen en deviezen van auteurs, kopiisten, bezitters en
rederijkerskamers, jaartallen en plaatsnamen, parallelteksten in handschriften en
drukken, vermeldingen van opvoeringen en behaalde prijzen).
Van ieder handschrift wordt de samenstelling uit de doeken gedaan. Er wordt
nagegaan of het handschrift uit verschillende produktie-eenheden bestaat, of er sprake
is van katernvulling of produktie-eenheden met groei, en welke gebruiksfasen het
handschrift gekend heeft. Ook het formaat en de schriftsoort worden genoteerd. Hier
wordt tevens aangegeven wie de kopiist(en) en bezitter(s) van het handschrift waren.
Daarnaast wordt de volledige inhoud van de verzamelhandschriften beschreven.
Al bevindt zich slechts één rederijkersrefrein in een collectie die voor het overige
bestaat uit gebeden, of één toneelstuk in een collectie met historische teksten, een
overzicht van de gehele inhoud is nodig om te kunnen nagaan in welke context(en)
rederijkersteksten functioneerden. Genoteerd worden titels van werken, incipits en
stokregels van refreinen.
Daarbij wordt gelet op bijzonderheden in de volgorde van de teksten, zoals paren
of reeksen. Dit kan namelijk licht werpen op de bedoelingen van de samensteller en
op de herkomst van de teksten. Zo is er gewezen op het voorkomen van tekstparen
in Duitse handschriften die inhoudelijk of thematisch met elkaar verband houden en
die kennelijk door de verzamelaar met opzet bij elkaar in de buurt geplaatst zijn.27
Iets dergelijks lijkt aan de hand te zijn in een verzamelhandschrift met toneelteksten,
dat bewaard wordt in het Leidse Gemeentearchief onder signatuur 72421. Het tweede
spel in die collectie is Een spel tegen de verachters van ret-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

110
horijcke, het derde Een constich ende leerlijck spel van sinnen genaemt het saet van
rhetorica. In beide stukken wordt rhetorica als rederijkerskunst ter discussie gesteld.
Zo'n thematisch verband kan ook binnen een langere reeks worden volgehouden: de
verzameling van Jan Michiels bevat een aantal refreinen achter elkaar waarin het
snelle verloop van de tijd en de noodzaak tot bekering worden besproken (fol.
219-226). Reeksen kunnen ook bestaan uit gedichten van één auteur of bijdragen
aan één wedstrijd, zoals het geval is in de collectie van Jan de Bruyne.28 Zulke reeksen
kunnen ook iets vertellen over de totstandkoming van de verzameling. De collectie
van Van Stijevoort bijvoorbeeld bevat - temidden van andere refreinen - een reeks
refreinen die alfabetisch geordend zijn op hun stokregel. Coigneau wees op dit
verschijnsel en vatte dat op als een teken dat Van Stijevoort een bestaande reeks
heeft opgenomen in zijn eigen verzameling. Oosterman vermoedt hetzelfde en
signaleert bovendien nog andere deelcollecties binnen Van Stijevoorts verzameling.29
Bij de beschrijving van de inhoud van de handschriften wordt tevens aandacht
geschonken aan expliciete opmerkingen over de ontstaans- of gebruikscontext van
de opgenomen teksten: plaatsnamen, jaartallen, namen van auteurs en
rederijkerskamers, de gelegenheid waarbij een stuk is opgevoerd of bekroond. Zulke
aantekeningen kunnen helpen bij het vaststellen van de hoeveelheid tijd die er
verstreek tussen de ontstaansdatum van de afgeschreven teksten en het moment
waarop ze in verzamelingen worden opgenomen. Dit is van belang om inzicht te
krijgen in de vooruitstrevendheid of juist behoudendheid van de verzamelaars.
Van belang zijn ook expliciete signalen over de functie van een collectie: titelbladen
met wervende teksten, inhoudsopgaven en registers die het opzoeken van teksten
vergemakkelijken, gedichten aan de lezer. Deze kunnen soms wijzen op omgang met
de collecties door derden. Zo richten de verzamelaars Jan de Bruyne en Jan Michiels
zich in een gedicht tot de lezer, die ze adviseren hoe hij moet omgaan met eventuele
fouten in de afschriften. Blijkbaar gingen ze ervan uit dat anderen hun collecties
zouden raadplegen als bron om zelf teksten uit over te schrijven. Een dergelijke
praktijk zagen we eerder bij de Bruggenaar die het werk van De Roovere leende om
daaruit teksten over te schrijven.30
De contacten tussen rederijkers konden zich tot buiten de eigen woonplaats
uitstrekken: het is goed voorstelbaar dat verzamelaars elkaar ontmoetten en teksten
uitwisselden bij toneelwedstrijden en refreinfeesten, waar rederijkers uit verschillende
plaatsen bijeenkwamen. Dergelijke contacten kunnen wellicht gereconstrueerd worden
op basis van meervoudig overgeleverde teksten. Het repertorium maakt het mogelijk
om na te gaan welke teksten in meer dan één verzamelhandschrift zijn overgeleverd.
Vervolgens kunnen deze meervoudig overgeleverde teksten nader bestudeerd worden
om na te gaan welke route de tekst heeft afgelegd en welke keuzes de samensteller
van het handschrift gemaakt heeft. Een vergelijkbaar onderzoek naar meervoudig
overgeleverde teksten om de totstandkoming van verzamelhandschriften te
doorgronden is ook voor middeleeuwse teksten voorgesteld.31 Vooral reeksen van
teksten die in verschillende bronnen in dezelfde volg-
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orde voorkomen, kunnen een indicatie vormen voor de verwantschap tussen die
bronnen.32 Indien er reeds informatie beschikbaar is over teksten die ook in gedrukte
vorm zijn overgeleverd kan die ook worden vermeld. Er is bijvoorbeeld al vaak
gewezen op de overeenkomsten tussen teksten in verzamelhandschriften en die in
de collectie refreinen die Jan van Doesborch rond 1530 uitgaf.33 Dankzij de
electronische vorm van het repertorium kunnen dergelijke gegevens ook nog in een
later stadium worden toegevoegd.

Conclusie
Met de bestudering van afzonderlijke rederijkersteksten kunnen vragen omtrent de
overlevering en waardering van rederijkersliteratuur niet beantwoord worden. Het
is tijd voor een vergelijkend onderzoek naar verzamelhandschriften met
rederijkersteksten, gericht op het ontstaan en functioneren van de handschriften en
op de motieven en de contacten van de samenstellers ervan. Het is daarbij nodig om
niet alleen aandacht te schenken aan de handschriften als geheel, maar ook aan de
dwarsverbanden tussen de collecties. Om na te gaan of er sprake was van een
specifieke ‘verzamelaarscanon’ zijn vervolgonderzoeken denkbaar naar de verhouding
tussen handgeschreven en gedrukte rederijkersteksten en naar de neerslag van de
jurering van wedstrijdbijdragen in de verzamelhandschriften.
Een waardevolle basis voor het onderzoek naar verzamelhandschriften met
rederijkersteksten is al gelegd in verschillende studies en edities. Een onmisbaar
instrument bij dit onderzoek is een electronisch overzicht van verzamelhandschriften
met rederijkersteksten waarin de handschriften systematisch ontsloten worden. Het
aanleggen van zo'n repertorium neemt daarom een belangrijke plaats in de
werkzaamheden in. De titel van dit artikel is dan ook op twee manieren uit te leggen.
In de eerste plaats heeft hij betrekking op het onderzoeksobject: de verspreiding van
rederijkersteksten in verschillende verzamelhandschriften. In de tweede plaats geeft
hij aan wat voorlopig het voornaamste doel van het onderzoek is: het bijeenbrengen
en toegankelijk maken van versnipperde informatie over verzamelhandschriften met
rederijkersteksten.
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Een knieval voor de luie lezer?
Hertaling als enig redmiddel voor historische literatuur
Marita Mathijsen1
Bilderdijk begint zijn inleiding op de editie van Jacob van Maerlants Spieghel
historiael met een opmerkelijke uitspraak. Ik parafraseer zijn mening: wie niet zo
ervaren is in het lezen van oude teksten vindt het wel makkelijk als die een beetje
gemoderniseerd worden. Daarmee hebben editeurs lezers willen helpen. Maar je
moet geen oude schrijvers uitgeven voor mensen die zulke vervalsingen nodig hebben.
Die kun je beter een vertaling in modern Nederlands aanbieden. Wie werkelijk een
oude tekst wil lezen, wil die in de originele vorm zien. Voor degenen die instemmen
met Bilderdijk hier de oorspronkelijke vorm van het citaat: ‘Het is min ervarenen
zekerlijk doorgaands aangenamer, een gemaklijker lezing en die hen nergens doet
stuiten, dan de moeielijkheden van het HS in den druk overgenomen te vinden. Van
daar de zorgvuldigheid van sommige uitgeveren in het stellen van zinsnydingen,
hoofdletteren, en dergelijke hulpmiddelen van onderscheiding, waar zy in de oude
afschriften onbekend of veronachtsaamd zijn. Men heeft daardoor den onbedrevene
willen believen; ja, men is by eenige uitgevers in Duitschland hierin zoo verre gegaan,
dat men voor de verouderde, onbekend geworden, of duistere woorden, andere van
later tijd en voortdurend gebruik in de plaats stelde [...]. Doch voor de zulken wien
dusdanige vervalschingen noodig zijn, behoort men geen ouden schrijver uit te geven,
maar eene vertaling in jonger spraakvorme te leveren. Zy voor wie de uitgave van
een stuk der Oudheid geschiedt, wenschen niets dan het te zien in den staat waar het
ons in overgekomen is.’1 Bilderdijk schreef dit in 1812 en zijn boodschap lijkt wel
heel modern: maak goede edities voor wie die aankan, maar pas je rigoreus aan als
je ook gemakzuchtige lezers wil bereiken.
Bilderdijk kon met zijn ‘vertaling in jonger spraakvorme’ geen hertalingen bedoelen
zoals wij die nu kennen. Waarschijnlijk had hij bewerkingen op het oog van
historische stof, zoals die in zijn tijd wel verschenen. In elk geval stelde hij aan een
wetenschappelijke editie wel al hoge eisen, lang voor het bestaan van algemeen
aanvaarde normen voor edities. De editiewetenschap zou nog lang in een
prewetenschappelijk stadium blijven, zelfs nog tot in de jaren tachtig van de twintigste
eeuw. Vóór de oprichting van het Constantijn Huygens Instituut2 in 1983 was editeren
zoiets als werken op een kinderboerderij, inclusief de afhankelijkheid van vrijwilligers
en toevallige subsidies of vrijwillige bijdragen. Uitgeverij Veen gaf in die jaren
ingekorte en herspelde edities van historische romans uit de negentiende eeuw uit,
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er verscheen een facsimile-uitgave van Het huis Lauernesse zonder enige aanduiding
van welke druk gebruikt was,3 laat staan welk exemplaar. Er waren wel zes uitgaven
van Max Havelaar waarvan vijf herspeld en geen enkele wetenschappelijk
verantwoord.4 Ofschoon er ook zeker hele goede edities verschenen zijn vóór de
doorbraak van de editeerwijze van het Constantijn Huygens Instituut, was het
merendeel toch te vergelijken met de oude uitgaven van het verzameld werk van
Multatuli en Couperus: goedbedoeld maar de editeerprincipes waren niet voldoende
doordacht.
Vergeleken met die tijd is er veel veranderd in Nederland. Door de
institutionalisering van de editiewetenschap en de analytische bibliografie aan de
universiteiten, is er nu vrijwel geen neerlandicus meer die onbekend is met de
minimumeisen van de editiewetenschap. Bij welke universiteit men ook kijkt, overal
zitten oud-leerlingen van Guus Sötemann, de in 2002 overleden Utrechtse hoogleraar
die Nederland heeft leren editeren. Bij de historische letterkunde-afdelingen zitten
leerlingen of tweede-generatieleerlingen van W. Gs Hellinga, de Amsterdamse
hoogleraar die Nederland aan de boekwetenschap en dus ook aan de analytische
bibliografie gebracht heeft. Mede door de inspanningen van Sötemann werd het
Bureau Basisvoorziening Tekstedities opgericht. Vooral door dit bureau verdween
langzaam maar zeker het amateurisme uit de praktijk van de letterkundige edities.
De editiewetenschap kwam tot bloei. Er verscheen een tiental proefschriften met
voorbeeldige edities, en inmiddels is het Constantijn Huygens Instituut (CHI) ook
in het buitenland als een toonaangevende academische instelling bekend.
Op dit moment is het zover, dat ook uitgevers een editiegeweten hebben gekregen.
Zij zijn ervan op de hoogte dat werken van overleden auteurs niet meer zonder
onderzoek herdrukt kunnen worden en dat er editieprincipes zijn die ze kunnen
respecteren. Dat wil niet zeggen dat ze hun geweten ook altijd volgen, maar het is
in elk geval ontwikkeld. Enkele gerenommeerde uitgevers hebben voor
verzameld-werkuitgaven van belangrijke overleden schrijvers een overeenkomst met
editeurs. Het mooiste voorbeeld is wel het grote Hermans-project van De Bezige Bij,
die in een miljoenenproject samen met het CHI een geheel smettenvrije volledige
Hermans op de planken gaat brengen. Van Oorschot is over de literaire nalatenschap
van Karel van het Reve in overleg met het CHI. Uitgeverij Veen is van zijn vroegere
dwalingen teruggekomen en heeft nog vóór de dood van Gerard Reve al een
beroepsediteur op zijn verzameld werk gezet. Toch is De Bezige Bij niet consequent
in haar beleid. De recente uitgave van de verzamelde poëzie van Lucebert kan geen
editie genoemd worden in wetenschappelijke zin. Ik kan me wel voorstellen dat de
uitgeverij voor een dilemma stond. Een volledig verantwoorde editie van zijn poëzie
zou vele jaren werk van geschoolde editeurs eisen. Het publiek wilde echter na de
dood van de dichter snel een volledige Lucebert - wie zal het de uitgever kwalijk
nemen dat hij voor een tussenoplossing koos?
Datzelfde publiek schreeuwt echter niet om historische teksten. Slechts in kleine
oplagen kan de oudere Nederlandse canon zijn kwijnend bestaan rekken. Historische
teksten zijn subsidieafhankelijk geworden. Alleen het Constantijn Huy-
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gens Instituut kan de grote variantenedities bekostigen. Voor lees- of studie-edities
van historische teksten tast het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingen-Fonds
geregeld in de buidel, maar wanneer de uitgever daar bot vangt, moet er gebedeld
worden bij de tientallen particuliere fondsjes die een paar honderd euro paraat hebben.
Het uitgeven van historische letterkunde is een kwestie van filantropie geworden.
Zoals in de negentiende eeuw de armen van de bedeling moesten leven, zo moeten
nu uitgevers met hun edities leuren bij allerlei gaarkeukens en soepuitdelingen om
ze toch nog te kunnen blijven drukken.
De hoofdschuldige van deze achteruitgang is de lezer. De lezer in Nederland koopt
veel boeken, meer dan welke andere buitenlandse lezer ook, maar de historische
canon koopt hij niet. De kooplustige lezer heeft afgehaakt wat teksten uit het verleden
betreft. Een hele enkele keer verschijnt er een historische tekst in de toptien, maar
alleen als er tegelijkertijd een televisieserie gemaakt is.5 Een oplage van meer dan
tweeduizend voor een historische tekst is vrijwel ondenkbaar.
Achter de lezer gaat de uitgever schuil, want wat de lezer koopt is in hoge mate
vooraf bepaald door de uitgevers. Die zetten met gerichte publiciteitscampagnes zo
sterk in op bepaalde titels, dat massaal díe titels gekocht worden waarvan megaoplages
gemaakt worden. Een enkele keer speculeert een uitgever verkeerd, zoals Vassalucci
ondervond bij het tweede boek van Lulu Wang, dat een flop werd. Maar gewoonlijk
betekent 50.000 exemplaren van een eerste druk maken, dat die snel uitverkocht
raakt en dat de volgende druk een nog hogere oplage heeft.6 De cijfers wijzen uit dat
er wel steeds meer boeken verkocht worden, maar steeds minder titels. Reclame
speelt daar op in: hoe hoger het aantal verkochte exemplaren, hoe beter het product.
Lisa Kuitert maakte onlangs waarschijnlijk dat uitgevers daarom de oplagecijfers
ook opschroeven.7 Meer dus van hetzelfde, ten koste van de variëteit. De lezer is een
willoze prooi geworden van de massaliteit. Door het bombardement van publiciteit
voor bepaalde boeken ziet hij andere, die misschien minstens zo aardig zijn, over
het hoofd.
Boekhandelaren dwingen de lezers tot hetzelfde als uitgevers. Fens heeft ooit
gezegd dat een boek precies tegenovergesteld is aan een mens. Als een mens dood
is ligt-ie, als een boek dood is, staat het rechtop in de kast, in plaats van op stapels
te liggen naast de kassa. De boekhandelaar koopt enkele titels groot in en legt die
voor het grijpen neer, de rest verdwijnt in de kast. Uit het oog, uit het hart.
Kan er een verklaring gevonden worden voor het feit dat de Nederlandse lezer
geen interesse, of nauwelijks interesse heeft voor teksten uit het verleden? Kunnen
de oude teksten niet op tegen de moderne romans? Is Bosboom-Toussaint een minder
goed schrijfster dan Connie Palmen, is Jacob van Lennep minder dan Ronald Giphart,
zijn Wolff en Deken minder dan Margriet de Moor, is de Reinaert minder dan Arnon
Grünberg? Ik zou hier het jawoord niet op durven geven. Dat ze minder toegankelijk
zijn, kan echter niet ontkend worden, alleen al fysiek omdat ze niet meer in de winkels
zijn, maar ook psychisch.
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Mij lijkt dat het voornaamste probleem in die psychische ontoegankelijkheid ligt. Er
zijn nu eenmaal zaken in historische teksten waar de hedendaagse lezer geen voeling
meer mee heeft. Liefde, seks, dood, bedrog, jaloezie zijn van alle tijden en daar kan
elke lezer mee gewonnen worden. Maar wanneer een romanpersonage moet kiezen
tussen liefde en vaderland, een bekend zeventiende-eeuws thema, dan haakt de
moderne lezer toch al gauw af. Als een personage in opdracht van God zijn zoon of
dochter moet vermoorden, begrijpen we dat dan? Er is een zekere intellectuele basis
nodig voor de lezer om zich te kunnen verplaatsen in deze historische thema's.
Wie ervoor wil zorgen dat de historische teksten niet steeds verder van ons af
komen te staan, moet aan die basis beginnen. Als ergens iets gedaan kan worden aan
de appreciatie van het verleden, is dat op de middelbare scholen. Oudere literatuur
is wat dat betreft niet te vergelijken met oudere muziek: van Mozart kun je ook
genieten als je geen HAVO-diploma hebt, van Marieken van Nimwegen kan alleen
maar enigszins genoten worden met culturele en historische kennis. Wie geleerd
heeft dat er meer schakeringen in het gevoelsleven, in het eergevoel, in het geweten
en in de gedragspatronen zijn dan men kent uit de directe contemporaine waarneming,
zou daarmee ook een historische tekst kunnen appreciëren.
Maar als een goedwillende lezer aan een historische tekst wil beginnen, moeten
de omstandigheden comfortabel zijn. Met andere woorden: maak het de
geïnteresseerde lezer makkelijk, anders haakt hij af nog voor hij goed en wel begonnen
is.
Marc Verboord onderzoekt in zijn proefschrift Moet de meester dalen of de leerling
klimmen het effect van literatuuronderwijs op het latere leesgedrag.8 Hij komt tot de
conclusie dat een leerlinggerichte benadering van de literatuurlessen er toe bijdraagt
dat er later lezers ontstaan. Een leerlinggerichte benadering legt de nadruk op het
ontwikkelen van een eigen smaak, het kritisch benaderen van teksten en individueel
leesplezier. Leerlingen hoeven niet per se kennis te maken met de hogere literatuur,
en ook niet de hoogwaardige literaire teksten te analyseren. Later blijken ze er vanzelf
naar te grijpen.
Nu lijkt mij dat er ook een combinatie mogelijk is. Een leraar kan zijn leerlingen
laten kennismaken met historische teksten door ze zo aan te reiken dat individueel
leesplezier mogelijk is. Middeleeuwse teksten in een hertaling kunnen zelfs de
beruchte kloof tussen jeugdliteratuur en volwassen lectuur overbruggen. Actualiseren
van historische teksten door hertaling en vrolijk commentaar, daarmee kan voor
oudere literatuur een ‘leerlinggerichte benadering’ bereikt worden. En passant zouden
ook oudere lezers verleid kunnen worden.
Wordt er dan niets gedaan om de lezer te voorzien van geactualiseerde historische
teksten? We hebben gezien dat uitgevers alleen met subsidies historische teksten
uitgeven. De productiemachine moet blijven draaien, dus zijn de uitgevers best bereid
een boekje tussendoor te maken dat budgetneutraal is en meehelpt de status van de
uitgeverij hoog te houden. Hier eigenen historische letterkundige teksten zich dus
uitstekend voor. Ze kunnen in de periodes gemaakt worden dat er wat luwte is, ze
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worden betaald door het Produktiefonds of door de subsidiërende stichtingen, en ze
geven de uitgeverij glans. De academische editeurs maken met verve gebruik van
de ruimte die ze krijgen. Maar het warmhouden van de historische markt mag niet
afhankelijk zijn van particuliere initiatieven van uitgevers.
Het is daarom goed dat het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
dit met lede ogen aanzag. Het levend houden van het literaire verleden is een van de
doelstellingen van het Fonds. Door een soort groslijst van Nederlandse klassieken
op te stellen die een editie verdienen en altijd beschikbaar moeten zijn, dienen ze dat
doel. Uitgevers kunnen intekenen op een editie. Ze krijgen dan een forse subsidie,
mits ze zich aan bepaalde voorschriften houden. De uitgaven in deze zogenaamde
Deltareeks zijn van te voren al zeker van ondersteuning. De reeks is niet afhankelijk
van één uitgever of één enthousiaste editeur. Per jaar kunnen ongeveer twee titels
verschijnen.
Om redenen die slechts intuïtief nagevoeld kunnen worden, worden klassieke
teksten vrij zelden alleenstaand op de markt gebracht, maar komen ze altijd in series
uit. De vooronderstelling is blijkbaar dat de ene klassieker de andere meetrekt. Lisa
Kuitert heeft betoogd dat deze verschijningsvorm tot een versmalling leidt. Met name
de hedendaagse klassiekenreeksen zijn ‘allemààl reeksen van neerlandici voor
neerlandici’, zoals alleen al blijkt uit de betrokken redactieleden. Kuitert constateert
dat het steeds om dezelfde hoogleraren gaat die bij series betrok ken zijn: ‘Er is
kennelijk sprake van een kerngroep van hoogleraren die steeds benaderd wordt als
er iets te organiseren valt.’9 Daardoor gaat er van de series teveel de indruk uit, dat
historische letterkunde iets is voor vakmensen. Kuitert gaat nog een stap verder:
klassiekenreeksen legitimeren instituties en autoriteiten. De universiteiten en het
nationale editie-instituut, het Constantijn Huygens Instituut, ontlenen hun autoriteit
aan de uitgave van een klassiekenreeks. Daarom begint elke nieuwe generatie
literair-historici weer een eigen nieuwe reeks.10 Doordat de reeksen in handen zijn
van een kleine groep academici, wordt er te weinig rekening gehouden met de
verlangens van het publiek. Door de subsidies zijn ook de uitgevers niet gedwongen
om rekening te houden met lezers. Terugredenerend vanuit Kuiterts geruchtmakende
oratie over ‘subsidieproza’, kunnen we dus stellen dat het euvel van de subsidie niet
alleen hedendaagse onleesbare producten betreft. Ook teksten uit het verleden
onttrekken zich aan een streven naar publieksgerichtheid. Ze worden immers dankzij
de eurozak van het Produktiefonds toch wel uitgebracht. Zijn de constateringen van
Kuitert terecht? Voldoen de reeksen die op dit moment verschijnen met of zonder
subsidie van het Produktiefonds aan actualiseringseisen? Laten we er eens een paar
onder de loep nemen.
Een serie die al sinds 1985 bestaat en daardoor alleen al is gaan lijken op de geijkte
klassiekenseries van de vroege twintigste eeuw, is de Griffioenreeks van Querido,
sinds 2001 ondergebracht bij huisgenoot Athenaeum-Polak & Van Gennep. Het is
een raadsel hoe deze serie zich heeft kunnen handhaven. Onder de titels zitten nogal
wat muurbloempjes van de Nederlandse literatuur en bovendien zijn er vrij
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veel bloemlezingen, per definitie een onaantrekkelijk genre. Wie wil Hermingard
van de Eikenterpen van Aarnout Drost lezen, wie een bloemlezing uit het werk van
Anthony Staring, wie een selectie uit Het land van Elisabeth Maria Post? Natuurlijk
zijn er daarnaast ook aanlokkelijke titels, zoals de Ferguut of Floris en Blanchefloer.
Deze laatste, in een goedlopende hertaling van Ingrid Biesheuvel, is zeker een
lokkertje voor middelbare-scholieren. Uitgangspunt van de Griffioenreeks is
herspelling voor achttiende en negentiende eeuw, hertaling voor ouder werk. Maar
overigens wordt er weinig werk gemaakt van de contextualisering, en illustraties
komen vrijwel niet voor in de reeks. De omslagen en de prijs maken de boekjes
aantrekkelijk, maar in het algemeen bouwt de reeks voort op de oeroude principes
van het filologische woordverklaren om een historische tekst toegankelijk te maken.
In 2000 is een nieuwe redactie aangetreden, die misschien wat aanlokkelijker waar
kan uitstallen. Ze heeft in elk geval de periode opgerekt en wil nu ook teksten van
na 1850 heruitgeven. Het succes van de uitgaven in de reeks is wisselend: van
sommige titels worden er niet meer dan een paar honderd verkocht, van andere is al
een tweede druk verschenen. Toen de reeks startte was er nog vrij veel belangstelling
en werd een beginoplage van 5000 exemplaren gemaakt. Op dit moment durft de
uitgeverij met niet meer dan 2000 exemplaren de markt op te gaan.
In 1994 startte de reeks Nederlandse Klassieken bij Prometheus/Bert Bakker. Aan
de tekstweergave en verantwoording werden geen eisen gesteld. Het hing dus van
de individuele editeur af wat de uitkomst was. Men treft in de serie een
degelijk-filologische uitgave van Willem Bilderdijks Kunst der poëzy aan, naast een
toegankelijke Hadewych-editie met de oorspronkelijke tekst en een hertaling in
paralleldruk, product van een samenwerking tussen een schrijver (Imme Dros) en
een Middeleeuwenspecialist (Frank Willaert). Deze buitengewoon aantrekkelijke
combinatie is in meer delen gemaakt: zo hertaalde Willem Wilmink Mariken van
Nieumeghen, terwijl Bert Ramakers de editie en de commentaar verzorgde. Karel
Eyckman bewerkte Karel ende Elegast onder deskundige leiding van A.M.
Duinhoven. In 2002 kwam een kostelijke bundel met Middelnederlandse komische
verhalen uit: Van de man die graag dronk. Ik heb er in de pers weinig over gelezen
en dat is jammer, want de samenwerking tussen Fred Lodder en Karel Eykman
betekent een verrijking van de historische Nederlandse letterkunde. Ik citeer een paar
regels in het Middelnederlands en in de vertaling:
Dits vanden man die herde gherne

Dit gaat over de man die zo hield van de
kroeg

Tileec was inde taverne

Dat hij er zat vanaf 's ochtends vroeg

Ende langhe duerde ende hoghe dranc.

En de ganse dag zuipend doorbracht.

Alse hem die tijt waert te lanc

Werd het dan laat, diep in de nacht,

Ende hem twaken ende drincken
ontvacht,

Viel hij om van de slaap en was hij zat.

Doe seide, hi sal enen nacht

Dan zei hij dat hij in zijn blote gat

Slapen gaen bi sire mossen.

Bij zijn meid het bed in zou gaan.
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‘Op minen oelu mijn ers ontdossen,

‘Op mijn kussen, zonder kleren aan.

Lone alst mi lonen mach.

Ik zie wel hoe het verder gaat.11
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In de Nederlandse Klassieken zitten ook goede leesedities die gebaseerd zijn op
historisch-kritische edities, Max Havelaar door A.M. Kets-Vree, de Verzamelde
gedichten van Nijhoff door W.J. van den Akker en G. Dorleijn. Maar er is ook een
uitgave van M. Emants Nagelaten bekentenis zonder enige tekstverantwoording.
Recent zijn er twee zeer omvangrijke edities in de Nederlandse Klassieken uitgebracht:
Journaal van de reis naar Venetië en Mijn leven verteld aan mijn kinderen, beide
van Constantijn Huygens en verzorgd door Frans Blom. Al met al zijn de
middeleeuwse teksten met de fraaie hertalingen aangepast aan hedendaagse lezers,
en zijn er hele verantwoorde edities bij de jongere uitgaven, maar prettig toegankelijk
zijn ze niet allemaal. Veel van de titels treft men overigens aan in de ramsj...
De Amsterdam University Press schoot het literaire verleden vanaf 1994 te hulp
met de Alfa-reeks. Ook hier is weer sprake van weinig eenheid in de serie, door
ontbrekende richtlijnen van een redactie. Een misleidende editie van Verzen van
Kloos (misleidend omdat het om een bloemlezing en niet om een gehele uitgave van
de bundel Verzen gaat) door P. Kralt staat naast een verzorgde uitgave van Gysbreght
van Aemstel door Mieke B. Smits-Veldt. Een uitgave van Karel ende Elegast heeft
noch in de typografie, noch in de toelichting enige moderniserende concessie aan de
lezer gedaan. De reeks is in zekere zin vlees noch vis: ze mist de aantrekkelijke prijs
van de Griffioen, de rake inbreng van herdichters van Nederlandse klassieken en
tegelijk is ze ook niet in alle delen even wetenschappelijk.
De ‘subsidieserie’, de Deltareeks, heeft strikte regels zowel voor
tekstverantwoording als commentaar. De redactie streeft naar het uitgeven van
studie-edities. Ze stelt de eis dat de editeur zorgt voor een betrouwbare leestekst en
dus onderzoek doet naar de tekstvorm. In de verantwoording die achterin de delen
opgenomen wordt, staat de doelstelling expliciet: ‘De reeks stelt klassieke werken
uit de letterkunde van Nederland en Vlaanderen ter beschikking aan de huidige lezer.
[...] De uitgaven worden voorzien van een inleidende beschouwing die het werk in
zijn historische en literaire situatie plaatste en die verwijst naar andere publicaties.
Woordverklaringen en inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van
nu toegankelijk. Daarbij wordt vermeden hem op te tuigen met een al te zwaarwichtige
wetenschappelijke commentaar.’12 De sterk evaluatieve toon van de laatste zin
(‘optuigen’) verhindert niet dat de optuiging bij de ene editie wel wat zwaar uitvalt
vergeleken bij de andere (Hildebrands Camera Obscura door een editeurscollectief
heeft 390 pagina's leestekst tegen 397 bladzijden commentaar; Kleine gedigten voor
kinderen van Van Alphen door P.J. Buijnsters omvat 171 pagina's met gedichten en
47 pagina's toelichting). De Deltareeks is mooi uitgevoerd; de typografie nodigt tot
lezen uit en de delen zouden als ze bij elkaar in de kast zouden staan heel imposant
overkomen. Maar het zijn stuk voor stuk deftige meneren die waarschijnlijk vooral
aangeschaft worden door mensen die toch al historische teksten kochten.
Mijn favoriete nieuwkomer in de recente historische reeksen is de Tekst in Context
reeks van Amsterdam University Press. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor gebruik
op de scholen, in het studiehuis of bij de CKV-lessen. Dit zijn prachtige
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voorbeelden van actualisering van historische teksten. Op de achterflap vindt men
de volgende aanbeveling: ‘Voor het eerst worden in deze reeks de resultaten van
decennia wetenschappelijk onderzoek volgens de eisen van de moderne didactiek
aan de leerlingen gepresenteerd. Behalve de oorspronkelijke tekst en een moderne
vertaling bevat elk deeltje veel informatie over de historisch-sociologische context
en een ruime hoeveelheid (kleuren)illustraties.’ Inderdaad zijn voor het eerst na vele
jaren van academische neglectie de leraren weer eens betrokken bij de uitgave van
een serie. Een klankbord van leraren begeleidt de samenstelling. In de veelkleurendruk
die op het moment voor schoolboeken gebruikelijk is, wisselen tekst en context elkaar
af. Ik geef als voorbeeld het deeltje met de titel Jacob van Maerlant. Op blauwe
pagina's vinden de leerlingen uitweidingen over middeleeuwse scholen, over de oude
en moderne natuurbeschouwing of over Maerlant zelf. Op gele bladzijden staat de
tekst, onderbroken door tekstgebonden uitweidingen en verluchtigd met toepasselijke
illustraties. De Middelnederlandse tekst en de hertaling staan naast elkaar. De hertaling
is in dit geval geen literaire in rijm, zoals in de Nederlandse Klassieken, maar een
letterlijke omzetting. Groene pagina's bevatten extra's: opdrachten en suggesties voor
verder zoekwerk.
Allerlei ingebakken regels van edities worden in de TIC-reeks omvergeworpen:
bloemlezen mag, samenvatten van stukken mag, alléén de hertaling geven zonder
de brontekst mag. En waarom ook niet, als het erom gaat leerlingen te bereiken? Het
enige bezwaar tegen de deeltjes zou kunnen zijn, dat de literairheid van de teksten
onderbelicht blijft in de overigens zo weelderige informatie. Ook boeten de hertalingen
wel eens in ten opzichte van het origineel. Ik zet als voorbeeld een paar regels uit
Warenar naast de niet voor de leerlingen afgedrukte oorspronkelijke tekst:
Warenar
Warenar
Her uyt, seg ick! her uyt! ick segje flucks D'r uit, zeg ik, d'r uit! Ik zeg je: d'r uit en
her uyt!
gauw!
Sy wroet mit heur oogen as ien varcken Ze loopt als een varken rond te wroeten.
mit zijn snuyt!
Reym
Reym
O mijn rug! ó mijn kop! ó mijn neus! ó Au, m'n rug, m'n kop, m'n neus! Au, m'n
mijn wanghen!
wangen!
Warenar
Warenar
Ja, jae, je backes moet altemet vlieghen Ja, ja, je mot af en toe 'n klap voor je kop
vanghen.
krijgen.
Reym
Reym
En waerom slaejeme nou? mijn neus en Waarom sla je me nou dan? M'n neus en
mongt die bloen!
mond bloein!
Warenar
Warenar
Vraechje waerom, totebel? om dat ick je Vraag je nog waarom, morsebel? Ik wou
sier sou doen.13
je pijn doen!14
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De hertaling mist een aardige vergelijking als ‘wroet met haar ogen als een varken
met zijn snuit’ en is soms wat gewild plat, zoals waar ‘bloeien’ voor ‘bloeden’
gebruikt wordt. Maar verder is ook Warenar een juweel van scherpzinnige
actualisering, met uitgewogen extra informatie zonder enige dorheid, maar ook zonder
modieuze publieksstrijkerijen. De spitse commentaar bij deze deeltjes zou verplichte
kost moeten zijn voor elke filoloog-editeur die gewend is zijn lezers te bedelven
onder tekstverklarende noten.
Toch hebben al deze initiatieven nog niet geleid tot een ferme aandacht voor de
historische Nederlandse teksten. Ook een nieuwkomer met teksten van vrouwelijke
auteurs, de Amazonereeks, trekt weinig aandacht. Het blijft bij minimale oplagen,
en een minimale aandacht in de pers als er een nieuw deel uitkomt. Het wordt tijd
voor een radicale ommezwaai in het editeerbeleid.
Wetenschappelijk verantwoorde edities zonder enige concessie aan de tekstvorm
zullen altijd nodig zijn, en het Constantijn Huygens Instituut kan borg staan voor
een continue beleid daarin. Laat daar vooral de series ‘voor neerlandici door
neerlandici’ gemaakt worden. Maar als we willen dat ook de gemiddelde lezer nog
geïnteresseerd blijft in Bredero, Betje Wolff, Bilderdijk en Boutens, moeten we meer
tegemoet komen aan het publiek. In mijn handboek voor editeurs Naar de letter
(eerste druk 1994) ben ik zeer terughoudend wat herspelling betreft. Ik denk dat het
tijd is wat meer plooibaarheid te tonen.
Enige jaren geleden heeft Riet Schenkeveld een pleidooi gevoerd voor herspelling,
zeker bij edities van zeventiende-eeuwse werken. Internationaal gezien is dat
verantwoord en men zou de lezer uit zijn achterstandspositie ten opzichte van zijn
leesgenoot uit vroeger tijden helpen. Herspellen zou regel moeten worden, meent
Schenkeveld, want we moeten niet voor filologen maar voor lezers uitgaven maken.15
Dit pleidooi is opmerkelijk, omdat het komt uit Utrecht, de geboortekribbe van de
orthodoxe editiewetenschap. H.T.M. van Vliet, ook uit de Utrechtse school, is dan
ook een andere mening toegedaan: herspelling lost niets op, want de woorden blijven
ongewoon en aan een bepaalde spelwijze wen je makkelijk.16 Inderdaad is iedereen
nu al gewend aan de ‘pannenkoek’. Vanuit Vlaanderen kwam onlangs nog een zeer
sterk, taalkundig onderbouwd requisitoir tégen herspelling: ‘Ook voor uitgaven voor
een ruimer publiek is herspelling van teksten uit welke periode dan ook zelden
noodzakelijk’.17 Toch zou ik op dit moment nog verder willen gaan dan Schenkeveld.
Herspelling is slechts een oppervlakkige facelift die de veroudering nauwelijks opheft,
eigenlijk niet meer dan een antirimpelcrême. Herspellen moeten uitgevers nu al doen
bij herdrukken van boeken van vóór 1995, het jaar van de jongste spellingswijziging.
Herspellingen raken alleen de uiterlijke verschijningsvorm van de woorden.
In 1999 heb ik voor de Griffioenreeks Gedichten van De Schoolmeester herspeld,
zoals de richtlijnen van de serie willen. Ik heb daar geen enkel plezierig moment
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aan beleefd. Want wat ik ook probeerde: de herspelde tekst bleef hybridisch en
onbevredigend. Vooral de herspelling van poëzie geeft een onbehaaglijk gevoel. Het
minst moeilijk zijn de -sch's in ‘menschen’, ‘visschen’ en ‘bosch’. De computer
wisselt in nagenoeg één handeling alle verouderde -sch's om voor -s'en. Ook de
verwijdering van de dubbele oo's en uu's in ‘boomen’, ‘geloovig’, ‘eenig’, ‘eeredicht’
kost geen moeite. Maar bij de herspelling van naamvallen overschrijdt men een grens,
zoals ook Schenkeveld constateert.18 In poëzie maakt het toch werkelijk uit of er
staat: ‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken/ en vóór den uchtend van haar
bloei vergaan’ (Kloos), ‘Hoe laat is 't aan den tijd?’ (Boutens) en ‘Een hond is
vermaard om zijn gezelligen aard’ (De Schoolmeester). Bij klinkers die op elkaar
dreigen te botsen, krijgen de naamvallen een verbindende functie (den uchtend,
gezelligen aard). Bovendien leggen naamvallen de grammaticale betekenis vast. De
naamvallen werden vroeger onnadrukkelijk, maar wel licht hoorbaar uitgesproken.
Dat is althans mijn indruk van vooroorlogse geluidsopnamen. Er zou me dus veel
aan gelegen zijn om bij herspelling de naamvallen te behouden, ook omdat die orde
scheppen in lange zinsverbanden.19 Maar afgezien van het hybridisch resultaat blijft
herspellen toch slechts een lapmiddel, dat slechts een heel marginaal
toegankelijkheidsprobleem oplost.
Herspellen is dan ook maar een kleinigheid vergeleken met hertalen. Hertalingen
raken de inhoud. Ik ben lang van mening geweest dat hertalingen en herspellingen
alleen maar luie lezers zouden kweken, en de wig tussen de tegenwoordige literatuur
en die uit het verleden alleen nog maar vaster zouden zetten. Een goede toelichting
en een moderne typografie zouden al genoeg zijn om de oude literatuur weer
toegankelijk te maken, dacht ik. Nú denk ik dat een luie lezer beter is dan geen lezer.
Ik vrees dat er nog maar twee wegen voor een editeur zijn. Óf hij houdt zich aan de
basistekst, zo secuur mogelijk en zonder compromis en hij maakt een goede editie
voor tien mensen. Óf hij zet rigoureus de oude taal overboord en hertaalt. Herspelling
is een poldermodelachtig compromis dat weinig oplost. Hertaling is de enige weg
naar de hedendaagse lezer. Daarmee geeft de historisch letterkundige aan, dat het
oude Nederlands een vreemde taal is geworden, zoals het Frans of Duits. Literaire
auteurs uit deze landen krijgen mooie, gesubsidieerde vertalingen - waarom onze
auteurs uit het verleden dan niet?
Hertalen is niet makkelijker dan editeren: het is een ander soort werk. Het is een
kostelijk tweegesprek tussen heden en verleden. De tekst blijft historisch, want het
tempo, de gebruiken en de gedachtewereld zijn historisch. De moderne taal botst
daar af en toe mee. Dat speelt op verschillende niveaus. Het woordniveau is daarbij
het eenvoudigst, de mentaliteiten die in de taal zitten zijn het moeilijkst.
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Hertalen is tot dusverre nog niet een discipline met voorwaarden en regels geworden.
Terwijl er bij literaire vertalers codes en afspraken zijn over het omzetten van de
brontekst naar de doeltaal, bestaan die nog niet voor literair hertalen. En juist bij
hertalen, het omzetten van een historische tekst naar moderne vormen, treden
specifieke vertaalproblemen op, die wel aanleiding zouden moeten geven tot discussie.
Omzetten van in onbruik geraakte woorden naar moderne is meestal makkelijk.
De Warenar-hertalers echter die ‘totebel’ omzetten naar ‘morsebel’ lossen niet veel
op: wie het woord morsebel kent, weet ook wel wat totebel is - moderner zou tuthola
of trut zijn. Het omzetten van uitdrukkingen is moeilijker. Karel Eykman maakt van
‘Bi miere wit’ (bij mijn geloof) ‘Niet te geloven’ en ondanks de negatie klopt de
omzetting precies.20
Moeilijker zijn woorden te vertalen voor zaken die niet meer bestaan of weinig
bekend zijn. Ik geef enkele voorbeelden uit een tekst van Jacob van Lennep: kaarden
(uitpluizen), meekrap (soort natuurlijke verf van planten), want (groot net),
sterrenbosje (bosje met paden die elkaar op een middelpunt snijden), snetlaagjes
(soort koekjes), toelast (groot wijnvat), roten (week maken van vlas).21 Hier is maar
een oplossing: de woorden handhaven en er een toelichting bij geven.
Ook ingewikkeld is het weergeven van woorden met een bepaalde gevoelswaarde,
die veranderd is. Men kent het voorbeeld van de zalm als alledaags eten voor de
dienstboden, tegenwoordig een luxe artikel bij partijen. Toelichting blijft dus ook
bij hertaling nodig.
Op een ander niveau komt de hertaling bij gewoontes en vooronderstellingen die
voor ons niet meer leven. Van Lennep schreef in zijn dagboek herhaaldelijk over
wegen die goed waren, en daarmee bedoelde hij dat die beschaduwd waren. Als er
geen bomen langs een weg stonden, was die akelig. Maar hoe hertaal je dat een weg
akelig is, enkel en alleen omdat er geen bomen zijn? De botsing tussen de tijden
krijgt de hertaler hier niet overbrugd.
Hoe ver mag de hertaler gaan met het uit elkaar halen van lange zinnen? De
spanning van een historische zin hangt vaak af van zijn bijzinnen en
nevenschikkingen, maar de hedendaagse taal kan een dergelijke boog vaak niet meer
aan. Er moet dus gekapt worden, maar de hertaler dient zich te realiseren dat daarmee
het ritme van een prozatekst geschaad kan worden.
Gedichten hebben hun eigen problemen. Moeten metrum en rijm gehandhaafd
blijven, dan zal de hertaler zich in allerlei bochten wringen om de oorspronkelijke
betekenis te handhaven. Wat dat betreft staat de hertaler in dezelfde positie als de
vertaler en moet hij wel geregeld afwijken van het origineel in de letterlijke betekenis
en volgorde.
Zijn er wel regels te geven voor hertalingen? Degenen die de meeste ervaringen met
hertalingen hebben, de editeurs van middeleeuwse teksten, waagden zich daar nog
niet aan. Ik zal proberen enkele basisregels te formuleren, in de hoop dat die door
betrokkenen verder ontwikkeld kunnen worden.
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De eerste regel is voor mij zo duidelijk als maar iets en onverbreekbaar: er mag geen
hertaling gemaakt worden van een tekst als er geen betrouwbare editie voorhanden
is. Voor historici en literair-historici moet eerst de brontekst betrouwbaar uitgegeven
zijn, voor je mag gaan stoeien.
De tweede regel ligt evenzeer voor de hand. Het tempo en de (literaire) normen
van de brontekst moeten in hun waarde gelaten worden.
Als derde regel noem ik een regel die ook vertalers hanteren: een hertaling mag
niet ingekort worden, tenzij de vertaler dat duidelijk aangeeft. Binnen een zin mogen
geen woorden weggelaten worden.
De vierde regel betreft het klankniveau, het metaforenniveau en het ritme. De
hertaler zou moeten proberen de onderliggende literaire structuren van een tekst te
ontbloten en die te respecteren in zijn hertaling. Een opgave die niet zeker niet
makkelijk is, maar wel tot een hertaling kan leiden die zelf verdienste heeft, naast
de oorspronkelijke tekst.
De vijfde regel gaat over de commentaar. Wanneer de inhoud van een historische
tekst niet duidelijk wordt door de hertaling, moet de commentaar te hulp schieten.
Kleine goedgeschreven essays moeten hier de afstand tussen de historische en de
moderne lezer overbruggen.
Als er in het verleden minder spellinghervormingen waren geweest, als er in
Nederland meer waardering zou zijn voor de eigen literatuur, als Nederlanders een
nationalistischer onderwijsbeleid zouden hebben, als het literaire erfgoed werkelijk
erfgoed zou zijn, zou mijn voorstel om het publiek hertalingen aan te bieden overbodig
zijn. De realiteit is echter anders. We zijn gedwongen een knieval te maken voor de
luie lezer. Laten wij als literair-historici echter niet lui zijn en streven naar mooie,
leesbare hertalingen die het oorspronkelijk recht doen. Een goede hertaling is een
weldaad voor het origineel. De hertaler zelf beweegt zich op het vlak van de
wetenschappelijke literaire historie én de creatieve schrijverij: een begeerlijke
combinatie. Naast de Martinus Nijhoff-prijs voor vertalingen zou er dan ook een
prijs moeten komen voor hertalingen. Naar wie we die zouden moeten noemen? Zou
de man die in de negentiende eeuw de oude legenden van Tijl Uilenspiegel in een
meesterlijke hertaling samenbalde, Charles de Coster, hiervoor niet de beste
naamgever zijn?
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De magnetische kracht van de Potsdamerplatz.
Metaforiek in de Nederlandstalige literatuur over Berlijn, 1905-1933
Ute Schürings
Omdat Berlijn tijdens het interbellum bekend stond als metropool van de avantgarde,
trok de stad veel schrijvers en kunstenaars aan - ook uit Nederland en Vlaanderen.
Hendrik Marsman, Arthur Lehning, Paul van Ostaijen, Simon Koster, Nico Rost en
anderen hebben er in die jaren kortere of langere tijd vertoefd en daarover geschreven.
Hun indrukken waren nogal verschillend: Sommigen waanden zich in een
militaristische dictatuur, anderen in een communistische vesting, weer anderen in
een reusachtige kunsttempel of in een permanent geopend bordeel.
Als men nagaat welke betekenis deze auteurs voor de Nederlandse
literatuurgeschiedenis hadden, stuit men op bijna net zoveel tegenspraken als in hun
stadsbeschrijvingen. Men zou verwachten dat we hier met modernistische auteurs te
maken hebben, dat er iets van de tijdsgeest in hun literatuur over Berlijn
teruggevonden kan worden.1 Maar de meeste ‘Berlijn-auteurs’ worden doorgaans
niet tot het modernisme gerekend. Überhaupt zouden in Nederland en Vlaanderen
modernistische en avantgardistische literatuuropvattingen pas laat zijn gearriveerd
(vgl. Anbeek 1990, Den Boef 1991, Fontijn/Polak 1986).
Flaneurs op klompen dus? Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad het geval.
Marsman wordt hooguit een halfslachtige modernist genoemd (Goedegebuure 1993:
9), alleen Van Doesburg en Van Ostaijen worden meestal als avantgardistische of
modernistische uitzonderingen gezien (vgl. Anbeek 1990, Fontijn/Polak 1986,
Schenkeveld-van der Dussen 1993). Dit komt overeen met de opvatting van historici
als Hermann von der Dunk, die het Nederlandse interbellum als een ‘cultuur in de
windstilte’ typeert (Von der Dunk 1982).2 Fokkema en Ibsch echter plaatsen in Het
modernisme in de Europese letterkunde Ter Braak wèl bij de modernisten
(Fokkema/Ibsch 1984), terwijl anderen zeggen dat Forum-auteurs als Ter Braak het
modernisme in Nederland juist de nek hebben omgedraaid (vgl. Bulhof 1976, Den
Boef 1991).
Deze tegenstrijdigheden vallen gedeeltelijk te verklaren uit de verschillende
definities van het begrip modernisme, en vooral uit de verschillende wijzen waarop
avantgarde en modernisme van elkaar worden afgebakend. Ter Braak en Du Perron
keren zich tegen de avantgarde en tegen de Nieuwe Zakelijkheid (Bulhof 1995),
maar volgens de criteria van Fokkema/Ibsch zijn ze desondanks modernistisch.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

131
Het is opvallend dat de meeste definities van het modernisme3 vooral op de
filosofisch-poëticale houding van de auteur zijn gebaseerd en niet op een analyse
van hun literaire teksten. Omdat Ter Braak en Du Perron in hun poëticale teksten
hun epistemologische en metalinguale twijfel uitspreken, worden ze door
Fokkema/Ibsch als modernisten bestempeld.4 De literatuuropvattelijke houding van
de auteur - het moderne, onzekere levensgevoel - dient hier als criterium voor het
indelen bij een literaire stroming. In een dergelijke normatieve benadering worden
de teksten geacht aan de theorie te voldoen. Maar hoe die houding precies zijn neerslag
vindt, bijvoorbeeld in de metaforiek, wordt niet nader onderzocht.5
Toch is het goed voorstelbaar dat de metaforiek soms haaks staat op de semantiek
en naturalistische of expressionistische metaforen worden gecombineerd met een
modernistische structuur. Een voorbeeld daarvan wijst Maarten van Buuren aan in
zijn studie over de Rougon-Macquart-cyclus van Zola. Van Buuren (1986) stelt dat
de objectief bedoelde naturalistische beschrijving door een negatieve metaforiek
wordt ondermijnd. Ook verschillende metaforen in één en dezelfde tekst hoeven niet
per se een eenheid te vormen. Zelfs een enkele metafoor kan een hybride vorm
hebben.6
Als gevolg van deze tegenspraken kan men vraagtekens zetten bij de traditionele
indeling in stromingen, vraagtekens die in de literatuurgeschiedenis van de laatste
twintig jaar steeds vaker voorkomen.7 De vraag hoe modernistisch of traditioneel de
Berlijn-literatuur is, lijkt mij daarom weinig interessant. Ik kies liever voor een
benadering die open staat voor mogelijke tegenspraken en daardoor ook nieuwe
inzichten over ‘bekende’ auteurs als Hendrik Marsman en Paul van Ostaijen kan
opleveren.
Het doel van dit artikel is, de vraag naar de metaforiek in de Nederlandstalige
literatuur over Berlijn in een iets breder kader te plaatsen, door de Nederlandse
literatuurgeschiedschrijving over het interbellum erbij te betrekken. Dat wil ik doen
aan de hand van een drietal korte case studies met als onderwerp de volgende romans:
Vera van Hendrik Marsman (1931), De razende saxofoon van Simon Koster (1931)
en Het onuitsprekelijke van J. van Oudshoorn (1905). Laatstgenoemde roman, die
stamt van vóór de Eerste Wereldoorlog, dient als contrast- en vergelijkspunt met de
andere werken.

Transformatie van de stadsverbeelding
Om een referentiekader voor de metaforiek te krijgen, zal ik eerst kort ingaan op de
geschiedenis van de literaire stadsverbeelding. Wat wordt als kenmerkend voor de
stadsverbeelding van het interbellum beschouwd? Welke metaforiek wordt in de
teksten gehanteerd? Studies over de verbeelding van de grote stad spreken van een
continue negatieve representatie tot ongeveer 1910. De stad wordt als
levensgevaarlijke en gedegenereerde wereld afgeschilderd. Voor de Nederlandse
stadsliteratuur is dat

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

132
aangetoond door Mary Kemperink (2000 en 2001). Haar bevinding strookt geheel
met de opvattingen van de Duitse literatuurwetenschapper Klaus Scherpe, die rond
de Eerste Wereldoorlog een transformatie van de stadsverbeelding constateert.8
Vóór de Eerste Wereldoorlog staat volgens Scherpe het conflict tussen het individu
en de afwijzende stad centraal (Scherpe 1989: 146), en de metaforiek wordt
gedomineerd door organisch-lichamelijke beelden, zoals ‘hart van de stad’ voor het
stadscentrum of ‘aderen’ voor straten.9 Na de Eerste Wereldoorlog wordt de stad
positiever gezien. Men is gefascineerd door de mechanisering en nieuwe technische
uitvindingen (Scherpe 1989: 150). De stad wordt nu vaak als een structuur of een
patroon beschouwd, de metaforiek van deze periode wordt bepaald door abstracte
beelden.10
De reden voor deze transformatie is volgens Scherpe een verandering van de
waarneming, die in het begin van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden. Die
verandering is beschreven door de socioloog Georg Simmel, wiens ideeën onder
meer door Walter Benjamin zijn overgenomen en tot de dag van vandaag als
referentiepunt dienen dienen bij onderzoek naar stadswaarneming.11 Simmels
‘Reizschutztheorie’ gaat er - in grote lijnen - vanuit dat mensen zich intellectueeel
wapenen tegen de overweldigende en chaotische indrukken van de grote stad.12 Omdat
de indrukken gefilterd worden, is de waarneming niet langer direct, aldus Simmel
(L. Müller 1988: 20). De stad wordt niet meer als een chaotische verzameling concreta
waargenomen, maar als een abstracte structuur - en die structuur bepaalt ook de keuze
voor de metaforiek. Zoals Helmut Lethen aantoont, brengt dit onder meer een andere
waardering van stedelijke verschijnselen met zich mee. Bepaalde stadsfenomenen
zoals kilheid, anonimiteit en onverschilligheid worden vanaf de jaren twintig
positiever beoordeeld (Lethen 1986). Lethen constateert een groeiende fascinatie
voor technische vernieuwingen, het stedelijke verkeer en de nieuwe media.13
In de jaren twintig valt, met andere woorden, een verschuiving in de metaforiek
aan te wijzen van concrete naar abstracte comparants. Het door Scherpe gehanteerde
onderscheid tussen de concrete, meestal organische metaforen van vóór Eerste
Wereldoorlog en de abstracte, meestal mechanische metaforen van de periode erna
lijkt mij voor mijn case studies buitengewoon relevant. Op grond van dat onderscheid
zou men namelijk van een uiteindelijk eerder traditionele auteur als Marsman
verwachten dat hij vooral organische, op de natuur geïnspireerde metaforen gebruikt.14
Maar is dat wel zo?

‘Een stuk wereldverkeer’
Marsmans eerste roman Vera, die in 1931 in De vrije bladen verscheen, speelt bijna
geheel in Berlijn (Marsman 1962). Het verhaal gaat over een jonge vrouw die van
het land naar de stad verhuist - een traditionele topos. Marsman was toen al een
befaamd auteur, maar zijn romandebuut werd niet zo goed ontvangen als zijn eer-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

133
ste dichtbundel. Vera werd meteen heftig bekritiseerd door zijn vriend en lector
Eduard du Perron. Deze noemde de roman ‘te lyrisch, te mager, te Hollands, volstrekt
idioot, het komt Holland niet uit’ (Marsman 1962)15. Marsman heeft zijn eerste roman
later niet eens opgenomen in zijn verzameld werk.
Marsman geldt in de literatuurgeschiedenis voornamelijk als een traditioneel
schrijver, alleen Verzen uit 1923 wordt als een expressionistische mijlpaal gezien
(Goedegebuure 1993). Toen Vera verscheen, zou Marsman al lang niet meer bij de
modernen hebben gehoord, hij had zich immers als een tegenstander van de Nieuwe
Zakelijkheid te kennen gegeven (Goedegebuure 1981: 258). In de Nederlandse
letterkunde heeft alleen Jaap Goedegebuure iets over de roman Vera geschreven.
Maar ook hij kraakt het werk af als ‘draak’, ondanks ‘de - vaak voortreffelijke lyrische fragmenten’ (Goedegebuure 1981: 255).
Dat maakte mij nieuwsgierig. Zonder meteen te pleiten voor het opnemen van
Marsman in de roemruchte kring van de modernisten, zal ik laten zien dat de roman
wel degelijk modernistische elementen bevat en dus niet in zijn geheel als
‘traditioneel’ kan worden bestempeld. Daarvoor heb ik twee van de talrijke passages
uitgekozen waarin het over de Potsdamer Platz gaat.16 Dit plein speelt een belangrijke
rol in de roman, Vera leert de plek al op haar eerste dag in Berlijn kennen als het
‘hart van de stad’ (Vera, 44).
Van hieruit krimpt en zwelt een stuk wereldverkeer,
wonderlijk-onsamenhangend en grootsch, wonderlijk-doodsch,
gemechaniseerd, hard en glad. Uit het vage verschiet van de Leipziger
Straße stroomen, alsof de verte ze produceerde en startte, minuut na minuut,
trams en bussen en limousines, en uit haar zijstraten springen zij aan als
ijzersplinters naar een magneet; ze dringen voorwaarts, langzaam,
volhardend, schouder aan schouder, colon aan colon. Grommend van
ongeduld en opzwellende haast wachten zij, voor de magische streep - een
kalkwitte afgrond van geen vijftig duim breed, die het plein als een gracht
isoleert - totdat de drommen, haaksch op de richting Potsdammerstrasse
op den enormen draaischijf der Potsdamerplatz - een halve slag rond zijn
gedraaid en noordwaarts en zuidwaarts vergleden zijn. (Vera, 44)
Het beeld van het ‘hart’ bepaalt het citaat: de werkwoorden ‘krimpen’ en ‘zwellen’
beschrijven de contractie van de hartspier, die het verkeer rondpompt. Deze
traditionele metafoor wordt echter verstoord door het adjectief ‘gemechaniseerd’.
Naast het organische beeld ‘hart’ staat nu het levenloze, abstracte, mechanische. Ook
de voertuigen worden aanvankelijk verbeeld als levende wezens - er worden hun
immers schouders toegedicht, en ze lijken ongeduldig de start af te wachten. Een
andere metafoor beschrijft daarentegen hoe de voertuigen als ijzersplinters door een
onzichtbare magnetische kracht worden aangetrokken. Ze worden niet door mensen
bestuurd maar door magnetische krachten. Opnieuw zijn hier het materiële en het
niet-materiële nauw met elkaar verweven. Men zou van een hybride metaforiek
kunnen spreken: traditionele en niet-traditionele beelden grijpen in elkaar, ze zijn
met elkaar verweven.
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Vervolgens wordt de Potsdamer Platz, die zojuist nog als hart van de stad werd
beschreven, met een draaischijf vergeleken. Deze schijf stuurt het verkeer en
functioneert als een machine die voertuigen draait. Het verkeer wordt teruggebracht
tot het machinale functioneren. Daarvan gaat tegelijkertijd een bepaalde fascinatie
uit, een positieve aantrekkingskracht, waarbij van angst of ongelukken geen sprake
is.17 Bovendien is er geen tijdelijke beperking: de draaischijf is een perpetuum mobile,
hij gaat alsmaar door. De stad wordt als perfect functionerende machine voorgesteld.

‘Alle uren van het etmaal tegelijk’
Die mechanische metaforiek bepaalt ook de latere beschrijvingen van de Potsdamer
Platz in Marsmans roman. In andere passages is al evenzeer sprake van een
ontmenselijkt verkeer en van magnetische krachten (Vera, 46, 52, 84, 86). Dat geldt
eveneens voor het einde van de roman, wanneer Vera haar minnaar aan de politie
verraadt. Dat doet ze vanuit een telefooncel op de Potsdamer Platz:
Ze liep snel in de richting van den Potsdamerplatz. Plotseling stond zij stil
voor een horlogewinkel; zij wilde - voor zover zij kon willen op dat
moment - de sterkte der zuiging meten, die haar trok naar den
Potsdamerplatz. Die zuiging was sterk en hield aan, zij voelde direct dat
haar weerstand maar gefingeerd was en haar poging om zich aan den
dwang te onttrekken als bij voorbaat verijdeld: zij wìlde automatisch,
mechanisch, slaapwandelend worden voortgetrokken en ze werd het. Zij
zag nog even in de etalage dat het alle uren van het etmaal tegelijk was, kwart voor zeven, half tien, half drie - toen liep ze weer door. Ze helde nu
licht achterover en liet zich dragen en voortbewegen door den magnetischen
stroom, die haar aanzoog naar Josty. De Potsdamerplatz was woelig,
wanordelijk, grauw. Ze ging binnen in Josty; ze liep blindelings tusschen
allerlei dichtbezette tafeltjes door naar de telefooncel. (Vera, 114)
Ook hier gebruikt Marsman het beeld van de magneet, die de protagoniste als een
onontkoombare kracht aantrekt. Deze aantrekking wordt tot een gedeelte van Veras
wilskracht, ze wil worden voortgetrokken. De stad met haar magnetische kracht
wordt door Vera opgevat als noodlot, waaraan ze zich volledig overgeeft. De mens
is hier ondergeschikt aan de mechanische wetten van de stad.
Opvallend is in dit opzicht ook het beeld van de horloges in de vitrine, die allemaal
verschillende tijden aangeven. Nadat de magnetische aantrekking al de hele ruimte
had opgeslokt, is hier ook de tijdsdimensie verdwenen. Het continuüm van ruimte
en tijd is opgeheven. De topografie van de stad is geen onbeweeglijke achtergrond,
de protagoniste wordt geheel door de stad ingelijfd. De metaforiek is een ambivalent
mengsel: ze beweegt zich tussen organische en mechanische beelden, tussen menselijk
en ontmenselijkt in. De protagoniste is gefascineerd door de stad. In de loop van het
verhaal vind ze haar geluk dan ook niet op het platte land, maar in de stad.
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Bij wijze van contrast haal ik tot slot nog een befaamd citaat aan uit dezelfde roman:
Berlijn hing aan een zijden draad aan den hemel: een log, zwaar kolossaal
monsterdier vlak boven een kokende hel. Deze enorme kwal zoog de
dampen op, die aan de zwavelpoel dier hel ontstegen en vergiftigde
daarmee de milliarden maden die zijn vleesch doorwroetten: de menschen.
(Vera, 74)
Dit doet bijna denken aan Spenglers beschrijving van ondergang van het avondland.
Berlijn is hier geen moderne, gemechaniseerde metropool, maar een organisme in
verval. Dit citaat is een voorbeeld van wat Scherpe en Kemperink kenmerkend achten
voor het beeld van de stad van vóór 1910. De stad wordt als gevaarlijk en
gedegenereerd afgeschilderd, er worden organische, expressionistische metaforen
gebruikt, de stad is een monster. In de roman staat het citaat tussen de twee
eerstgenoemde, en er zijn nog meer passages waarin de stad met behulp van beelden
uit de natuur wordt beschreven. Er is dus geenzins sprake van een homogene,
eenduidige metaforiek.
Ook de structuur van de roman is niet geheel traditioneel. Er zijn passages aan te
wrijzen - zoals het eerste citaat - die min of meer losgekoppeld staan van de tekst en
op zich zelf functioneren. Hier komen thema's aan bod zoals de politieke situatie of
de ellende van de bevolking. Verschillende discoursen en verteltechnieken staan
naast elkaar. Marsman hanteerd dus een montagetechniek, die typerend is voor de
modernistsiche stadsverbeedling, zoals Scherpe die bijvoorbeeld aan de hand van de
roman Berlin Alexanderplatz schetst (Scherpe 1989).

Monsterdynamo's en lantaarnlichtjes
Simon Koster, redacteur van de NRC, was in het interbellum toneelcorrespondent
in Berlijn. Hij schreef in die periode twee romans die in deze stad spelen.18 In De
razende saxofoon uit 1931 treft men de volgende beschrijving aan:
Als een kanaal van licht, geluid en beweging snijdt de Friedrichstrasse
door de huizenwoestijn van de binnenstad. Als een monster-dynamo van
een fantastische fabriek draait het leven er zich af: twee tegen-elkaar-in,
langs elkaar heen snellende stromen: Noord-Zuid, Zuid-Noord. Rechts
houden! Bij de kruispunten seinen de rood-geel-groene lampen hun bevelen
door de lucht. Automatisch regelen zij den polsslag van de metropolis:
ieder zijn weg, ieder zijn beurt, ieder zijn tribuut van kostbare seconden
aan het grote lichaam: stad. (De razende saxofoon, 44 vlg.)
Hier zien we weer een metaforische mengvorm. De stad is een levend lichaam, het
verkeer bruist door zijn aderen en het individu moet zich in het verkeer invoegen.
De metaforen ‘polsslag’ en ‘huizenwoestijn’ zijn organische beelden, bekend uit het
naturalisme. Maar hier snijdt het licht er in een rechte lijn door heen, de tekst getuigt
van een fascinatie voor snelheid, licht, energie. De metafoor ‘monsterdy-
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namo’ laat beide kanten zien: de angstaanjagende dimensie van de stad, maar ook
de fascinerende kracht die ervan uitgaat.
Het laatste citaat dat ik wil bespreken, is afkomstig uit de brievenroman Het
onuitsprekelijke van J. van Oudshoorn - pseudoniem van Jan K. Feijlbrief, die van
1905 tot middenjaren dertig als secretaris op de Nederlandse ambassade in Berlijn
werkte. Het citaat beschrijft de aankomst van de ik-verteller in Berlin. De brief is
van 1905:
Toen reed de trein de stad al binnen. Wel een uur lang, dunkt mij, tussen
huizen door. Het maakte een ietwat beangstigende indruk. Telkens wanneer
de trein stilhield op een der drukke perrons, dacht ik aan het einddoel te
zijn. Maar dan ging het weer verder en doken weer nieuwe
stratencomplexen, met lichte pleinen en mensengewoel, uit het duister op.
[...] Wij schenen het centrum der binnenstad genaderd te zijn. De straten
waren schitterend verlicht. Overal glansde asfalt. Terwijl de trein al begon
te stoppen, verdonkerde het uitzicht weer en ontwaarde ik beneden mij in
de diepte een groot plein met honderden lantaarnlichtjes van lange rijen
wachtende vigilantes. Deze aanblik - meer dan wat later volgde - deed het
besef in me levendig worden in een miljoenenstad te zijn aangekomen.
Een soort condenserende gewaarwording. (Het onuitsprekelijke, 5 vlg.)
Hier hebben we te maken met een citaat van vóór de Eerste Wereldoorlog, dat qua
metaforiek en semantiek min of meer met de door Scherpe en Kemperink
gedefinieerde eerste periode strookt. De verteller is overweldigd door de grootte van
de stad, het motief van aankomen is typisch voor een beschrijving die de verhouding
van het individu en de stad aangeeft. Het verkeer bestaat hier nog uit door paarden
getrokken koetsen, die door een menselijke koetsier worden bestuurd. Het licht is
de overheersende indruk, en dit licht is niet van een monsterdynamo of onzichtbare
bron afkomstig, maar van gewone straatlantaarns. In dit citaat kom echter ook de
waarneming zelf aan bod: de schrijver spreekt van een ‘condenserende
gewaarwording’. Het gaat Van Oudshoorn hier dus om het bewustzijn van de verteller,
hij is al bezig een intellectueel pantser op te bouwen tegen de shockerende ervaring
van de stad.
De stad maakt hier weliswaar een beangstigende indruk, maar er gaat ook een
bepaalde fascinatie van uit. Vooral de lichtmetaforen zijn er een teken van - de
schitterend verlichte straten, het glansende asfalt, de honderden lantaarnlichtjes. Ook
staan er voertuigen ter beschikking voor aankomende reizigers. Dit is duidelijk geen
beschrijving van een onaangename aankomst. Ook de aanvankelijke angst wordt
door het bijwoord ‘ietwat’ getemperd. De stadsrepresentatie bij Van Oudshoorn
vertoont dus in zekere zin een afwijking van het model van de vijandelijke, donkere
stad.
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Dogma's op de helling
De drie voorbeelden laten een gespleten beeld zien. In de onderzochte teksten - en
dat geldt ook voor vele andere - treft men verschillende typen metaforen aan, waardoor
ze zich niet eenduidig laten onderbrengen in de door Scherpe en anderen gedefinieerde
perioden. Abstracte en concrete, organische en mechanische beelden staan naast
elkaar, de metaforen zelf zijn vaak mengvormen. Er is, met andere woorden, geen
sprake van een strenge scheiding tussen traditioneel en modernistisch proza.
Binnen de Nederlandse literatuurwetenschap bestaat er een tendens om dit soort
scheidingen in twijfel te trekken. In het onderzoek naar modernisme en avantgarde
is momenteel een duidelijke verschuiving zichtbaar, waarbij tot nu toe min of meer
aanvaarde opvattingen aan de kant worden geschoven (Van den Berg/Dorleijn 2002).
Reeds eerder had men bekritiseerd dat in de aangehaalde studie van Fokkema/Ibsch
Ter Braak en Du Perron op grond van normatieve criteria bij het modernisme
ingedeeld worden. Zulke indelingen zijn niet ongewoon.19 Voor de langdurige invloed
van een theorie blijken soms ook institutionele redenen verantwoordelijk te zijn
(Grüttemeier 2002), van een onafhankelijke literatuurgeschiedschrijving is kennelijk
weinig sprake. De tijd is misschien wel rijp om eens een aantal dogma's op de helling
te zetten.
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(Bradbury/McFarlane 1976: 96) terugvinden. Vgl. Keunen 2000, L. Müller 1988, M. Müller
1988.
2 Omdat Nederland niet of nauwelijks bij de Eerste Wereldoorlog betrokken is geweest, zou het
de Europese politiek ‘achter ruitenwissers’ hebben meegemaakt, aldus Von der Dunk. Hij
gebruikt het bekende beeld van het ‘meisjesinternaat Nederland’ (Von der Dunk 1982: 28).
3 Ik zal in dit artikel het begrip ‘modernisme’ in de overkoepelende zin van Fontijn/Polak
gebruiken, die verschillende stromingen binnen het modernisme onderscheiden (Fontijn/Polak
1986).
4 Vgl. Beekman 1985, Den Boef 1991, Wolfs 1986.
5 Dit geld in het bijzonder voor Fokkema/Ibsch, in mindere mate ook voor Fontijn/Polak en
Bradbury/McFarlane. Deze laatsten definiëren ‘modernism’ als een nieuw levensgevoel, en net
als bij Fokkema/Ibsch is ‘consciousness’ een begrip dat centraal staat. Het artikel van David
Lodge in deze bundel is het enige dat iets uitgebreider op de retorische middelen ingaat.
6 Zie hiervoor Ralf Grüttemeier 1995. Aan deze opvatting liggen onder meer de theorieën van
Paul Ricoeur en Gérard Genette ten grondslag.
7 Haast geen letterkundige zou tegenwoordig nog eisen, dat er in de literatuurgeschiedenis een
strenge scheiding tussen -ismen en stromingen moet worden gemaakt. Mary Kemperink stelt
zelfs voor, de stromingsdiscussie voor onbepaalde tijd in de ijskast te zetten (Kemperink 2000:
82). Vooral in de deconstructivistische literatuurkritiek bestaat deze opvatting al sinds de jaren
zeventig, vgl. Wolfs 1986 en Zima 1994.
8 Ook Bart Keunen spreekt van een negatieve uitbeelding van de stad in de West-Europese
literatuur aan het eind van de negentiende eeuw (Keunen 2000).
9 ‘[Es gibt] in der Großstadtliteratur der Moderne die Dramatisierung der erzählten Stadt als
Gesellschaftskonflikt (im Roman von Balzac, Dickens und Zola). Als individueller Konflikt
des einzelnen in der feindlichen Stadt (von Baudelaires Flaneurmotiv bis zur Fremdheitserfahrung
in Rilkes “Malte” und dem Epiphanieerlebnis in Prousts “Recherche”), dominiert die symbolische
Überhöhung dieses Konflikts durch die Darstellung der großen Stadt als Schlachthaus, Irrenhaus
und Inferno (wie im expressionistischen Gedicht).’ (Scherpe 1989: 146).
10 ‘Die expressionistischen Fiktionen einer (dem Anspruch nach) unbedingten Unmittelbarkeit
wurden transformiert in Fiktionen der Bedingtheit und Vermitteltheit des Stadterlebnisses. Im
ästhetischen Bewußtsein zu Beginn der 20er Jahre wuchs die Aufmerksamkeit für das räumliche
Arrangement der Linien, Kreise, Punkte und Flächen. Der Reiz des Anorganischen trat an die
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Stelle der quälerischen Wiederbelebungsversuche subjektiver Lebendigkeit.’ (Scherpe 1989:
150).
Vgl. (behalve Scherpe) Bogman 1991, Hauser 1990, Kemperink 2000, Keunen 2000, Lethen
1986 en 1994, Vietta 1974.
‘So wird der Choc zur Grundform der unmittelbar-sinnlichen Erfahrung der Großstadt und
treibt als überlebensnotwendige Antwort der Subjekte die Ausbildung des Intellekts als
Reizschutz und Distanzorgan hervor.’ (L. Müller 1988: 16)
Lethen geeft hier een mooi voorbeeld van. Hij haalt een bericht aan van de kunstcriticus Paul
Westheim, die een nieuw type van de stedeling schetst: ‘Er setzt sich in Situationen der
Anspannung und Nervosität zur Auffrischung seiner Energien eine Zeitlang an den Potsdamer
Platz, den damals verkehrreichsten Platz Europas, um sich “wie eine halbe Stunde am Strand,
wie Ebbe und Flut” von den Verkehrströmen die Nerven beruhigen zu lassen.’ (Lethen 1986:
198).
Als ik het in de volgende interpretatie over ‘traditioneel’ of modernistisch' heb, gebeurd dit met
betrekking tot de door Scherpe gedefinieerde periodes.
De editie van 1962 bevat de commentaren van Du Perron.
Voor een uitgebreide analyse van de modernistische elementen in Vera zie Schürings 2003.
De fascinatie voor de regelmaat vindt men ook terug in het voorbeeld van de door Lethen
aangehaalde nieuwe stedeling, die op hetzelfde plein even uitrust en van het verkeer geniet,
(vgl. noot 14).
Naast De razende saxofoon speelt ook de roman Als ik Greta Garbo was (1933) gedeeltelijk in
Berlijn.
Bijvoorbeeld in de avantgarde-theorie van Peter Bürger. Bürgers bekende stelling, dat het de
avantgarde om de destructie van het concept ‘organisch kunstwerk’ te doen zou zijn geweest,
stoelt blijkbaar ook op normatieve criteria (Grüttemeier 2002). In dezelfde bundel wijst Hubert
van den Berg op de onhoudbaarheid van de oppositie ‘organisch kunstwerk’ versus,
‘avantgardistisch kunstwerk’ (Van den Berg 2002: 218 vlgg.).
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‘Begin in de geest. Dan zal voetje voor voetje de werkelijkheid volgen’
Over Rachel Stottermaus en Emma Bovary - Twee zusjes van papier
Sabrina Sereni
Wie de boeken van Charlotte Mutsaers kent, weet dat ze krioelen van de allusies.
Mutsaers verwijst onder meer naar andere auteurs, naar bekende schilders, naar
liedjes, sprookjes maar geregeld ook naar haar eigen werk. In Paardejam stelt
Mutsaers (1996a: 149) dat een schrijver niet vanuit het niets schrijft, maar ‘alles wat
hij gezien, gehoord, geroken, gevoeld of gelezen heeft’ als materiaal gebruikt. Cruciaal
is daarbij niet zozeer wat en waar de schrijver ‘pikt’ als wel de onzichtbare draad
die al dat materiaal bijeen houdt. Mutsaers spreekt in dit verband van de ‘waarheid’
van een schrijver: ‘En vanuit die waarheid ontstaat dan de verbeelding’ (Mutsaers
1996a: 149).
Ook Mutsaers' roman Rachels rokje (1994) barst van de zinspelingen. Zo komen
er zulke uiteenlopende figuren als Marina Tsvetajeva, Pallas Athene, Benjamin
Franklin, Guillaume Apollinaire, Kafka, Heinrich Himmler, André Breton en George
Sand in voor. Terwijl sommige van die figuren een vrij marginale rol spelen en slechts
één keer in het boek opduiken, komt men anderen voortdurend tegen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Emma Bovary. Zij verschijnt op de meest onverwachte ogenblikken
en ruist eigenlijk door het hele boek. Ik wil in het vervolg van dit stuk proberen aan
te tonen dat Rachel Stottermaus, de protagoniste van Rachels rokje, en Emma Bovary
nauw met elkaar verweven zijn. Ik ga eerst in op het feit dat er in postmoderne romans
vaak naar Flaubert verwezen wordt. Daarna zal ik het hebben over ‘de toverkracht
van de verbeelding’ en over boeken die men niet kan navertellen. Later bespreek ik
kort de vertelinstantie en de tijd in Rachels rokje en Madame Bovary. En tot slot
probeer ik duidelijk te maken dat het opsporen van de talrijke allusies op Madame
Bovary de lectuur van Rachels rokje kan verrijken.

1 Gustave Flaubert - een sleutelfiguur in het postmodernisme
Bart Vervaeck bespreekt in Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse
roman (1999) een aantal boeken die volgens hem typisch postmodern zijn. Hij gaat
daarbij onder meer in op het wereld- en mensbeeld in de postmoderne roman, op de
taalopvatting en op het vertellen. Een van de boeken die hij behandelt is Mutsaers'
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roman Rachels rokje. In het laatste hoofdstuk, dat over intertekstualiteit gaat, gaat
Vervaeck in op het gegeven dat postmodernisten zowel naar niet-gecanoniseerde
teksten verwijzen als naar ‘echte’ literatuur, gecanoniseerde boeken. Typisch
postmodern is dan de vermenging van de twee.
Dat Gustave Flaubert, die natuurlijk tot de gecanoniseerde literatuur gerekend
moet worden, blijkbaar in nogal wat Nederlandstalige postmoderne romans direct
of indirect aan bod komt,1 is volgens Vervaeck niet toevallig. De naam Flaubert wordt
immers vaak met ideeën geassocieerd die goed bij de postmoderne opvattingen
passen. Zo fungeert Madame Bovary als ‘het prototype van de verboekte mens die
leeft in ficties en teksten’ (Vervaeck 1999: 180). Daarnaast is er het beroemde citaat
waarin Flaubert de hoop uitdrukt een boek over niets te kunnen schrijven. Flaubert
bedoelt daar weliswaar iets anders mee dan de postmoderne auteurs, maar de
afwezigheid, de leegte is ook in het postmodernisme een sleutelbegrip.
Vermeldenswaardig zijn ook Flauberts beroemde papegaai, die onder andere het
onvermogen van de taal belichaamt, en Flauberts laatste, onvoltooid gebleven roman
Bouvard et Pécuchet, die het idealistische geloof in de vooruitgang en ‘de schijnorde
van de logica en de wetenschap’ (Vervaeck 1999: 180) bekritiseert. Kortom, wanneer
in een roman aan Flaubert gerefereerd wordt, ontstaat extra betekenis omdat Flaubert
met bepaalde opvattingen in verband wordt gebracht.
Ook in Mutsaers' roman roepen de verwijzingen naar Flaubert postmoderne
denkbeelden op, zoals bijvoorbeeld het idee dat personages scenario's spelen. Rachel
Stottermaus heeft Madame Bovary gelezen en ziet Emma als een model. Haar liefde
voor Douglas Distelvink kan volgens Vervaeck (1999: 181-2) dan ook als een nieuwe
enscenering van de liefde tussen Emma en Léon worden gelezen. Dat Rachel en
Douglas eigenlijk een soort reïncarnatie van Emma en Léon zijn wordt volgens
Vervaeck (1999: 182) onder meer gesuggereerd in een passage over een ontmoeting
tussen Rachel en Douglas op een Flaubert-avond: ‘Als Flaubert geen Bovary
geschreven had, hadden wij elkaar daar niet ontmoet’ (Mutsaers 1996b: 299). Maar
de liefde tussen Emma en Léon kan zelf ook al als een mise-en-scène worden
beschouwd. Emma ziet Léon als een levende romanheld en hun gesprekken wemelen
van de romantische clichés: ze gaan onder andere over zonsondergangen, de zee,
romantische berglandschappen, muziek die tot dromen aanzet en boeken.
Een andere postmoderne opvatting die in Rachels rokje aan bod komt is het idee
dat het traditionele onderscheid tussen realiteit en fictie problematisch is. De
postmodernisten poneren immers ook dat de zogenaamde ‘realiteit’ geënt is op ficties
(Vervaeck 1999: 22). Ook in Rachels rokje wordt het onderscheid tussen werkelijkheid
en literatuur ter discussie gesteld2: ‘Bah, wat een onbegonnen werk ook om tot de
waarheid door te dringen en wat een krankjorume eis!’ (Mutsaers 1996b: 65).
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2 De verbeelding als atoombom
Het verhaal van Madame Bovary is bekend: ze heeft te veel sentimentele
liefdesverhalen gelezen en vindt haar eigen leven bijgevolg monotoon. Emma neemt
haar lectuur te letterlijk. Ze is op zoek naar de grote liefde zoals die in kitschromans
wordt beschreven. In haar verbeelding is alles altijd veel mooier en spannender dan
in de ‘realiteit’. Ze gaat uiteindelijk aan haar illusies ten gronde. Het ligt eigenlijk
al in haar naam besloten: Emma - aima. Haar hele leven heeft ze van iets gehouden
wat ze niet kon bereiken.
Emma Bovary wordt in de literatuurkritiek doorgaans als een negatief personage
beschouwd. Ze laat zich meeslepen door triviaalliteratuur, ze speelt de ene rol na de
andere, haar leven is één groot scenario en zelfs haar zelfmoord is een kopie van
goedkope romannetjes. Twee voorbeelden uit de kritiek: ‘Emma nährt sich von
mittelmässigen Büchern, und deshalb ist ihre Unzufriedenheit nie wirklich tragisch,
sondern grotesk, nicht zu bedauern, sondern zu belächeln’ (Maraini 1996: 50). Of
nog: ‘Dennoch ist sie weder eine tragische Heldin noch die Verfechterin weiblicher
Emanzipation’ (Roloff 1989: 608). De kritiek benadrukt steeds weer dat Flaubert de
romantisch aangelegde Emma met bijtende ironie afbeeldt en haar illusies en banale
dromen fel bekritiseert. Toch zijn er ook critici die Emma meer heldhaftige trekken
toekennen. Zo schrijft J.F. Vogelaar (1988) in De Groene Amsterdammer.
Het valt me nu op hoe onjuist het gebruikelijke beeld van Emma is als
kortzichtige, hysterische en zelfs belachelijke juffer uit de provincie [...],
zij is ook een bewonderenswaardige vrouw. In feite is ze zelfs heroïsch
in de hardnekkigheid waarmee zij in weerwil van de benepen
omstandigheden en botheid van anderen, haar droombeelden najaagt.
Het is tekenend dat ook de verteller van Rachels rokje het gebruikelijke beeld van
Emma op zijn kop zet. Vanuit zijn perspectief is Emma juist een voorbeeld. Hij
heroïseert Emma Bovary omdat ze nooit bakzeil haalt: ze blijft zichzelf trouw en
verzet zich tegen de geborneerde, kleingeestige ‘communis opinio’, hoewel ze weet
dat dat verzet uitzichtloos is. Deze omkering van het imago van Emma als hysterische
anti-heldin laat zich goed verklaren. Rachel Stottermaus is immers een personage
dat nogal wat overeenkomsten vertoont met Emma Bovary. De verdediging van
Emma in Rachels rokje kan dan ook als een oratio pro domo, als een verkapte
verdediging van Rachel Stottermaus worden gelezen.
Net als Emma heeft Rachel veel gelezen en herkent ze zich in een aantal literaire
personages: Bretons Nadja, Raquet uit Hémons verhaal La Belle Que Voila... en dus
ook Emma Bovary. Rachel noemt Nadja haar ‘bondgenoot in de hartstocht, dierbaar
zusje van papier’ (Mutsaers 1996b: 87) - een omschrijving die van toepassing is op
alle literaire personages met wie ze zich verwant voelt. Ook in dit opzicht lijkt ze op
Emma, die de vrouwen uit haar liefdesromans als haar zusjes beschouwt.3 Rachel
ziet de genoemde figuren als medestanders en na te volgen
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voorbeelden. Zo vindt ze het schitterend dat Emma Bovary erin slaagt Léon te
verleiden met behulp van haar zwarte laarzen. Rachel, die niet zo veel ervaring heeft
in de liefde als Emma, koopt daarop ook zulke laarsjes.
De fantasie neemt in Rachels wereldbeeld een centrale plaats in. Rachel (of de
verteller, men kan die twee zoals we nog zullen zien niet goed uit elkaar houden)
geeft de lezer dan ook de raad: ‘Begin in de geest. Dan zal voetje voor voetje de
werkelijkheid volgen’ (Mutsaers 1996b: 28). Deze zin zou men als Rachels devies
kunnen beschouwen. Ze eet bij Douglas aardbeien uit blik die al een beetje bruin en
week zijn (Mutsaers 1996b: 143), maar voor haar zijn het de lekkerste aardbeien die
ze ooit heeft gegeten omdat hij ze voor haar heeft klaargemaakt. Verderop in het
boek proberen Rachel en Douglas Teddy (Douglas' vrouw) uit te leggen dat
zelfgemaakte jam veel beter smaakt dan fabrieksjam (Mutsaers 1996b: 251-252)
maar de nuchtere Teddy vindt dat onzin. Het zijn maar enkele van de vele passages
in Rachels rokje waaruit blijkt dat Rachel rotsvast in ‘de toverkracht van de
verbeelding’ (Mutsaers 1996b: 276) gelooft.
Teddy is niet de enige die geen begrip heeft voor Rachels fantasie. Men heeft als
lezer de indruk dat Rachel zich permanent te weer moet stellen tegen mensen die
haar niet begrijpen. Dat geldt in het bijzonder voor Rachels moeder die buitengewoon
utilitair en pragmatisch is ingesteld en dan ook alles doet om de fantasie van haar
dochtertje in te perken. Zo leest Rachel op een gegeven moment in het testament van
haar vermoorde vader het vreemde woord ‘houzee’ (een nationaal-socialistische
begroetingsformule). Rachel denkt dat ‘zeehouden zoiets als huishouden was op de
wijze van Sindbad’ (Mutsaers 1996b: 31) en zweert dat ze zee zal houden zolang ze
leeft. De moeder reageert daarop door te zeggen dat alles aan haar overdreven is.
Rachels fantasie maakt van het beladen woord ‘houzee’ een soort toverformule, maar
de moeder haalt haar dadelijk naar de werkelijkheid terug. Symptomatisch is ook de
‘castratiescène’ in de allereerste ‘plooi’ (Rachels rokje bestaat niet uit hoofdstukken
maar uit plooien). Rachel heeft onder haar rokje een apenstaartje. Dit staartje staat
voor haar creativiteit. Tevens doet het aan Rachels ontwakende seksualiteit denken.
De moeder beslist het staartje koudweg af te knippen (Mutsaers 1996b: 21). Zo
gemakkelijk valt Rachels creativiteit echter niet in te dammen. De verteller vergelijkt
Rachels verbeelding dan ook treffend met een atoombom en de werkelijkheid met
een handgranaat (Mutsaers 1996b: 46).
Een andere veelbetekenende passage is de scène met het dagboek. Rachel heeft
net geprobeerd haar liefde voor Douglas in haar dagboek te verwoorden omdat ze
er met niemand over kan praten, maar dan komt de moeder zich ermee bemoeien.
Ze schrijft in vette letters KALVERLIEFDE over de hele pagina: ‘Rachel vindt het
nog geen twee uur later. Geeft geen kik. Wil haar vader achterna. Dood.’ (Mutsaers
1996b: 73). De moeder wordt hier opgevoerd als een soort van boze heks: ‘Het staat
vast: Rachels onstuimigheid dient gekortwiekt en die leraar met die idiote naam moet
ophoepelen, al is het maar uit haar hoofd’ (Mutsaers 1996b: 73).
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De wens van de moeder zal later bewaarheid worden, want Rachel zal Douglas
inderdaad in haar hoofd moeten vermoorden. Dankzij haar verbeelding lukt het
Rachel echter Douglas weer tot leven te roepen, Douglas metamorfoseert immers in
een Raleigh, een herenfiets, en rijdt zo in Rachels hoofd rond: ‘als ik hem oproep
komt hij eraan, tring, tring’ (Mutsaers 1996b: 212).
Het spreekt vanzelf dat de ‘communis opinio’ geen begrip heeft voor Rachels
buitengewone verbeeldingskracht en al evenmin voor haar ideeën over de liefde, die
inderdaad extreem zijn. Bij Rachel is het alles of niets. Tussenposities neemt zij bijna
nooit in. Zo droomt ze er bijvoorbeeld van dat haar geliefde haar voorzichtig aan
zijn borst doodklemt: ‘Ik dodelijk van hem. Hij dodelijk van mij. Dodelijk, dodelijk,
dodelijk, met minder nemen wij geen genoegen. Overdreven? Dan hebben jullie
nooit een knauw van het absolutisme gehad.’ (Mutsaers 1996b: 27). Dat liefde met
dood gepaard gaat is voor Rachel volstrekt normaal. Zo'n dood wordt in de roman
herhaaldelijk als een verrukking voorgesteld.4
Rachels voorstellingen van de liefde blijken sterke overeenkomsten te vertonen
met die van Emma Bovary. Op de genoemde Flaubert-avond wordt een passage uit
Madame Bovary voorgelezen: ‘De liefde, meende zij, moest plotseling komen, met
bliksemschichten en donderslagen, als een hevig onweer waardoor het leven werd
overvallen, dat het omver wierp, de wil als bladeren meesleurde en het hele hart
meezoog de afgrond in’. Rachel denkt daarbij: ‘Het leek of me de woorden uit de
mond werden geplukt’ (Mutsaers 1996b: 299). Emma en haar extravagante
opvattingen worden op deze Flaubert-avond echter volstrekt belachelijk gemaakt.
Dat kan Rachels identificatie met Emma Bovary alleen nog maar versterken.

3 ‘Iets gebeurd?’ [...] ‘Helemaal niets’.5 Het ‘onverhalige’ in Madame
Bovary en Rachels rokje
In 1852 schrijft Flaubert zijn geliefde Louise Colet de bekende brief waarin hij uitlegt
dat hij graag een boek over niets zou schrijven.
Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un
livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force
interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un
livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque
invisible, si cela se peut. Les oeuvres les plus belles sont celles où il y a
le moins de matière; plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le
mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'Art
est dans ces voies (Flaubert 1998b: 156).
Mutsaers citeert deze brief in ‘Flauberts distelvink’, één van de zesentwintig essays
uit de essaybundel Paardejam die in 1996 (dus twee jaar na Rachels rokje) verscheen.
‘Flauberts distelvink’ fungeert ook als een ‘gebruiksaanwijzing’ voor het lezen van
Rachels rokje. Er komen immers onderwerpen in aan bod, die nauw met de thema-
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tiek van Rachels rokje verwant zijn. Zo heeft ze het onder andere over ‘onverhalige’
verhalen. Mutsaers verzet zich tegen de wijdverbreide opvatting dat het in literatuur
om gebeurtenissen zou gaan. Natuurlijk kunnen er in boeken gebeurtenissen
voorkomen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Waar het in literatuur volgens
Mutsaers op aan komt, is de waarheid van de schrijver (zijn unieke wereldbeeld) en
vooral hoe de schrijver die omzet in taal. Mutsaers houdt met andere woorden niet
van boeken die het moeten hebben van gebeurtenissen en die men keurig kan
navertellen.
In hetzelfde essay heeft Mutsaers het over haar lectuur van Madame Bovary. Toen
ze de roman voor de allereerste keer las, lette ze vooral op het verhaal. Ze vond het
een erg spannend boek: ‘Het las echt als een trein’ (Mutsaers 1996a: 163). Maar na
de lectuur van auteurs als Kafka, Poe en Gilliams die nogal van Flaubert verschilden,
distantieerde ze zich ervan. Jaren later herlas ze Madame Bovary, maar deze keer
richtte ze haar aandacht niet meer op de gebeurtenissen maar op alles wat zich tussen
die gebeurtenissen afspeelde en op de vorm. Daarbij merkte ze een heleboel dingen
op die ze bij de eerste lectuur over het hoofd had gezien; bijvoorbeeld dat er bij de
beroemde haardscène een distelvink aanwezig is, of dat in de roman een paraplu
voorkomt die bespannen is met changeantzijde en een dameszadel van hertsleer
(Mutsaers 1996a: 164-165). Mutsaers komt tot de conclusie dat de liefdesgeschiedenis
niet per se het centrale gegeven van de roman hoeft te zijn. Door het ‘onverhalige’
had het boek voor haar vleugels gekregen (Mutsaers 1996a: 167). Mutsaers neemt
het dan ook op voor de ‘niet-gebeurtenissen’.
Met Rachels rokje heeft Mutsaers zelf een boek geschreven waarin de
niet-gebeurtenissen belangrijker zijn dan de gebeurtenissen. Deze voorkeur voor het
afwezige, het ongrijpbare, het onnoembare sluit uiteraard aan bij de
postmodernistische preoccupatie met de leegte. Het is geen toeval dat het werkwoord
‘gebeuren’ een chiffre is in Rachels rokje. De vraag of iets gebeurd is en wat gebeurd
is, komt permanent in het boek aan bod.6 Een voorbeeld:
Wat er dan precies is gebeurd? Niets. Dat wil zeggen, dit is er gebeurd:
dertig jaar geleden vloog ergens een verveloze deur van een klaslokaal
open en toen vond er in een flits van een seconde een ontlading plaats die
maakte dat een meisje dat eigenlijk als de dood voor openvliegende deuren
was redeloze trouw aan iemand zwoer. Vervolgens, het laat zich raden,
gebeurde er niets, nul komma nul (Mutsaers 1996b: 46).
Dat er tussen Rachel en Douglas relatief weinig gebeurt, heeft onder meer te maken
met het feit dat Rachel haar liefdesverklaring altijd weer uitstelt. Rachel denkt dat
wat niet gebeurt, eeuwig duurt: ‘Hoe zou een nachtkaars die nooit gebrand heeft
immers uit kunnen gaan’ (Mutsaers 1996b: 47). Zolang de liefde niet is verklaard
kan Rachel blijven fantaseren. Net als Rachel is ook Emma op zoek naar het grote
geluk. In tegenstelling tot Rachel, die het geluk voortdurend uitstelt, stort Emma zich
van het ene avontuur in het andere. Het resultaat is echter
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precies hetzelfde. Rachel moet erkennen dat eindeloos uitstellen enkel tot frustratie
leidt, Emma is niet minder gefrustreerd omdat haar liefdesaffaires nooit zo spannend
en subliem zijn als ze ze had gehoopt.7
Rachel komt op een gegeven moment tot het inzicht dat wat nooit plaatsvindt
daarom niet eeuwig duurt. Douglas en indirect ook Flaubert maken haar dit duidelijk.
Precies op de genoemde Flaubert-avond hebben Rachel en Douglas het over het
non-event. Douglas zegt Rachel dat ze zich niet altijd alles moet aantrekken: ‘Zo heb
je geen leven’ (Mutsaers 1996b: 302). Rachel antwoordt daarop: ‘Geen leven is ook
een leven’. Rachels hele leven is een non-event: ‘plotseling besefte ik dat ik het
non-event altijd had omhelsd, dat ik er onbewust op aan had gestuurd steeds weer’
(Mutsaers 1996b: 303-304). Als Douglas dan ook nog beweert dat kalverliefde een
non-event in optima forma is, betekent dat voor Rachel de totale ontnuchtering. Ze
moet inzien dat ze niet kan blijven fantaseren. Het is geen toeval dat Douglas precies
de dag daarop sterft. Rachel moet Douglas in haar hoofd vermoorden.
Het sleutelwoord ‘non-event’ heeft niet alleen een belangrijke betekenis voor het
verhaal van Rachels rokje omdat Rachel het ‘non-event’ altijd heeft omhelsd, het
verwijst ook naar Mutsaers' appreciatie voor ‘onverhalige’ verhalen in het algemeen,
en verschaft de lezer een soort impliciete handleiding voor het lezen van Rachels
rokje. Ik zal dit aan de hand van twee voorbeelden illustreren. Rachel gaat aan het
einde van de roman op aanraden van Douglas naar een Albert Kahn-tentoonstelling.
Kahn is volgens Douglas de grootmeester van het non-event. Rachel vindt Kahns
documentaires schitterend. Maar het grote publiek reageert afwijzend. Het vindt dat
de documentaires nergens over gaan. Rachel zegt hierop: ‘Tell me a story, tell me a
story, altijd hetzelfde liedje’ (Mutsaers 1996b: 305). De kritiek van het publiek op
Kahn zou echter even goed op Rachels rokje kunnen slaan. Ook in Rachels rokje
kunnen lezers bij de eerste lectuur de indruk krijgen dat er geen rode draad is omdat
het boek nauwelijks een verhaal vertelt. Rachels commentaar kan met andere woorden
ook als een poëticaal statement worden gelezen. Mutsaers' voorkeur voor het
onverhalige spreekt ook uit de verwijzing naar de twee dissertaties over Flaubert.
Een van die proefschriften gaat in op het feit dat de mannen in Madame Bovary
Emma altijd van achteren benaderen. Deze ‘a-tergo-theorie’ kan in verband gebracht
worden met Douglas' homoseksuele neigingen. Douglas vindt het proefschrift dan
ook formidabel: ‘Goed geschreven zonder dat er rechtstreeks afgekoerst wordt op
het onderwerp’ (Mutsaers 1996b: 256). Net als Rachel heeft Douglas blijkbaar een
hekel aan het rechtlijnige en doelmatige. Later zegt Rachel dat ze ook op Flaubert
wil promoveren: meer bepaald op wat de distelvink tijdens de befaamde haardscène
in Madame Bovary in zijn kooi heeft uitgebroed. Rachel moet in het laatste deel van
de roman rekenschap afleggen voor een rechtbank. Wanneer de rechters een summary
van haar proefschrift willen hebben, antwoordt ze dat haar dissertatie er geen heeft.
Als de rechters echter absoluut een samenvatting verlangen, krijgen ze als antwoord:
‘Het stormde hard die dag / en het korte rokje waaide op’ (Mutsaers 1996b: 260).
Dit is een beroemde passage uit
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Madame Bovary: ‘Il souffla bien fort ce jour-là / Et le jupon court s'envola!’ (Flaubert
1998a:451). Dit is het liedje dat de blinde zingt terwijl Emma op sterven ligt. Dat
liedje is maar een vreemde samenvatting van een proefschrift. Dit moet waarschijnlijk
duidelijk maken dat men sommige boeken (en uiteraard Rachels rokje) gewoon niet
kan parafraseren. Het non-event, het ongrijpbare wordt in Rachels rokje overigens
herhaaldelijk door de wind geëvoceerd, die door de hele roman heen ruist8: ‘Op dit
soort dingen heeft de wil geen vat. Zoals hij ook geen vat heeft op de plooienval van
uw rokje. De wind, dat is de enige die er vat op heeft en die is nu net ongrijpbaar
[...]’ (Mutsaers 1996b: 156).
Kortom, Rachels rokje is zo'n boek waarin het vooral op de dingen aankomt die
zich tussen de gebeurtenissen afspelen. Er zijn weliswaar gebeurtenissen, maar ze
zijn niet van belang voor het verhaal, suggereert de verteller: ‘ze [de gebeurtenissen]
moeten niet denken dat ze de geschiedenis bepalen, ze vormen er nog niet de opmaat
van’ (Mutsaers 1996b: 304). Nemen we bijvoorbeeld Rachels liefdesverklaring.
Rachel probeert 311 pagina's lang op allerlei verschillende manieren Douglas haar
liefde te verklaren en toch lukt het haar niet. Liefde kan men nu eenmaal niet
verklaren, laat staan beschrijven. Zodra men probeert de liefde onder woorden te
brengen (zoals bijvoorbeeld in de begrippen ‘kalverliefde’ of ‘verliefd’) wordt ze
belachelijk en triviaal. Juist het feit dat Rachel haar liefde niet kan verklaren, maakt
de hele roman tot een liefdesverklaring. Zo wordt het onzegbare per slot van rekening
toch nog gezegd.
Het sleutelmotief ‘non-event’ roept, in combinatie met de talrijke verwijzingen
naar Flaubert, associaties op met de eerder geciteerde brief waarin Flaubert de ambitie
uitdrukt een boek over niets te schrijven. De onverhalige roman Rachels rokje kan
als een creatief antwoord op deze ambitie gelezen worden.

4 ‘Maar vraag me niet de geboren verteller uit te hangen’.9 De
buitengewone verteltrant van Flaubert en Mutsaers
Wanneer men het over de vertelinstantie bij Flaubert heeft, verwijst men meestal
naar zijn befaamde begrippen ‘impersonnalité’, ‘impassibilité’ en ‘impartialité’. De
verteller moet volgens Flaubert de geschiedenis vertellen zonder er enig commentaar
bij te leveren. Interessant is ook Flauberts gebruik van de vrije indirecte rede, een
ambivalente verteltrant waarbij de romanfiguur van heel nabij wordt beschreven in
de derde persoon: ‘Signalen van de persoonlijke taalsituatie van de acteur en van de
(on)persoonlijke taalsituatie van de verteller lopen door elkaar, zonder dat daar
expliciet op gewezen wordt’ (Bal 1990: 40). Flaubert heeft de techniek van de ‘erlebte
rede’ niet bedacht maar wel verfijnd en consequent toegepast. De auteur kan zo tot
in het binnenste van zijn figuren doordringen en zo nog beter duidelijk maken wat
zijn personages denken en voelen. Madame Bovary was qua verteltrant dus
grensverleggend.
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In Rachels rokje is de vertelsituatie bijzonder complex.10 De (ik-) verteller heeft het
vaak over Rachel Stottermaus in de derde persoon, zodat het erop lijkt dat het om
twee verschillende figuren gaat. De verteller zou dan een externe verteller zijn. Maar
de verteller en Rachel vertonen nogal wat punten van overeenkomst, wat suggereert
dat Rachel en de verteller één personage zijn, zodat men van een personagegebonden
verteller zou moeten spreken. Die verteller is dan de oudere Rachel Stottermaus die
haar jongere alter ego als het ware opvoert. Dit zou dan verklaren waarom de verteller
Rachel zo vurig verdedigt.
Opvallend is ook dat de verteller geen rechtlijnig verhaal vertelt. Hij neemt allerlei
omwegen en raakt soms zelfs de draad kwijt.
Dwalen we af? Fladderen we weer van hot naar her als dronken zwaluwen
en zouden we er goed aan doen ons ietsje meer bezig te houden met de
verhaaldraad, ook al is die dan niet rood, omdat er anders weer geen touw
aan vast te knopen valt? (Mutsaers 1996b: 29).
Of: ‘Ziezo’, zou de Sneeuwkoningin zeggen, ‘nu beginnen we. Aan het
einde van de geschiedenis weten we meer dan we nu weten’. Makkelijker
gezegd dan gedaan, want als het eind zoek is, het begin naar alle kanten
is uitgewaaierd en het belangrijkste niet heeft plaatsgevonden, waar bevindt
zich dan eigenlijk de geschiedenis (Mutsaers 1996b: 38).
Deze grillige manier van vertellen in Rachels rokje kan in verband gebracht worden
met de talrijke allusies op dansen en wervelen in de roman: ‘Hoe de textuur van dat
rokje waarvan hij zelf het middelpunt is, in levende plooien om hem heen hangt,
cirkelt, zwiert, golft, laait, wappert, opkruipt, straalt, rimpelt, ruist, danst, krult, ademt,
ritselt [...]’ [ik onderstreep] (Mutsaers 1996b: 13). De danseres Isadora Duncan duikt
op (156), Rachel lijkt op Degas' danseresje van veertien jaar (94), Rachel en Douglas
op de vluchtheuvel zijn ‘twee ontheemde balletdansers op een smeltend kerstbrood’
(61), Douglas vergelijkt Rachel met een draaitol (137), enzovoorts. Voortdurend
stuit de lezer ook op cirkels of wervelende bewegingen. Ook de verteller draait rond,
het hele boek is een dans, waarvan men niet weet waar hij begint en waar hij ophoudt.
Voor Rachels rokje is de uitspraak ‘vorm en inhoud zijn één’ dus bijzonder waar.
Samenvattend kan men dan ook stellen dat de manier van vertellen zowel in Madame
Bovary als in Rachels rokje bijzonder en vernieuwend is.

5 ‘Onderwijl ligt misschien menige lezer [...] te snakken naar leesvoer met
ietsje meer vaart’.11 Het vertelritme in Madame Bovary en Rachels rokje
Mario Vargas Llosa schrijft in Die ewige Orgie: Flaubert und Madame Bovary dat
men in Madame Bovary vier verschillende tijden kan onderscheiden: de specifieke
tijd, de onbewogen tijd, de circulaire tijd of de herhaling, en de imaginaire tijd (Vargas
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Llosa 1996: 169-185). De specifieke tijd is de tijd van de gebeurtenissen, van de
handeling. In de specifieke tijd worden voorvallen verteld die zich maar één keer
voordoen en die het verhaal doen vooruitgaan. In de onbewogen tijd is de tijd eigenlijk
opgeheven, hij staat stil. Het is de tijd van de vele beschrijvingen waar Flaubert om
bekend staat. De circulaire tijd is de tijd van de verveling, van de sleur, van de eeuwige
herhaling. Deze tijd neemt in Madame Bovary een centrale plaats in, want Emma
verveelt zich bijna permanent. Ze ervaart haar leven als extreem saai en eentonig. In
de imaginaire tijd vernemen we dingen die niet echt zijn gebeurd. Ze vinden
uitsluitend plaats in de hoofden van de figuren die dromen en fantaseren. Natuurlijk
is ook deze tijd essentieel voor Emma, omdat ze zoals we weten meer in haar fantasie
leeft dan in de werkelijkheid.
Normaliter worden de sleutelgebeurtenissen, de dramatische hoogtepunten die het
verloop van een roman bepalen, uitvoerig beschreven, en de gebeurtenissen die
minder cruciaal zijn slechts terloops vermeld. Volgens Mieke Bal is het in Madame
Bovary net omgekeerd: ‘Veel gebeurtenissen waarvan je zou verwachten dat ze
dramatische hoogtepunten zouden zijn, worden snel samengevat, terwijl
routine-gebeurtenissen, situaties die elke week terugkomen bijvoorbeeld, uitgebreid
worden gepresenteerd’ (Bal 1990: 85). Dit gegeven is vanzelfsprekend functioneel.
Het maakt de verveling en het gevoel van zinloosheid in Emma's leven heel goed
voelbaar.
Bij het lezen van Rachels rokje krijgt men de indruk van de ene belevenis naar de
andere te razen. Mutsaers gunt haar lezers nauwelijks een adempauze. Hoewel in
Rachels rokje eigenlijk niet zo veel gebeurt, is het verteltempo niet traag, integendeel.
De verteller snelt als een wervelwind door het boek en de lezer moet maar zien te
volgen. In tegenstelling tot Madame Bovary leest men in Rachels rokje helemaal
niets over de dagelijkse sleur van Rachels leven. Rachel heeft haar hele bestaan op
Douglas afgestemd en daarom kan er van verveling geen sprake zijn. Haar verliefdheid
maakt elke ‘gewone’ gebeurtenis tot een spannend avontuur omdat de verbeelding
haar te hulp schiet. Zo rijdt Douglas op een dag aan Rachel voorbij terwijl zijn
rood-wit-zwart geblokte plaid uit zijn autodeur hangt. Voor Rachel is dat een
ingrijpende ervaring, Douglas heeft haar immers een teken gegeven: ‘de punt van
de plaid die vanmorgen uit zijn achterdeurtje hing was voor niemand anders bestemd
dan voor háár. Niet de omstandigheden hebben meegewerkt, hijzelf heeft meegewerkt’
(Mutsaers 1996b: 70).
Misschien is de indruk dat het verteltempo in Rachels rokje hoog ligt ook te
verklaren doordat de plooien doorgaans niet erg lang zijn. Meestal tellen ze niet meer
dan vijf pagina's. Doordat de verteller vaak van de hak op de tak springt, moet de
lezer zich voortdurend afvragen waar de verteller hem nu weer heen sleept. Dit snelle
verspringen van het ene onderwerp naar het andere vindt men vooral in de
interviewvorm, die Mutsaers geregeld in haar werk gebruikt. Plooi 26 heeft de vorm
van een vraaggesprek en ook ‘Rachels rokje revisited’, het laatste deel van de roman,
dat in totaal tweeënnegentig bladzijden in beslag neemt. In die ‘interviews’
onderbreken ondervrager en ondervraagde elkaar geregeld. Het gesprek neemt
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hierdoor vaak een onverwachte wending. Ook dit kan ertoe bijdragen dat men het
gevoel heeft samen met de verteller door het boek te spurten.
Een ander typerend stijlmiddel is de opsomming. Rachels rokje krioelt van de
opsommingen. Die zijn ‘tijdloos’: tijdens het opsommen gebeurt er niets, maar
Mutsaers slaagt er in door middel van die opsommingen iets op te roepen dat men
met lange beschrijvingen of met redeneringen niet zou kunnen uitdrukken. Zo somt
de verteller Rachels persoonlijke collectie martelwerktuigen op:
een bliksemschicht, een schilderijtje met een vink, een lauriertak, een
dennetak, een kreefteschaar, een bos rozen, een bosje leukodendron, een
bosje schaamhaar, een rode muts, een aladdin, een twijfelaar, aardbeien
op sap, een jas met een vacht, een doosje Zwaluw-lucifers, zwarte tegeltjes,
zwarte wenkbrauwen, een natte plaid, een trap, een das, een stola, een
riem, een lint, een hijshaak, een touw, een ongebeurde gebeurtenis, een
paarse bril, een kerstauto (Mutsaers 1996b: 79).
Deze voorwerpen spelen alle een belangrijke rol in Rachels bestaan. Door ze hier op
te sommen krijgt de lezer Rachels leven in quick-motion te zien. Haar unieke
wereldbeeld ligt in deze passage besloten.
In de ‘skatsjok’12, het hoofdstukje dat tussen de zevenendertig plooien en het deel
‘Rachels rokje revisited’ staat, springt de verteller van hot naar her en praat hij
werkelijk tegen een recordtempo. De drieënhalf bladzijden lange monologue intérieure
geeft de gedachten van de verteller weer die na Douglas' dood in de war is geraakt.
Want als fiets zul je in me voortleven, vogeltje, dat zo mooi zingen kon,
als fonkelende herenfiets met alles erop en eraan, vooral een paar stevige
banden, minstens Michelin, hoe mooi die zingen op een weg die drijft van
de tranen, doen niet onder voor een vogelkeel eigenlijk of Bugatti's
hoera-a-a-a-geroep, daarom onherroepelijk verloren zijn jullie niet, wel
verloren natuurlijk maar niet onherroepelijk [...] (Mutsaers 1996b:
211-212).
Andermaal hebben we met een procédé te maken dat het vertelritme versnelt. In de
‘Kleine Catechismus van de rok’ uit plooi 26 heeft de ondervraagde, waarschijnlijk
de verteller, het over het kinderliedje ‘Napoléon et Marie-Louise’: ‘In telkens sneller
tempo. Wervelen, wervelen, wervelen. Net zolang tot ik duizelde en niet meer wist
wie ik was: Marie-Louise of Napoléon, Napoléon of Marie-Louise. Door het liedje
had ik me vereenzelvigd met allebei. Dat is nou rokjesmuziek in optima forma.’
(Mutsaers 1996b: 127). Het hoge tempo van de roman Rachels rokje veroorzaakt bij
de lezer een zelfde gevoel van aangename duizeligheid.
Samenvattend kan men stellen dat de snelheid waarmee de verschillende
gebeurtenissen van het verhaal worden gerepresenteerd zowel in Madame Bovary
als in Rachels rokje opvallend is. In Madame Bovary wordt het tempo vaak vertraagd,
de klemtoon ligt vooral op de routine-gebeurtenissen terwijl het verteltempo in
Rachels rokje door een aantal procédés vrij hoog is. Rachels rokje bestaat bijna uit-
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sluitend uit avonturen (althans voor Rachel, de ‘communis opinio’ zou haar
‘avonturen’ allicht maar banaal vinden).

6 ‘Dat betekent dat een boek niet minder veranderlijk is dan de
werkelijkheid’.13 Het lezen van Rachels rokje als interactief proces
De lezer van Rachels rokje vraagt zich wellicht af of al die merkwaardige verhalen
over Madame Bovary die in Rachels rokje aan bod komen, ook werkelijk kloppen.
Wordt de haardscène echt door een distelvink geobserveerd? Is het waar dat de
mannen Emma geregeld van achteren benaderen? Zelfs wie Madame Bovary al
gelezen heeft, weet waarschijnlijk niet meer of die ‘details’ nu kloppen of niet. Om
dat na te gaan moet men Madame Bovary herlezen en deze keer als het ware door
de ogen van Rachel Stottermaus, dat wil zeggen niet met het oog op het liefdesverhaal
en de gebeurtenissen maar met aandacht voor de distelvink, de manier waarop mannen
Emma benaderen en Emma's laarsjes. En jawel: het zit er allemaal in.14 Dit levert
uiteraard een totaal andere lectuur van Madame Bovary op, die zelf weer invloed
heeft op de lectuur van Rachels rokje. Zo komt een interactie, een wisselwerking op
gang die het lezen van Rachels rokje tot een dynamisch proces maakt. Met haar
talrijke allusies zet Mutsaers haar lezers indirect tot lezen aan, ze prikkelt hun
nieuwsgierigheid.15 Hetzelfde proces van interactie kan zich trouwens voordoen met
de talrijke andere boeken waar Rachels rokje naar verwijst. Door al deze toespelingen
ontstaat een raster waarin voortdurend extra betekenissen ontstaan. De lectuur van
Rachels rokje wordt er daarmee niet gemakkelijker op. Intertekstualiteit is bij Mutsaers
geen sleutel die de deur naar een volledig begrip opent, integendeel. En toch kan het
interessant zijn de zinspelingen op te sporen.
Vermeldenswaardig lijkt me bijvoorbeeld het feit dat Madame Bovary en Rachels
rokje allebei met een proces in verband kunnen worden gebracht. Toen Madame
Bovary in de Revue de Paris verscheen, werd begin 1857 een proces aangespannen
tegen Flaubert wegens immoraliteit en aantasting der goede zeden. De aanklager
eiste twee jaar gevangenisstraf, maar Flaubert werd bij gebrek aan bewijs
vrijgesproken. Later kwam aan het licht dat de aanklager zelf pornografische gedichten
had gepubliceerd. Het was precies deze schijnheiligheid die Flaubert zo verafschuwde.
Zoals eerder vermeld is het hele laatste deel van Rachels rokje een verhoor. Rachel
moet (wil) zich voor een aantal rechters tegen allerlei beschuldigingen verdedigen.
Een van de belangrijkste verwijten is dat ze probeert haar vader, die tijdens de oorlog
aan de verkeerde kant stond, goed te praten. De rechters die Rachel verhoren, zijn
kleingeestig, geborneerd en fantasieloos en doen aan Flauberts gehate bourgeoisie
denken. Het kruisverhoor aan het einde van Rachels rokje kan derhalve als een
intertekstuele allusie op het proces tegen Flaubert worden gelezen.
Opvallend is ook dat zowel in Madame Bovary als in Rachels rokje een zwaluw
een belangrijke rol speelt. In Madame Bovary heet de koets waarin Emma en haar
geliefde in Rouen rondreden en waarin het overspel plaatsgevonden zou hebben
l'Hirondelle. In Mutsaers' roman wordt herhaaldelijk naar zwaluwen verwezen. De
verteller vraagt zich af of hij als dronken zwaluwen van hot naar her fladdert, in plooi
33 komt een zwaluw aangevlogen zonder brief in zijn bek (Mutsaers 1996b: 175),
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Douglas heeft Zwaluw-lucifers, en de eerste zin van het gedicht van Tsvetajeva
waarmee Rachels rokje begint luidt: ‘Weldra toverkol en niet meer zwaluw’ (Mutsaers
1996b: 9). Ook aan het einde van Rachels rokje komt de zwaluw weer ter sprake. In
de laatste brief van Douglas aan Rachel citeert hij een Jiddisch liedje16 waarin de
regel voorkomt: ‘Wolst gekent doch sajn a foigl, wolst gekent doch sajn a schwalb’
(Mutsaers 1996b: 310). Het liedje gaat over een kalf dat beter een zwaluw was
geweest, want zwaluwen kunnen wegvliegen en worden niet geslacht zoals kalveren.
Het woord ‘kalf’ slaat dan op Rachel met haar ‘kalverliefde’ voor Douglas.
In de beroemde laatste zinnen van Madame Bovary krijgt Homais, het prototype
van de zelfingenomen burger, het erekruis:
Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont succédés à Yonville sans
pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il
fait une clientèle d'enfer; l'autorité le ménage et l'opinion publique le
protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur' (Flaubert 1998a: 482).
Ook in Rachels rokje komen eretekens voor. De vrouw die Rachels vader heeft
vermoord, wordt na die moord niet onder bewaking afgevoerd: ‘Integendeel, trots
kijkt ze om zich heen alsof ze zojuist het Légion d'honneur in de wacht heeft gesleept’
(Mutsaers 1996b: 25). Net als in Madame Bovary gaat huldebetoon in Rachels rokje
niet naar de mensen die het verdiend hebben. Ook Norbert Hagedoorn, die voor de
‘communis opinio’ staat en Rachel bij de rechters zwart heeft gemaakt, heeft zulke
eretekens: ‘Heel die leesclub beamend knikken, want u moet weten: veel mensen
kijken huizehoog tegen Norbert op omdat hij een paar erekruizen op zijn borst draagt’
(Mutsaers 1996b: 248). Deze opmerking over de leesclub kan uiteraard ook als aanval
op de literaire kritiek worden gelezen.
Ook het laarzenmotief vormt een illustratie van hoe intertekstualiteit extra betekenis
creëert in Rachels rokje. De laarzen spoken door de hele roman en kunnen
verschillende associaties17 oproepen. Ook in Madame Bovary zijn de laarzen een
sleutelmotief. Emma draagt vaak laarzen en brengt daarmee de mannen in haar ban.
Zo draagt ze laarzen wanneer zij en Léon elkaar voor de allereerste keer zien. Verder
in het boek bewondert Rudolphe haar laarzen. Wanneer men zich een beetje in
Flauberts correspondentie verdiept, stelt men vast dat hij veel aandacht heeft voor
schoenen en voeten. Hij verafgoodt de pantoffeltjes van zijn geliefde Louise Colet
zozeer dat men bijna van fetisjisme kan spreken:
Allons, je vais revoir tes pantouffles. Ah! elles ne me quitteront jamais
celles-là! je crois que je les aime autant que toi. Celui qui les a faites ne
se doutait pas du frémissement de mes mains

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

154
en les touchant, je les respire, elles sentent la verveine, et une odeur de toi
qui me gonfle l'âme (Flaubert 1998b: 84).
Rachel, van haar kant, adoreert laarzen en probeert zelf meermaals Douglas met haar
laarzen te verleiden. Douglas houdt inderdaad van laarzen, maar Rachels laarzen
volstaan niet om hem te versieren: ‘en demonstratief stak ik een sierlijk laarsje uit.
“Arme Maus” zei hij, “modesnufjes helpen niks. Wat wij nodig hebben zijn laarzen
met ijzeren neuzen”’ (Mutsaers 1996b: 281). Douglas sterft voordat hij en Rachel
een paar worden en aan Douglas' sterfbed trekt Rachel haar laarzen uit: ‘Meteen heb
ik mijn laarsjes uitgeschopt. Ze hadden van geen kant gefunctioneerd’ (Mutsaers
1996b: 308).
In Rachels rokje worden de laarzen ook met poëzie in verband gebracht. Rachel
is lid van een poëzieclub die bij de Hagedoorns bijeenkomt. De leesclub wil steeds
gedichten lezen en nooit romans. Rachel kan dat niet begrijpen. Ze is van mening
dat er ook proza bestaat waarin poëzie zit.18 Rachel maakt een onderscheid tussen
poezenpoëzie en laarzenpoëzie19:
Over poezepoëzie zal ik me niet uitlaten, maar de gedichten van
Majakovsky bijvoorbeeld, daar denderen een paar goed gepoetste laarzen
erdoorheen. Dat hoor je niet alleen, je voelt het ook, het dreunt na in je
hart. En het knappe is, de tederheid, die toch het belangrijkste van alles
is, ook in de poëzie, wordt daarmee niet vertrapt, integendeel: zo zacht als
een wolk (Mutsaers 1996b: 221).
Rachel is niet de eerste die poëzie met schoenen heeft vergeleken. Flaubert heeft het
haar voorgedaan. In een brief aan Louise Colet brengt hij sandalen in verband met
Indische gedichten, vergelijkt hij de ijzeren schoenen uit de Middeleeuwen met de
harde middeleeuwse gedichten en stevige rijlaarzen met Molière:
Quel dommage queje ne sois pas professeur au Collège de France! J'y
ferais tout un cours sur cette grande question des Bottes comparées aux
littératures. “Oui, la Botte est un monde”, dirais je, etc. Quels jolis
rapprochements ne pourrait-on pas faire sur le Cothurne, la Sandale!
(Flaubert 1998b: 259).
Door deze niet voor de hand liggende vergelijking komt Flaubert in ieder geval nog
een keer zijdelings in Rachels rokje aan bod.
De vele toespelingen op Flaubert en Madame Bovary in Rachels rokje openen een
waaier van associaties. Zo kan men de allusies op Madame Bovary in Rachels rokje
in verband brengen met postmoderne opvattingen of met Mutsaers' verdediging van
de fantasie, maar bijvoorbeeld ook met haar haat voor de bekrompen bourgeoisie of
met haar voorliefde voor ‘onverhalige’ verhalen. Een belangrijk idee uit Mutsaers'
literatuuropvatting is dat een schrijver niet beschrijft maar oproept. Dat kan
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onder meer door te verwijzen naar andere teksten. Zo zegt het feit dat Rachel zich
in Emma Bovary herkent meer over Rachel dan een lange beschrijving. Dankzij de
allusies op Madame Bovary komen we meer over Rachel en haar geestelijke
universum te weten.
In dit artikel heb ik me vooral geconcentreerd op de allusies in Rachels rokje op
Madame Bovary. Zoals gezegd bevat Mutsaers' roman echter ook zinspelingen op
talrijke andere teksten. Zo fungeren ook Nadja van Breton, Penthesilea van Kleist
en La Belle Que Voila... van Hémon als intertekst. Het loont beslist de moeite om
ook deze teksten bij het lezen van Rachels rokje te betrekken. Bekijken wij
bijvoorbeeld het verhaal La Belle Que Voila.., dan stellen we vast dat ook hier de
outsider-thematiek centraal staat. La Belle Que Voila... behoort dan ook niet toevallig
tot Rachels lievelingsboeken. Het vertelt het verhaal van de oude Raquet, die in zijn
kindertijd in het geheim verliefd was op zijn vriendin Liette Marchevel en die zijn
geliefde niet kan vergeten. Ze belichaamt voor hem de magische kinderjaren, een
tijd waar van onttovering en depoëtisering nog geen sprake was. Maar Raquet praat
met niemand over zijn grote liefde, hij weet dat de mensen hem toch niet zouden
begrijpen. Rachel voorziet één passage uit La Belle Que Voila... van een dubbele
rode bliksem. Het begin van deze passage luidt:
...ook al probeerde ik het te vertellen, men zou het niet begrijpen. Een
kinderliefde, dat heet immers maar een grapje, en een romantische
jongensliefde wordt voor niet veel meer aangezien. De eerste de beste man
heeft zoiets beleefd; het doet een beetje pijn en het maakt je wat ouder;
ten slotte moet je erom glimlachen en ga je het heuse leven aan. Maar nu
en dan is er een man die niet helemaal gemaakt is gelijk de andere, en die
niet verder komt (Hémoin Mutsaers 1996b: 50).
De verteller van Rachels rokje knoopt hierbij aan met de opmerking ‘nu en dan is er
een vrouw die niet helemaal gemaakt is gelijk de andere’. Rachel en Emma zijn zulke
vrouwen. Ze zijn anders omdat ze nooit zijn opgehouden in de ‘toverkracht van de
verbeelding’ te geloven.
Vanzelfsprekend kan ik hier niet verder ingaan op de allusies op La Belle que
Voila... en op de andere zinspelingen in Rachels rokje. Ik hoop echter inzicht te
hebben gegeven in de manier waarop Mutsaers door intertekstuele verwijzingen
voortdurend nieuwe betekenissen schept. Wie wil kan bij het lezen van Mutsaers'
roman de talrijke echo's van Flaubert opvangen en Rachels rokje lezen als een
creatieve voortzetting van Madame Bovary. Zodoende legt men permanent verbanden
en creëert men de ‘overrompelende, helse, onontkoombare samenhang’ (Mutsaers
1996b: 92) waarvan er in Rachels rokje zo vaak sprake is.*

*

De titel van dit artikel is ontleend aan Mutsaers 1996b: 28
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Eindnoten:
1 Bart Vervaeck (1999: 180-181) noemt als voorbeelden Brakmans roman Het zwart uit de mond
van Madame Bovary, IJlanders Een fabelachtig uitzicht, Naar Merelbeke van Stefan Hertmans,
Groente van Atte Jongstra en vanzelfsprekend Rachels rokje van Charlotte Mutsaers.
2 Cf. ook de volgende passage: ‘Nogmaals, ik zweef niet, ik sta met beide benen stevig op de
grond, maar als die grond zelf gaat zweven, wat dan? [...] Dat betekent dat een boek niet minder
veranderlijk is dan de werkelijkheid, iets waar niemand aan schijnt te willen en wat ik zelf altijd
zo graag bewijzen wou!’ (Mutsaers 1996b: 259).
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3 ‘Alors elle se rappela les heroïnes des livres qu'elle avait lus, et la région lyrique de ces femmes
adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de soeurs qui la charmaient’ (Flaubert
1998a: 230).
4 Cf. ‘o Nadja, je had groot gelijk toen je met je eigen voet de zijne neerdrukte op het gaspedaal,
je had groot gelijk toen je daarbij zijn ogen wou bedekken, je had groot gelijk in je onstuimige
verlangen om plankgas de bomen tegemoet te vliegen, blindelings, zodat je met hem versmelten
zou in de roes van een eeuwige omhelzing’ (Mutsaers 1996b: 86). En de dood van de danseres
Isadora Duncan (Mutsaers 1996b: 156) die verliefd was op een Bugatti en die op tragische wijze
in zo'n auto om het leven kwam, haar sjaal kwam in de spaken terecht en ze brak haar nek,
wordt door Douglas als een prachtige dood voorgesteld. (Mutsaers 1996b: 284)
5 Mutsaers 1996b:94.
6 Bijvoorbeeld op pagina 60, 79, 94, 174, 175, 199 en 223.
7 Slavoj Zizek drukt dit idee in psychoanalytische termen uit: ‘A hysterical neurotic cannot bear
waiting, he hastens through, he “overtakes himself” and misses the object of desire precisely
because of this impatience - because he wants to get at it too quickly - whereas the obsessional
neurotic builds up a whole system enabling him to postpone the encounter of the object ad
infinitum: the moment is never right’ (Zizek 1999: 192). Zizek komt ook tot de conclusie dat
de twee gedragspatronen eigenlijk twee keerzijden van dezelfde medaille zijn (Zizek 1999:
192).
8 Zie bijvoorbeeld op pagina 9, 17, 103, 126, 152, 158, 159, 177, 205, 212, 240, 310 en 311.
9 Mutsaers 1996b:51.
10 Bart Vervaeck en Luc Herman gaan in Vertelduivels (2001: 33-4) in op het stijlmiddel van de
vrije indirecte rede en op het feit dat dit procédé vaak voor verwarring en meerduidigheid zorgt.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een vertelling in de ikvorm. Soms is het dan onmogelijk
om nog te bepalen waar het handelende ik, dat als personage optreedt, begint en het vertellende
ik eindigt (Herman Vervaeck 2001: 34). Iets soortgelijks geldt voor Rachels rokje. Het valt niet
altijd uit te maken of nu de verteller, de ik-nu, of het personage, de ik-toen, aan het woord is.
11 Mutsaers 1996b: 63.
12 Skatsjok is een term uit de Russische volksmuziek die naar een plotselinge sprong van majeur
naar mineur verwijst. Deze wending gebeurt meestal op onvoorziene momenten. De skatsjok
is een sleutelmotief in Mutsaers' werk. Hier is de sprong van majeur naar mineur Douglas' dood.
13 Mutsaers 1996b: 259.
14 De scène waarin Emma Léon met laarzen verleidt is niet door Mutsaers verzonnen: ‘Mme
Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approche de la cheminée. Du bout de ses deux doigts
elle prit sa robe à la hauteur du genou, et, l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit
à la flamme, par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussée d'une bottine noire’ (Flaubert
1998a: 118). Deze verleidingsscène wordt werkelijk door een distelvink geobserveerd: ‘Sa
figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même, et il avait l'air aussi calme dans sa vie
que le chardonneret suspendu audessus de sa tête, dans une cage d'osier: c'était le pharmacien’
(Flaubert 1998a: 111). En de mannen staan inderdaad vaak achter Emma: ‘Et, comme ils se
trouvaient debout tous les deux, lui placé derrière elle et Emma baissant la tête, il se pencha
vers son cou et la baisa longuement à sa nuque’ (Flaubert 1998a: 334).
15 Zo vermeldt Mutsaers bijvoorbeeld zelf waar zich het hoofdstuk bevindt waarin de distelvink
aan bod komt zodat men de passage snel in Flauberts roman kan terugvinden.
16 In Rachels rokje wordt herhaaldelijk gesuggereerd dat Douglas van joodse afkomst is.
17 De laarzen roepen ook de oorlog op en doen denken aan Rachels vader, die waarschijnlijk gecol-
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laboreerd heeft. Hij heeft Rachel kaplaarzen gekocht om in het Klepelenburg door de plassen
te stappen. Rachel heeft niets met de politieke sympathieën van haar vader te maken, maar dat
zien de rechters en de Hagedoorns anders. Ze geloven in het principe van ‘guilt by association’
(Mutsaers 1996b: 250). Zo merkt Douglas op een dag op dat Rachels laarzen precies dezelfde
laarzen zijn als die uit Dagboek van een kamermeisje (Mutsaers 1996b: 238). Een paar bladzijden
later beweren de rechters dat Célestine uit Dagboek van éen kamermeisje het met een fascistische
huisknecht aanlegde. Ze vinden altijd weer iets nieuws om Rachel de schuld in de ‘laarzen’ te
schuiven.
18 Dat doet overigens aan Flaubert denken, die wilde dat zijn zinnen zo welluidend waren als
poëzie. Ook Rachels rokje behoort tot het soort proza dat op poëzie lijkt.
19 Deze opdeling van de poëzie in poezenpoëzie en laarzenpoëzie, waarbij Rachels voorkeur
duidelijk uitgaat naar de laarzenpoëzie, herinnert aan het onderscheid tussen de Lichten en de
Zwaren dat Mutsaers in Kersebloed maakt (Mutsaers 1990: 32). De laarzenpoëzie lijkt dan op
de lichte literatuur, die moeilijke onderwerpen op een lichte manier in taal weet om te zetten,
die niet beschrijft maar oproept, terwijl de poezenpoëzie eerder lijkt op wat Mutsaers de zware
literatuur noemt. De Zwaren hebben volgens Mutsaers veel minder taalgevoel en kunnen zware
onderwerpen dan ook enkel ‘loodzwaar vormgeven’ (Mutsaers 1990: 32). De tweedeling van
poezenpoëzie en laarzenpoëzie is dus niet alleen een allusie op Flauberts brieven maar ook een
poëticale uitspraak.
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De kunst te kijk gezet
Een narratologische blik op de blinde fotograaf van Willem Frederik
Hermans
Luc Herman & Bart Vervaeck
Hoe betrouwbaar is de kennis die de mens vergaart via zien en luisteren? Wie ‘De
blinde fotograaf’ van W.F. Hermans leest, wordt voortdurend met deze vraag
geconfronteerd.1 In narratologische termen wil dit zeggen dat het verhaal niet alleen
gebruikmaakt van focalisatie en vertelling, maar dat het die ook tot thema's verheft.
Daarom leent de tekst zich erg goed tot een narratologische benadering. Toch noopt
de problematiek van het verhaal tot een verruiming van de klassieke structuralistische
analyse, waarbij de rol van de lezer op het voorplan komt te staan.

Waarnemen en vertellen als bronnen van kennis
In ‘De blinde fotograaf’ is het vergaren van informatie een probleem, op zijn minst
voor Appie, de ikverteller, en de titelfiguur, Guibal, de blinde fotograaf, maar
misschien ook voor de overige personages en zeer zeker voor de lezer. We beginnen
met de verteller. Hij is extradiëgetisch (dat wil zeggen: hij is de hoogste vertelinstantie,
hij wordt zelf niet verteld door een nog hogere verteller) en homodiëgetisch (dat wil
zeggen: hij vertelt over dingen die hij zelf heeft meegemaakt). Wie vertelt wat hijzelf
heeft meegemaakt, mag dan wel een subjectieve verteller zijn, meestal wekt hij de
indruk goed te weten waar hij het over heeft. Hij heeft het immers zelf allemaal
beleefd. Probleem is dat de ikverteller van ‘De blinde fotograaf’ eigenlijk niet goed
weet wat hij meemaakt en wat hij moet denken van alles wat hij ziet en hoort.
De ikfiguur is niet alleen de verteller, maar ook de centrale focaliserende instantie.
De meeste dingen zie je door zijn ogen. Toegegeven: een focalisator is veel meer
dan een paar ogen, maar in dit verhaal wordt de waarneming wel erg vaak op het
visuele toegespitst. De ikfiguur wil de blinde fotograaf te zien krijgen, maar dat blijkt
niet makkelijk. De ouders van de fotograaf versperren hem de weg, het huis is smal
en donker, de kamer waarin de fotograaf zich bevindt blijft lang onvindbaar. Zien
gaat in dit verhaal erg vaak samen met niet-zien. Zo zegt de ikfiguur dat hij de
fotograaf wil zien, desnoods met een blinddoek op. ‘U mag mij blinddoeken,’ zegt
hij tegen de ouders, (p. 171) Wie ziet, is blijkbaar al even blind als de blinde fotograaf.
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De paradoxale combinatie van zien en blindheid begeleidt de hele zoektocht van de
ikfiguur. Voortdurend zegt hij dat hij wel wil zien maar helaas niet kan zien. Aan
het begin staat hij voor het smalle huis van de fotograaf en diens ouders. Het huis
bestaat ‘eigenlijk alleen uit een winkelraam met een winkeldeur ernaast’, (p. 170)
Etalages dienen om dingen te etaleren, ze willen laten zien wat de winkel te bieden
heeft. Maar in dit geval wil het huis verbergen wat erin schuilgaat. ‘Achter het
winkelraam zaten, tegenover elkaar, een oude man en een oude vrouw. Verblindend
witte vitrage maakte ze bijna onzichtbaar.’ (p. 170) De etalage, die de dingen zou
moeten tonen en laten zien, zorgt hier voor blindheid. De ikfiguur kan niet zien wat
hij wil zien. Zijn waarneming wordt belemmerd.
Daardoor wordt de focalisatie problematisch: de waarnemingen van de ikfiguur
zijn onvolledig, ontoereikend als bron van kennis. Dat weerspiegelt de thematische
problematiek van het zien als een ontoereikende vorm van kennis. Etaleren blijkt
een vorm van dissimuleren. Zo wordt gezegd dat ‘wie de ware Anda wil leren kennen
alleen maar een blote étalagepop nauwkeurig hoeft te bekijken’, (p. 177) Maar
tegelijkertijd wordt deze zogenaamd totale onthulling beschreven in een stuk getiteld
‘Het Geheim van de Etaleur’ (p. 177), wat duidelijk maakt dat de onthulling een
verhulling omvat.
Etaleren is dus een vorm van verbergen. Laten zien een vorm van verduisteren.
Het omgekeerde geldt ook: de duisternis is een vorm van licht, ze laat dingen zien.
Dat wordt op een heleboel manieren verduidelijkt, waarvan wij er hier slechts drie
zullen bespreken. Ten eerste is er het zwarte licht - een metafoor die suggereert dat
het donker ook inzicht biedt. De fietsenmaker verkoopt lantaarns met lege batterijen
en zegt: ‘Zwart licht is meer dan voldoende voor wie een blinde fotograaf bezoekt.’
(p. 178) Dat is natuurlijk gelogen, want het is misschien wel voldoende voor de
fotograaf, maar niet voor de ziende ikfiguur. Die krijgt via een collega een lantaarn
te pakken die wel functioneert, al lijkt ze zozeer op de niet-functionerende van de
fietsenmaker, dat de vader van de fotograaf denkt dat ook de ikfiguur een lantaarn
met ‘zwart licht’ heeft gekocht (p.183). De ikfiguur liegt tegen de fotograaf: wanneer
hij de lantaarn aanknipt, die gewoon wit licht geeft, beweert hij dat het zwart licht
is.
Ten tweede, en nauw samenhangend met het zwarte licht, is er de donkere kamer.
De lezer die vertrouwd is met het werk van Hermans, kan dit eventueel verbinden
met de min of meer gelijktijdige roman De donkere kamer van Damokles (1958),
waarin de fotografie ook verbonden wordt met de problematiek van inzicht en
onwetendheid. Wij beperken ons hier tot het verhaal. Daarin verwijst de donkere
kamer naar de duistere plek waar de blinde fotograaf zich ophoudt. Er wordt immers
gezegd: ‘Een fotograaf zit in zijn donkere kamer. Daar is hij in zijn element.’ (p.
172) De donkere kamer verwijst voorts naar de duistere ruimte achter de lens en, bij
uitbreiding, naar de kamer waarin foto's ontwikkeld worden. Deze twee ruimten zijn
weliswaar donker, maar ze leggen licht vast en maken foto's mogelijk.
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Een derde vorm van duisternis die inzicht biedt, is te vinden in de filosofie die beweert
dat een mens veel ziet wanneer hij zijn ogen dichtdoet. Hier komt dat aan bod in de
scène waarin de hoofdfiguur door een hoer wordt gemasturbeerd. Hij voelt allerlei
gedachten in hem opkomen. ‘Wijsheid, voor geen andere sterveling bereikbaar’ welt
in hem op, terwijl hij zijn ogen sluit: ‘Ik liet mijn ogen dichtvallen.’ (p. 181) Even
later wordt nog eens gesuggereerd dat een mens vaak beter ziet met zijn ogen dicht
dan open. Als de ikfiguur zich in de lange smalle gang van het duistere huis begeeft,
ziet hij nog even om en ziet hij in de verte het etalageraam: ‘De ruit was trouwens
maar zo flauw zichtbaar, dat ik hem nog beter zag als ik mijn ogen sloot.’ (p. 183)
We hebben dus in dit verhaal te maken met een focalisator die in zijn zien verblind
wordt, en in zijn blindheid ziet. Dat maakt hem voor de lezer tot een erg dubieuze
bron van informatie. Normaal gezien zou hij als journalist licht moeten brengen in
de duisternis. Hij meent wel dat hij dat kan. Hij gelooft immers dat hij zijn paradoxale
persoonlijkheden uit kan kleden, en hij denkt dat hij ook wel wijs geraakt uit het
lange, smalle huis van de fotograaf. Als hij ontdekt dat het huis bruggetjes bevat,
zegt hij:
Met hoeveel trots vervulde mij deze ontdekking! Ik was een ware
verslaggever, werkelijk begaafd voor mijn beroep. Ik trok verstandige
conclusies uit schijnbaar onbetekenende feiten; ik kon mijn weg vinden
in het duister; geen moeite was mij te veel. Reporters hebben een speciaal
instinct, een zesde zintuig (...). Veelgehoorde, maar in mijn geval bewezen
waarheid. (p. 185)
De ikfiguur denkt dat hij op basis van zijn waarnemingen komt tot redeneringen en
conclusies die even betrouwbaar zijn als wetenschappelijke argumenten. Maar het
feit dat het bij hem gaat om een zesde zintuig, relativeert zijn wetenschappelijke
werkwijze al. Bovendien wordt zijn idee dat het huis bruggetjes bevat omdat het zo
lang is als de parallelle steegjes, nergens bevestigd of bewaarheid. Zijn ontdekking
is dus meer een veronderstelling, of misschien zelfs een fantasietje. Geen wonder
dat er net op deze scène een zin volgt die suggereert dat de waarneming van de
ikfiguur geen duidelijk verschil maakt tussen zien, redeneren en fantaseren: ‘Kon ik
het bovenlicht nog zien? Ik dacht het, maar mogelijk was het verbeelding.’ (p. 185)
Een waarnemende instantie die geen duidelijk onderscheid maakt tussen
verschillende waarnemingmodaliteiten als zien, denken en verbeelden, dat is een
problematische focalisator. De ikfiguur mag zijn speculaties wel voorstellen als
ontdekkingen, maar enige omzichtigheid is hier toch geboden. Ont-dekken wil zeggen:
van de bedekking ontdoen. Dat is wat de journalist zou moeten doen. Maar de
ontdekking van de ikfiguur is helemaal geen doorstoten tot een heldere kern. Het is
veeleer een vorm van gissen. Een zoektocht in het duister in plaats van een
ontdekkingsreis in het heldere licht.
Toch moeten we de ikfiguur niet onderschatten. Hij slaagt er uiteindelijk wél in
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de donkere kamer te vinden, helemaal aan het achtereind van het huis, waar de blinde
fotograaf leeft. Dat lukt hem dankzij zijn redeneervermogen. Hij neemt het bed van
de moeder van de fotograaf als oriëntatiepunt: ‘Het bed stond loodrecht op de
lengterichting van het huis. Ik drukte mijn rug tegen dit zijschot, zo moest ik met
mijn gezicht staan in de richting van de donkere kamer. Toen spande ik mijn spieren,
ik zette mij af, ook met mijn handen en ik vloog naar voren, lijnrecht de duisternis
in.’ (p. 188) Tot dan toe had de ikfiguur steeds in cirkeltjes door de duisternis gelopen.
Nu holt hij zo hard dat hij lijnrecht op de donkere kamer afstevent.
Hier blijkt de praktijk sterker dan de theorie. De ikfiguur bereikt al lopend de
kamer van de fotograaf, die als theoreticus beweert dat er geen rechte lijn bestaat,
omdat die uiteindelijk niet meer is dan de kromming van een eindeloze cirkel - zo
eindeloos dat wij hem niet kunnen overzien en daardoor denken dat we met een
rechte lijn te doen hebben. (p. 190) In theorie mag dat kloppen, in het dagelijkse
leven is het blijkbaar anders. De werkelijkheid laat zich niet in theoretische
constructies opsluiten.
Maar evenmin laat ze zich vatten door de visuele waarneming. De ikfiguur belicht
de fotograaf - letterlijk met zijn lantaarn, figuurlijk met zijn analytisch denkvermogen
en het zogenaamd verhelderende (uitkledende) stuk dat hij aan de fotograaf gaat
wijden. Maar de belichting faalt. Op het eind staat hij oog in oog met de fotograaf,
‘mijn mond open, roerloos’. (p. 197) De open mond verwijst niet alleen naar de
stomme verbazing van de focalisator, die niet in staat is zijn waarnemingen te
interpreteren en tot een logische conclusie te voeren. Ze vormt ook een ironisch
commentaar op zijn vertellende functie. Hij is immers de prater, uit zijn mond
verneemt de lezer het hele verhaal. Op het eind valt zijn mond open en zijn verhaal
stil. Noch als waarnemer noch als verteller is hij een rijke bron van inzichten. Niet
alleen in de figuur van de ikverteller komen focalisatie en vertelling samen. De twee
bronnen van informatie worden in dit verhaal herhaaldelijk op elkaar betrokken. Zo
is er de vader van de blinde fotograaf, die de ikverteller duidelijk maakt dat kennis
niet alleen uit waarneming voortkomt maar ook uit vertellen. De ikverteller vraagt
de man: ‘Hoe wilt u dat ik over uw zoon schrijf als ik hem niet zie?’ Waarop de vader
antwoordt: ‘Wij kunnen u alles over hem vertellen.’ (p. 172)
Luisteren naar wat verteld wordt kan dus een ersatz zijn voor kijken naar wat
gebeurt. Dat blijkt exemplarisch in het verhaal van de moeder. Zij vertelt hoe ze met
haar blinde zoon in het elektrische trammetje zat. De jongen droeg een verrekijker,
hoewel hij daar niet kon door zien, en zijn moeder vertelde hem wat ze zag - alsof
hij die dingen zelf gezien had: ‘Zo viel het de mensen niet op dat hij mij de verrekijker
aanreikte en dat ik het was die hem vertelde wat er te zien was. (...) Ik vertelde hem
alles wat ik zag. (...) Maar het leek of wij daarover alleen maar van gedachten
wisselden, niemand had er erg in dat ik eigenlijk de enige was die zag.’ (p. 186) Later
zal de fotograaf dat verhaal van zijn moeder ontkennen, maar de ikverteller houdt
vast aan de complementaire combinatie van vertellen en waarnemen: ‘Feit is en
blijft,’ zegt hij tegen de jongen, ‘dat ze je vertelde wat er was te zien.’ (p. 194)
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De combinatie van vertellen en zien sluit niet alleen aan bij de typisch westerse
opvatting van kennis als het schriftelijke verslag van wat waargenomen werd. Weten
is in het Westen vaak een vorm van zien, inzien en doorzien. ‘I see,’ betekent niet
toevallig ‘ik begrijp het’. Maar zowel de vorm als de inhoud maken duidelijk dat die
typisch westerse opvatting van het verhelderende zien en vertellen een illusie is. De
ikfiguur is noch als waarnemer noch als verteller een heldere bron van informatie;
en de verhalen die de andere figuren hem vertellen - zogenaamd op basis van hun
eigen waarnemingen - maken de zaak slechts ingewikkelder.
Naast de wetenschap wordt ook de literatuur in het westen vaak beschouwd als
een verweving van vertellen en waarnemen. Schrijven doe je zogenaamd over dingen
die je zelf hebt meegemaakt en waargenomen. Maar of dat een betrouwbare tekst
oplevert, is zeer de vraag. Dat blijkt a fortiori in een derde domein, dat zich situeert
tussen de waarheid en verheldering van de wetenschap enerzijds en de fictie en
verbeelding van de literatuur anderzijds. Dit tussengebied is de journalistiek, een
discipline die verhalen vertelt over de zogenaamd echte realiteit.
De bekendste journalistieke combinatie van waarnemen en vertellen is ongetwijfeld
het interview. Dat vormt dan ook het eindpunt en hoogtepunt van het hele verhaal:
de zoektocht van de ikfiguur eindigt ermee dat hij de blinde fotograaf kan interviewen
in diens donkere kamer. Maar, zoals in alle voorgaande gevallen van waarnemen en
vertellen, klopt er ook hier een en ander niet. De interviewer krijgt de geïnterviewde
nauwelijks te zien. Af en toe beschijnt hij de blinde met zijn lantaarnlicht, maar vaak
moet hij dat licht op zijn papier richten. Anders kan hij immers niet makkelijk
schrijven. Blijkbaar lukt het ook nu weer niet de twee kennisvormen goed te
integreren: ofwel kijkt de journalist, ofwel schrijft hij. Beide samen is blijkbaar een
onmogelijke opdracht. Zo staat er: ‘Het licht, dat ik aldoor op mijn bloknoot gericht
gehouden had om beter te kunnen schrijven, richtte ik nu op hem [de blinde
fotograaf].’ (p. 195) Maar een echt licht werpt dat niet op de zaak: het interview
vergroot slechts de twijfels van de journalist - die nu niet meer weet of de moeder
wel geloofwaardige verhalen verteld heeft, en die op het eind nog altijd niet weet of
de jongen ziende is dan wel blind. Dat is zo'n beetje de situatie van de ikverteller
zelf: hij is ziende blind, en blind ziende. Voor de titelfiguur geldt iets soortgelijks:
hij heeft de combinatie van zien en blind-zijn immers tot zijn beroep gemaakt.
Is de ikfiguur de actieve verteller en de actief focaliserende instantie, dan is de blinde
fotograaf het object, zowel van het vertellen - over hem moet de journalist een verhaal
schrijven - als van het focaliseren. Het actieve subject en het passieve object blijken
echter veel met elkaar gemeen te hebben2 - niet in het minst de combinatie van zien
en blindheid - en op het eind wordt de fotograaf zélf een verteller. Een personage
dat in een verhaal zelf een verhaal begint te vertellen, is een intradiëgetische verteller.
In het interview fungeert de fotograaf als een intradiëgetische verteller die ontkent
dat de andere intradiëgetische vertellers (vooral dan zijn moeder) geloofwaardig
zouden zijn.
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De ikfiguur wil de fotograaf met zijn eigen ogen zien, maar de jongen wordt
afgeschermd. De blinde wordt verborgen, onttrokken aan de blik van anderen. Zijn
vader zegt tegen de journalist: ‘Waarom wilt u hem zien? Hij is immers blind. Als
hij u niet zien kan, waarom zou u hem dan wel mogen zien.’ (p. 171) Die uitspraak
suggereert dat er een vorm van evenwicht en gelijksoortigheid moet zijn tussen
subject en object van focalisatie: als het object niet kan zien, moet dat ook gelden
voor het subject.
Zoekt het subject - de verteller - compensatie voor zijn blindheid in verhalen, dan
zoekt het object - de blinde fotograaf- compensatie voor zijn blindheid in de fotografie.
De implicatie is duidelijk: vertellen is als fotograferen. Voor hij tot de fotografie
kwam, gebruikte Guibal andere technieken als compensatie: een speciale bril, waar
je niets kon door zien, ‘echt dus een bril voor een blinde’ (p. 186), en een verrekijker
waar hij al evenmin iets door kon zien. Deze twee technische hulpmiddelen horen
thuis in de hierboven behandelde reeks van elementen die het zien tot een vorm van
blindheid maken, en omgekeerd. Ze sluiten met andere woorden aan bij het zwarte
licht, de donkere kamer en de gesloten ogen die des te meer zien. Het verschil is dat
het bij de fotograaf duidelijker gaat om artefacten, hulpmiddelen, prothesen. Die zijn
even paradoxaal als het zwarte licht: ze dienen om het zicht te verbeteren en te
verscherpen, maar ze kunnen een zicht dat nul is, niet verbeteren of verfijnen. Honderd
keer nul is nog steeds nul.
De fotografie is ook zo'n prothese. Als de ikfiguur Guibal vraagt hoe hij er als
blinde in slaagt foto's te nemen, zegt de fotograaf: ‘Ik heb alles te danken aan de
uitstekende optieken die ik bezit.’ (p. 191) Die zogenaamd uitstekende hulpmiddelen
dateren echter uit de negentiende eeuw en bovendien zijn ze voor een blinde even
paradoxaal als de eerdere prothesen. Zoals een bril en een verrekijker slechts
functioneren voor wie toch enigszins kan zien, zo functioneert een fototoestel slechts
naar behoren voor wie door de zoeker kan zien. Guibal is daartoe niet in staat tenminste, dat vermoedt de ikfiguur. Maar hij weet niet goed wat Guibal nu eigenlijk
kan zien.
De verwarring van zien en blindheid wordt steeds groter. Ze zit al in de
verwantschap tussen focaliserend subject en gefocaliseerd object; ze zit ook in de
paradoxale prothesen, en ten derde zit ze in de verwarring van oorzaak en gevolg.
Volgens de moeder was de jongen blind en daarom hebben zijn ouders naar allerlei
hulpmiddelen gezocht. Maar Guibal draait dat om: die zogenaamde hulpmiddelen
zijn de oorzaak van zijn blindheid. ‘De kwestie,’ zegt hij, ‘is niet dat ik niet kan zien!
Eerst had ik niets, toen gaven ze mij een dikke bril, speciaal geslepen, maar ik kon
er niet door kijken. Ze wilden dat ik niets zou zien en daarom gaven ze mij een bril
waar ik niet door kijken kon. Een tijdje later gaven zij mij een kijker, maar daar kon
ik net zo min door kijken. Het is niet dat ik niet kan zien, maar het is dat ik niet kan
kijken.’ (p. 196)
Het onderscheid tussen zien en kijken is al even raadselachtig als het verschil
tussen zien en blind-zijn. Er zijn hier minstens twee, enigszins tegenstrijdige lezingen
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mogelijk. Ten eerste kun je zien verbinden met inzien en begrijpen. In die opvatting
is kijken minder ‘diep’ dan zien. Daar komen we op terug wanneer we de ogen van
de fotograaf bespreken. Ten tweede, en min of meer omgekeerd, zou je kunnen
zeggen dat kijken bewuster en aandachtiger is dan zien. Dat Guibal niet kan kijken
en wel kan zien, zou erop kunnen wijzen dat de bewuste verwerking van de visuele
waarneming een illusie is. Dat zou aansluiten bij de illusoire aard van de schriftelijke
verwerking van het waarnemen, geïllustreerd door de ikverteller. Het maakt de foto's
- als neerslag van het kijken - even dubieus als het journalistieke verhaal van de
ikverteller: ‘Hoe zou iemand die niet kan kijken, kunnen fotograferen?’ vraagt Guibal.
En hij voegt daar dreigend aan toe: ‘Gebruik uw verstand meneer de verslaggever!
Wat denkt u, het bedrog heeft nu lang genoeg geduurd!’ (p. 196)
Maar wie een onthulling verwacht, komt bedrogen uit. Het bedrog wordt niet
doorgeprikt. Op het eind weet de ikfiguur nog steeds niet wie hem de waarheid verteld
heeft. Hij weet niet eens of de blindheid wel waarheid is, en of de beroemde foto's
van Guibal wel bestaan. Het verhaal van de ikfiguur is even mysterieus als die foto's
- en even bedrieglijk. Guibal zegt tegen de verteller: ‘Maar u bent net zo goed een
bedrieger als ik.’ (p. 196) De fotografie is net als het journalistieke verslag een
bedrieglijke weergave van de waarneembare realiteit. De mimetische functie van
fotografie en journalistiek is een illusie.
Geen wonder dat de foto's van Guibal al even complex en veellagig zijn als het
verhaal van Appie, de ikverteller. Om geld te sparen, liet de vader van Guibal zijn
zoon steeds hetzelfde filmrolletje gebruiken, zodat verschillende foto's boven elkaar
kwamen te staan - zo'n beetje als een palimpsest. ‘Als ik een rolfilmpje had opgebruikt,
nam mijn vader het uit het toestel, verwisselde de spoel, maar zette hetzelfde filmpje
er weer in. (...) Later toen ik beroemd werd, (...) is mijn vader op het idee gekomen
die film toch te laten ontwikkelen! Die film waarop alle opnamen over elkaar heen
staan!’ (p. 195) Die veellagige foto's geven de complexiteit van de waarneming weer,
zoals het verslag van de ikverteller de verschillende waarnemingsmodaliteiten (zoals
verbeelding, zien en fantasie) door elkaar haalde.
De complexiteit van de weergave wordt ironisch verwoord door de herhaaldelijk
gebruikte uitdrukking ‘iemand die niet voor een gat te vangen is’. Dat zegt de vader
over zichzelf (p. 173); het wordt later door Guibal overgenomen, die het eerst op
zichzelf toepast - ‘Ik ben een man als mijn vader, ik ben niet voor een gat te vangen!’
(p. 193) - en dan op zijn ouders: ‘Zij waren niet voor een gat te vangen!’ (p. 195) De
realiteit en de persoonlijkheid zijn blijkbaar te complex om ze via één gat te vangen,
ook al is dat het gat van de lens, of beter van het fototoestel.
De veellagige foto's zijn niet de enige producten van Guibal. Soms laten zijn ouders
hem fotograferen zonder filmpje, soms laten ze hem in de duisternis foto's nemen
(p. 196). In dat geval is er geen rijke en complexe foto, maar een volstrekt arme, lege
foto. In beide gevallen blijven de foto's onvindbaar. Aan het begin van het verhaal
zoekt de hoofdredacteur van de ikfiguur naar Guibals foto's, maar hij kan ze niet
vinden (pp. 169-170). Aan het eind van het verhaal heeft de ikfiguur
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wel Guibal gevonden, maar geen spoor van diens fotografische kunst. De suggestie
is dat de weergave van de waargenomen realiteit een fictie is - of ze nu complex en
veellagig dan wel leeg en arm is.
Zoals de verteller aan het eind met open mond stilvalt, zo wordt Guibal aan het
eind met starende ogen blind: ‘Toen sperde hij zijn oogleden zo wijd open, dat de
huid op zijn voorhoofd ervan rimpelde. Zijn ogen puilden uit de kassen en bovendien
waren ze groter dan normale ogen. Ze waren wit als pingpongballen, egaal wit, overal,
een iris of pupil, hoe klein ook, kon ik er niet in ontdekken, hoelang ik er ook naar
scheen te zoeken.’ (p. 197) In dit beeld van grote, witte ogen zonder holte, resoneren
de al behandelde beelden van wit en zwart, licht en duister, het doorprikken van het
bedrog en het onvermogen de werkelijkheid voor een gat te vangen.
Maar een apotheose of ultieme verheldering is dit beeld niet. Het maakt het des
te raadselachtiger dat de fotograaf beweert dat hij wel degelijk kan zien. Hij zegt
zelfs dat hij op die manier het bedrog van zijn moeder heeft ontmaskerd. Tegen de
journalist vaart hij uit: ‘Wat denkt u eigenlijk? Dat ik stekeblind ben? Hoe ik daar
achter gekomen ben? Ik heb het gezien!’ (p. 196) ‘Zien’ zou hier als een vorm van
beeldspraak opgevat kunnen worden: Guibal ziet niet letterlijk, maar figuurlijk, als
een visionair.3 Wie zijn uitspraak figuurlijk interpreteert, beschouwt Guibal niet als
een leugenaar. Wie zijn woorden letterlijk neemt, wel. Zo iemand interpreteert de
grote witte ogen als bewijs voor de volstrekte blindheid van de fotograaf.
De tekst zelf geeft hier geen uitsluitsel. Zoals hij geen duidelijk onderscheid maakte
tussen blindheid en zien, zo behoudt hij de verwarring tussen zien en kijken. Wie
het begin van het verhaal (vooral pp. 170-172) leest, constateert dat ‘zien’ en ‘kijken’
erg vaak gebruikt worden en telkens zonder enige vorm van onderscheid. Wie niet
van twijfelen houdt, zal misschien voor het ene of het andere kiezen: blindheid of
zien, leugen of waarheid, letterlijk of figuurlijk. Een klassieke, structuralistische
narratologie zou geneigd zijn dit soort keuzes te maken, aangezien zij erop gericht
is duidelijke grenzen te trekken. Daarbij zou zij de keuzemogelijkheden van de lezer
zo klein mogelijk willen houden, en doen alsof alles door de tekst zelf aangereikt
wordt. Maar als de informatie die de tekst aanreikt niet helemaal betrouwbaar is,
wordt de structuralistische narratologie geconfronteerd met problemen. Dan laat de
tekst veel in het duister - letterlijk en figuurlijk - en moet de lezer optreden als
verhelderende instantie. Het is zeer de vraag of die lezer dat wel kan.

Onbetrouwbaarheid van de vertelling, openheid van de interpretatie
Tijdens het interview zegt de blinde fotograaf: ‘Hoe zult u ooit iets van mijn kunst
begrijpen als u niet weet dat niet ik de kijker aan mijn moeder gegeven heb, maar
dat zij hem mij heeft afgenomen!’ Waarop de ikverteller reageert: ‘Die indruk heeft
het misschien gemaakt door de duisternis waarin je leeft.’ (p. 194) De duis-
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ternis zorgt er blijkbaar voor dat waarnemingen op totaal uiteenlopende manieren
geïnterpreteerd kunnen worden. Aangezien de ikverteller als waarnemende instantie
niet alwetend is, blijft hij zelf ten dele in het duister over heel wat zaken, die voor
hun opheldering doorverwezen worden naar de lezer.
Maar die lezer kan zich voor zijn traditionele, ophelderende taak niet beroepen op
de tekst. Niet alleen is de extradiëgetische verteller niet alwetend, de intradiëgetische
vertellers spreken elkaar vaak tegen. En zonder alwetende instantie is het dan
onmogelijk uit te maken wie nu de waarheid spreekt. De traditionele oplossing voor
onbetrouwbare vertellers is afhankelijk van het bestaan van de fabel, dat wil zeggen
de chronologie van de gebeurtenissen, de geschiedenis vóór ze door het verhaal en
de vertelling geordend en gemanipuleerd wordt. Of een verteller betrouwbaar is, kun
je in de structuralistische opvatting pas beslissen als je zijn verhaal kunt vergelijken
met de fabel, de zogenaamd objectieve chronologie van ware gebeurtenissen. Als de
tekst niet toelaat de fabel te reconstrueren, kan de narratoloog de gebeurtenissen niet
vergelijken met de voorstelling ervan door de verteller, en moet hij zijn toevlucht
nemen tot andere criteria die stuk voor stuk problematisch zijn.4
Dat is exact wat gebeurt in ‘De blinde fotograaf’. Het ware verhaal van Guibal
blijft een raadsel. De verwijzing naar de fabel, de geschiedenis vóór het verhaal en
de vertelling is nochtans wel duidelijk aanwezig. De moeder van de fotograaf beweert
dat zij de ware voorgeschiedenis van haar zoon zal vertellen: ‘Kijk, hierover gaat
het, meneer, ik wil toch dat u iets van de voorgeschiedenis afweet, voordat u zich
een oordeel over ons vormt.’ (p. 185) De visuele beeldspraak (‘Kijk, hierover gaat
het’) is uiteraard geen toeval: de moeder pretendeert dat zij met haar verhaal de
waarheid zal laten zien. Dat zal de ikfiguur toelaten zich een oordeel te vormen. Aan
het eind van het verhaal zegt zij ten overvloede: ‘Zo is zijn voorgeschiedenis meneer.’
(p. 188)
Maar dat zij echt de fabel weergeeft, wordt door haar zoon ontkend. ‘Maar u moet
begrijpen, meneer, alles wat mijn moeder vertelt, is niet waar.’ (p. 193) Als bewijs
voor de onwaarheid moet, merkwaardig genoeg, de bekendheid van het verhaal
fungeren. De zoon weet exact wat zijn moeder verteld heeft en dat moet volstaan om
de ikfiguur te laten geloven dat het moederlijke verhaal gelogen was. Telkens opnieuw
vraagt de fotograaf: ‘Heeft zij dit niet gezegd? Heeft zij dat niet gezegd?’ De ikfiguur
kan niet anders dan bevestigend antwoorden, en zou daaruit moeten afleiden dat de
moeder hem belogen heeft. En dat hij zodoende zijn oordeel moet herzien of
opschorten.
Maar de journalist weet niet welke kant hij moet kiezen. Uiteindelijk laat hij zijn
oordeel niet afhangen van de door hem geïnterviewde vertellers, maar van zijn
publiek. Als Guibal hem vraagt wiens kant hij nu gaat kiezen en over wie hij dus
gaat schrijven, ‘over een moeder of over een blinde fotograaf’, dan antwoordt de
ikfiguur: ‘Desnoods over geen van beiden. Ik schrijf alleen wat het publiek wil lezen.
Over wie het gaat, interesseert mij geen fluit.’ (p. 194) De zogenaamde waarheid

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

168
wordt dus vervangen door het behagen van het publiek. Of beter: de ultieme bron
van het oordeel over waarheid en geloofwaardigheid is niet de verteller, niet zijn
verhaal, maar wel de lezer. Het publiek bepaalt wat een betrouwbare vertelling is.
Die opvatting is ook te vinden in de hedendaagse narratologie, die steeds verder
weggaat van de idee dat narratologische structuren vastliggen in de tekst en dat ze
zich aan de lezer kunnen opdringen met een dwingende kracht. Betrouwbaarheid
van een vertelling is geen intrinsiek tekstueel gegeven, maar is afhankelijk van het
publiek, de lezer.5 Die leest de tekst met bepaalde ideeën over wat betrouwbaar en
waarachtig is. Beantwoorden de verhalen aan zijn of haar ideeën, dan worden ze als
betrouwbaar gerangschikt, anders niet.
In vele gevallen is het echter niet zo eenvoudig en blijft de lezer twijfelen of hij
de vertelling nu al dan niet betrouwbaar moet vinden. Een dergelijke onbeslisbaarheid
wordt uiteraard in de hand gewerkt wanneer de tekst elke weergave van de realiteit
voorstelt als een dubieuze kwestie. Als de hoofdredacteur aan het begin van het
verhaal beweert dat hij de foto's van Guibal niet kan vinden, zegt de ikfiguur dat
‘duidelijk te zien was dat hij loog’, (p. 170) Het valt op dat vooral het begin van het
verhaal de indruk van duidelijkheid wil wekken. Zo meent de ikverteller dat hij de
dingen meteen correct waarneemt: ‘Ik zag onmiddellijk dat dit het smalste huis was.’
(p. 170) Deze schijnbare duidelijkheid wordt in de loop van het verhaal steeds kleiner,
tot uiteindelijk de fotograaf zegt dat hij net als de ikfiguur een bedrieger is (p. 196).
Waarheid en betrouwbaarheid worden op deze manier even onvatbaar als de ware
en betrouwbare persoonlijkheid, die, naast de fabel, een tweede traditioneel criterium
is om uit te maken wat echt en vals is. Mensen uit één stuk, vertellers die zichzelf
niet tegenspreken, persoonlijkheden die niet paradoxaal zijn, dat zijn traditioneel
betrouwbare bronnen van informatie. Maar het verhaal van de blinde fotograaf laat
nu net zien dat de persoonlijkheid steeds paradoxaal is en dat je ze niet kunt vatten
vanuit het oude dualisme tussen schijn en zijn, leugen en waarheid. De persoonlijkheid
is een onontwarbaar en paradoxaal amalgaam van waar en vals, zoals de waarneming
een amalgaam is van blindheid en zien, en de vertelling een amalgaam is van leugen
en waarheid.
De lezer van dit verhaal die de zaken toch wil ontwarren, lijkt op het publiek van
de journalist - een publiek dat de ikfiguur wel wil behagen, maar dat hij evenzeer
minacht, omdat het de paradox en de verwarring niet verdraagt: ‘De lezer vraagt om
persoonlijkheden, maar ik zoek het paradoxale. Alleen het ongerijmde en onverwachte
zijn de moeite waard om over te lezen, vind ik, maar de lezers begrijpen dat meestal
niet.’ (p. 169) Dat zegt de verteller aan het begin van zijn verhaal. Wie hem op dat
moment betrouwbaar acht, kan zijn uitspraak beschouwen als een aanwijzing voor
de juiste lezing. Die zou dan open en onbeslist zijn in plaats van afgerond en beslist.
Maar even later - namelijk in verband met het verhaal over de filmster Anda
Nevermore - zegt de verteller dat hij het paradoxale reduceerde tot eenduidige,

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

169
naakte feiten, terwijl het publiek in dit geval het paradoxale verkoos. ‘Ik beschreef
deze vleselijke feiten in een reportage,’ zegt hij, en ‘er kwamen tweeduizend
protestbrieven’. (p. 177) Dat lijkt volledig in tegenstrijd met zijn eerste uitspraak.
Op welke basis zou je als lezer die eerste uitspraak betrouwbaar noemen? Misschien
omdat ze helemaal aan het begin van de uiteenzetting komt en omdat je op dat moment
nog geen aanwijzingen hebt over het twijfelachtige karakter van het verslag? Of
misschien omdat je ervan uitgaat dat journalisten nu eenmaal waarheidsgetrouw zijn,
zeker als ze ‘al drie jaar bij een éliteweekblad’ werken, zoals de verteller in de eerste
regel van zijn verhaal zegt? Hier verlaten we het domein van de tekst, de fabel, de
persoonlijkheid in de tekst, en stappen we over naar de persoonlijkheid van de lezer,
die de tekst te lijf gaat met bepaalde verwachtingspatronen.

Frames en scripts
Frames zijn patronen of kaders die in het geheugen van de lezer opgeslagen liggen
en die geactiveerd worden door allerlei verhaalelementen, zoals stijl en toon. Een
verhaal met een romantische en dweperige verteltoon zal andere verwachtingen
oproepen dan een droog en journalistiek verslag. Ook de soort van verteller en de
focalisatie roepen bepaalde verwachtingen op. Het meest uitgebreide frame in dit
verband is vervat in de formule ‘X tells R that Y sees that Z does’.6 In het geval van
‘De blinde fotograaf’ zou dit worden: de journalist Appie vertelt zijn lezers dat hij
heeft gezien wat de blinde fotograaf doet. X en Y zijn dus identiek: de extradiëgetische
verteller is ook de interne focalisator, dat wil zeggen de instantie die in het verhaal
zelf optreedt en op die manier de gebeurtenissen waarneemt. Enerzijds zorgt die
identiteit ervoor dat de verteller goed weet wat er in het hoofd van de waarnemer
omgaat - en dat verhoogt voor de lezer normaal gezien zijn betrouwbaarheid anderzijds zorgt ze ervoor dat de verteller niet in het hoofd van de andere figuren
kan kijken, en dat verlaagt zijn betrouwbaarheid. Het gebruik van de ikvorm roept
uiteraard ook bepaalde verwachtingen op bij de lezer. In onze bespreking van de
ikfiguur zijn we ervan uitgegaan dat een lezer zo'n ikverteller weliswaar als subjectief
catalogiseert, maar tevens als goed geïnformeerd. We hebben ook laten zien dat het
verhaal die verwachtingen niet echt inlost.
Dat geldt des te meer voor het meest expliciete kader van het verhaal, namelijk
dat van de journalistieke verslaggeving.7 Elke lezer heeft bepaalde verwachtingen
van een journalistiek verslag en het verhaal activeert dat kader op allerlei manieren.
Zo is de ikfiguur een journalist en wordt het journalistieke bedrijf herhaaldelijk
gethematiseerd. In het algemeen gebeurt dat op een erg negatieve manier via de
uitspraken van Guibals ouders, en op een dubbelzinnige, maar veel positievere manier
via de bedenkingen van de ikfiguur.
Laten we eerst eens kijken naar de uitspraken van Guibals ouders. De vader begroet
de ikverteller als ‘meneer de persmuskiet’ (p. 171) en ‘meneer de perspa-
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rasiet’ (p. 172). Op die manier wordt een kader opgeroepen waarin de pers parasiteert
op de dingen die ze beschrijft: de realiteit, de gebeurtenissen, de mensen die het
onderwerp van het artikel vormen. Dat beeld impliceert dat het beschrevene er niet
beter van wordt: zoals een parasiet zijn gastheer aantast, zo vervormt de pers de
werkelijkheid die ze beschrijft. Vandaar dat de moeder van de fotograaf het heeft
over al die ‘onzin in de kranten’, (p. 172) En dat de vader geen waarde hecht aan de
vragen en inzichten van de journalist, die immers ‘echt een jonge snotneus van een
krant’ is. (p. 174)
De journalist zelf koestert eenzelfde soort van minachting en wantrouwen, maar
dan ten opzichte van de personen die hij in zijn stukken moet beschrijven en ten
opzichte van zijn lezers. Zijn beroep verplicht hem om te gaan met allerlei
waanzinnigen en hij vraagt zich dan ook af: ‘Was het niet beter een ander beroep te
kiezen dan deze journalistiek waarvoor ik onnozele krankzinnigen moest lastigvallen,
alleen maar om de burgerij op zaterdagavond iets ongehoords voor te schotelen?’
(p. 176) Hij lijkt op een schrijver die zijn onderwerp én zijn publiek minacht.
En hier duikt een bijkomend kader op, namelijk dat van het cynisme, dat in het
verhaal als onderdeel van de journalistieke bezigheid opgevoerd wordt. We
omschrijven cynisme voorlopig als de illusieloze doorprikking van schijnwaarheden,
die echter niet gepaard gaat met het verlangen daar ook iets aan te doen. De cynicus
meent dat hij de dingen doorheeft, maar hij probeert ze niet te veranderen. Zo gelooft
de ikverteller dat hij wel weet wat het publiek echt wil; hij meent ook dat hij de
pretenties van zijn krankzinnige personages doorziet, maar hij trekt daar geen
praktische conclusies uit. Integendeel: hij blijft het publiek geven wat het wil en hij
continueert zijn rubriek waarin hij steeds nieuwe ‘onnozele krankzinnigen’ opvoert.
‘Natuurlijk geef ik, als elke journalist, het publiek gelijk.’ (p. 169) Slechts dankzij
zijn cynische houding kan de ikfiguur zijn beroep blijven uitoefenen.
Het cynisme is als kader natuurlijk veel ruimer dan dit, en ongetwijfeld hangt het
belang van dit kader af van de mate waarin het ontwikkeld is bij de lezer. Zo kan de
lezer vertrouwd zijn met de figuur van Diogenes van Sinope (ca. 400 - ca. 325 v.C),
een van de grondleggers van de cynische filosofie. Hij is de man die met een lantaarn
op zoek ging naar een eerlijk mens, net zoals de ikfiguur hier met een lantaarn op
zoek gaat naar de waarheid omtrent de blinde fotograaf. Net zoals Diogenes vindt
de ikfiguur niet wat hij zoekt. De verwijzing naar deze anekdote wordt expliciet aan
het eind van het verhaal, zodat het kader van Diogenes' cynische filosofie duidelijk
geactiveerd wordt: ‘Denk aan de wijsgeer Diogenes,’ zegt de ikverteller, ‘die mensen
zocht met een lantaren, op klaarlichte dag. Dacht je dat hij iemand gevonden had?’
(p. 197)
Het belang van licht en donker, zon en schaduw in het verhaal kan voor de lezer
aansluiten bij het bekende verhaal van Diogenes en Alexander de Grote. Toen de
heerser de filosoof vroeg of hij iets voor hem kon doen, antwoordde Diogenes: ‘Ja,
je kunt uit mijn zon gaan staan.’ Bovendien werd Diogenes vaak samen met een
hond voorgesteld en werd hij de hondse filosoof genoemd. Het woord cynisch
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komt immers uit het Griekse kuon, dat hond betekent. Daar wordt op gezinspeeld
wanneer de ikfiguur zichzelf ‘een hondse filosoof’ noemt, ‘een ware volgeling van
Diogenes’. (p. 181)
Deze combinatie van cynische en journalistieke kaders duikt herhaaldelijk op in
het verhaal. Zo wordt cynisch beschreven wat een journalist zoal nodig heeft in
noodgevallen: ‘Een verbandtrommel, gecomprimeerd voedsel, valse snorren en
paspoorten, buitenlands geld, het reservekunstgebit van de hoofdredacteur die dikwijls
proefvaarten van nieuwe schepen bijwoont, steekpenningen, kortom alles wat in het
krantenvak (zoals wij dat noemen) te pas kan komen.’ (p. 181)
Een dergelijke opsomming ondermijnt de waarde en geloofwaardigheid van de
journalistiek en kan het negatieve aspect van het cynisme genoemd worden. Het
positieve is dat de cynicus de schijn doorprikt. En hier wordt geappelleerd aan het
kader van de onderzoeksjournalistiek, het zogeheten investigative journalism. Hier
lijkt de journalistiek op de wetenschap: ze ontdekt dingen, ze ontsluiert de waarheid,
haalt zaken uit de verborgenheid tevoorschijn en wijst zo de weg in het duister. Deze
positieve visie op de journalistiek hebben we al eerder besproken én gerelativeerd.
Ze komt in de tekst uitsluitend aan bod via de ikfiguur, die meent dat hij dankzij zijn
onderzoeksjournalistiek belangrijke ontdekkingen doet (p. 170 en p. 185). ‘Ik kon
mijn weg vinden in het diepste duister,’ denkt hij (p. 185). ‘Hoe zou de pers anders
haar voorlichtende taak naar behoren kunnen vervullen?’ (p. 197)
Ironisch genoeg - of is ook dat eerder cynisch? - is deze zogenaamde
scherpzinnigheid een echo van de slimheid die zijn personages - i.c. Guibal en zijn
ouders - zichzelf toedichten. ‘Een journalist is van alle markten thuis,’ bedenkt de
ikfiguur (p. 191) en dat herinnert aan de bewering van de ouders en Guibal als zouden
ze niet voor een gat te vangen zijn. De onnozele krankzinnigen en de cynicus lijken
eens te meer veel op elkaar: ze denken allemaal dat ze de werkelijkheid doorzien,
maar de lezer kan dat met recht en reden in twijfel trekken.
Nog een kader dat als onderdeel van de journalistiek geactiveerd wordt, is dat van
het interview. Misschien is het hier beter te spreken van een script, omdat het gaat
om een dynamische opeenvolging van acties die de lezer uit het dagelijkse leven
kent en die hij of zij toepast op gelijkaardige situaties in een verhalende tekst.8 Een
van de verschillen tussen een interview en een gewoon gesprek ligt in de
belangrijkheid van de geïnterviewde. Men interviewt sterren, mensen die iets te
zeggen hebben. Ook indien die mensen uiteindelijk gewone figuren zijn of nauwelijks
iets te melden hebben, worden ze door het script van het interview belangrijker
gemaakt.
Dat blijkt heel duidelijk aan het begin van het interview met de blinde fotograaf.
‘Zijn toon van spreken was helemaal veranderd,’ stelt de interviewer vast. ‘Zoals hij
nu sprak, praten beroemdheden, gevierde filmspelers die drie keer per dag
geïnterviewd worden, ontembare dirigenten, stukgelezen auteurs.’ (p. 191) Maar
zoals het interview niet zal leiden tot grote inzichten, zo ook verliest de geïnterviewde
algauw de toon van importantie. Als de ikfiguur zelf ideeën aandraagt en
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interpretaties ten beste geeft, ondermijnt hij de dienende rol van de interviewer en
de belangrijkheid van de geïnterviewde. Geen wonder dat Guibal anders begint te
praten: ‘De toon van een beroemdheid die geïnterviewd wordt, had hij helemaal laten
varen.’ (p. 193)
Als we al deze frames en scripts bij elkaar nemen, dan begint de tekst alweer te
lijken op de veellagige foto's van Guibal. Het verhaal doet denken aan een journalistiek
verslag, maar dan wel een cynische versie daarvan, die haar eigen pretenties
voortdurend onderuithaalt. Zo wordt ook het script van het interview opgeroepen én
geridiculiseerd. Men zou dat laatste eventueel kunnen zien als een cynische
ondermijning van het filosofische (bijvoorbeeld platoonse) kader van de dialoog als
vorm van kennisvergaring. Uiteraard zal elke lezer hier nog andere frames aan
toevoegen. Zo zou de veellagige werkelijkheid met het surrealisme verbonden kunnen
worden, en dat zou een bijkomend licht werpen op de droomachtige setting en
gebeurtenissen.’9
Als vorm van kennisvergaring blijft ‘De blinde fotograaf’ problematisch, zelfs
wanneer we er enkele kaders en scripts van de lezer bij betrekken. En ook dat is een
verschuiving in de narratologische benadering. Ze is niet langer gericht op het
aanreiken van zogenaamd onvermijdelijke conclusies, maar veeleer op het aanwijzen
van de talloze manieren waarop literaire teksten definitieve conclusies uitsluiten.
Wij hebben tot hier toe drie manieren aangewezen waarop de tekst zichzelf beveiligt
tegen afrondende lezingen: de problematische focalisatie, de onbetrouwbare vertelling,
het activeren én relativeren van enkele voor de hand liggende frames en scripts. Tot
slot willen we nog een vierde manier bekijken: het gebruik van metafictionele
uitspraken die ingaan tegen totaliserende lezingen.

Fictie als metafictie
Strikt genomen behoort de behandeling van metafictionele aspecten niet tot de
narratologische analyse van een verhaal. Toch kan metafictie vanuit de narratologie
gedefinieerd worden, namelijk als de verzameling van passages waarin de fabel het
sujet wordt. Dat wil zeggen dat de gebeurtenissen in het verhaal gevormd worden
door het vertellen en interpreteren van verhalen. Het verhaal gaat dan over verhalen.
Men zou hier een onderscheid kunnen maken tussen drie vormen.10 De metafictie
van de productie wordt gevormd door uitspraken in de tekst over het schrijven van
verhalen. De metafictie van het product bundelt uitspraken over de tekst zelf, en
algemener: over de taal. De metafictie van de consumptie behandelt de uitspraken
over het lezen van verhalen.
In ‘De blinde fotograaf’ gaat het op het eerste gezicht om een journalistiek verhaal.
Aangezien journalistieke teksten verondersteld worden verslagen te zijn van de
realiteit, is het niet verwonderlijk dat vele metafictionele uitspraken in dit verhaal te
maken hebben met het mimetische aspect, dat wil zeggen met de relatie tus-
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sen tekst en werkelijkheid. Dat geldt zeker voor de metafictie van de productie, die
schrijven voorstelt als de (onmogelijke) poging om waargenomen verschijnselen uit
de werkelijkheid in taal om te zetten. Journalistieke teksten moeten ten tweede de
indruk van geloofwaardigheid wekken, en dat brengt ons tot het pragmatische aspect,
dat wil zeggen tot het effect dat de tekst op het publiek heeft. Uiteraard staat dit
pragmatische aspect centraal in metafictie van de consumptie. De metafictie van het
product vult deze mimetische en pragmatische dimensies aan met de twee resterende
aspecten, namelijk de autonome en de expressieve.11 De autonome dimensie omvat
zogenaamd intrinsieke elementen als stijl, techniek en logische structurering; de
expressieve daarentegen verbindt die tekstuele elementen met de leefwereld van de
schrijver. De tekst wordt dan gezien als de expressie van de persoonlijkheid van de
auteur.
Om de metafictie van de productie te behandelen, vertrekken we van de klassieke
opvatting die meent dat de taal elementen uit de werkelijkheid in woorden en zinnen
kan vatten. Een reëel element A kan in een tekst X weergegeven worden. ‘De blinde
fotograaf’ ondermijnt deze opvatting door twee centrale problemen aan te kaarten.
Ten eerste veronderstelt die traditionele visie dat de taalgebruiker een probleemloze
toegang heeft tot de werkelijkheid, of in ons voorbeeld tot element A. Dat is nu net
niet het geval voor de ikverteller, die de grootste moeite heeft zich toegang te
verschaffen tot het huis en de kamer van de blinde fotograaf. Als hij de fotograaf
uiteindelijk toch te pakken krijgt, moet hij schrijven in het donker, en ook dat is een
probleem: ‘Ik doe mijn best in het duister te schrijven. Dat valt voor een ziende niet
mee, maar het is niet onmogelijk.’ (p. 192) Dat is gelogen, want de verteller gebruikt
zijn lantaarn om zijn bloknoot te verlichten, anders zou hij niet kunnen schrijven (p.
195). Traditioneel gezien is de taal de weergave van de realiteit zoals die door de
taalgebruiker wordt waargenomen. In het verhaal van Hermans is die waarneming
problematisch.
Ten tweede veronderstelt de traditionele visie dat de tekst X perfect past op het
element A, zo'n beetje als een handschoen rond een hand. Maar het verhaal van
Hermans laat zien dat woorden die over A gaan eigenlijk nooit over het ding zelf
gaan, maar veeleer over wat het niet is, dus B, C enzovoort.
Dat lijkt ingewikkeld, maar de moeder van de fotograaf vat deze twee problemen
heel eenvoudig samen. Ze zegt dat de journalist haar zoon niet te zien zal krijgen dat is het eerste probleem, de onmogelijke toegang tot de weer te geven realiteit. En
ze voegt daaraan toe dat haar man zoveel op haar zoon lijkt dat de journalist kan
volstaan met de beschrijving van de vader (in ons voorbeeld: element B) voor de
beschrijving van de zoon (in ons voorbeeld: element A):
Hij is precies als mijn zoon. Denkt u eraan, mijn zoon is precies als hij.
Eigenlijk had u wel kunnen volstaan met een gesprek met mijn man en
niet zover hoeven door te lopen naar de donkere kamer. (....) Waar nog
bijkomt dat u zelfs met een lantaren mijn zoon niet zult kunnen
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zien. Ik vraag mij af hoe het u zal lukken hem te beschrijven voor uw krant.
Neem een goede raad aan van mij, meneer en als u over de zoon schrijft,
beschrijf de vader. (p. 184)
Dit lijkt sterk op de taalopvatting van Derrida, die aan Saussure de idee ontleent dat
er in de taal geen positieve termen zijn. Je kunt in de taal niet over A spreken in
termen van A; je doet dat onvermijdelijk in termen van niet-A, dus B, C enzovoort.12
Dat kun je het principe van de omweg noemen. De ikverteller zal niet rechtstreeks
over de zoon schrijven, maar via een omweg, namelijk de beschrijving van de vader.
Probleem is dat voor die vader ook geldt wat voor de zoon geldt, namelijk dat ook
hij niet als ding of figuur-op-zichzelf te vatten is. En zo wordt de omweg van de taal
eindeloos. Dat is de taalkundige betekenis van de ondertussen bekende bewering dat
de vader en de zoon niet voor een gat te vangen zijn. ‘Ik ben een man als mijn vader,’
zegt de blinde fotograaf, ‘ik ben niet voor een gat te vangen!’ (p. 193)
Dat neemt niet weg dat de taal wel degelijk de indruk wekt dat ze de realiteit kan
vatten, vangen en weergeven. Ze wekt zelfs de indruk dat ze de realiteit ordent en
verklaart en dat ze zodoende raadgevingen kan aanreiken voor de omgang met de
werkelijkheid. Maar in al deze gevallen gaat het om schijn. De echte werkelijkheid
- als die er al is - wordt niet door de taal gevat, geduid of tot praktische adviezen
omgesmeed. Dat blijkt bijvoorbeeld uit spreuken en wijsheden van het genre: ‘Hebben
is hebben en krijgen is de kunst.’ (p. 175) Dat zegt de moeder van de fotograaf. Maar
haar man antwoordt dat zo'n uitspraak niet op de realiteit slaat: ‘Het slaat nergens
op wat jij zegt.’ Waarop zij weer repliceert: ‘Het is in ieder geval een goede spreuk
en goede spreuken kunnen niet dikwijls genoeg worden herhaald.’ (p. 176)
Het is die herhaling die de indruk van wijsheid en toepasselijkheid wekt, maar in
feite slaat het nergens op. Als de journalist zo'n wijsheid debiteert tijdens het interview
met de fotograaf, reageert deze laatste dan ook geïrriteerd. ‘Er is veel misverstand
in de wereld,’ zegt de ikverteller. ‘Zo, zo. Vindt u dat!’ antwoordt Guibal. ‘Ik moet
zeggen, u lijkt op mijn moeder, die heeft ook altijd overal een antwoord op.
Waarheden waar niets op te zeggen valt en die daarom niet genoeg kunnen worden
herhaald.’ (p. 192) De indruk van waarheid ontstaat door de herhaling. Waarheid
ligt niet in de overeenkomst tussen de realiteit en de taal, maar in de illusie van die
overeenkomst, een illusie die ontstaat door de herhaling.
Dat vormt het derde probleem voor de weergave van de realiteit via de taal. Ten
eerste bleek de taal geen probleemloze toegang tot de realiteit te verschaffen; en ten
tweede vatte ze nooit de beoogde realiteit maar steeds een verschoven versie daarvan.
Ten derde is haar zogenaamde waarachtigheid een effect van retorische principes
als de herhaling, en niet een gevolg van de overeenkomst met de werkelijkheid. Zelfs
natuurwetten - traditioneel toch beschouwd als dé weergave van de realiteit - blijken
steeds herhaalde wijsheden. De vader van Guibal geeft hier een voorbeeld van: ‘De
meeste mensen draaien rond in een kring, zodra ze niet meer kunnen zien. Dat is een
veelbeproefde natuurwet! Alle dingen die niet kunnen zien draaien rond in een kring:
de planeten, de elektronen, alles wat blind is draait
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rond in een kring.’ (p. 183) Toch slaagt de ikfiguur erin ‘lijnrecht de duisternis’ (p.
188) in te gaan en door te dringen tot de achterste plaats van het huis. We
constateerden al eerder dat theorie en praktijk niet noodzakelijk parallel lopen. Nu
blijkt dat een voorbeeld van de algemenere constatering dat formuleringen wetten
worden door retorische principes en niet door hun veronderstelde overeenkomst met
de realiteit.
Daarom ook kunnen zogenaamde natuurwetten en wetenschappelijke verklaringen
de realiteit niet veranderen. Ze functioneren slechts in hun eigen retorische wereld,
niet in de dagelijkse werkelijkheid. Wanneer de vader van Guibal een logische
verklaring tracht te geven voor het karige licht in de slaapkamer, zegt de ikfiguur:
‘Uw logica is onweersprekelijk, maar kan de feiten niet veranderen. De feiten zijn
dat hier nauwelijks licht is.’ (p. 174) Vraag is dan hoe Appie kan weten wat de echte
feiten zijn. Antwoord: hij weet het niet, hoewel hij er als cynicus wel van overtuigd
is dat hij de schijn door kan prikken en tot de echte realiteit door kan dringen.
De uitspraken over de productie van teksten en taal, leiden allemaal naar de
conclusie dat de taal de ‘ware’ realiteit niet kan weergeven. Op die manier bevestigt
het metaniveau wat op het niveau van het verhaal zélf al duidelijk werd: alles is
onzeker, er is geen ultiem inzicht omdat alle zien blindheid in zich draagt. Ook een
narratologische interpretatie van ‘De blinde fotograaf’ moet niet pretenderen de
waarheid omtrent het verhaal naar boven te halen: zo'n interpretatie is zélf een
retorisch verhaal, dat zijn overtuigingkracht ontleent aan technieken als de herhaling
- technieken die wij, zoals de lezer ongetwijfeld doorheeft, ook hanteren.
Als we ‘De blinde fotograaf’ lezen als metafictie van het product, valt op dat de tekst
herhaaldelijk spreekt over technieken, zowel in de journalistiek als in de fotografie.
Metafictioneel gezien gaat het hier om technieken die noodzakelijk zijn voor
mimetische kunstvormen zoals de foto en het journalistieke verslag. Zoals gezegd:
de indruk van mimesis is veeleer een effect van dergelijke technieken dan van een
daadwerkelijke correspondentie tussen kunstvorm en realiteit.
Zoals al bleek uit onze bespreking van de fotografische prothesen en de
journalistieke hulpmiddelen, bevat dit verhaal een zeer cynische kijk op de technieken
van beide kunstvormen. De bril van Guibal maakt hem nog blinder, net als de
verrekijker en de negentiende-eeuwse optieken. Wat een hulpmiddel zou moeten
zijn om de realiteit beter te zien, is niet meer dan een fraai stukje techniek. Op zichzelf
beschouwd best aardig, misschien zelfs indrukwekkend, maar niet overtuigend als
toegangsweg tot iets wat buiten de techniek en de taal zou liggen. Hetzelfde geldt
voor de bespottelijke lijst van journalistieke hulpmiddelen, waaronder het al
aangehaalde ‘reservekunstgebit van de hoofdredacteur’. (p. 181) Het zijn letterlijk
en figuurlijk kunststukken: letterlijk omdat ze kunstig vervaardigd zijn, figuurlijk
omdat ze artificieel zijn en in die zin niet aansluiten bij de praktische realiteit.
De techniek vormt dus geen brug naar de realiteit; ze is veeleer een bouwprincipe
van een in zichzelf besloten systeem, zoals de taal, de fotografie, de journalistiek.
Maar
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de fotograaf beweert dat technieken niet voldoende zijn om een kunstwerk te maken.
Na zijn uiteenzetting over zijn optieken en instrumenten, zegt hij: ‘Zo, zo, maar dit
betreft alleen nog maar het technische gedeelte van de zaak. Over de artistieke
middelen hebben wij nog niet eens gesproken en artistieke kwesties zijn de enige
die een soort van weerklank vinden onder een publiek van domme leken.’ (p. 192)
De sneer naar het publiek van de journalist is duidelijk, maar wat de fotograaf
bedoelt met die artistieke middelen is dat heel wat minder. Het enige wat hij over de
kunstigheid van zijn kunst zegt, is dat ze het gevolg is van het bedrog van zijn ouders.
Zoals vermeld, plaatsten die steeds hetzelfde filmpje in het toestel van Guibal, zodat
verschillende opnamen over elkaar heen komen te staan. ‘Nu weet u het hele geheim
van mijn kunst!’ zegt Guibal (p. 195). Maar in feite gaat het hier opnieuw over een
techniek, namelijk het opnieuw gebruiken van een al eerder gebruikt rolletje. De
suggestie is, dat het geheim van de kunst een kwestie is van technieken, en niet van
traditioneel artistiekerige zaken als inspiratie of goddelijk vernuft.
Maar misschien is er toch nog een brug naar de realiteit, buiten de schijnverbinding
die door de techniek en de artisticiteit geproduceerd wordt. De traditionele tegenpool
van de artificiële techniciteit is de zogenaamd authentieke emotionaliteit. In de
woorden van Abrams (1953) gaat het hier om de expressieve dimensie. Kunstwerken
zouden de meest authentieke uitdrukking zijn van de levenswereld van de auteur.
Dat is een opvatting die in de literatuurtheorie onder meer door de School van Genève
verdedigd werd,13 en in het literaire veld onder meer door de aanhangers van Forum.14
Die laatsten meenden, in de traditie van Du Perron en Ter Braak, dat de vent
belangrijker was dan de vorm - met andere woorden: authenticiteit belangrijker dan
techniciteit en artisticiteit.
Hermans, die altijd een nogal problematische relatie gehad heeft met Ter Braak
en de zijnen, zinspeelt onmiskenbaar op deze literatuurtheorie wanneer hij de ikfiguur
laat zeggen: ‘Ik ga schrijven over de vent achter het werk, begrijpt u, de vent.’ (p.
171) Maar die vent - de blinde fotograaf - blijkt een raadsel. Wie denkt dat hij het
geheim van een literaire tekst of een kunstwerk verheldert door het te verklaren vanuit
de persoonlijkheid van de auteur, die vervangt slechts het ene raadsel door het andere.
Hier speelt weer het principe van de omweg. Dat wordt nog eens onderstreept door
de uiteenzetting over de onvermijdelijk paradoxale aard van de persoonlijkheid, die
steeds zichzelf tegenspreekt en daardoor elke traditionele verklaring onmogelijk
maakt.
Wat de precieze verhouding is tussen techniek en emotie - zeg maar: vorm en vent
- wordt dan ook nooit echt duidelijk gemaakt. Er is een verschil tussen de twee, zoals
blijkt wanneer de fotograaf zegt: ‘Zodra als ik niet over technische aspecten spreek,
worden de emoties mij te machtig.’ (p. 193) Technieken lijken hier een verdediging
tegen de emoties. Maar misschien kunnen die emoties slechts in foto's en kunstwerken
uitgedrukt worden dankzij de technieken. Zoals in de taal het element A alleen aan
bod komt dankzij de omweg via niet-A. Techniciteit, artisticiteit en emotionaliteit
zijn noodzakelijke bouwstenen voor het product dat het kunstwerk is,
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maar je kunt ze niet op zichzelf definiëren en ze zijn niet duidelijk van elkaar
afgegrensd. Wie over het ene praat, komt onvermijdelijk uit bij het andere, zodat
alles nog raadselachtiger wordt. Dat herinnert weer aan de veellagige foto's van
Guibal. Vraag is hoe het publiek tegenover zulke complexiteit staat. Kan het publiek
zoiets wel begrijpen? Dat brengt ons tot de metafictie van de consumptie.
Alle uitspraken over de receptie van kunstwerken gaan in dezelfde richting. Ze maken
duidelijk dat die receptie geen recht doet aan het kunstwerk, net zoals de taal geen
recht kan doen aan de realiteit. Wat kan het publiek eigenlijk vatten van kunst? De
ikfiguur weet het wel: alleen wat eindeloos herhaald wordt en wat aansluit bij de
bekende wijsheden. Zo erkent de verteller dat zijn zogenaamde ontdekking (namelijk
dat het huis bruggetjes bevatte) eigenlijk een banaliteit is: ‘Nonsens die iedereen
weet! Niet eens bruikbaar voor mijn artikel, of misschien juist wel, gemakkelijk te
begrijpen...’ (p. 189)
Daarom ook weigert hij in zijn artikel de mogelijkheid open te laten dat moeder
en zoon wel eens beiden gelijk of ongelijk zouden kunnen hebben, en dat er dus niet
één eenvoudige versie van de feiten bestaat. Het publiek wil hier blijkbaar herkenbare
clichés, zoals de heilige moeder, geen onkenbare paradoxen. Als Guibal wil dat de
ikfiguur het verhaal van de moeder in zijn artikel zou typeren als een leugen, dan
zegt deze: ‘Ik denk niet dat dit interessant is voor de lezers van mijn krant. Het verhaal
van je moeder was juist zo mooi. Heilig is de moederfiguur in het oog van het
élitepubliek. Ik kan onmogelijk schrijven dat haar ontroerende geschiedenis gelogen
was.’ (p. 194)
De cruciale woorden in dit citaat zijn ‘mooi’ en ‘ontroerend’. Ze verwijzen namelijk
naar twee van de drie aspecten die we daarnet bij de metafictie van het product
behandeld hebben: de artisticiteit - die vanuit het standpunt van het publiek
gelijkgeschakeld wordt met schoonheid - en de emotionaliteit, voor het publiek
identiek met ontroerd worden. Het publiek wil schoonheid en emotie, en maalt niet
om de technieken die daar mee samenhangen. Meer zelfs: het wil vooral niet zien
dat die technieken essentieel zijn in de productie van schoonheid en ontroering. Het
publiek wil geloven dat het mooie en het ontroerende vanzelfsprekende zaken zijn.
Dat is de centrale illusie van het publiek: het geloof dat een kunstwerk geen omweg
hoeft te maken en rechtstreeks schoonheid en emotie produceert.
‘Alles verliest het publiek liever dan zijn illusies,’ zegt de ikfiguur (p. 196). Daarom
heeft dat publiek geen boodschap aan het verhaal van Guibal, die beweert dat zijn
ouders hem mishandeld hebben. ‘Zo wordt een genie als ik behandeld,’ zegt hij,
‘maar dat zal wel niet belangrijk zijn voor de lezers van uw éliteweekblad.’ (p. 196)
Wat de ikverteller uiteraard beaamt.
De voorkeur van het publiek voor kunstwerken die het herkent omdat ze aansluiten
bij clichés en verwachtingspatronen, is de pragmatische versie van de herhaling die
we daarnet gezien hebben bij de mimesis. Bij de mimesis ging het om de productie,
hier gaat het om de consumptie. Bij de productie zagen we hoe de
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herhaling de illusie van de realiteit produceert: realistisch zijn vooral die zinnen en
teksten die door hun voortdurende herhaling perfect van toepassing lijken op de
realiteit. Als techniek hoort de herhaling meteen ook bij het product, dat wil zeggen
bij de zogenaamd autonome vormgeving aan het kunstwerk.
Op die manier wordt de herhaling de brug tussen de drie soorten van metafictie:
productie, product en consumptie. De traditionele opvatting van het kunstwerk is er
een van harmonie en repetitie: de journalistieke tekst en de artistieke foto zijn
reproducties van de realiteit, die niet alleen direct aansluiten bij die realiteit, maar
ook bij de levenswereld van de auteur en de ervaringswereld van de lezer. Alles is
hier in evenwicht. Maar in ‘De blinde fotograaf’ wordt dat alles uit evenwicht gehaald,
en blijkt het kunstwerk (in casu, het verhaal van Hermans) de ondermijning te zijn
van onze zekerheden, ons evenwicht en ons verlangen naar eenduidigheid.
‘Alleen het ongerijmde en onverwachte zijn de moeite waard om over te lezen,’
zegt de ikfiguur aan het begin van zijn verhaal (p. 169). Wie aan het eind gekomen
is, kan alleen maar concluderen dat zijn uiteenzetting vanuit die opvatting zeer de
moeite waard is. Ze belicht voortdurend het ongerijmde en onverwachte, en zodoende
dwingt ze de narratologie om die onsystematiseerbare zaken niet te verdonkeremanen,
maar ze op te nemen in een open interpretatie. Streeft de klassieke narratologie naar
verheldering, evenwicht en paradoxloze systematisering, dan tolereert de postklassieke
narratologie de duisternis (bijvoorbeeld in de problematische focalisatie en de
onbetrouwbare vertelling), de breuk (bijvoorbeeld met de verwachtingspatronen van
de lezer, vastgelegd in frames en scripts) en de ontsporing van het systeem
(bijvoorbeeld in de metafictionele uitspraken die de traditionele illusies van de fictie
doorprikken).
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Eindnoten:
1 We verwijzen steeds naar de achtste druk van de verhalenbundel Een landingspoging op
Newfoundland en andere verhalen (1983, 167-197). Een eerste versie van onze analyse lazen
we voor op de OSI.-workshop ‘Tekstanalyse’ (29 januari 2003). We willen alle deelnemers aan
deze workshop bedanken voor hun constructieve en kritische bijdrage. Wilbert Smulders verdient
een aparte vermelding, niet alleen vanwege zijn interessante kritiek op onze interpretatie, maar
ook omdat hij ons doorverwees naar bijkomende secundaire literatuur over W.F. Hermans.
2 Dit bevestigt de opmerking van Pierre Vitoux dat het onderscheid tussen focaliserend subject
en gefocaliseerd object niet strikt te maken is. Genette zelf verwerpt het onderscheid, terwijl
Mieke Bal het noodzakelijk acht. Zie hiervoor Luc Herman & Bart Vervaeck 2001, 77 en 157.
3 Zo interpreteert Frans Janssen (1980, 46) ook het onderscheid tussen zien en kijken: ‘De
tegenstelling tussen zien en kijken is er een tussen de binnenkant en de buitenkant van de mens,
tussen doorzien en bekijken, tussen het weten in de duisternis en het niet-weten in het licht,
tussen blind in letterlijke zin en in figuurlijke zin, tussen Guibal en Appie. Guibal is in letterlijke
zin blind, maar is in overdrachtelijke zin blind gehouden door zijn ouders. Maar nu blijkt hij
een blinde ziener.’ Volgens Janssen toont het einde van het verhaal dat Guibal er niet in slaagt
zich los te maken van zijn ouders. Zijn poging ‘zich onafhankelijk van zijn ouders op te stellen’
(1980, 43) blijkt een ‘tot mislukking gedoemde doorbraak’ (1980, 48).
4 Zie Herman & Vervaeck 2001, 95-98.
5 Zie bijvoorbeeld Ansgar Nünning, die onbetrouwbaarheid omschrijft als ‘the discrepancy
between the intentions and value systems of the narrator and the fore-knowledge and norms of
the reader’. (geciteerd in Herman & Vervaeck 2001, 159)
6 Deze formulering wordt gebruikt door Manfred Jahn, die de frame theory combineert met Mieke
Bal. Zie Herman & Vervaeck 2001, 139 en 164.
7 Frans Janssen (1980, 52-53) verruimt het journalistieke kader van ‘De blinde fotograaf’ door
het te verbinden met het andere werk van Hermans en met de poëtica van de auteur.
8 Voor het verschil tussen script en frame, zie Herman & Vervaeck 2001, 141-143.
9 Voor een algemeen artikel over Hermans en het surrealisme, zie Renders 1987.
10 Op basis van bijvoorbeeld Mark Currie (1995 red.), Linda Hutcheon (1980), Patricia Waugh
(1984).
11 Voor een uitvoerige omschrijving van deze vier dimensies, zie M.H. Abrams 1953, 3-29.
12 Derrida citeert Saussure in Marges de la philosophie: ‘Dans la langue il n'y a que des différences
sans termes positifs.’ (1972, 11)
13 Zie bijvoorbeeld Robert R. Magliola 1977, vooral pp. 19-56.
14 Zie bijvoorbeeld J.J. Oversteegen 1969, 371-475.
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Kortaf
John Manning, The Emblem. London (Reaktion Books) 2002. ISBN 1
86189 110 5.
Een goede introductie tot de emblematiek in haar internationale context was een
belangrijk desideratum binnen dit bloeiende veld van onderzoek. Mario Praz' Studies
in Seventeenth-century Imagery - hoe rijk ook aan voorbeeldmateriaal - is inmiddels
sterk gedateerd. De meeste recentere overzichtswerken richten zich op één taalgebied.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de boeken van Alison Saunders of Daniel Russell
(Frankrijk), Michael Bath (Engeland) en Karel Porteman (Nederlanden) - het laatste
is reeds lang niet meer te koop en zou een up to date gebrachte herdruk verdienen.
Emblem und Sinnbild van Ingrid Höpel gaat ondanks de algemene titel slechts over
terminologische en theoretische aspecten van het Duitstalige corpus. Nu is er echter
het nieuwe boek van John Manning. Die heeft zijn sporen op dit gebied verdiend als
editeur (Alciato, Palmer, Whitney) en als redacteur van wetenschappelijke bundels.
Manning, hoogleraar aan de Universiteit van Wales, gebruikt veel Engels materiaal,
maar stelt met nadruk dat het embleem als pan-Europees verschijnsel alleen behandeld
kan worden in een polyglotte culturele context. Daarvan profiteert ook de belangrijke
Nederlandse bijdrage aan het genre. Vaenius, Visscher, Cats en Hugo krijgen ruime
aandacht; een twaalftal andere auteurs uit Noord- en Zuid-Nederland komt meer
terloops aan de orde. Hij bespreekt ook de Nederlandse connectie van George
Whitney, die meekwam met Leicester en in 1586 zijn A Choice of Emblems bij
Plantijn in Leiden uitgaf.
Het boek levert geen historisch overzicht van de emblematiek over haar gehele
bloeitijd, al geeft het ruime aandacht aan de founding father Alciato en worden
bepaalde lijnen doorgetrokken tot in de 19de en 20ste eeuw. Het biedt meer een
typologie, aan de hand van (nooit unieke) genrekenmerken, methoden van het
‘emblematiseren’ en thematische voorkeuren. De laatste beheersen de ruime tweede
helft van het boek. Met een duidelijke voorkeur voor de speelse en humoristische
kanten van het embleem biedt Manning een zeker tegenwicht aan de neiging om
vooral moralisering als kenmerkend te

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

181
zien. Emblematici nemen het spelen ernstig en behandelen ernstige zaken op speelse
wijze (p. 154). Op ‘Het embleem als “genus iocosum”’ heeft bij ons eerder Porteman
aandacht gevestigd (De zeventiende eeuw 1995). Manning's invalshoek bood hem
de kans veel mooie en verrassende voorbeelden te citeren, die samen met de 150
illustraties het leesplezier zeer verhogen.
In de Inleiding worden mogelijkheden om te komen tot een precieze
begripsbepaling van het embleem gerelativeerd. Manning wijst hier tevens op de
kloof die het middeleeuwse ‘symbolic universe’ scheidt van dat bij de latere
emblematicus, die als individu een veel actievere rol speelt in de betekenisgeving.
In het eerste hoofdstuk komt naast de achtergrond van hiëroglyfen en imprese vooral
Alciato aan de orde, wiens boekje met 104 epigrammen zou uitgroeien tot een
compendium van duizend pagina's ‘visible common-places’ in de editie-1621. Dit
aspect keert terug in hoofdstuk 3, ‘The Imaginotheca’, dat handelt over de grote
iconologische en thematische naslagwerken uit de Renaissance. Degenen die graag
‘realisme’ bespeuren in de emblematische prentjes, worden gewaarschuwd dat
‘emblematic culture participates in a verbal, bookish universe rather than the “real”
world’ (p. 135). Het tweede hoofdstuk heeft als titel ‘Towards an Emblematic
Rhetoric’. Het gaat echter niet over ‘het embleem als redevoering’, door Porteman
geïntroduceerd in zijn Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur (blz. 48-55),
maar voornamelijk over de prioriteitskwestie: waar ligt die bij de tekst en waar bij
het beeld.
Vanaf hoofdstuk 4 komt de thematiek aan bod. Eerst het kind, als onderwerp en
(vooral later in de tijd ) ook als publiek. Cats krijgt een ereplaats. Wat in deze
emblemen triviaal lijkt, is het binnen de toenmalige visie niet, tenminste voor wie
dieper schouwt, indachtig aan 1 Cor. 1:27: Maar het dwaze der wereld heeft God
uitverkoren, opdat Hij de wijze beschamen zou. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de profane
en de religieuze liefdesemblemata; hoofdstuk 6, ‘Fame's Double Trumpet’, aan het
gebruik van emblemen in gelegenheidspublicaties (‘Festivities and Funerals’) en
bijvoorbeeld politieke satire. Daarbij besteedt Manning onder meer aandacht aan de
zelfverheerlijking in het Imago primi saeculi (Antwerpen 1640) van de jezuïeten.
De Hollanders worden even naar voren geschoven als de ‘masters of the satiric medal
and lampoon’. Dat is een genre waarvan het beeldrepertoire trouwens veel meer
aandacht zou verdienen. Historici hebben voornamelijk naar de politieke boodschap
gekeken; neerlandici slechts een enkele keer naar de teksten. Het scatologische
element in de prenten komt uitvoeriger terug in het volgende hoofdstuk over het
embleem in de feestcultuur. De centrale rol van de zotheid, het presenteren van een
‘omgekeerde wereld’, de ruimte voor ‘priapic license’ en het gebruik van seksuele
en scatologische humor doorbreken de grens tussen het gepaste en het ongepaste,
waarbij het contrast met een elegante en erudiete vormgeving de pret
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nog kan verhogen. Het boek besluit, net als veel emblematabundels, met een hoofdstuk
over het thema dood en laatste oordeel. In een conclusie stipt Manning nog eens aan
dat ‘much of the postmodern verbal-visual culture derives from what are basically
emblematic constructs’. Een Bijlage toont wat bladzijden van drie uiteenlopende
emblematabundels in facsimile. Er is tenslotte een notenapparaat, een beknopte
bibliografie, een lijst van illustraties en een uitstekende index van namen en begrippen.
Bij alle kwaliteiten is het boek niet geheel zonder slordigheden. De
pagina-aanduiding in de index is soms iets verschoven. Ik noteerde voorts een paar
kleinigheden in het Nederlandse materiaal: Cupido's Lusthof (174) wordt
tegenwoordig niet meer toegeschreven aan drukker W.J. Stam, maar aan Gerrit
Hendricxsz van Breughel; aartshertogin Isabella was geen ‘Queen of Spain’ (177);
in De Brunes ‘Dit lijf wat is, als stanck en mist’ vertaalt Manning ‘lijf’ niet als body
maar als life (262) en op p. 273 leest hij een f a l s een lange s: ‘Elck heest de zijn’.
Dit doet niets af aan mijn mening dat dit aanstekelijk geschreven en mooi uitgegeven
boek een plaats verdient in alle vakbibliotheken van Neerlandistiek, Anglistiek en
Kunstgeschiedenis.
E.K. Grootes

René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten
tijde van de Republiek (circa 1550-1800). Prometheus, Amsterdam 2002.
352 blz. € 35,-. ISBN 9053339978
‘Een meeslepende en veelkleurige kroniek van het literaire leven ten tijde van de
Republiek’, belooft het omslag van dit boek. Het volle leven is inderdaad een
onderhoudend verhaal over interacties van vroegmoderne Nederlandse literatuur met
uiteenlopende ontwikkelingen in de samenleving, het is fraai en opvallend royaal
geïllustreerd en ter afwisseling van de lopende tekst zijn sprekende details uitgelicht
in afzonderlijke tekstkaders. De zes hoofdstukken vormen een cyclus. Het eerste en
laatste gaan over sociaal-politieke ontwikkelingen in verband met literatuur, twee
en vijf over de productie en de receptie van literatuur en de twee middelste
hoofdstukken behandelen veranderende opvattingen over de innerlijke mens, ‘De
kleine wereld’, en zijn omgeving, ‘De grote wereld’ - opvattingen die ook in de
toenmalige literatuur naar voren komen. Elk hoofdstuk is in korte paragrafen
onderverdeeld, er zijn geen voet- of eindnoten, vroegmoderne citaten zijn herspeld
(poëzie) of hertaald in modern Nederlands (proza), de beredeneerde en actuele
literatuuropgave achterin verwijst naar de belangrijkste overzichtswerken en
achtergrondpublikaties bij de verschillende paragrafen.
Kortom, Het volle leven behoort tot het genre van de verhalende
literatuur-geschiedenis en het mikt op een publiek van ontwikkelde, maar niet

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

183
noodzakelijk gespecialiseerde lezers. Van Stipriaan heeft de huidige wetenschappelijke
kennis van de vroegmoderne literatuur voor deze lezers toegankelijk en interessant
weten te maken.
De kracht van dit boek - maar tegelijk ook de zwakte - schuilt in de ruime aandacht
voor de zestiende- en vooral zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur. Het ‘leven’
vanaf circa 1700 lijkt echter aanmerkelijk minder ‘vol’ en het wordt bovendien
geregeld in negatief geladen bewoordingen afgemeten aan dat van de voorgaande
periode. Rap opeenvolgende en samenvattende typeringen als ‘ontnuchtering en
richtingloosheid’ (286), ‘niet meer dan een renovatie van een oude traditie’ (286),
‘stagnatie’ (287) en ‘relatieve stilstand’ (287) sturen de lezer rechtstreeks af op even
bekende als sleetse metaforische dompers: het is de ‘Herfsttij van de Gouden Eeuw’
(zoals een paragraaftitel luidt) in een vervallen Republiek. Dat deze stoffige en
sombere beeldvorming van een literatuur in haar nadagen inmiddels achterhaald is,
hebben deskundigen als Kloek en Hanou meermalen naar voren gebracht (in
publicaties die in de bibliografie vermeld staan), maar helaas is er van hun boodschap
nog weinig doorgedrongen in dit boek.
Het volle leven verdient dus een vervolg waarin nu eens de Nederlandse literatuur
en cultuur van de Verlichting de centrale plaats krijgen en ook dit literaire leven
sprankelend gepresenteerd wordt. Pas dan zal het verhaal compleet zijn.
Marijke Meijer Drees

Arno van der Valk, W.F. Hermans, het grootste gelijk buiten Nederland.
Soesterberg, 2002. Uitgeverij Aspekt. ISBN: 90-5911-048-x.
Arno van der Valk heeft aan de hand van vijf interviews die Hermans tussen 1961
en 1994 aan buitenlanders gaf (aan één Spanjaard, één Zweed, één franstalige
Vlaams-Libanese, twee Zuid-afrikanen en één Pool) een boek geschreven. In vijf
hoofdstukken heeft hij steeds één interview omlijst met feiten, briefcitaten en weetjes
betreffende Hermans' buitenlandse reis die tot het interview aanleiding was. Eén
hoofdstuk is gecentreerd rondom de aankondiging in een Noors dagblad van de
vertaling van Nooit meer slapen, die in april 1992 verscheen.
Het oudste interview, door de Spaanse dichter annex uitgever Manuel Arce, stamt
uit 1961 en vond in Groningen plaats. Om het in lijn te brengen met de verhandelingen
over de andere interviews heeft Van der Valk het in verband gebracht met Hermans'
reis naar Spanje, die hij in 1951 maakte ter besteding van een hem toentertijd
toegekende studiebeurs. Ook Hermans' opninies, vóór en na het interview geuit, over
de dictator Franco worden in dit verband bijeengezet. Het volgende interview, door
de Zweed Folke Isaksson, vond in 1962 plaats, eveneens te Groningen. Om ook
daaraan een buitenlands cachet te geven brengt Van der Valk dit interview in verband
met Hermans' deelname aan het Negende Internationaal Geografische Congres te
Stockholm, dat in de zomer van 1960 plaatsvond en bestond uit een symposi-
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um, waaraan een uitgebreide excursie voorafging. Het derde interview vindt in 1980
plaats te Libanon, waar Hermans met zijn vrouw een reis maakt; hij werd daar
geïnterviewd door de Vlaams-Libanese diplomate-journaliste Christ'l Safieh-Leclercq.
De volgende twee interviews vinden enkele jaren later plaats. Op 3 maart 1983 stapt
Hermans namelijk in Parijs op het vliegtuig voor zijn beruchte reis naar Zuid-Afrika,
alwaar hij tot 1 april van dat jaar zal rondreizen langs tal van universiteiten. Behalve
veel lezingen heeft Hermans daar ook twee interviews gegeven, aan Joan Kruger en
een radioverslaggever. Het laatste interview is een radiointerview uit mei 1994 aan
een Poolse journalist, afgenomen tijdens Hermans' bezoek aan Warschau ter
gelegenheid van de presentatie van de Poolse vertaling van De donkere kamer van
Damokles.
De zes hoofdstukken worden steeds besloten met een ‘Bibliografisch overzicht’.
Hierin staan de titels van recensies van vertalingen van Hermans' werk in de taal van
het land dat in het betreffende hoofdstuk centraal staat. De gebruikswaarde van deze
bibliografie is niet duidelijk. Van sommige recensies (die van de Zweedse vertaling
van De donkere kamer van Damokles uit 1962, achter in hoofdstuk twee) wordt een
korte beschijving of beoordeling gegeven, maar bij de recensies achter in de andere
hoofdstukken blijft dit weer achterwege. In de ‘Inleiding’ rept Van der Valk met
geen woord over de aard of pretenties van de ‘Bibliografische overzichten’. Staan
àlle vertalingen in de betreffende taalgebieden vermeld? Zijn de opsommingen van
recensies volledig? Is bij de samenstelling van de ‘Bibliografische overzichten’
zodanig systematisch te werk gegaan dat zich op basis van deze titels een
representatieve receptiegeschiedenis van Hermans' werk in deze landen laat schrijven,
of niet?
Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto's van de bezoeken aan de verschillende
landen.
De waarde van dit boek is twijfelachtig. Ondanks dat er op veel plaatsen in dit
boek lezenswaardige dingen zijn te lezen, schept de hele opzet van het boek een
probleem. De auteur heeft zich niet een bepaald doel gesteld, en hij wil evenmin het
antwoord geven op een bepaalde vraag. Wat wil hij dan wel? Daar ben ik niet achter
gekomen. Wat hij lijkt te hebben gewild is vijf interviews en één recensie net zolang
larderen met wetenswaardigheden totdat de omvang van een boek was bereikt.
Daardoor is het verband tussen de feiten die Van der Valk om de interviews heenzet,
lang niet niet duidelijk, wat toch weer niet weg neemt dat Van der Valk gaandeweg
regelmatig feiten opdist waarvan de Hermansliefhebber rechtop in zijn stoel gaat
zitten.
Arno van der Valk moet een ijverig man zijn, dat kan niet anders. Bij de lectuur
van zijn boek verbaas je je over de energie die nodig moet zijn geweest om alle feiten,
foto's, citaten en weetjes te achterhalen die hij bijeen heeft weten te zetten, geheel
op eigen kracht en tegen de stroom in, want de Erven Hermans hebben geen
medewerking gegeven, zoals een paar maal gemelijk wordt opgemerkt. Maar wat
leveren al die fei-
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ten op? Wat verduidelijken ze? Werpen ze een licht op de man Hermans? Op de
schrijver? Op het verband tussen beide? Van der Valk lijkt een Hermansliefhebber
te zijn van het type waarvoor het Hermans-magazine in het leven is geroepen, iemand
dus voor wie elk biografisch snippertje over W.F. Hermans gekoesterd wordt als een
korreltje goud dat met grote zorg wordt bijgezet, maar wel in een kast die geen vakken
of laden kent. In dit verband is het veelzeggend dat de vijf interviews en de recensie,
waarrondomheen dit boek geschreven is, niet alleen gering in omvang zijn (samen
ongeveer 28 pagina's, het boek als geheel telt 224 pagina's), maar bovendien
vergeleken met andere interviews geen enkele literaire nieuwswaarde bevatten. Ik
vraag mij na lezing van Van der Valks boek nog steeds af: wat is het waardoor hij
blijkbaar zo gefascineerd is? Ik wil niet beweren dat Van der Valk geen enkel boek
van Hermans gelezen heeft, maar wel dat hij daarvan vrijwel nergens in zijn
biografische verhandeling blijk geeft. Waartoe dan al die ijver? Ik maak mij sterk
dat zelfs Van der Valk nooit op het idee zou zijn gekomen om elk scherfje van
Hermans' reizen op te graven, als deze man dat werk niet geschreven had.
De ‘Inleiding’ doet al het ergste vermoeden. In nog geen twee bladzijden schutterig
Nederlands, die niet vrij zijn van clichés uit de hermans-ologie, verraadt Van der
Valk dat hij zelf ook niet weet wat de betekenis zou moeten zijn van wat hij heeft
samengebracht. De laatste alinea ervan, die ook de titel van het boek verklaart, toont
Van der Valks stijl en het niveau van zijn visie op zijn onderwerp: ‘Hoe erg Nederland
hem, net als de hoofdpersoon in ‘Het grote medelijden’, ook de keel uithing, de
buitenlandse interviews beantwoorden niet aan onze Nederlandse verwachting dat
Hermans op schilderachtige wijze vertelt wat voor een rotland Nederland is. Kennelijk
bewaarde hij zijn kritiek voor de Nederlandse lezers. De titel van deze bundel is dan
ook misleidend. Hermans had het grootste gelijk buiten Nederland, omdat zijn mening
over mandarijnen, persoonlijke kwesties en andere Nederlandse zaken waar hij zich
over kon opwinden, per definitie de waarheid was voor zijn onwetende interviewers.
Wel komt hij in deze bundel in beeld als agitator. Niet letterlijk overigens, want
zowel in de interviews als op de foto's is hij niet de norse man zoals wij die kennen
van de boekomslagen. Soms komt hij haast onzeker in beeld.’
Ondanks al deze bezwaren zijn twee hoofdstukken toch de moeite waard, voor de
Hermanskunde in het algemeen en voor de Hermans-biograaf in het bijzonder. Ik
bedoel in de eerste plaats het hoofdstuk over Zuid-Afrika en, zij het in mindere mate,
dat over Zweden. In het laatstgenoemde hoofdstuk, dat 67 pagina's telt, worden 20
pagina's beteed aan de beschrijving van het geografisch symposium en de zgn.
Lule-excursie. Hoewel deze vakreis helemaal niets te maken heeft met het interview
dat in dit hoofdstuk centraal staat en waarvoor zij niettemin als omlijsting moet
dienen, is het wel interessant te lezen hoe de beroepswereld eruit heeft gezien waarin
Hermans ruim 20 jaar ver-
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keerd heeft. Van der Valk heeft al deze informatie bij de organisatoren en deelnemers
van destijds los weten te krijgen, wat een heel karwei zal zijn geweest. Maar dan is
weer wèl opmerkelijk dat het belangrijkste dat deze mensen zich van W.F. Hermans
herinneren, is: dat hij onopvallend was, zich geheel afzijdig hield en zich nooit in de
velddiscussies mengde. Dan dringt zich toch weer de vraag op: is deze informatie
die hele omweg waard?
Het interessantst is het omvangrijke hoofdstuk over Zuid-Afrika (71 pagina's).
Van der Valk heeft zich toegang weten te verschaffen tot zegsmannen als de
schrijver/vertaler André Brink, de uitgever Koos Human en vele anderen, en hij heeft
deze bronnen creatief gebruikt. Hij weet een verbazend gedetailleerd beeld van het
verloop van Hermans' Zuidafrikaanse reis te schetsen, waarbij hij een goed oog heeft
voor de politiek-culturele voetklemmen en valkuilen die Hermans had te omzeilen
en waarin hij, zo laat Van der Valk genuanceerd zien, ook een paar maal in kwam
te zitten.
Tenslotte iets over de betrouwbaarheid van dit biografische relaas in zijn
algemeenheid. Zonder deze in twijfel te willen trekken, moet ik toch bekennen dat
het mij vaak niet duidelijk is hoe Van der Valk aan al zijn informatie komt. De 250
voetnoten bieden op dit punt bepaald geen uitsluitsel. Als ik bijvoorbeeld in de tekt
op p. 83-188 tal van feiten lees over de boekpresentatie op 20 mei 1994 en over
Hermans' bezigheden de dag erna te Warschau, waarbij tal van ontmoetingen,
gesprekken en bezoeken de revue passeren, dan vraag ik mij natuurlijk af hoe Van
der Valk dat allemaal weet. Raadpleeg ik de noten bij dit fragment, dan kom ik bij
drie noten terecht die mij hierover op geen enkele manier inlichten. Ter illustratie
de derde noot bij deze vijf bladzijden vol feiten. Deze volgt op een zin, die betrekking
heeft op Hermans' bezoek aan een Warschause rommelmarkt: ‘Gelukkig dong Zofia
nog af op de prijs, want de Felix Edmundovich Dzerzhinsky (FED), de eerste sovjet
35 mm. camera die de Duitse Leica 1934 als voorbeeld had, bleek een miskoop en
ging onmiddellijk kapot nadat Hermans er op de markt mee gefotografeerd had.’ De
noot na deze zin luidt: ‘Het exemplaar waarmee hij op zijn sterfbed speelde?’
Behalve dat ik mij bij zo'n noot verbaas over de smakeloosheid van zo'n vraag,
die niets anders kan zijn dan een slag in de lucht met een wel bijzonder hoog
Privé-gehalte, weet ik ook niet wat ik van al die opgediste feiten moet denken, nog
los van de vraag hoe zinvol of verduidelijkend ze zijn. Natuurlijk kan een biograaf
niet elk detail verantwoorden, maar als lezer van een biografisch werk moet ik toch
minstens in grote lijnen na kunnen gaan welke bronnen aan welke passages ten
grondslag liggen. Hieraan voldoet het onderhavige werk in volstrekt onvoldoende
mate.
Wilbert Smulders
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Mieke Koenen, Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de
klassieke oudheid. Groningen, Historische Uitgeverij, 2002. 286 p. ISBN
90 6654 442 9. prijs: € 24,95.
Dat het literaire werk van de classica, vertaalster en dichteres Ida Gerhardt
(1905-1997) in hoge mate is beïnvloed door de klassieken, kan voor niemand een
verrasing zijn. Gerhardt gaf immers zelf in de aantekeningen achterin haar
dichtbundels expliciet aan op welke bronnen bepaalde gedichten, titels en motto's
gebaseerd waren. Daarnaast vertaalde zij werk van onder meer Lucretius en Vergilius.
Een onderzoek naar de relatie tussen Gerhardt en de klassieke literatuur lijkt dus bij
voorbaat weinig verrassends op te leveren. Maar uit de recent verschenen studie
Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid van de
classica Mieke Koenen blijkt wel degelijk dat er op dit gebied nog veel te ontdekken
is. Dat komt niet in de laatste plaats doordat Koenen gebruik kon maken van de rijke
Gerhardt-collectie die berust in het gemeentearchief van Zutphen. In die collectie
bevinden zich tal van onge-publiceerde gedichten, aantekeningen en boeken uit de
bibliotheek van Gerhardt. In die boeken staan vaak weer interessante aantekeningen
of in sommige gevallen ook (aanzetten tot) gedichten of vertalingen.
In Koenens studie komen achtereenvolgens aan bod: Gerhardt als classica
(hoofdstuk 1), Lucretius en Epicurus (hoofdstuk 2), Vergilius (hoofdstuk 3) en
Homerus, Sappho en Plato (hoofdstuk 4). Het eerste hoofdstuk vormt een kleine,
boeiende biografie van Gerhardt. Uitvoerig zet Koenen uiteen wat de klassieken voor
Gerhardt betekenden als gymnasiast, student klassieke talen (eerst in Leiden, daarna
in Utrecht), lerares in Kampen en Bilthoven en als zelfstandig dichteres. Interessant
zijn de passages over Gerhardts relatie met Cornelia de Vogel, de latere hoogleraar
klassieke en middeleeuwse wijsbegeerte in Utrecht. Over haar schreef Gerhardt een
mooi gedicht: ‘Portret van Cornelia de Vogel’.
In hoofdstukken 2 en 3 over Lucretius, Epicurus en Vergilius gaat Koenen
uitgebreid in op de vertaalopvattingen van Gerhardt. De vertaler moet zich volgens
haar zoveel mogelijk houden aan de oorspronkelijke tekst. Bovendien moet de vertaler
zelf dichterlijk begaafd zijn en congeniaal zijn met de te vertalen auteur, zoals
bijvoorbeeld bij Leopold en Boutens het geval was. Die vertaalopvattingen koppelt
Koenen aan Gerhardts poëtica. Zij beschouwde het schrijven van poëzie ook als een
soort ‘vertalen’. De dichter vertaalt wat door de natuur wordt neergeschreven of
uitgesproken. Koenen gaat voorts in op Gerhardts proefschrift over Lucretius' De
rerum natura waarop zij in 1942 in Utrecht promoveerde. Dit gedeelte van Koenens
studie vormt een mooi stukje wetenschapsgeschiedenis.
Daarnaast gaat zij ook in op de rol die Lucretius, Epicurus, Vergilius, Homerus,
Sappho en Plato in Gerhardts gedichten spelen. Daarbij komen zeer veel gedichten
aan de orde. Soms duizelt het de lezer door de vele
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aangehaalde passages en de terloopse opmerkingen over mogelijke verbanden en
invloeden in Gerhardts poëzie, niet alleen van de klassieken, maar óók van dichters
als Leopold, Nijhoff en Gorter (vreemd genoeg niet van Boutens - Gerhardt
waardeerde zijn vertalingen wél, maar wat vond zij van zijn poëzie?). Door de
overstelpende hoeveeldheid voorbeelden en citaten, verliest de lezer soms het
overzicht. Als men - zoals Koenen - naar volledigheid streeft bij de bespreking van
een oeuvre dat zoveel verwijzingen naar de klassieken bevat als dat van Gerhardt,
kan aan de afzonderlijke gedichten helaas slechts globaal aandacht worden
geschonken. Wellicht had Koenen er terwille van de leesbaarheid beter aan gedaan
een keuze te maken uit het oeuvre en van enkele teksten een diepgravender
interpretatie te geven.
Koenens studie is vanzelfsprekend onontbeerlijk voor liefhebbers van Gerhardts
poëzie en vertalingen, maar ook voor diegenen die een bredere belangstelling hebben
voor intertekstualiteit en de doorwerking van de klassieken in de 20e-eeuwse
literatuur. Het is te hopen dat er een nieuwe editie van Gerhardts poëzie zal
verschijnen waarin óók de ongepubliceerde - en de niet in de Verzamelde gedichten
opgenomen - gedichten zullen worden opgenomen. Daarnaast zou een volledige
inventaris van Gerhardts bibliotheek een handig instrument kunnen zijn voor verder
Gerhardt-onderzoek.
Marco Goud
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Mededelingen
Twaalfde Bert van Selm-lezing
Op dinsdag 2 september 2003 zal de twaalfde Bert van Selm-lezing plaatsvinden
met de voordracht die Piet Verkruijsse zal houden onder de titel Plaatjes kijken.
Raadsels rond illustraties in oude boeke.
Boeken met plaatjes zijn altijd leuker dan boeken zonder plaatjes, maar hoe komt
een uitgever ertoe illustraties aan zijn drukwerk toe te voegen en welke keuzes heeft
hij? Neemt hij hout of koper en drukt hij de prenten op afzonderlijke bladen of binnen
het katern tussen de tekst? Kiezen voor het een of het ander heeft de nodige
consequenties voor de productie van een publicatie. De drukkershandboeken uit het
verleden verschaffen weinig details over hoe het illustreren in de praktijk in zijn
werk ging. Er zit voor de boekarcheoloog weinig anders op dan te gaan graven in
dat geïllustreerde drukwerk uit het verleden om te kijken naar wat die plaatjes aan
bijzonderheden prijsgeven. Kunnen we ons op die manier een beeld vormen van de
technieken die toegepast werden én van de strategieën die boekproducenten volgden?
Dr. P.J. Verkruijsse is universitair docent bij de leerstoelgroep Historische
Nederlandse Letterkunde en universitair hoofddocent bij Boekwetenschap en
Handschriftenkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit
van Amsterdam. Hij promoveerde in 1983 op de descriptieve bibliografie van de
Zeeuwse kroniekschrijver en vertaler Mattheus Smallegange. Zijn publicaties bewegen
zich op het terrein van de systematische en analytische bibliografie (onder andere
het digitale zoekprogramma voor de Nederlandse letterkunde BIZON, bibliografieën
van en over Johan de Brune, G.A. Bredero en het journaal van W.Y. Bontekoe) en
de letterkunde van de renaissance. Recentelijk publiceerde hij een editie van het
reisdagboek van Arnout Hellemans Hooft. Hij is redacteur van het digitale tijdschrift
voor de neerlandistiek Neder-L, van het biografisch woordenboek De Nederlandse
en Vlaamse auteurs, van het Letterkundig Lexicon voor de Neerlandistiek en van de
reeks Literaire Tijdschriften in Nederland.
Alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, studenten, docenten,
vakgenoten en alle andere
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belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegangskaarten voor de lezing
De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175)
van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint klokke 16.15 uur.
Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. Toegangskaarten voor
de lezing kunnen vanaf heden tot eind augustus worden aangevraagd bij de
Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Commissie Bert van
Selmlezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden of via
b.p.m.dongelmans@let.leidenuniv.nl. Men kan ook gelijktijdig met de bestelling van
de uitgave van de lezing op de bankoverschrijving een toegangskaart aanvragen. De
toegangskaarten worden kort na medio augustus toegestuurd. Voor nadere informatie:
secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing
De twaalfde Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting
Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 2
september 2003. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 10,25
(of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de
Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Twaalfde
Bert van Selm-lezing’. De bestelling is op 2 september na afloop van de lezing af te
halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement
U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt,
kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een
toegangskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit
jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert
zich van een exemplaar van de gedrukte tekst. Dit ligt op de dag van de lezing voor
u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).
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[2003/3]
Van Middelnederlandse literatuurgeschiedenis naar universiteit en
maatschappij
Frits van Oostrom*
Het politie-archief van Moskou documenteert dat in het jaar 1750 enkele lieden
werden opgepakt voor majesteitsschennis. Ze hadden beweerd dat tsaar Peter de
Grote eens op een nacht uit stelen was gegaan, en kameraadschap had gesloten met
een dief. Bij inbraak in het stadspaleis van een lokale heer, wiens ondergoed zij ten
bewijze hadden meegenomen, hadden de tsaar en zijn kompaan in de slaapkamer
een intiem gesprek afgeluisterd, waardoor Peter I een complot tegen zijn eigen leven
had ontdekt. Op de aanklacht wegens majesteitsschennis kwamen de beschuldigden
met het verweer, dat zij slechts een sprookje hadden doorverteld dat onder het volk
algemeen gangbaar was.1
Indien U nu met mij vermoedt dat onze arrestanten hiermee de waarheid spraken,
is dat waarschijnlijk niet omdat U lichtgelovig bent. Integendeel: U weet juist beter,
en kent Uw literatuurgeschiedenis.
Literatuurgeschiedenis is behalve de benaming van een prachtig vak ook die van een
markante soort. In deze zin gebruikt, is een literatuurgeschiedenis een boek, of soms
een reeks van boeken, waarin de ontwikkeling wordt geschetst van een bepaalde
literatuur, meestal verbonden met één taalgebied, door alle eeuwen heen, of op zijn
minst gedurende een stevig tijdvak. Hoewel daarmee niet uitgesloten is dat men een
schoolboek of een pocketje-in-notendop als literatuurgechiedenis bestempelt, kent
het gangbare taalgebruik de term bij voorkeur toe aan iets met een royaal bestek, en
met wat meer pretentie. De volbloed literatuurgeschiedenis heeft massa, en liefst
navenant gezag: een beeldbepalend boek waarnaar men met fatsoen kan grijpen of
verwijzen, vertrouwenwekkend gefundeerd in wetenschappelijke expertise.
Aldus is bij literatuurgeschiedenis de soort de spreekbuis van het achterliggende
vak, waarvan het een synthese is en ook visitekaartje. En in die functies tevens
onontkoombaar tijdgebonden, omdat een literatuurgeschiedenis nooit meer kan
pretenderen dan tussenstation te zijn op de per definitie eindpuntloze weg van
wetenschappelijke voortgang - en bovendien omdat een hoogst geschakeerd feno-
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meen als literatuur nu eenmaal per tijd, en voor een deel zelfs per persoon,
uiteenlopende reflectie oproept. Dat geldt haast des te sterker naarmate het object
van langer her dateert, en daarom moet juist de geschiedenis van oude literatuur
telkens opnieuw worden geschreven.
Toch heeft een goede literatuurgeschiedenis een langzame halveringstijd. Ze zijn
niet voor de eeuwigheid geschreven, maar worden wel geacht een tijdje mee te
kunnen, al was het maar als schurkpaal, maar liefst een beetje meer, als gids en
inspiratiebron. Totdat de onvermijdelijke levenscyclus ook dit boek tenslotte
overhevelt van de boekhandel naar de UB, waar ieder boek gemiddeld eens per tien
jaar wordt uitgeleend, en verder in de magazijnen leeft.2 En dat is goed, en mag ons
wetenschappers nederig stemmen.
De eerste volwassen literatuurgeschiedenis van onze middeleeuwse literatuur dankt
het Nederlandse taalgebied aan W.J.A. Jonckbloet (1817-1885), die haar publiceerde
in maar liefst drie delen, totaal ruim 1500 pagina's, in de jaren 1851-1855.3 De auteur
was met zijn 34 jaar voor dergelijke arbeid uitgesproken jong, en was zoals zoveel
vernieuwers pionier vanuit de periferie. Als Leidse student liet hij hardnekkig na
voor enig examen op te gaan, omdat hij meende dat het studieprogramma in de
Letteren - destijds volledig in het teken van de Klassieken, en trouwens ook compleet
in het Latijn gegeven - te weinig bood van waar het hem om ging: de studie van de
oude teksten in het Nederlands. Die liefde voor de moedertaal was hem voorzeker
aangeboren, maar tevens ingeprent door het vereerde voorbeeld van de wetenschap
in Duitsland, waar mannen als Grimm en Gervinus de burgers met Bildung de ogen
hadden geopend voor de vroege glorie van de eigen literatuur. Hun vorm van
geesteswetenschap wilde Jonckbloet vaardig laten worden over het middeleeuwse
Nederlandse erfgoed.
Dat moest toen nog om zo te zeggen worden opgegraven, verscholen als het lag
in perkamenten folianten die aan verzamelaars van antiquiteiten weliswaar belang
inboezemden, maar zonder dat hun inhoud al een academische kwestie was. Het is
dan ook verre van toevallig dat Jonckbloet bij zijn missie de meeste steun kreeg, niet
van professoren, maar van bibliothecarissen, die als geen ander wisten wat er in hun
kluizen aan schatten op ontsluiting wachtte. Vooral de Haagse bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek, dr. W.J. Holtrop, voorzag Jonckbloet van objecten voor
zijn zendingswerk, en attendeerde hem bijvoorbeeld op unieke Middelnederlandse
bronnen als de Beatrijs, de Karel ende Elegast en de Lancelotcompilatie, het
vlaggeschip van Nederlandse teksten over koning Arthur en zijn Tafelronde. Men
kan zich afvragen of er enig verband is tussen deze steun uit de K.B. en de opvallende
protectie jegens Jonckbloet van waarachtig koninklijke zijde, i.c. van koning Willem
III plus diens verwanten en opeenvolgende ministers - en of die toegenegenheid dan
weer verband houdt met het haast wel zekere gegeven dat Jonckbloet, officieel de
zoon van een fourier ten hove, het buitenechtelijke kind was van koning Willem II.4
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Maar hoe dan ook: de pioniersarbeid van Jonckbloet maakte grootscheeps school.
De latere Utrechtse hoogleraar Moltzer bekende als student te hebben ‘gedweept’
met diens Geschiedenis der middennederlandschen dichtkunst, en volgde met een
schare jongeren het daar gewezen studiepad der Middelnederlandse letterkunde.5
Ook Jonckbloet zelf bleef vurig doende in het vakgebied, zozeer zelfs dat hij op
latere leeftijd een compleet vernieuwde versie van zijn literatuurgeschiedenis het
licht deed zien - bovendien uitgebreid naar de tijdvakken tot en met de Verlichting
- en die tot vier maal toe bij herdrukken inhoudelijk herzag.6 Die bijgewerkte
herdrukken zijn typerend voor de wetenschappelijke dynamiek die het vak inmiddels
had gekregen, en waarbinnen regelmatig van nieuwe ontdekkingen en inzichten viel
te getuigen.
Wel het meest sprekende blijk van Jonckbloets erflaterschap was dat zijn
literatuurgeschiedenis al in de volgende generatie twee opvolgers kreeg, respectievelijk
geschreven door Jan te Winkel (1847-1927) en Gerrit Kalff (1856-1923). Hun beider
literatuurgeschiedenissen zijn in menig opzicht spiegelbeeldig. Kalff publiceerde in
1906-1907 een evenzeer eclectisch als bevlogen overzicht.7 Van alle Nederlandse
literatuurgeschiedschrijvers tot op heden lijkt hij het meest de tweede, diepe
betekenislaag van het woord geschiedenis te hebben beseft: dat history ook story
inhoudt, en Geschichte ook verhaal betekent. Uit Kalffs literatuurgeschiedenis spreekt
een oorspronkelijke man van wetenschap, die bijvoorbeeld als eerste oog toont voor
de Middelnederlandse letterkunde in haar context van maatschappelijk functioneren.
Maar ook een man van smaak en stijl, met humor ook, die durft te kiezen en te
oordelen, en ons een literatuurgeschiedenis vol leven, kleur en warmte schenkt. Een
eeuw na dato laat Kalff zich nog met genoegen lezen.
Daartegenover stelde Kalffs tijdgenoot Te Winkel zich veel afstandelijker op
jegens de Middelnederlandse letterkunde, en als de omnivore encyclopedist ervan.8
Dat hoeft niet te verbazen van een man die een archief naliet waarin niet slechts
compleet blijkt te zijn bijgehouden welke collega's hij allemaal had gehad, maar ook
welke studenten - aan wie hij op tentamen vragen stelde die ons nu gemakkelijker
bijblijven dan de antwoorden, zoals: welke Nederlandse schrijvers kent u wier vader
apotheker was? - en zelfs welke leerlingen in het middelbaar onderwijs; welke steden
hij had bereisd en welke toneelstukken hij ooit had gezien - een archief vol bijna
dwangneurotische lijsten, vergezeld van alle stukken van commissies en verenigingen
waarvan hij ooit lid was geweest, plus vrijwel alle brieven die hij ooit ontving
(enveloppen incluis) en alle roosters die hij heel zijn werkzaam leven bijhield van
zijn dagindeling, onder vermelding van de tijd uitgetrokken voor de wandelingen
met zijn vrouw, en een expliciete aantekening erbij als dit niet doorgegaan was
wegens weersomstandigheden.
Van een man die zulke dingen niet alleen bijhoudt maar ook nog bewaart, verbaast
het niet dat zijn literatuurgeschiedenis van de middeleeuwen alle toen bekende
Middelnederlandse teksten aan bod laat komen, die doorgaans uiterst zakelijk
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typeert en grondig documenteert in gulle voetnoten. Het geheel heeft even veel
charisma als een hangar met ijzerwaren, maar vergis u niet: tot op vandaag is er
dikwijls geen betere vraagbaak dan Te Winkel als men feiten over Middelnederlandse
teksten zoekt. De naslagfunctie van een literatuurgeschiedenis is bij hem in de best
denkbare handen. Vooral de tweede, sterk uitgebreide druk van Te Winkels
Ontwikkelingsgang uit 1922 maakt duidelijk hoe imposant veel werk er sinds
aartsvader Jonckbloet was verzet. Nog preciezer laat zich dit documenteren dankzij
Petits complete Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde over de
jaren 1800 tot 1910: het aantal publikaties over Middelnederlandse letterkunde beloopt
daar een kleine vierduizend, met een eenparige versnelling vanaf 1840. Het is de
negentiende-eeuwse universitaire dynamiek ten voeten uit: in drie generaties had
zich vanuit het niets een complete wetenschap gevestigd.
Intussen had die wetenschap dan wel drie grote literatuurgeschiedschrijvers
voortgebracht, maar geen van hen was van de achtergrond die voor de
Middelnederlandse letterkunde zelf zo bepalend was: Vlaams en katholiek. Deze
lacune werd evenwel in de eerstvolgende generatie meer dan gevuld door Jozef van
Mierlo (1878-1958), de Vlaamse jezuïet die tussen 1908 en 1958 in zijn eentje bijna
tweeduizend publikaties - gemiddeld zo'n 40 per jaar - over nagenoeg de hele
Middelnederlandse letterkunde produceerde, waaronder maar liefst drie edities van
een literatuurgeschiedenis.9 Vooral de laatste daarvan, verschenen in 1949, maakt
op formidabele wijze goed wat totdantoe, in de Noordnederlandse
literatuurgeschiedenissen van liberalen als Jonckbloet en Kalff en domineeszoon Te
Winkel, wel onvermijdelijk tekort gekomen was: de religieuze Middelnederlandse
literatuur, met wereldwijd unieke kroonjuwelen zoals Hadewijch en Ruusbroec. Van
Mierlo toonde als geen ander hoezeer het geloof tegelijk bron én doel is van veel
Middelnederlandse teksten. Daarnaast is zijn verschijning ook op meta-niveau
vernieuwend: hij was de eerste pure specialist. De drie eerdere
literatuurgeschiedschrijvers waren weliswaar alle drie in de Middeleeuwen
gepromoveerd en hadden aan dit tijdvak de meest doorleefde delen van hun werk
gewijd, maar dat toch steeds als onderdeel van een veel langere mars door de complete
Nederlandse literatuurgeschiedenis. Bovendien waren het volbloed Hollanders, aan
wie de Gouden Eeuw door de traditie ingegoten was als hoogtepunt van de
cultuurgeschiedenis. Van Mierlo hield zich enkel met de Middeleeuwen bezig, en
was als Vlaming goed bewerktuigd om juist dit tijdvak om zijn glorie lief te hebben.
Dat leverde soms blinde vlekken op, zoals wanneer hij volhoudt dat het Franse
middeleeuwse nationale epos, het Chanson de Roland, terug zou gaan op een verloren
versie in het Vlaams - en dit soort ontsporingen zou hem bij latere generaties een
belaste naam bezorgen. Maar de spankracht van Van Mierlo's oeuvre demonstreert
per saldo toch vooral hoeveel het tot de wetenschap kan bijdragen om in vuur en
vlam te staan voor je object.
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Eenmaal op Van Mierlo's hoogvlakte aangekomen, leken voor dit vak geen toppen
meer in het verschiet te liggen. Van Mierlo zelf was de eerste om het zo te zien: hij
ontried een jonge vakgenoot-in-spe zich op de Middelnederlandse letterkunde toe te
leggen met een soeverein ‘Dat zal niet gaan, want ik heb alles al ontdekt’.10 En
waarachtig: als men de literatuurgeschiedenis bekijkt van de eerstvolgende generatie,
het Handboek van Gerard Knuvelder, lijkt het aan de middeleeuwen gewijde deel
daarvan goeddeels veroordeeld tot herkauwen van Van Mierlo.11 Die rust zou echter
stilte blijken voor een nieuwe storm, die nu zo'n 30 jaar geleden opstak en tot aan
het nieuwe millennium heeft weten aan te houden, getuige bijgaande grafiek.

Boekpublicaties Medioneerlandistiek

Deze hernieuwde groei, zeg maar gerust explosie, van het vak dat zich van toen
af aan allengs vanzelfsprekender ‘medioneerlandistiek’ ging noemen - een lelijk
woord, maar wel bevorderlijk voor het identiteitsbesef- vraagt om verklaring. Als ik
het goed zie, is die in hoofdzaak tweeërlei: intern en extern. Extern betreft het de
organisatie van het wetenschappelijk bedrijf: de overdracht van het organisatiemodel
der bètawetenschappen op de alfa's. Per traditie vormen proefschriften de aanjagers
in alle wetenschappen. Tot 1970 betekende dit in ons soort vakken dat zo'n proefschrift
was bewerkt door een leraar in diens vrije tijd, of door de doodenkele
wetenschappelijke ambtenaar die deze vakken voor de studententoevloed van alweer
die jaren zeventig employeerden. Maar toen werd promoveren ook in de alfawereld
een beroep: er kwamen universitaire arbeidsplaatsen voor pas afgestu-
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deerden om gedurende een viertal jaren aan een proefschrift te werken. Die banen
waren tijdelijk, en dat zou voor de continuïteit van kwetsbare vakken en personen
weer zijn eigen problemen oproepen, waar vele hier aanwezigen van kunnen getuigen.
Maar voor de wetenschappelijke produktiviteit als zodanig was het pure winst, ook
al omdat zich in de medioneerlandistiek naar het mij voorkomt een uitgesproken
stevig échelon van jonge promovendi aandiende, en hun professoren kennelijk een
goede hand van kiezen en begeleiden hadden. Het bleek in elk geval een vak met
een hoog rendement vanuit dit nieuwe gilde. Voor oude tijden is het lastig om
complete gegevens te vergaren, maar geen twijfel lijdt dat in de dertig jaar sinds
1970 aanzienlijk meer proefschriften in dit vakgebied zijn verschenen dan in de
honderdvijftig jaar daarvoor. Het heeft dit vak een ware vloed aan nieuwe kennis
opgeleverd, waarbij zich een spiraalsgewijs momentum ontwikkelde. Reden genoeg
om hier eens ex cathedra dankbaarheid te tonen aan de bèta's voor het goede
voorbeeld, en aan bestuurders voor de creatie van deze nieuwe kansen. Alles bijeen
bewijst het dat niet alleen de wetenschap, maar ook het wetenschapsbeleid zijn
correlatie kent tussen input en output. De nieuwe bloei van de medioneerlandistiek
was nooit gerealiseerd zonder de irrigatie vanuit deze nieuwe geldstromen.
Maar dat die milde regen juist in dit vakgebied zozeer vrucht kon dragen, was ook
te danken aan een nieuw intern élan. Puur theoretisch beschouwd zou men kunnen
veronderstellen dat dit wellicht zou samenhangen met de vondst van nieuwe teksten,
die aan de generaties voor Van Mierlo onbekend waren. De modale medioneerlandicus
zal desgevraagd niet erg geneigd zijn de verklaring in die hoek te zoeken. Misschien
omdat wij zo getraumatiseerd zijn door het pijnlijke gemis van de Madoc, hebben
wij onszelf aangewend dat wij geen vak zijn van ontdekkingen. Maar als men dan
de lijst opmaakt van vondsten sinds Van Mierlo, blijkt deze toch verrassend lang en
rijk. Alleen al in het genre van de ridderepiek, sinds Jonckbloet wel het best doorvorste
Middelnederlandse stofcomplex, zijn er sedert Van Mierlo tenminste vijftien romans
bijgevonden. Stuk voor stuk fragmentarisch weliswaar - zoals het overgrote deel der
Middelnederlandse teksten in dit genre - maar niettemin even zovele verrijkingen
van het patrimonium.12 Ook in de lyriek zijn er veel teksten bijgevonden. Bij de
bewerking van het recente Repertorium van het Middelnederlandse lied kwamen
alleen al voor de periode tot 1440 120 nieuwe liederen aan het licht, en voor de tijd
daarna een veelvoud daarvan.13 Zeer talrijk zijn de nieuw gevonden bronnen voor de
geestelijke letterkunde, waaronder het enorme tekstmassief van de meest produktieve
schrijver van de Nederlandse Middeleeuwen, de zgn. Bijbelvertaler van 1360, een
fenomeen van Europees formaat aan wie nog nooit in enige literatuurgeschiedenis
goede aandacht is besteed. En in het genre van de zgn. Artesteksten, geschriften over
kennis en kunde, heeft het moderne onderzoek een schat aan cultuurhistorisch zeer
belangrijke bronnen blootgelegd die tot voor kort een goeddeels ondergronds bestaan
leidden.
(Aangezien het merendeel van deze vondsten direct samenhangt met de verhevigde
arbeidsinspanningen van het zojuist genoemde diepte-onderzoek, moet
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men wel tot de overtuiging komen dat een beter geoutilleerde wetenschap in een
dergelijk geval allang minstens één speurneus in vaste dienst zou hebben gehad, met
een mondiale openbaar vervoerkaart en de talenkennis en contactuele eigenschappen
om bij bibliotheken en particulieren diep in de bezittingen te mogen snuffelen. (Wie
weet komt dan zelfs de Madoc nog boven water, of de Wachtendonckse psalmen,
het alleroudste Nederlandse boek, dat pal na zijn ontdekking lijkt te zijn
verdonkeremaand. En onze rubriek Opsporing verzocht is nog beduidend langer).
Het zou daarbij gewenst zijn als zo iemand niet kriskras te werk zou gaan, maar
zoveel mogelijk systematisch. Want ook wat dat betreft staan we nog in de
kinderschoenen.14)
Toch zijn de nieuwe vondsten niet de voornaamste drijvende kracht achter het nieuwe
élan van de medioneerlandistiek. Nog grotere stuwkracht levert de vernieuwde kijk
op materiaal dat op zichzelf al bekend was. Hoewel het absoluut niet aangaat alle
vernieuwing van de afgelopen decennia onder dezelfde noemer te willen brengen,
is één paradigma wel bij uitstek produktief gebleken. Alweer kwam de inspiratie
hiervoor uit Duitsland overwaaien, aangeblazen als zij werd vanaf het meer van
Konstanz, waar Hans Robert Jauss de literatuurwetenschap in 1967 provoceerde met
een herwaardering van de toen door velen voor passé gehouden literatuurgeschiedenis.
Het was naast herwaardering ook herijking daarvan, waar Jauss pleitte voor
nadrukkelijke aandacht voor het literaire publiek door eeuwen en genres heen. De
volwaardige literatuurgeschiedenis zou niet alleen moeten draaien om auteurs en
teksten, maar ook oog tonen voor de lezer als vitale factor in de literaire
communicatie.15
Vooral ten aanzien van de middeleeuwse literatuur trof Jauss daarmee het literaire
leven in het hart. Heel anders dan moderne schrijvers immers - al stel ik ze nu wat
schematisch tegenover elkaar - schrijft de middeleeuwse auteur niet voor een vage,
vrije markt, maar werkt hij dicht bij zijn primaire publiek, en schrijft hij meestal voor
een welbekende kring waarop hij zich terdege in kan stellen. Dit geldt al helemaal
wanneer er bij het werk een opdrachtgever in het spel is: dan lijkt het scheppingsproces
in hedendaagse verhoudingen niet zozeer op dat van vrije kunst, maar meer op de
totstandkoming van een huis onder architectuur, in nauwe dialoog tussen ontwerper
en gebruiker, en met een grote invloed van die laatste. Aldus maakte Jauss' aandacht
voor de lezer bij de middeleeuwse literatuur de weg vrij voor iets fundamentelers:
een veel nadrukkelijker historisering van die literatuur, in haar van de moderne tijd
vaak zo afwijkende eigenheid. Niet dat Jauss alle dingen nu opeens volslagen nieuw
maakte, natuurlijk; ten onzent hadden bijvoorbeeld De Vooys in 1903, en Kalff via
zijn literatuurgeschiedenis, zich wel eens in dezelfde richting uitgelaten.16 Maar pas
onder de invloed van Jauss werd de contextgerichte benadering van middeleeuwse
literatuur een waar programma, en werd zij tot in vele hoeken en gaten van de
Middelnederlandse letterkunde beproefd.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

200
Inmiddels zijn wij daarin zo doorkneed geworden, dat bepaalde kinderziektes en
overspannen verwachtingen van deze benadering evenzeer bekend zijn.17 Ik noem
twee duidelijke beperkingen die in de afgelopen vijftien jaar goed aan de dag kwamen.
In de eerste plaats bleek Middelnederlandse literatuur nu ook weer niet zo anders
dan moderne - en gelukkig maar - dat alles op publiek en opdrachtgever te herleiden
viel, en de auteur slechts tolk van een collectief bleek. Mijn eigen boek Het woord
van eer uit 1987, over de literatuur rondom het Hollands-Beierse hof, heeft weliswaar
een publieksmilieu als uitgangspunt, maar werd uiteindelijk geordend naar de diverse
auteurs, die ieder wel degelijk hun eigen stem bleken te hebben. Uit Maerlants wereld
blijkt die individualiteit nog eens zo duidelijk, hoeveel nadruk daar ook moge liggen
op Maerlants primaire publiek en context voor een goed begrip van dit
schrijversfenomeen. Daarbij rijst tevens al te zichtbaar een tweede handicap van deze
benadering: dat reconstructie van oorspronkelijk publiek en context bij de
middeleeuwse literatuur dikwijls een hachelijke, nogal speculatieve zaak is. Omdat
wij meestal moeten woekeren met een vergaand gebrek aan externe gegevens, zijn
de opdrachtgevers achter de teksten doorgaans rijkelijk schimmig, en is het primaire
publiek slechts matig peilbaar, zeker als men niet wil vervallen in gevaarlijke
stereotypieën, zoals dat middeleeuwse ridderliteratuur wel bedoeld zal zijn geweest
voor ridders en jonkvrouwen.
Zo had het nieuwe paradigma van de publieksgerichte literatuurbenadering van
lieverlee al weer betrekkelijk geruisloos kunnen zijn ingedaald in de reeds goed
gevulde gereedschapskist van letterkundige technieken waarvan men kan zeggen:
waardevol instrumentarium, maar niet probaat voor elk karwei. Intussen is er evenwel
een nieuwe methodische variant doorgebroken die de publiekskant van de
middeleeuwse literatuur onverminderd hoog op de agenda houdt: de aandacht voor
de handschriften als spiegel van hoe teksten functioneerden. Deze benadering, vanuit
de materieel bewaarde boeken dus, lijkt mij inmiddels nog profijtelijker dan die
vanuit de opdrachtgevers en het publiek achter de teksten. Geen wonder eigenlijk,
met al dat authentieke bronnenmateriaal voorhanden; en bovendien is dit een
invalshoek die onze voorgangers, deels uit gezindheid en deels noodgedwongen
hebben laten liggen. Voor Jonckbloet en de zijnen was de glorie van het vaderland
zozeer een drijfveer, dat zij een alleszins begrijpelijke neiging hadden om de teksten
na hun ontdekking in de handschriften zo snel mogelijk via edities in het publieke
licht te brengen - zo ongeveer zoals men postzegels afweekt om ze te kunnen
inplakken in een album (in dit geval: de literatuurgeschiedenis; de handschriften zijn
in deze vergelijking dus slechts enveloppen). Bovendien waren tot ver in de twintigste
eeuw de hulpwetenschappen der paleografie en codicologie, de specialismen van het
oude boek en schrift, nog niet zo ver gevorderd; en ook pure techniek spreekt hier
een danig woordje mee: dankzij de sterk verbeterde methoden van fotografie,
reproduktie en digitalisering - en ook die van het menselijk transport - zijn
hedendaagse mediëvisten veel beter toegerust voor bronnenonderzoek dan vroeger.
Zo konden we onlangs vernemen, als ware het de
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gewoonste zaak ter wereld, hoe een onderzoeker uit Pittsburgh (Pennsylvania) een
significante parallel had opgemerkt tussen de miniaturen van een codex in Toledo
en een losse initiaal van Judith en Holofernes, bewaard in het Twents Museum te
Enschede.18
Middeleeuwse literatuurgeschiedenis is tegenwoordig voor een groot deel
overleveringsgeschiedenis.19 Het perspectief om handschriften niet enkel als het
doorgeefluik van teksten te beschouwen, maar zelf als een historisch feit en als een
venster op de literatuur in haar toenmalig functioneren, heeft de medioneerlandistiek
zeer veel te bieden. Voor het eerst wordt bijvoorbeeld serieus studie gemaakt van de
interferentie tussen woord en beeld: de miniaturen die de teksten - en alweer: vaker
dan wij ons bewust zijn - begeleiden. Maar ook het algeheel niveau van
boekverzorging, het schrifttype, de opmaak van de teksten, de verzameling waarin
zij verenigd voorkomen, notities in de marge en zelfs het type afkortingen - ze kunnen
allemaal veel zeggen over de historische verschijningsvorm van middeleeuwse
literatuur, die in de handschriftelijke periode immers maatwerk was, en steeds opnieuw
werd toegesneden al naar gelang beurs en bedoelingen strekten. Het grote methodische
voordeel boven het nogal speculatieve onderzoek naar in de tekst geïmpliceerde
opdrachtgevers en publiek is bovendien dat men via de materiële overlevering de
Middeleeuwen echt in handen heeft, in een object dat literatuur en lezer concreet
representeert.20
Nu kan het lijken of ik aan het smokkelen ben. Immers: veel middeleeuwse teksten
zijn ons enkel overgeleverd als kopieën in de zoveelste graad, waarvan het uiterlijk
niets hoeft te impliceren omtrent het milieu waarin de literatuur oorspronkelijk tot
stand kwam. Zo is de oudste grote literaire tekst die in het Nederlands voorhanden
is, het gespierde heiligenleven van Servaes door onze eerste bij naam bekende dichter
Hendrik van Veldeke, alleen compleet bewaard in een codex uit omstreeks 1470,
dus driehonderd jaar na dato van ontstaan. (Al kennen we sinds kort - alweer zo'n
nieuwe vondst - fragmenten uit Veldekes eigen tijd).21 Toch is dit voor de
Middelnederlandse letterkunde eerder een kras dan een representatief geval, en als
zodanig net zo min maatgevend als het zgn. Büdingse fragment van Lodewijk van
Velthems Spiegel historiael.22 Dit laatste moet wel stammen uit het werkboek van
de dichter zelf. Niet alleen dateert het uit diens tijd, maar ook zien we dat midden in
een vers ruimte is opengelaten terwijl links in de marge het Latijnse woord staat dat
de directe bron van Velthem op de corresponderende plaats bevat (ydiomata).
Vermoedelijk wilde Velthem over de verdietsing daarvan nog wat piekeren, of
navraag doen.
Binnen het spectrum van, aan de ene kant, zo'n autograaf tot aan het andere uiterste
een zeer late kopie zoals in het geval van Veldekes Servaes bevinden zich de meeste
Middelnederlandse bronnen. En het opvallende is nu, dat in het zeer geïntensiveerde
onderzoek naar materiële overlevering dat dezer jaren gaande is, opmerkelijk vaak
naar voren komt dat er veel bronnen zijn die dichtbij het ont-
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staansmilieu der teksten staan, dus aan de spectrumzijde van de autograaf. Deze
conclusie is overigens nog niet in algemene zin geformuleerd; ik denk omdat wij
mediëvisten per traditie zo geconditioneerd zijn op een secundaire overlevering, dat
elke primaire ons haast in verlegenheid brengt. Maar toen ik voor deze gelegenheid
de lijst opmaakte van Middelnederlandse bronnen die in de afgelopen jaren als
autografen, dedicatie-exemplaren en anderszins primaire overleveringsgetuigen zijn
aangemerkt, trof die mij door kwantiteit en kwaliteit. Alleen al uit het
Hollands-Beierse hofmilieu dat in Het woord van eer centraal staat, is er aan zulke
primaire overlevering heel wat bewaard.23 (Overigens heb ik daar in dat boek nog
veel te weinig mee gedaan, zo besef ik vijftien jaar na dato). Van de daar behandelde
auteurs zijn eigenlijk alleen Dirc Potter en Willem van Hildegaersberch stereotiep
secundair overgeleverd - met dien verstande dat we van de eerste wel
hoogstpersoonlijke ambtelijke stukken hebben, en van de tweede een
verzamelhandschrift dat dicht bij het boek moet staan dat de graaf van Holland zelf
aankocht. Daarnaast bezitten we de dedicatie-exemplaren van hofkapelaan Dirc van
Delfts religieuze encyclopedie en van de Hollandse kroniek van heraut Beieren. Van
laatstgenoemde schrijver hebben we ook zijn zgn. Kladboek, en bovendien zijn
Gelderse Wapenboek met o.a. 12 gedichten van zijn hand, alsmede een door hem
zelf aangelegd verzamelhandschrift met korte kronieken en heraldische schilderingen.
Volgens de recentste inzichten kennen we bovendien een bijgekrabbeld
drinklied-in-de-maak van Pieter Potter, en authentieke schatten uit de Haagse
hofboekerij zoals het getijdenboek van gravin Margaretha van Kleef en een luxueus
Biblia pauperum. Zo blijken tegenwoordig steeds meer Middelnederlandse bronnen
uit primaire kring afkomstig.24 De afstand tussen ontstaan en overlevering is vaak
verrassend veel kleiner dan het traditionele beeld veronderstelt.
Kortom: de studie van de authentieke bronnen leidt ons regelmatig richting het milieu
waar Middelnederlandse literatuur ontstond, en is dan ook een hoofdpijler voor een
nieuwe literatuurgeschiedenis. We kijken hier veelal publiek én auteur op de vingers.
En zelfs indien dat minder het geval is, omdat de bron wel uit een secundaire of zelfs
tertiaire kring stamt, kan studie ervan essentieel bijdragen tot de historische blik op
deze literatuur. Immers: ook in dit opzicht hebben we voor de middeleeuwen te
maken met een fundamenteel andere literaire cultuur dan die van heden ten dage,
waarin een literaire tekst, eenmaal door de auteur gepubliceerd, vormvast de wereld
ingaat, en in beginsel zonder dat er ook maar iets aan wordt gewijzigd, tenzij door
de auteur zelf. In vergelijking daarmee was de middeleeuwse literaire tekst oneindig
variabel. Dat niet alleen omdat nu eenmaal per kopie afwijkingen binnenslopen, maar
ook omdat de tekstcultuur herziening door een tweede of derde hand uitdrukkelijk
toeliet, vaak zelfs aanmoedigde. Van vele Middelnederlandse teksten hebben wij
verschillende versies, of vervolgen, of juist excerpten overgeleverd gekregen25 - een
fenomeen dat nog te weinig op zijn fundamenten is bezien. Die duiden op een veel
meer open tekstualiteit, wezenlijk
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anders dan de gefixeerde die ons sinds boekdrukkunst en copyright vertrouwd
geworden is. De middeleeuwen kenden een veel veranderlijker literatuur, en ik ben
er hoe langer hoe meer van overtuigd dat dit niet louter onvermijdelijk gevolg was
van een gebrek aan mechanismen ter fixatie, maar ook een poëticaal beginsel - en
dat middeleeuwse schrijvers er soms uitdrukkelijk op aanstuurden dat er met hun
werk zou worden voortgedaan. Het ‘wordt vervolgd’ lag veelal in hun werk besloten.
Heel curieus in dit verband, en voor zover ik weet uniek op Europese schaal, is
de epiloog in het Leidse handschrift van de vroeg-veertiende-eeuwse Roman van
Limborch. Dat verhaal eindigt op zeer harmonische wijze: alle liefdesparen in deze
operette-achtige roman treden tegelijk in het huwelijk. Maar niettemin lijkt hier de
dichter zelf nog enkele suggesties aan te reiken voor wie nog niet genoeg van het
verhaal mocht hebben:
Die dichten woude: nu volcht hier na
Hoe Rioen van Amasonia
Elionetten tenen wive nam,
Ende hoe van Byhem die edel man
Ghecreech Pasca die vrouwe fijn
Daer noch die Beyeren ave sijn Ende Maurus die sine mede,
Daer hi vele pine omme dede
Ende met crachte ontfoerde den vader.

Dus: wie zich geroepen voelt, is welkom om langs deze lijnen voort te dichten. Dit
is toch wel een uiterst sprekend getuigenis van de open tekstcultuur die de
middeleeuwse literatuur kenmerkt, en van de ‘Lust zum Fabulieren’ die het epische
genre voortstuwt. Maar ook in meer serieuze context blijkt de letterkunde zich
vrijwillig ter verbetering te presenteren. In zijn berijmde commentaar op het evangelie
van Johannes verklaart sprookspreker Augustijnken met onverholen trots zijn uiterste
best te hebben gedaan voor deze zaak van hoog belang; ende wie dat verbeteren can,
of daer in ghebreect iet, ic weets hem danck. En zelfs de grote Maerlant roept in de
epilogen van zowel zijn Alexanderroman als zijn Rijmbijbel met zoveel woorden op
tot reparatie van gevallen steken zijnerzijds.26
Het lijkt erop dat middeleeuwse teksten dus ‘verschenen’ met het expliciete
potentieel om te veranderen. Wat dat betreft lijkt deze literatuur toch nog een beetje
collectief vertelgoed zoals dat in de orale cultuur zo vanzelfsprekend was geweest.
Misschien lijkt het qua type ook wel op de hedendaagse tekstcultuur zoals we die op
Internet aantreffen. Wie daar iets in het licht geeft, weet dat anderen zijn werk naar
believen zullen hergebruiken - maar voor bepaalde publicisten is dat juist een positieve
mogelijkheid: zij weten zich auteur in interactieve zin. Overigens zou ik deze
gedachtengang niet zo ver willen doorvoeren, dat traditionele concepten als auteur
en werk volledig zouden moeten eclipseren uit de middeleeuwse lite-
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ratuurgeschiedschrijving.27 Maar wel is zeker dat we niet toekomen met het
enkelvoudige model van lineair geschakelde scheppingen. Juist voor de middeleeuwen
hoort het voortleven en veranderen van literaire teksten een integrerend onderdeel
van het geschiedverhaal te zijn, en ook daartoe is overleveringsgeschiedenis een
baken als geen ander.
Een dusdanig rijk en fluïde tekstmilieu te vatten binnen de beperkte wereld van een
gebonden boek is alsof men de zee wil tonen in een jampot. Zelfs als het boek heel
dik mag zijn (ik denk steeds vaker aan een pagina of duizend) en ook nog eens verrijkt
kan worden met een dynamische website, grenst die ambitie aan het onuitvoerbare
- en dan hebben we het nog niet eens gehad over het al te menselijke probleem hoe
de auteur van zoiets al die teksten en de bijbehorende massieve vakliteratuur de baas
kan worden. En als om hem verder te ontmoedigen heeft ook nog eens diens eigen
leermeester het hele genre van een literatuurgeschiedenis als een Potemkindorp
gebrandmerkt: een slechts in schijn ordentelijke modelboerderij, die een sadistisch
universum van geleerde onmacht aan het oog tracht te onttrekken.28 En Gerritsens
vele postmoderne volgelingen in Amerika hebben zijn scepsis zelfs geradicaliseerd
tot het failliet van alle grote verhalen, waarin zij wetenschap zichzelf zien opblazen.
Voor dergelijke démasqués is inderdaad evidentie genoeg, en de van daaruit
baangebroken voorkeur voor de speelse vormen van essay en micro-historie hebben
de geesteswetenschappen heel wat vuurwerk geschonken, al zat er ook volop van
het Bengaalse type bij. Maar hoe bevrijdend zulke deconstructie ook mag werken,
zij mag niet leiden tot de vaandelvlucht voor wat een hoofdverantwoordelijkheid
van elke wetenschap mag heten: die voor synthese. Hoezeer de positivistische
schoonheid haar gezicht mag hebben verbrand, om het verleden louter als een vrolijke
keuken te beschouwen, is ons soort vakken niet primair op aarde. Een discipline als
medioneerlandistiek, die van zichzelf mag zeggen dat zij in recente decennia zoveel
vooruitgang heeft geboekt, mag zich eenvoudig niet onttrekken aan de vraag hoe
zich al deze nieuwe kennis tot elkaar verhoudt, en of er iets van samenhang
bespeurbaar is in al dat toegenomen weten. Ook in een domein als
literatuurgeschiedenis, dat zich vanuit zijn aard nu eenmaal eerder occupeert met het
specifieke dan met het algemene, vereist de intellectuele rigueur dat wij, misschien
niet naar systemen, maar wel naar patronen blijven zoeken. Zouden wij hier collectief
niet thuis geven, dan zou verlicht relativisme gevaarlijk grenzen aan gemakzucht.
Alleen al om wetenschapsinterne redenen is het dus hoog tijd dat er een nieuwe
poging tot geschiedschrijving der Middelnederlandse letterkunde wordt ondernomen.
(Het gat tussen de laatste en de volgende is toch al nooit zo groot geweest als nu).
De waarde van zo'n literatuurgeschiedenis hoeft overigens zeker niet alleen te
liggen in de spankracht van de synthese. Idealiter verloopt dit hand in hand met een
trefzekere typering van afzonderlijke werken. Die laatste zal natuurlijk nooit zo
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uitgebreid of diepgaand kunnen zijn als in een goede monografie. Maar juist in het
spiegelpaleis van de literatuurgeschiedenis kunnen individuele trekken des te
markanter uitkomen. Wel vereist dit een speciaal vermogen om zowel de kroonjuwelen
als de kiezelstenen onder de teksten tot hun recht te laten komen, of om zogezegd
zowel de winnaars als de verliezers van de canonisering te waarderen.29 Een
literatuurgeschiedenis behoeft zich dan ook allerminst te schamen als zij behalve
levenswerk ook voelbaar liefdewerk is.
Maar naast de wetenschappelijke legitimering van dit project is er het culturele belang.
Een literatuurgeschiedenis verzinnebeeldt bij uitstek de bredere verantwoording en
uitstraling van de discipline. Dat om een dergelijke maatschappelijke vertaling zelden
of nooit met zoveel woorden wordt gevraagd, wil niet zeggen dat er geen behoefte
aan is. De hoogdravende taal waarmee de negentiende eeuw zich opwierp als heraut
van het Nederlandse literaire erfgoed is al lang niet meer de onze, maar de
achterliggende drijfveer heeft aan relevantie nog niets ingeboet. Het blijkt dat elke
Nederlandse generatie zich wil kunnen verstaan met Karel ende Elegast, Reinaert
de vos, met Beatrijs, het ros Beiaard van de Vier Heemskinderen en met de rouwklacht
om Egidius - en ook, mits goed voor de eigen tijd toegankelijk gemaakt, met de
unieke Hadewijch, de meesterlijke Ruusbroec30 en het gesprek van meester Eckhart
en de onbekende leek en al die andere teksten die alleen de specialisten kennen.
Die culturele omgang met de middeleeuwse literatuur als levend erfgoed kan zijn
beslag krijgen in talloze gedaanten en op velerlei niveau. In de eerste plaats door
middel van het literatuuronderwijs, zoals dat tegen veel verdrukking in nog steeds
met hart en ziel gegeven wordt.31 Maar ook buiten de school om: in cursussen en
quizvragen (zoals waarom de vuurtoren op Terschelling eigenlijk Brandaris heet),
de keuze van Hebban olla vogala als motto voor de boekenweek, de opvoering van
Het lied van heer Halewijn als kindertheater door René Groothof, de bloemlezing
door Gerrit Komrij en de berijmingen van Willem Wilmink, het gebruik van
Middelnederlandse woorden door Hafid Bouazza tot en met spirituele fietstochten
langs begijnhoven (onder het motto ‘Op de pedalen naar je zelf’32 en de tennisclub
die om te tonen dat men niet snobistisch is zichzelf Elckerlijc gedoopt heeft. Al zal
zo'n naam voor menige gravelrecreant een onhaalbare running lob naar het verleden
blijven, het tekent toch de band ermee. En deze band kan tegenwoordig effectiever
worden aangehaald dan ooit, zo lijkt het wel; want ook veeleisende produkten op dit
terrein kunnen vandaag de dag in Nederland een ongekend onthaal bereiken.
Waarschijnlijk zal juist dit door de toekomstige vakgeschiedenis als het meest
bijzondere van de laat-twintigste-eeuwse medioneerlandistiek worden beschouwd:
dat in deze periode een vergaande professionalisering van het vak als wetenschap,
hand in hand ging met een grote weerklank bij een breed publiek.
De oude cijfers zijn hier slecht geboekstaafd, maar het zal u niet verbazen dat we
ze voor Te Winkel hebben.33 Welnu, in de jaren 1920, toen de cultuur nog
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homogeen was, toen kennisoverdracht nog in de maag mocht staan, en schoolklassen
nog luisterden naar leraren die intellectuelen waren in plaats van wijkagent of
opbouwwerker, toen men nog talenkennis had en zin voor het fundamentele, toen
onze HBS Nobelprijswinnaars kweekte en de gymnasia nog Huizinga's, en toen er
geen minuut per dag tv was om de aandacht af te leiden naar het vluchtige en platte
- in die voor onze culturele canon gouden tijden verscheen de tweede uitgebreide
druk van professor Jan te Winkels Nederlandse literatuurgeschiedenis in een oplage
van... 1000 exemplaren - en het duurde 45 jaar voordat die waren uitverkocht.
Vandaag de dag oogst dan misschien een boek in Nederland binnen vier maanden
de dood of de gladiolen, maar als het een succes is - zoals dat ongevraagde dikke
boek over die dertiende-eeuwse dichter die geen mens nog leest, en ook niet hoeft
te lezen - kan het in een paar jaar de zestigduizend exemplaren halen, die heus niet
allemaal zijn uitgelezen (evenmin als Te Winkel trouwens), maar toch wel angelesen,
of op zijn allerminst toch van zoveel belang geacht dat men het wilde hebben, of
kado doen.
In ons hoog opgeleide land, met zijn uitnemende culturele infrastructuur - die rond
het boek is zelfs wereldwijd uniek - bestaat vandaag de dag reusachtig potentieel
voor cultuurparticipatie: zie slechts de cijfers omtrent boekoplagen,
tentoonstellingsbezoek, het festival Oude Muziek alhier en hoe drogisterij Het
Kruidvat de lont stak in de business van klassieke muziek. Natuurlijk zitten daar ook
risico's en schaduwzijden aan, zoals van het vermarkten van cultuur tot inhoudsarme
hypes. Maar zeker in de letterenfaculteiten zou men veel meer de goede kant van
deze medaille mogen zien, in plaats van klagerig of defensief te opereren vanuit een
vreemd soort schaamte over vermeende eigen nutteloosheid - terwijl dat nut (als men
het per se zo wil noemen, en niet waarde) zo evident als iets is. Laten we koesteren
dat de Letteren nog tweesporenvakken kunnen zijn: hoogwaardige wetenschap om
zichzelfs wille, maar ook van betekenis voor het welzijn van de veel grotere aantallen
die onze vakken niet professioneel beoefenen, maar wel een uitgesproken zwak
hebben voor taal, geschiedenis, literatuur, muziek, beeldende kunst of film. In die
tweesporigheid huist stellig ook een spanningsveld: niet iedereen kan nu eenmaal
altijd twee heren dienen. Hetzelfde boek over de autobiografie van Constantijn
Huygens dat als dissertatie een cum laude krijgt vanwege zijn uitputtendheid, kan
een week later in de Volkskrant door een toonaangevende cultuurjournalist worden
gelaakt als prohibitieve sluitsteen.34
Maar zo gek als het mag klinken: met dergelijke discrepanties moeten de letteren
leren leven. Een wetenschap met ruggengraat moet soms eigen circuit durven te zijn,
en de maatstaf is bepaald niet altijd of de wetenschap de krant haalt, en in hoeverre
academici bekend komen te staan om hun bekendheid. Onze twee sporen zijn beslist
niet doorlopend begaanbaar; maar de discipline als geheel moet dat nadrukkelijk wel
blijven doen, en soms zelfs in dezelfde activiteit een soort van evenwichtskunst
nastreven - want ook de leken willen wel eens zien hoe weten-
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schap echt werkt, en kennis niet alleen hapklaar zien opgediend als eindprodukt,
maar meebeleven als proces. En omgekeerd heeft ook de vakbeoefening te winnen
bij geregelde vaccinatie met omgevingsserum, zonder hetwelk geesteswetenschap
gemakkelijk geestloos wordt.
Als opmaat naar ons slotakkoord, wil ik het schootsveld nog iets verder uitbreiden:
van middeleeuwse literatuur, via de letteren, naar de verhouding tussen universiteit
en samenleving in meer algemene zin. In dat verband voel ik mij niet onverdeeld
gelukkig met het hedendaagse universitaire vendelzwaaien met de kenniseconomie.
Politiek lijkt het intussen nogal effectief, en wellicht heiligt dus het doel de middelen
- zolang we ons maar verre houden van een smalle, al te letterlijke opvatting van
kenniseconomie (zoals ik daar eergisteren via de autoradio staatssecretaris Nijs een
deerniswekkend staaltje van ten beste hoorde geven). En hoe dan ook moeten wij
zelf op de zeepkist durven voor wat de universiteiten in essentie zijn: een broedplaats
eerder dan legbatterij, met een maar zeer beperkte rentabiliteit in economische zin.
Dat zal niet altijd worden toegejuicht in ons hoogst utilitaire Nederland - het land
dat vast als enige kennissamenleving ter wereld de uitdrukking ‘te denken geven’
een negatieve bijklank toekent - maar het is voor ons soort mensen toch de enig ware
weg. We kunnen dan tenminste uitkomen voor wat ons werkelijk drijft, beseffend
dat dit tegenover buitenstaanders soms een wereldvreemde indruk maakt - in vuur
en vlam te staan voor zoiets buitenissigs als Middelnederlandse letterkunde, of om
het even welke andere academische kwestie ook. Maar ik verwacht dat juist die
strategie uiteindelijk zal lonen; zoals bij onderwijsevaluatie steevast blijkt dat de
meest gewaardeerde docenten degenen zijn die enthousiasme tonen voor hun vak.
En zelfs bij tegenwind, behouden wetenschappers zo in elk geval hun authenticiteit.
Zij horen nu eenmaal tot het gelukkige soort mensen voor wie hun werk niet slechts
is wat ze doen, maar wat ze zijn.
De Nederlandse universiteiten staan momenteel voor een even moeilijke als mooie
opgave. Zij zijn geworteld, zoals exemplarisch moge zijn gebleken uit het
vakinhoudelijke deel van mijn oratie, in de Duitse academische traditie van Forschung
in de diepte. Die dienen wij te koesteren; maar om een samenstel van redenen is het
thans opportuun om deze traditie te kruisen met het andere universitaire model, het
brede Angelsaksische met zijn accent op liberal arts. Zo'n kruising is bepaald niet
zonder risico van afstotingsverschijnselen en misbaksels. Toch moet zij worden
beproefd; misschien niet langs de hardhandige weg van radicale transplantatie, maar
eerder als een wat zachtzinniger proces van enting. Veel vertrouwen zou daarbij
mogen geven, dat die enting plaatsvindt op een sterke stam. De Nederlandse
universiteit heeft namelijk veel meer te bieden - en te behoeden - dan het na-apen
van grootmachten. En aangezien wij Nederlanders zoiets nooit uit Nederlandse mond
kunnen geloven, haal ik als één-na-laatste kroongetuige een excellente Amerikaanse
wetenschapper aan, de Nieuwtestamenticus William L. Petersen. Hij
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publiceerde in 1994 het beeldbepalende boek over een van de fascinerendste geleerde
discussies die ik ken: de zoektocht naar het verloren, en wellicht bewust vernietigde,
Diatessaron van Tatianus. Dat is een zgn. evangelieharmonie geweest uit de tweede
eeuw, waarin de naar Rome uitgeweken Syrische christen Tatianus de vier evangelies
van het nieuwe testament tot één doorlopend verhaal gecomponeerd had. Omdat hij
daarbij teruggreep op bronnen en gedachtengoed die in de latere katholieke kerk in
ongenade zouden raken, schijnt Tatianus' werk nadien compleet te zijn verbannen.
Maar sommigen zien aanwijzingen dat zijn Diatessaron, bijna als ondergrondse tekst,
toch werkzaam is gebleven; sporen ervan zouden naar boven komen in de parallelle
eigenzinnigheden van een aantal volkstalige middeleeuwse bijbelteksten. In de
volkstaal zou dus een vrijheid hebben geheerst, en een vrijzinnigheid, die in de
Latijnse wereld van het officiële kerkgezag niet werd geduld.
In de wereldwijde discussie over deze problematiek hebben Nederlandse geleerden,
en in het bijzonder Utrechtse, een groot aandeel gehad;35 en Petersen moest zich dus
wel verdiepen in hun werk. Hij kwam daarbij diep onder de indruk van de Nederlandse
wetenschap, en van het achterliggende land erbij - zozeer, dat hij zich gedrongen
voelde zijn boek op te dragen aan zijn Nederlandse collega's, ‘as a token of my respect
for the noble traditions of their land: liberal learning, humanism, tolerance, decency,
and refinement - qualities so lacking at present in so many countries’. Dat stelde een
geleerde Amerikaan in 1994; zo horen wij het ook eens van een ander.
Met des te meer liefde haal ik Petersens getuigenis naar voren omdat een
middeleeuwse Nederlandse tekst een hoofdrol speelt in het dossier rondom het
diatessaron: het zogenaamde Luikse leven van Jezus, een dertiende-eeuwse
evangelieharmonie die, hoe onvoorstelbaar het ook moge klinken, de beste
representant schijnt van het verloren Grieks van Tatianus uit de tweede eeuw. Het
lijkt mij zeer gepast tot slot uit deze tekst een stukje voor te lezen - al was het maar
om te symboliseren dat alle wetenschap en meta-wetenschap uiteindelijk
ondergeschikt is aan haar object. Dit stukje uit het Luikse Diatessaron kan het
gemakkelijk stellen zonder uitleg, dankzij de stijl ervan en de U welbekende stof:
het is het verhaal over de wonderbare visvangst. Wat dat betreft zult U er niet van
ophoren; maar dat is juist het wonderbaarlijke: besef dat dit met een anciënniteit van
750 jaar veruit de vroegste Nederlandse versie is die van dit bijbelverhaal bestaat,
en zelfs de vroegste van het Europese continent. Verwonder U met mij over hoe
springlevend deze taal nog aandoet; en in die zin beschouw ik nu het Luikse
diatessaron als pars pro toto voor de zeggingskracht van al die oude teksten over al
die eeuwen heen.
Doe geschiede ooc op enen dach dat Jhesus stont bi enen watre, dat hiet
van Genezareth, ende een groet volc quam te hem om te hoerne dwoort
Gods. Ende dar hi stont, so sach hi twee schepe staen an den oevere, want
visscheren te lande comen waren, die stonden ende drogden hare netten.
Doe ginc Jhesus in een schip dat Peters was, ende bat hem dat hijt een
lettel stierde van
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den lande; ende also sat hi int schip ende leerde tfolc dat stont op den
oevere. Ende alse hi sinen sermoen hadde ten inde bracht, so sprac hi tote
Peetre: Stier din schip ten diepen wert, ende werpt u nette in der vloet,
omme iet te vane. Doe antwerdde hem Peter ende seide: Meester, wi hebben
al desen nacht gearbeitt, ende en hebben niet ghevaen - nochtan om dijns
gebods wille, so salie noch mijn nette werpen. Ende alse dat geworpen
was, so vingense der vissche so vele, dat se har nette niet en conste
gedragen, want het schoorde ende brac ontwe. Doe riepense hare ghesellen
die int ander schip waren dat se hen quamen te helpen. Ende si quamen
ende vulden beide die schepe van visschen, so dat se beide welna versonken
waren. Alse dat sach Symon Petrus, so viel hi op sine kniën vor Jhesum,
ende seide: Here, ganc van mi - want ic een besondegt mensche ben. Doe
seide Jhesus tote Petre: En ontzie di niet. Van deser uren soutu menschen
wesen vaende.
Daer begonsten sine ijongren te gheloevene ane hem. Alse die schepe te
lande quamen, so lieten si schip ende al, ende volgden hem.36
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Bijlage: De ‘open’ Middelnederlandse tekst
N.B. Het navolgende maakt geen enkele aanspraak op volledigheid, maar wil slechts
wijzen op een aantal relevante verschijnselen en casus.

Verschillende versies:
Brandaen; Jan de Weert, Nieuwe doctrinael; Pelgrimage van der menscheliker
creaturen; Malegijs; Loyhier ende Malaert.

Voortzettingen (of expliciete oproep daartoe):
Reinaert; Lorreinen; Ogier van Denemerken; epiloog Roman van Limborch (zie
tekst oratie); epiloog Boec van der wraken; tal van kronieken.

Expliciete invitaties tot amendering:
...soe bid ic elken die verstandel es ende soe wel gheleert dat hi die historie vander
bibelen wel versteet, ghevielt dat hi in desen werke vonde enich woert of sin dien hi
bat ende volmaecteliker mochte ghedietschen ten profite vanden werke, ja behouden
der letteren vanden texte, dat hi dat beteren wille ende mi daer in vervaen.
(Bijbelvertaler 1360)
daer omme bidde ic allen den genen die hier in lesen sullen, geleerde of ongeleerde,
dat sij mi niet lichtelic en begripen, ende off ic erghent van den rechten sinne
ghedwaelt hebbe - des ic niet en hope - dat ment verbeteren ende corrigieren wille,
want ic altoes staen wille tot correctien mijnre beter. (Bonaventura-Ludolphiaanse
Leven van Jezus)
Ende is oec dat jc yet dolende ben in minen redenen mids verghetelicheden ofte
anders waer omme, dat si dit boec corigieren moghen ende setten in rechten
weghe der waerheit (Reis van Jan van Mandeville)
Oec biddich hem allen dijt horen solen ochte lesen. vernyemense hijr in yet dat te
calegieren si, dat si dat verbeteren ende niet en ergeren omme alre clerken ere
(Tondalus visioen, hs. H)
Nv biddic allen den ghenen diet selen lesen oft horen lesen Eest dat sake dat ic dit
voerseide visioen niet wel en hebbe ghedroemt Soe biddic dat hij sij ghecorrigeert
vanden ghenen diet bat dan ic soude connen ghedroomen oft diet bat sullen
connen maken ende ordineren (Pelgrimage menscheliker creaturen, hs. Utrecht)
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Ic bidde ooc alle dien ghonen mede, / Waer so si sijn in elken stede, / Die in desen
bouke lesen, / Sien siere in iet bescreven wesen / Daer iet aen te beterne es / Jacop
bidt hem allen des, / Dat sijt beteren, hets wel ghedaen (Maerlant, Alexanders
geesten)
Vord so willic hem vermanen / Die clerke sijn ende ystorien kinnen / Of si hiet
vinden hier binnen / Te verbeterne ende sijt connen / Dat sijt doen... (Maerlant,
Rijmbijbel)
Dair om soe heeft hi dit ghevonden / En wilre yemant naerre gronden / Ende segghen
dattes is misraect, / Hi weets hem danck, diet beter maect, / Die van Hildegaersberch
is gheboren: / Soe gaern wil hi wat nyewes horen (Willem van Hildegaersberch,
Vanden X gheboeden)
Ende wie dat het beteren can, / Of daerin ghebreket iet / Ic weits hem danc
(Augustijnken, Glose op St. Jansevangelie)
Ic bidde hen allen, diet sullen lesen, / Tgone dat hen daer in dunct wesen / Mesgrepen,
in eneger manieren, / Dat si dat willen corrigieren / Ende verbeteren, ic weets
hen danc (Brabantsche Yeesten, boek VI)
Is dair oec yet in mysset / Diet beteren can die maket bet / Ic weets hem danck
wie in sijn maken / Sijn best doet en is niet te laken (Reinaerts historie)

Overige casus:
Seghers Trojeroman werd geïncorporeerd in die van Maerlant, en nadien weer
afgesplitst (Hulthem)
Velthem interpoleert Spiegel historiael in Lancelot-compilatie [trouwens: het ganse
concept van handschrift Den Haag, K.B. 129 A 10 demonstreert tekstuele openheid]
Een lied van een hoofse minnaar tot zijn geliefde dame wordt in het Maastrichtse
passiespel aan Maria Magdalena in de mond gelegd
Een zuster kent medio XVde eeuw het werk van Hendrik Mande zo goed dat ze het
geheel hercomponeert tot een bewerking met een compleet eigen zin
Ruim honderd verzen uit de Seghelijn leven als verzelfstandigde tekst voort
De excerptencultuur bij talrijke auteurs en teksten
Een excerpt uit Vanden levene ons Heren is met een vertaling van pseudo-Anselmus
gecombineerd tot een zelfstandige tekst in het Gronings-Zutfense Maerlant-handschrift
(i.h.a. is de tekstgeschiedenis van LOH bijzonder dynamisch)
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Eindnoten:
* Licht bewerkte - en van gelegenheidsfrases ontdane - tekst van de oratie als zgn.
Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, gehouden op 15 mei 2003. (Onder de titel:
Academische kwesties. Van middeleeuwse literatuur naar universiteit en maatschappij). Zoals
zo vaak, ben ik veel dank verschuldigd aan drs. Ingrid Biesheuvel voor naspeuringen en
ondersteuning.
1 Kroes 1952, 98-99. Wie weet hadden tsaar Peter en de zijnen op IJ en Zaanse schans behalve
timmergeluiden ook een versie van de Karel ende Elegast gehoord? Overigens is zo'n directe
connectie tussen dit gegeven en het verblijf van tsaar Peter in Holland slechts een van de vele
mogelijkheden ter verklaring van de parallellie; het sprookje van koning en meesterdief kent
een massieve verbreiding.
2 Voor de gegevens dank ik Jos Damen, hoofd Uitleen van de Leidse Universiteitsbibliotheek,
alwaar per jaar ca. 150.000 uitleningen geschieden op een bezit van ruim 2 miljoen banden,
waarvan enkele honderdduizenden - zoals tal van literatuurgeschiedenissen - niet uitleenbaar.
In de praktijk zijn de contrasten natuurlijk veel feller dan het bleke gemiddelde. Sommige
boeken zijn permanent uithuizig, andere blijven generaties lang onaangeroerd - totdat een
originele geest ze weer eens opvraagt, en dankbaar is dat ze beschikbaar zijn gebleven.
3 Jonckbloet 1851-1855. Uit een brief aan Arie de Jager (bewaard in het Letterkundig Museum
J04142 B1) blijkt dat Jonckbloet al op 19 mei 1846 “eene historia litteraria van 't Mnl. op stapel”
had staan. In een brief van 7 juni 1846 aan Joost Hiddes Halbertsma (Provinciale Bibliotheek
Leeuwarden Hs 6158) meldt de dan 29jarige zelfs: “Tevens arbeid ik aan eene Mnl. historia
litteraria die v Kampen [uitgever te Amsterdam, FvO] mij gevraagd heeft en waartoe ik my met
te meer lust heb aangegord naarmate my dat werk reeds lang [sic, FvO] in het hoofd lag en het
hoog, hoog tyd wordt dat men der goê gemeente ook eens doe zien dat de middeleeuwen ook
waarachtig eene letterkunde hebben gehad zoo wat van eenen anderen aard als de kronyken, et
id genus alia”. Over Jonckbloet als pionier van de medioneerlandistiek is na het soms rake,
maar ook venijnige portret in Brom [1944] vrij wat recente literatuur verschenen: zie bijv.
Gerritsen 1991, Van Oostrom 1989 en 1997, Pleij 1999 en Santing 1999. Toch blijft een heuse
biografie een desideratum en verdient zijn werk diepgaander analyse.
4 Bewezen is het nooit (maar hoe zou dat ook moeten?), wel dikwijls voor zeker gehouden:
Bouman 1964, 190 n. 1; Kikkert 1976, 169; Stein z.j., 85-86. Helemaal onnaspeurlijk is of
Jonckbloet zich zelf van iets bewust was, bijvoorbeeld toen hij in februari 1847 de koning een
even innige als omstandige brief zond over het wenselijke onderzoek op het terrein der
Middelnederlandse letterkunde. Doch wijst het simpele bestaan van deze brief niet op een besef
van een bijzondere verbondenheid? (De brief berust in het Nationaal Archief, Archiefblok:
Ministerie van Binnenlandse Zaken:/Afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
1848-1876; toegangsnr. 2.04.01, verbaal 4831 nr. 79).
5 Zie het historisch overzicht in De Buck 1930.
6 Ultima manus: Jonckbloet 1888-1892.
7 Kalff 1906-1912. Zie over Kalff als literatuurgeschiedschrijver: Maas 1998; Kalff jr. (zijn zoon)
1924, LXXVev; Brom [1944], hoofdstuk 9; Laan 1997, 244.
8 Te Winkel 1922-1927. Vgl. Brom [1944], hoofdstuk 8; Anbeek 1997; Van Mierlo [!] 1923;
over zijn archief Bos en Van der Lof 1984.
9 Van Mierlo 1949. Zie voor Van Mierlo's bibliografie Roemans 1956 (nog zonder Van Mierlo's
laatste produktieve jaren), die zelfs 2177 nommers telt, waaronder echter vele artikelen in de
Katholieke encyclopedie en ook allerlei buiten de Middeleeuwen. Over Van Mierlo ontbreekt
node een intellectuele biografie; De Borchgrave [2001] biedt een basis, maar dieper graaft
Willaert 1989. Zie ook Lissens 1959. Te mooi om onvermeld te laten is het gegeven waarmee
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Roemans 1956 opent: toen de jonge Jozef van Mierlo op het jezuïetencollege in Turnhout een
proefvertaling Nederlands-Latijn [!] moest maken in de stijl van Cicero, eindigde hij als eerste
van zijn klas, met de tekst van Cicero - die per ongeluk tussen het correctiewerk was beland als goede tweede.
Simons 1982, 30.
Knuvelder 1970 is de ultima manus; zie hierbij vooral Gerritsen 1975.
Ik beperk mij tot de opsomming van titels (via de BNTL kan men de bijbehorende publikaties
vinden): Lantsloot vander Haghedochte, Florimont, Florigout, Saladijn-continuatie, Godfried
met de baard, Sibeli en Aetsaert, Chanson van Aspremont, Pepijn de gebochelde, Willem van
Oringen (2de vert.), Boeve van Hamtone, Florant ende Durant, Garijn van Monglavie, Jourdein
van Blaves, Nederfrankische Tristan; verder uiteraard tal van nieuwe fragmenten van reeds
bekende teksten.
Gegevens op mijn verzoek verschaft door dr. Johan Oosterman, waarvoor mijn hartelijke dank.
Het Repertorium is De Bruin/Oosterman 2001.
Zie bijvoorbeeld de haast gênant eenvoudige heuristiek van Berteloot 1977 en Schepers 1993.
Jauss 1967. De doorwerking hiervan in Nederland kwam later; zie voor de eerste receptie van
Jauss met name Kloek 1979 en 1985. Voor de medioneerlandistiek noem ik met ere
Willeumier-Schalij 1981.
De Vooys 1903, 9; Kalff 1906, 268ev.
Vgl. Van Oostrom 1992. Dit geldt ook internationaal: zie bijv. Jaeger 1996 en Wyss 1993. Een
genuanceerde balans biedt Peters 1999.
Stones 1997, gesignaleerd in de recensie door Jeffrey Hamburger in Scriptorium 1998, 426-27.
Uiteraard is dit een internationale trend: zie baanbrekende studies als Ruh 1985 (germanistiek),
Pearsall 1977 (anglistiek) en Huot 1993 (romanistiek). Voorde implicaties voor de middeleeuwse
literatuurgeschiedschrijving zie Bumke 1991 (waarmee deze oratie meerdere raakvlakken heeft).
Vgl. Obbema 1996 en Wackers 2002; zie internationaal Bumke 1991, 40 en diens welvoorziene
noten.
Goossens 1991.
Janssens 1988, 20ev.
Zie sinds Van Oostrom 1987 studies als Defoer e.a. 1989, Van Anrooij 1990, Verbij-Schillings
1999. Het schootsveld aan teksten en handschriften wordt nog verbreed door Warnar 1988-89
(en Van Anrooij 1995). De visie op Potters drinklied zal worden geadstrueerd in Frank Willaerts
grote genremonografie over de Middelnederlandse lyriek (in voorber.) Daar zal tevens worden
recht gedaan aan de betekenis van wijlen de Utrechtse hoogleraar musicologie Kees Vellekoop
voor deze ontdekking.
Ik noem slechts autografen als de Voortzetting van de Brabantsche Yeesten, en van (vertalingen
van) de Vita van Anselmus, Hugo de Sancto Caro (Weense vertaling), en ettelijke in de genres
van artes en historiografie; bovendien dedicatie-exemplaren als de vertaalde Regula Benedicti
(Bijbelvertaler 1360, ex. Abdij Vorst), de Duitse Malagis en het Nederrijns moraalboek; tenslotte
evident primaire bronnen als van Nevelingen, Cassamus, Stat der vrouwen (vertaling Christine
de Pisan), een heel complex rondom de Bijbelvertaler van 1360 en bepaalde fragmenten van
Roman van Limborch en Der leken spiegel, alsmede de overlevering van beide Levens van
Lutgard. De voorbeelden laten zich vermeerderen, en niet met de geringste: zie bijv. de bijzondere
status van boeken zoals de Lancelot-compilatie, het Oudenaards rijmboek en het
Gruuthuse-handschrift.
Zie de Bijlage hierachter: De ‘open’ Middelnederlandse tekst.
Zie de Bijlage hierachter.
Vgl. de discussie van Schröder 2000, 345ev met Bumkes (wel erg open) teksteditie van de
Nibelungenklage. De positie van Schnell 1998 komt mij weloverwogen voor, alsmede de
genuanceerde beschouwing van Müller 1999.
Gerritsen 1975.
Verweij 1910 noemde dit in zijn recensie van Kalff 1906 zelfs een eerste voorwaarde voor een
geslaagde literatuurgeschiedenis, en Kalff voldeed er aan (vgl. Van Halsema 1998, 251). Uit
meer moderne tijd zouden in dit verband middeleeuwse literatuurgeschiedenissen genoemd
kunnen worden als de soevereine Lewis 1954 en Wehrli 1980.
Dit boek is er voor onze tijd in elk geval gekomen: lees Warnar 2003!
Slings 2000. Zie als modern materiaal hiervoor de bij Amsterdam University Press verschijnende
reeks Tekst in contexten de website Literatuurgeschiedenis.nl
Vgl. Collatie, halfjaarlijks informatieblad over Moderne Devotie oktober 2001.
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33 Vgl. Van Kempen 2002. Ook de verkoopprijs van dergelijke boeken lijkt zich voordelig te
hebben ontwikkeld: de middeleeuwendelen van Te Winkels 2de druk kostten in 1922 fl. 26.
34 Zie Blom (ed.) 2003 en de recensie door Michaël Zeeman in de Volkskrant van 7 maart 2003,
24 (bijlage Cicero).
35 Met veel respect vermeld ik hier de namen van twee van de voornaamste disputanten, die elk
op hun eigen wijze indruk op mij hebben gemaakt: de Utrechtse theoloog G. Quispel, van wie
ik omsteeks 1975 als student een lezing bijwoonde over deze problematiek die mij toen ver
boven de pet ging, maar die als academische ervaring onvergetelijk was; daarnaast de Leidse
(in Utrecht gepromoveerde) filoloog C.C. de Bruin, een toonbeeld van gedisciplineerde
geleerdheid (vgl. Van Oostrom 1996).
36 De Bruin (ed.) 1970, 34-36; in het hart van de Diatessaron-problematiek brengt ons Plooij (ed.)
1929, 55-58. Voor de gelegenheid heb ik de Luikse tekst enigszins herspeld, en ontdaan van
de glosseringen en kleine commentaren die in deze tekstversie secundair zijn t.o.v. de vroegere
laag van wonderbaarlijk soepel Middelnederlands. (Overigens zou de oude literatuur vaker
moeten worden voorgelezen; vgl. Van Oostrom 1997b).
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De genese van de Historiebijbel van 1361
De bewerkingstechniek in Genesis 1-3
Mikel M. Kors
De zogeheten ‘Bijbelvertaler van 1360’ is na Jacob van Maerlant de meest vruchtbare
vertaler uit de Middelnederlandse letterkunde. Deze anonymus - over een mogelijke
identificatie dadelijk meer - was een kartuizer, die in de tweede helft van de veertiende
eeuw leefde en werkte in het klooster te Herne, gelegen ten zuiden van Brussel.
Belangrijke teksten uit de christelijke traditie, zoals de Regel, van Benedictus, de
Homelieën van Gregorius de Grote en de Legenda aurea van Jacobus de Voragine,
werden door hem in het Middelnederlands overgezet.1
Een belangrijk onderdeel van het oeuvre van de Bijbelvertaler vormt - zijn naam
zegt het al - de Schrift. Hij begon met de vertaling van een historiebijbel, die hij in
1361 voltooide in opdracht van Jan Taye, een Brussels patriciër, die meerdere malen
schepen was in het stadsbestuur;2 dit eindproduct is de zogeheten Historiebijbel van
1361.3 Een historiebijbel omvat gewoonlijk alleen de historische boeken van de
bijbel, wat wil zeggen dat uitsluitend de historisch verhalende stof wordt opgenomen,
zoals de Pentateuch, de Kronieken en de Evangeliën. De profetische (zoals Jeremia
en Jesaja) en didactische stof (bijvoorbeeld Spreuken en Wijsheid) ontbreekt. Vrijwel
alle Historiebijbels in de volkstaal zijn geïnspireerd op een Latijns voorbeeld, de
Historia scholastica van Petrus Comestor († 1179). De historische boeken zijn hierin
ontleend aan de Latijnse Vulgata, soms in een bewerkte vorm en meestal uitgebreid
met glossen en commentaren. De volkstalige traditie voegt hier later onbekommerd
apocriefe en profane verhalen aan toe. Na de historiebijbel richtte de Bijbelvertaler
zijn aandacht op de didactische bijbelboeken en de profeten Jeremia en Jesaja; ook
in dit geval op verzoek van Jan Taye. Pas rond 1385 zijn deze teksten door de
Bijbelvertaler voltooid. Het vertaalproject aan de bijbel heeft zich dus over enkele
decennia uitgestrekt.
Uit het bovenstaande blijkt wel hoe ongelukkig de noodnaam ‘Bijbelvertaler van
1360’ eigenlijk is. Strikt genomen zou hij de Historiebijbelvertaler van 1361 moeten
heten, of, gewoon naar het eerste werk, dat hij in 1357 voltooide: Legenda
aurea-vertaler van 1357. Allebei de namen zijn te lang (dat blijkt al uit het feit dat
iedereen het voor het gemak maar heeft over ‘de' Bijbelvertaler’) en bovendien
misleidend. Door mij is op een colloquium van ‘Bijbelvertaler’-specialisten te

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

218
Groningen in oktober 2001 het onderzoek voorgesteld waaruit naar voren komt dat
de anonieme vertaler wellicht met Petrus Naghel, prior van de kartuize te Herne,
geïdentificeerd mag worden.4 De brede instemming die deze hypothese toen heeft
gevonden heeft mij ertoe gebracht voortaan van Petrus Naghel te spreken. Over
Petrus Naghel is het een en ander bekend. Hij is afkomstig uit Aalst en was daar vòòr
1344 wereldlijk priester. Hij trad ca. 1344 in bij de kartuizers te Herne, en overleed
aldaar in 1395. Hij was enige tijd prior, eerst in de kartuize van Antwerpen (1365),
daarna in Herne (1366-69; 1373). Zijn ouders, Egidius en Elizabeth, ondersteunden
financieel de kartuizen te Antwerpen en Herne. Zijn broer Jacobus was eveneens
kartuizer in Herne.

1. Het verrichte onderzoek naar de vertaaltechniek
Zoals al vaak is opgemerkt, vertaalt Petrus Naghel over het algemeen zeer letterlijk.
We hoeven niet te verwachten dat hij van de Vulgaat-tekst zal afwijken, want C.C.
de Bruin heeft reeds laten zien dat hij in zijn vertaling angstvallig dicht bij de
Schrifttekst blijft.5 In zijn proloog tot de Historiebijbel zet Naghel de belangrijkste
uitgangspunten bij zijn werkwijze uiteen:
Oec en mein ic in dezen werke in ne ghenen punte jeghen die meyninghe
der scrifturen te doene, mitter helpen des heylichs gheests daersi mede
bescreven is, so meyn icse ghetrouwelic te dietschen so ic naest mach, die
letteren houdende van woorde te woorde ofte van zinne te zinne of van
beyden onderminghet, so dattet die liede verstaen moghen na den sede
van onsen lande. Mer vele woorde, die hier sijn zeilen, die men niet
volmaectelick ghedietschen en mach, die sal ic dietschen so ic naest mach,
mer die meninghe van sulke woorden sal ic te enighere stat daerneven
uutsetten mit eenre peragrafen, also ict vinden sal in wel gheauctoriseerden
boeken.6
De ‘meyninghe’, de diepere betekenis van de Schrifttekst, moet in alle gevallen
behouden blijven; in de formulering ‘mitter helpen des heylichs gheests daersi mede
beschreven is’ klinkt onmiskenbaar het adagium van Hiëronymus' bijbelvertaling
door: ‘eodem spiritu quo scripti sunt libri (...) eos transferre’ (‘de bijbelboeken met
de zelfde geest te vertalen waarmee zij geschreven zijn’; Prologus in Pentateucho).
Ondanks deze buiging voor zijn grote voorganger kondigt Petrus Naghel in
bovenstaand citaat in feite twee vertaalprincipes aan: de woord-voor-woord-vertaling
en een vrijere, waarin de diepere betekenis behouden blijft. Er blijven dan nog
gevallen over waarin Petrus Naghel zich genoodzaakt ziet beide principes met elkaar
te combineren. Men zou zich dan kunnen voorstellen dat hij eerst van een zin een
aantal woorden letterlijk en dan de rest vrijer, naar de geest, vertaald heeft. Overigens
is dit helemaal niet vanzelfsprekend, want Hiëronymus vond alleen een
woord-voor-woord-vertaling voor de Schrift acceptabel. De Schrift is immers vanuit
christelijke optiek een door God geïnspireerd boek en daarom ver-
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wijzen zowel de woorden als hun onderlinge volgorde rechtstreeks naar het goddelijk
mysterie, sterker nog: zij belichamen dat ook. Hiëronymus was op zich eerder voor
een wat vrijere vertaling, want de al te letterlijke overzetting kenmerkt de slechte
vertaler, maar de bijbel vereist nu eenmaal een speciale aanpak.7 Iedereen die het
werk van Naghel heeft bestudeerd is tot de conclusie gekomen dat hij altijd zeer
woordgetrouw en letterlijk vertaalt.8 Het is zelfs zo dat de moderne onderzoeker vaak
genoopt is de brontekst erbij te pakken om tot een beter begrip van de
Middelnederlandse tekst te komen. Ook zijn formulering: ‘die meninghe van sulke
woorden sal ic te enighere stat daerneven uutsetten mit eenre peragrafen, also ict
vinden sal in wel gheauctoriseerden boeken’, verraadt zijn bekommernis om zo dicht
mogelijk bij de bijbeltekst te blijven en in de praktijk sluit hij dus volledig aan bij
het genoemde adagium van Hiëronymus. Het noemen van een andere vertaaltechniek
kan dus hoogstens bedoeld zijn om zich tegen eventuele kritiek bij voorbaat in te
dekken. Wat de vertaal- en bewerkingstechniek aangaat zou de studie van de
Historiebijbel dus vrij snel klaar kunnen zijn, ware het niet dat Naghel nog een andere
bron heeft gebruikt, die hij zorgvuldig onderscheidt van de Vulgaat:
Echter so sal men weten ende verstaen, omdat die bybele in menigher stat
is so donker van verstandenissen, so sel ic tot allen steden daert profijt
ende orbaer wesen sel, nemen uut historia scolastica ende setten by den
texte. Mer dat sal ic wel tot allen steden onderscheiden, waert beghint ende
eynde neemt, mit roden incte.9
De hoge moeilijkheidsgraad van de Schrift heeft Petrus Naghel willen ondervangen
door een interpretatief commentaar toe te voegen van onverdachte signatuur. Dat
laatste was wel meer noodzakelijk dan we zouden vermoeden, omdat in het derde
kwart van de veertiende eeuw een bijbel voor leken geenszins onomstreden was,10
terwijl Comestors tekst ten tijde van Naghel al een grote reputatie genoot als de
standaarduitleg bij de historische bijbelboeken. Overigens is het commentaargedeelte
in de Historiebijbel van 1361 zeer omvangrijk: ongeveer een derde van de totale
tekst wordt door het commentaar ingenomen. Concreet betekent dit dat in de
Historiebijbel van 1361 eerst een aantal verzen uit de Vulgaat worden genomen,
vervolgens het gedeelte uit de Historia scholastica dat daarop betrekking heeft. In
de Historia scholastica worden echter lang niet alle verzen verklaard, zeker niet bij
andere boeken dan het relatief rijk becommentarieerde Genesis. In die gevallen levert
de Historiebijbel van 1361 voornamelijk een doorlopende vertaling van de
Vulgaat-tekst. We vinden hetzelfde procédé bij andere volkstalige historiebijbels,
zoals de Bible historiale van Guyaert Desmoulins.11 Het karakter van deze volkstalige
bijbels wijkt dus behoorlijk af van de Historia scholastica van Comestor, waarin
alleen die bijbelverzen aangehaald worden die becommentarieerd worden. Maar het
doel van zijn tekst is dan ook in eerste instantie een leeshulp bij de Latijnse bijbel
voor de beginnende student, terwijl de volkstalige bijbels in de eerste plaats de
Schrifttekst bemiddelen.
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Een onderzoek naar het gebruik en de bewerking van de Historia scholastica in de
Historiebijbel van 1361 is ondernomen door Maria Sherwood-Smith, in het kader
van haar proefschrift over de receptie van Comestors tekst in enkele middeleeuwse
Duitse en Nederlandse teksten. Bij de vergelijking tussen een tekst in de volkstaal
en Historia scholastica zag zij zich, als zovelen voor haar, voor het probleem geplaatst
dat Comestors tekst alleen gemakkelijk beschikbaar is in de editie van Migne, die
weer op een oudere druk teruggaat. Sherwood-Smith heeft de betrouwbaarheid van
Migne's editie aan de hand van steekproeven onderzocht en is tot de conclusie
gekomen dat Migne een behoorlijke tekst levert, die zich leent voor het vergelijken
met de vertaling.12

2. Een case-study: de bewerkingstechniek in Genesis 1-3
In dit artikel wordt de bewerkingstechniek van Historia scholastica in het gedeelte
Genesis 1-3 van de Historiebijbel van 1361 onderzocht. De keuze voor dit deel uit
Genesis is onder meer ingegeven door het feit dat er van het corresponderende
gedeelte een uitgave van de Franse vertaling door Guyaert Desmoulins beschikbaar
is;13 in het verleden is er door C.C. de Bruin op gewezen dat Petrus Naghel van deze
vertaling gebruik zou hebben gemaakt, een stelling die echter nog nooit serieus
getoetst is en die het onderwerp zal zijn van een andere bijdrage. Verder is de keuze
voor Genesis gemotiveerd door het feit dat dit Bijbelboek relatief veel commentaar
heeft, zodat er veel vergelijkingsmateriaal is.
Een belangrijk onderdeel van dit artikel vormt de kritische editie; een klein stukje
tekst (Genesis 37-40) werd ooit door Ebbinge Wubben uitgegeven14 Door de
onderhavige editie kan de lezer zich een wat beter beeld vormen van de werkwijze
van Naghel, omdat in voetnoot de varianten ten opzichte van Comestors tekst zijn
aangegeven. De afwijkingen laten zien dat Naghel het stramien van de Historia
scholastica weliswaar goeddeels volgt, maar dat hij zich toch aanzienlijk meer
vrijheden veroorlooft dan bij de Vulgaat-tekst. Hij geeft ook zelf aan dat Historia
scholastica een tekst is waaruit hij zal excerperen: ‘so sel ic tot allen steden daert
profijt ende orbaer wesen sel, nemen uut historia scolastica ende setten by den texte’.
Voor zover mogelijk wordt de bewerking van Historia scholastica mede in het licht
gezien van het geïntendeerde publiek, i.c. de opdrachtgever van deze vertaling, Jan
Taye. We mogen er daarbij van uitgaan dat Petrus Naghel van meet af aan een bredere
lezersschaar heeft voorzien, getuige de gedetailleerde aanwijzingen die hij in zijn
prologen geeft aan toekomstige kopiisten van de Historiebijbel.15
We gebruiken voor de tekstvergelijking tussen Historiebijbel en Historia
scholastica hetzelfde basishandschrift als De Bruin voor zijn editie van de
Middelnederlandse bijbel.16 Op zich lijkt het een riskante onderneming om bij een
uitgebreide overlevering uit te gaan van één handschrift. Toch is dit niet het geval.
Vergelijking van enkele fragmentarisch overgeleverde veertiende-eeuwse
handschriften met de

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

221
editie van De Bruin heeft laten zien dat er van enige variatie nauwelijks sprake is,
en dat zijn basishandschrift, hoewel vijftiende-eeuws, toch zonder meer bruikbaar
is voor tekstvergelijkend onderzoek.17

3. De weglatingen in de vertaling van Historia scholastica
In de tekst van Naghel komen veel weglatingen ten opzichte van Historia scholastica
voor, maar een echte systematiek is er niet in te ontdekken. Over het algemeen kan
echter wel gezegd worden dat ze een voortdurend streven naar vereenvoudiging laten
zien.
De meest consequente vorm van weglatingen in de Middelnederlandse tekst
betreffen de zogeheten additiones.18 Dit zijn toelichtingen op de tekst, die zowel door
Comestor als de latere traditie zijn toegevoegd, en ze bevatten veelal (etymologische)
woordverklaringen of theologische en historische details. De term additio is ontleend
aan de gedrukte traditie van Historia scholastica. In de uitgave van Migne staan de
additiones aan het einde van een hoofdstuk, maar in eerdere edities zijn ze in een
aparte kolom in de hoofdtekst opgenomen.19 Er moet worden opgemerkt dat in de
handschriften de overlevering van deze additiones verre van homogeen is. Toch wijst
het feit dat ze in ieder geval in het hier onderzochte gedeelte van de Historiebijbel
van 1361 vrijwel consequent ontbreken, eerder op een bewuste keuze van Naghel
dan op de situatie dat hij slechts de beschikking zou hebben gehad over een handschrift
waarin deze toevoegingen ontbraken. We kunnen dit bijvoorbeeld zien in r. 122-3,
waar Petrus Naghel vertaalt: Want die Hebreeusche segghen dat op desen dach die
enghel die duvel wert. In zijn bron staat echter als toelichting op duivel nog: id est
Lucifer (‘dat is Lucifer’), kennelijk vanwege de additio die daarop betrekking heeft
(zie noot 33 bij de tekstuitgave; voor een zelfde geval, zie noot 128). Slechts zelden
neemt Naghel informatie uit een additio op, en als dat al zo is, wordt de tekst door
hem bewerkt, zoals in het volgende citaat:
Sunt etiam quaedam aviculae, quae lucem
solis ferre non possunt, et fere nocte
pascuntur. Additio 2: Maxime hae aves
in desertis Aethiopiae arenosis, ubi
modicus impulsus venti inventa
itinerantium vestigia complanat.20

Oec sijn enighe voghelkine, als
vledermuse ende vulen, die dliecht vander
sonnen niet ghedoeghen en moghen ende
die gheneren hem meest bi nachte. (44)

In plaats van de exotische vogels uit de Ethiopische woestijn kiest Naghel hier
voor de meer huiselijke vleermuizen en uilen. De keuze om de additiones niet op te
nemen danwel te bewerken lijkt in verband te kunnen worden gebracht met het
beoogde publiek van de Historiebijbel. Aangezien Petrus Naghel voor een
lekenpubliek werkte, lag het voor de hand dergelijke al te ingewikkelde en
gedetailleerde stof weg te laten. De etymologieën die in veel additiones voorkomen
vereisen
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bovendien een kennis van het Latijn, Grieks en (soms) Hebreeuws, die Naghel zeker
bij zijn publiek niet mocht veronderstellen, terwijl zijn eigen beheersing van Grieks
en Hebreeuws, zo überhaupt aanwezig, dan toch in elk geval alleen rudimentair kan
zijn geweest.21
In het relatief korte commentaar bij Gn. 1-3 zijn maar liefst zo'n zestig andere
weglatingen te signaleren, variërend van enkele woorden tot tientallen regels
(gerekend naar de ed. Migne). Probleem is dat ze moeilijk te categoriseren zijn. Men
kan hier de vlucht naar voren kiezen en beweren dat Naghel een bepaalde passus te
ingewikkeld vond voor zijn publiek. Dan zou echter verklaard moeten worden waarom
hij zaken die minstens even complex waren, ongewijzigd overnam. Toch zijn er
enkele categorieën van weglatingen te noemen.
In de eerste plaats laat Naghel die gedeelten weg die betrekking hebben op ‘talige’
kwesties. Zo zijn er nogal wat gevallen waarin Petrus Comestor ingaat op
(alternatieve) vertalingen of etymologieën: vel Syra lingua, fovebat22 (noot 15); Et
appelavit lucem diem a dia Graeco, quod est claritas sicut lux dicitur, quia luit, id
est purgat tenebras. Tenebras dixit noctem a nocendo, quia nocet oculis ne videant:
sicut tenebrae, quia tenent oculos ne videant sicut tamen dies exortum est a dia
Graeco, ita nox a nyctim23 (noot 21; men zie voor meer vindplaatsen de noten 5, 19,
29, 32, 40, 55, 61, 82, 91, 95, 98, 102).24 Het is duidelijk, zoals hiervoor al aangegeven,
dat dit voor het publiek van Naghel te hoog gegrepen was.
In de tweede plaats worden sommige detailexplicaties uit de brontekst weggelaten;
enige systematiek is daarin niet te ontdekken. In de onderstaande passage gaat het
om de vraag in welk seizoen de aarde is gemaakt:
Quidam dicunt mundum in vere factum, Hets te merken datter gheseit es
quia viror illius temporis est, et
groeiende, dat daer bi segghen enighe dat
25
die werelt ghemaect was in lentijn, want
fructificatio (36)
groeien behoert dien tide toe.
Naghel laat et fructificatio weg, wellicht omdat hij wel de betekenis ‘het dragen
van vruchten’ kende, maar niet de zeldzamer ‘het ontwikkelen van vruchten’, die
natuurlijk veel beter bij de lente past. Soms lijkt de reden voor een weglating te zijn
dat Petrus Naghel niet mocht verwachten dat zijn publiek de kennis had om de tekst
te volgen. Dat blijkt onder andere uit het ontbreken van de namen van bepaalde
diersoorten die niet in het Brussel van Jan Taye voorkwamen (zie 64, 65) of
geografische begrippen (99, 100). Wat verder opvalt is dat er wel eens (verwijzingen
naar) Bijbelplaatsen wegvallen (zie 11, 34, 85, 89, 115, 129, 141).
Wat er dan aan weglatingen rest, valt nergens duidelijk bij onder te brengen. Twee
grote passussen werden weggelaten. De eerste betreft een uitweiding naar aanleiding
van Plato, die meende dat de ‘boom van de kennis van goed en kwaad’ niet letterlijk
kon worden opgevat en dat hij op de mens betrekking moest hebben (zie 97, het gaat
om in totaal zo'n 25 regels in de ed. Migne).26 De tweede betreft
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de dieren die van Adam hun naam kregen. Petrus Comestor zegt daarover dat hier
ook de dieren der zee onder vielen, iets dat in ieder geval niet letterlijk in de
Genesis-tekst is terug te vinden. De overige (veelal kleine) weglatingen noemen we
volledigheidshalve: 40, 53, 54, 65-7, 72, 74, 75, 78, 80, 87, 96, 106, 108, 109, 118,
126, 127, 129, 131, 134, 137.

4. De toevoegingen in de tekst van Historia scholastica
Het is een bekend feit dat Naghel moeilijke of ingewikkelde termen uit de Vulgaattekst
met glossen toelicht; De Bruin heeft deze zelfs in zijn uitgave opgenomen, hoewel
hij verder alle commentaar alsmede ‘apocriefe’ boeken daaruit weerde.27 Dezelfde
aard van toelichtingen vinden we ook bij de gedeelten uit Historia scholastica. Zo
wordt de ‘geestelijke wereld’ als volgt toegelicht:
Die geestelijc werelt of die gheestelijc hemel, dat heetmen ‘empireum’,
dats die hemel daer god ende sijn moeder Marie sitten ende daer die IX
choer der engelen in sijn. (3)
Hier herneemt Petrus Naghel het woord dat hij vertaald heeft, ‘empireum’, om
vervolgens te verklaren wat dit inhoudt. Hij doet dit ook voor woorden die hij niet
of althans niet met bekende begrippen kan weergeven, zoals in het volgende geval.
In de voorafgaande tekst gaat het om de dwaalleren die, volgens Comestor, drie
filosofen ten aanzien van de woorden ‘God schiep’ uit Genesis 1,1 hadden ontwikkeld.
Drie moeilijke begrippen legt Naghel vervolgens nog eens uit:
‘Ydeas’ dats de vorine van allen dinghen. ‘Yle’ seitmen voer dierste
confuse, dats voer eenrehande dinc die een doncker wesen in haer hadde.
Ende hier af wilt Plato segghen, dat die werelt ghemaect was. ‘Atthomos’
es eenrehande dinc dat soe cleine es dat ment niet deilen en mach, als dat
cleyn ghemulleken, dat inden raeyen vander sonnen pleecht te vlieghene.
(6)
Uit dit soort toelichtingen blijkt wel dat Naghel er zeker niet te snel over dacht om
‘moeilijke’ zaken over te slaan. Ook in andere gevallen gaat het om explicaties van
Latijnse woorden en begrippen (zo in 123, 136). Slechts eenmaal is de glos meer
inhoudelijk van aard te noemen (133); over de paradijsslang wordt het volgende
gezegd:
Dit serpent daer hier die lettere af sprict was een slanghe, mer si hadde
eenre joncfrouwen hoeft.
Dergelijke voorstellingen waren natuurlijk genoegzaam uit de iconografie bekend
en we hoeven in dit geval dan ook niet naar een specifieke bron te zoeken.
De tweede vorm van toevoegingen betreft (veelal korte) explicaties, meestal
betrekking hebbend op slechts één woord of begrip, b.v.:
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[...] dit woert was sijn ewighe sone [heeft betrekking op het ‘Woord’ in
Gen. 1,1] (1) dats die duvel (heeft betrekking op Die prince der werelt)
(2)
Een enkele keer is de uitleg wat langer:
[...] ende daer in [dat de mens door God geschapen is] es beteekent sijn
hoeghe wesen. Want hi met voersienicheiden ghemaect was vander
sceppinghen vanden drien eersten werelden. (4)
Soms gaat het om een vertaling van een Latijns of Grieks woord, zoals:
‘chaos’, dat es ‘confuse’ (12)
Nogal wat kleinere aanvullingen betreffen de kosmologie, zoals die in de Historia
scholastica naar aanleiding van Genesis 1,1-19 wordt behandeld. Gezien de
moeilijkheidsgraad van de behandelde materie, zou gezegd kunnen worden dat de
toelichtingen eerder aan de krappe kant zijn:
Want die sonne es .viiij. werven meerre dan alle die eerde. Ende die mane
es meerre dan die erde. [dan volgt de extra tekst:] Ende men leest dat die
maen hondertwerf meerre es dan een sterre. (43)
Een specifieke bron noemt Naghel hier niet, al doet hij alsof het om een citaat gaat
(‘als men leest’). Dit is al met al eerder een kleine aanvulling op Comestors tekst
dan dat het een echte explicatie betreft (zo ook in 8). De overige gevallen (7, 22-5,
28, 46, 51-2, 56-8) leveren wel enige toelichting op Comestors uitweidingen, zoals
bij voorbeeld de volgende, waarbij de cursief geplaatste tekst door Naghel werd
toegevoegd:
Het es oec een jaer datmen heit ‘embolismus’, dat heeft xiii nuwe
manenschine ende dat heeft ccc ende lxx daghe. (51-2)
Deze toevoeging is begrijpelijk, want men mag niet verwachten dat Jan Taye over
dergelijke specifieke kennis beschikte. Hetzelfde geldt voor het licht dat aan het
begin van de schepping van hemel en aarde gemaakt was (Gen. 1,3). Het gaat hierbij
niet om de zon, hoewel het dezelfde functie werd toegedacht; Naghel licht als volgt
toe (de gecursiveerde gedeelten zijn van zijn hand):
Want ten eersten soe waert metten hemele ende metter erden dliecht
ghescapen. Ende ghelijc dat die sonne nu doet, soe ghinc dliecht allensken
onder ende alsoe woert savonts vanden eersten daghe, die .xij. uuren lanc
was. Ende doe dliecht onder die erde ghedaelt was ende weder op quam
daer die sonne rijst (...) (22-5)
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Ook over zon en maan geeft Naghel enige toelichting (zie ook 93):
Want die sonne loept elc moent in een teeken ende bynnen den jaere loepse
die .xij teekenen doer. Ende die mane loept die xij teekenen doer binnen
eenre maent. (46)
Al met al mogen we vaststellen dat de aard en de omvang van de toelichtingen zo
beperkt is, dat niet gezegd kan worden dat Petrus Naghel gepoogd heeft om
consequent de kosmologie bij Comestor toe te lichten en evenmin dat hij gebruik
maakte van geleerde compendia. Het gaat om tamelijk basale kennis, waarvoor
Naghel geen bronnen meer hoefde te raadplegen.
De overige toelichtingen laten een nogal bonte mengeling van commentaar zien,
waar we hier de meest interessante uitpikken. In één geval lijkt Naghel de negatieve
houding ten opzichte van seksualiteit die hij in zijn voorbeeldtekst aantreft, wat te
willen verzachten (in de navolgende Middelnederlandse tekst moet het woord
scamelheit niet vertaald worden met de zeer gerespecteerde deugd van ‘eer- en
schaamtegevoel’, maar met ‘schandelijk, ongepast gedrag’ (vgl. MNW kol. 285, 5)):
qui pudendus est et inordinatus, quia non sine peccato fit, nisi raio spe
prolis excusatus28
Ende die scamelheit die menre mede doet es onghemaniert, want men
maecht qualijc doen sonder sonde, en ware dat ment dade om een kint te
wynnene of om te gheldene in huwelike die scout des huwelijcs. (121)
Uiteraard ligt dit nog geheel binnen de leer van de kerk, maar hier lijkt Naghel goed
oog te hebben gehad voor zijn opdrachtgever, die getrouwd was en kinderen had,
terwijl Comestor toch veeleer een publiek van clerici (in opleiding) voor ogen zal
hebben gedacht. Dat Petrus Naghel vaker begrip toont voor dit soort ‘wereldse’
aspecten blijkt ook uit het feit dat hij iets verderop in de tekst, naar aanleiding van
Genesis 18,11 en 38,27-30, een aantal aspecten van de gynaecologie behandelt. Hij
ontleent die aan Der vrouwen heimelijcheid, met als bijzonder kenmerk dat hij veel
van de misogyne conclusies die deze tekst aankleven bewust weglaat.29
Omdat lange tijd de tekst van de vier Evangeliën als een losstaand onderdeel van
de Historiebijbel werd gezien,30 is het interessant om te zien dat Naghel reeds in dit
gedeelte van Genesis ernaar vooruitwijst:
Ende hier beghonste men den dach voer den nacht ende dat gheduerde tot
Cristus passien; daer waert verwandelt, soe datmen den nacht rekent of
leghet voer den dach, also wi daer scryven selen. (27)
Hieruit blijke niet alleen dat het concept van de Historiebijbel duidelijk vastlag, maar
ook dat Petrus Naghel zijn teksten al heel goed kende, voordat hij aan de vertaling
ervan was toegekomen.
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Verder vallen in de tekst twee langere uitweidingen op. De eerste betreft een boutade
tegen het geloof in astrologie. In de middeleeuwen was astrologie natuurlijk een
serieus te nemen wetenschap, maar gezien de gevaren die er loerden voor praktijken
van bijgeloof werd het door vele theologisch geschoolden met een zeer kritisch oog
bekeken. Een tijdgenoot van Naghel, Geert Grote, meende bijvoorbeeld dat zelfs
Ruusbroec in zijn XII beghinen zich in zijn spirituele interpretatie van sterren, planeten
en astronomie aan of over de rand van de orthodoxie had begeven.31 Het derde kwart
van de veertiende eeuw was bovendien een periode waarin talloze vormen van ketterij
opnieuw de kop opstaken en het was dus sowieso raadzaam de rechtgelovigheid te
benadrukken.32 Mede in dat licht moet de volgende passus worden gelezen:
Mer men en sal niet segghen noch gheloeven alsoe die waersaghers segghen
willen, dat dese liechte sijn ghesent om te beteekenen hoe langhe wi leven
selen ende wat ons gheschien sal, [en dan volgt de extra tekst ten opzichte
van Historia scholastica] want dese boeke sijn onghelovich, alsoe Sinte
Gregorius seit ende prueft in die omelie van .xiij. daghe. Want het gheschiet
dat bynnen eenre poert of binnen enen lande op een uure ende in die selve
wile ende onder een constellacie vanden sterren werden gheboren vele
kindere, beide edele ende onedele, rike ende mate, ende nochtan soe en
hebben sy een avontuer niet op die werelt. Want deen wort rike ende dander
erm; deen sterft saen, dander leeft langhe; deen sterft op sijn bedde, dander
wert ghehanghen of vermoert of verdrinct. Ende hier om en salmen niet
gheloeven dat die sterren ghemaect sijn om te beteekenen die avontueren
vanden menschen, want dit verbieden alle die heileghen. (47)
In het werk van Gregorius de Grote is er één homilie waarin hij de dwaalleren van
astrologen behandelt, en wel in zijn tiende preek van de XL homiliarum in Evangelia.33
Hij neemt hierin met name de aanhangers van Priscillianus van Avila (?340-385/6)
op de korrel. Volgens Gregorius namen zij het fenomeen van de ster van Bethlehem
als bewijs voor het feit dat ieder mens onder een bepaalde sterrenconstellatie wordt
geboren die vervolgens de verdere levensloop bepaalt. Als tegenvoorbeeld noemt
hij onder anderen Jacob en Esau, die tegelijkertijd werden geboren, maar wier levens
toch kwalitatief geheel anders verliepen. Eén voorbeeld is kennelijk de directe
inspiratie voor Naghel geweest, waar Gregorius schrijft dat zowel koningszonen als
hun slaven soms onder dezelfde sterrenconstellatie geboren worden, maar dat de een
koning wordt en de ander altijd slaaf zal blijven. Gregorius wordt dus niet direct
geciteerd en heeft voornamelijk de functie van een auctoritas waarop Naghel zich
kan beroepen. Naghels doel zal ongetwijfeld zijn geweest om zijn lekepubliek, i.c.
Jan Taye, nog eens expliciet op het gevaar van astrologische dwaalleren te wijzen.
Petrus Naghel had kennelijk veel op met Gregorius' Evangeliepreken, want hij
voltooide twintig jaar later, tijdens de vasten van 1381, zijn Middelnederlandse
overzetting van dit werk.
Een tweede langere uitweiding bevindt zich aan het einde van het commentaar

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

227
op Genesis 3,24. Het gaat hierbij om de in de Historia scholastica gemaakte
opmerking dat het zinloos is te vragen waarom God de mens uit het paradijs heeft
gestoten en waarom Hij überhaupt toestond dat hij in verleiding gebracht zou worden.
Naghel voegt hier zo te zien zijn eigen commentaar in. Zo te zien, want hij gebruikt
in deze passus enkele bijbelse passages die in deze combinatie of met een dergelijk
commentaar niet terug zijn te vinden op de cd-rom Library of Latin Texts 5 (2002).
Het gaat onder andere om God die het hart van de Farao verhardde (Ex. 4,21), terwijl
Hij Maria Magdalena tot penitentie bracht34. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat
Naghel geen brontekst zou hebben gehad, hoogstens dat dit toch minder waarschijnlijk
is. De tekst luidt als volgt:
Mer niemant en onderwinde hem tondersuekene waer bi god den mensche
sceppen wilde, dien hi wilde dat hi vallen soude, waert bi dat hi dinghelen
sceppen wolde, welker val hi seker voer wiste. Ende waer om hi des
conincs Pharoens herte verharden woude ende Marien Magdalenen herte
ter penitencien vermorwen; waer omme hi Sinte Peter, die sijns drywerven
loechende, berouwenisse in sant ende Judasse in sijn sonde liet wanhopen;
waer om dat hi enen vanden mordenaren in sant die gracie van bekerene
ende hi sinen gheselle al sulken gracie niet verlenen gheven en wilde; waer
om hi den enen sondaer trect ende den anderen niet: niemant en onderwinde
hem dit tondersuekene, hoe wijs hi es. Want dit ende deser ghelike sijn
gods werke, die niet ondersocht werden en moghen vanden menscheliken
synnen. Sinte Pauwels schijnt dat dese vraghen cortelijc ontbint. God, seit
hi, verhaert dien hi wilt ende hi ontfermt dien hi wilt. (145)
Petrus Naghel somt allerlei Schriftplaatsen op waarin Gods wil grillig, onbegrijpelijk
en wellicht onredelijk voorkomt. Hij gebruikt de autoriteit van de Apostel Paulus
(Rm. 9,18) om aan te geven dat het zinloos is dit verder te bevragen. Er is hier iets
vergelijkbaars aan de hand als in het vorige voorbeeld: in de Historia scholastica
deelt Comestor een waarschuwing uit en die wordt vervolgens nog eens geëxpliciteerd
en uitgebreid. In het betrekkelijk korte bestek van Genesis 1-3 stuurt Naghel zijn
lezers tweemaal aanzienlijk, in een kennelijke poging hen van mogelijk gevaarlijke
speculaties en ideeën af te houden.

5. Besluit
In de bewerking van Historia scholastica zijn enkele constanten aan te treffen. De
zogeheten additiones ontbreken, evenals etymologieën. Overige weglatingen kunnen
inhoudelijk gemotiveerd zijn, maar veel consequentie is daarin niet aan te treffen.
Maar het is wel een feit dat er een streven naar vereenvoudiging van de tekst in te
zien is, die natuurlijk in rechtstreeks verband kan worden gebracht met het lekepubliek
waarvoor Naghel vertaalt. Dat laatste geldt ook de toevoegingen die Naghel heeft
aangebracht. Eén categorie treffen we ook in de vertaling van de Vulgaat-tekst aan:
verklarende glossen op moeilijke woorden en begrippen. Twee lan-
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gere toevoegingen tonen dat Naghel bekommerd was om mogelijk verkeerde
interpretaties te voorkomen. In zijn relatief milde visie op vrouw en seksualiteit laat
hij zich kennen als iemand die goed rekening hield met het feit dat hij voor een
getrouwde leek werkte. Petrus Naghel wil in ieder geval, zo leert deze verkennende
studie, de geleerde Latijnse theologische traditie zo integraal als mogelijk aan Jan
Taye (en ongetwijfeld ook andere leken) bemiddelen, zo nu en dan waarschuwend
voor gevaarlijke of ketterse denkbeelden. Als bemiddelaar tussen de Latijnse traditie
en het lekepubliek neemt hij in de Middelnederlandse letterkunde van de veertiende
eeuw een unieke positie in.35 In hoeverre hij in zijn opzet geslaagd is, valt moeilijk
te beoordelen, in ieder geval zijn er tot nu toe maar weinig aanwijzingen dat zijn
vertaling door andere leken dan Jan Taye is gelezen. Dit kan liggen aan het feit dat
de bijbellectuur een omstreden zaak was. Uit de veertiende eeuw zijn slechts enkele
handschriftenfragmenten overgebleven, de eigenlijke overlevering vond in de
vijftiende eeuw plaats - voornamelijk in kloosters.
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Bijlage: Kritische editie van Genesis 1-3 naar London, Bm., Ms. Add.
15310-311
Editieprincipes
De tekst van Genesis 1-3 wordt kritisch uitgegeven, dit wil zeggen dat spelling van
i/j/u/v/w aan hedendaags gebruik aangepast en de interpunctie gemoderniseerd is.
In voetnoot vindt men diverse informatie, maar de hoofdmoot wordt ingenomen door
varianten van de hoofdtekst ten opzichte van de tekst van Historia scholastica in de
editie van Migne. Daarbij wordt verwezen naar de kolomnummers in deze uitgave.
Verder vindt men in de voetnoten paleografische informatie en een enkele keer een
bronvermelding. Alle teksten die uit de Vulgata vertaald zijn, of het nu meerdere
verzen betreft of een kort citaat, worden cursief gedrukt.

[2ra] Hier beghint die text der bibelen
Inden beghinne sciep god hemel ende erde. Mer derde was onnutte ende idel, ende
donekerheiden waren op daensichte.
[3] des afgronts. Ende gods gheest want ghedraghen boven dien wateren.
Scolastica Inden beghinne was dwoert ende dwoert was dbeghin; inden welken ende
biden welken die vader die werelt sciep, dit woert was sijn ewighe sone.1 Men seit
‘die werelt’ in iiij manieren. Selken tijt heitmen
[6] den ghees<t>-[2va]liken hemel ‘die werelt’, om sijn suverheit. Ende sulken tijt
‘dese begripelike werelt’; ende die Griexe heiten dien ‘pan’, ende die Latijnsche
heetense ‘omne’, dats ‘al’, want die philosophe en bekenden den gheesteliken hemel
niet. Selken tijt heetmen die werelt allene ‘dat lanscap
[9] dat onder der manen loep es’, want dese werelt allene heeft in die diere die wi
kennen. Ende hier es af gheseit: Die prince der werelt - dats die duvel2 - sal werden
daer uut verdreven. Selken tijt heetmen den mensche ‘die werelt’, want hi heeft in
hem alle die ghelikenisse der werelt. Ende daer bi es hi vanden here
[12] inde ewangielie gheheiten alle creatuere. Ende die Grieke heiten den mensche
‘microcosmum’, dats ‘die minder werelt’. Die gheestelike werelt3 ende die begripelike
werelt ende dat lanscap onder die mane, dat god sciep properlijc - dats hi maket van
niete - mer den mensche en sciep hi niet properlijc, want
[15] hi plasmeerdene ende daer in es beteekent sijn hoeghe wesen. Want hi met
voersienicheiden ghemaect was vander sceppinghen vanden drien eersten werelden.4
Seit moyses: Inden beghinne sciep god hemel ende erde. Dats te verstaen: ende datter
in was sculdich te sine, dats den gheesteliken hemel ende dinghele.
[18] Hi sciep derde, dats de materie van allen lichamen, dat waren die .iiij. elementen,
dits die begripelike werelt die daer af ghemaect es. Enighe verstaen biden hemel
1
2
3
4

dit - sone toegevoegd.
dats die duvel toegevoegd.
Glos: Die geestelijc werelt of die gheestelijc hemel, dat heetmen ‘empireum’, dats die hemel
daer god ende sijn moeder Marie sitten ende daer die IX choer der engelen in sijn.
15 ende - 16 werelden toegevoegd.
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[21] Daer wi hebben ‘god’ daer hebben die Ebreeusche ‘heloym’,5 dat bediedt ‘enen
god’ ende oec ‘vele goden of heren’, want .iij. personen sijn een ghewarich god. In
dien dat moyses seit god sciep, soe wederseit hi drier philosophen errore, dats Platon,
Aristoteles ende Epicurijs. Want Platon seide, dat ewelijc
[24] iij beghinne hebben gheweest, dats: god, ydeas ende yle6. Ende hi seide inden
beghinne des tijts van yle die werelt ghemaect was. Aristotiles seide, dat ij dinghen
[2vb] ewelijc hebben gheweest, dats: die werelt ende die werkere die van .ij.
beghinnen - dats van materien ende vander vormen - ghewracht hevet
[27] sonder beghin ende werct sonder eynde. Epicurijs seide: .ij. dinghen hebben
oeit gheweest, dat es donnuticheit ende atthomos. Ende dat de natuere inden beghinne
eneghe atthomos sciep ende vergaderde inder erden, anderen in watere, ende andere
inder locht, ende andere int vier, ende datter dus de
[30] iiij elemente af woerden ghemaect.7 Maer Moises vorseide dat god alleen ewich
was, ende dat die werelt van hem ghescapen was sonder enighe materie, dats: van
niete.8 Die werelt was oec ghescapen inden beghinne des tijts.9 Want de tijt ende de
werelt sijn even out. Want also god alleen ewich es, alsoe es die
[33] werelt tijtlijc ewech. Die inghele sijn oec ewich, want inden beghinne van alle
creatueren sciep god hemel ende erde, dats: hi maecde eerst den hemel ende die
enghelen te gadere.10 Mer dat te gader ghemaect was, en mochtemen niet te enen
maele ghesegghen.11 De sceppinghe vander werelt soe deilt die scriftuere
[36] onder dwerc van vi daghen ende toent .iij. dinghen daer in, dats: tsceppen ende
donderscheiden ende tferchieren. Inden eersten daghe toent si tsceppen ende een deel
des onderscheidens, ende inden anderen ende inden derden daghe donderscheiden,
ende inden anderen dri daghen tferchieren. Mer
[39] die erde was onnutte, dats: dat sceppen van deser werelt was noch onorberlijc
ende sonder vrocht ende idel van haren verchieringhen, ende donckerheiden waren
op daensichte des afgronts. Die selve sceppenisse die hi voer noemde ‘erde’, heit hi
hier ‘afgront’, om haer eyschicheit ende haer donckerheit. Daer bi
[42] heitse die Grieke ‘chaos’, dat es [3ra] ‘confuse’,12 om datter gheseit es die
donckerheiden waren, soe waren enighe die seiden dat die donckerheiden ewelijck
gheweest hadden, die te hant waren als die werelt ghemaect was.13 Maer die
donckerheiden en sijn el niet sonder datter liecht ghebrect. Ende van gode
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Na heloym ontbreekt quod tam singulare quam plurale (kol. 1055).
Glos: ‘Ydeas’ dats de vorine van allen dinghen. ‘Yle’ seitmen voer dierste confuse, dats voer
eenrehande dinc die een doncker wesen in haer hadde. Ende hier af wilt Plato segghen, dat
die werelt ghemaect was. ‘Atthomos’ es eenrehande dinc dat soe cleine es dat ment niet
deilen en mach, als dat cleyn ghemulleken, dat inden raeyen vander sonnen pleecht te
vlieghene.
ende (3) - ghemaect toegevoegd.
dats van niete toegevoegd.
Na tijts ontbreekt id est in Filio, et iterandum est in principio sic: In principio creavit Deus
coelum et terram, in principio scilicet temporis (kol. 1056).
Dats - gadere afwijking van de tekst: id est has creaturas primordiales fecit (idem).
Na ghesegghen ontbreekt Licet enim hic prius nominetur coelum, quam terra, tamen scriptum
est. In initio, tu Domine, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt coeli (idem).
dat es confuse toegevoegd.
Na was ontbreekt Alii irridentes Deum veteris testamenti, dicunt eum prius creasse tenebras
quam lucem (idem).
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soe es gheseit inden ghetale der creatueren in Danielle: Benedijt liecht ende
donckerheiden den here. Ende des heren gheest waert ghedraghen boven den wateren,
dats: ons heren wille14 waert ghedraghen boven die
[48] wateren. Alsoe eens tymmermans wille die een huys maken wille ende voer
oghen heeft, daer toe sine ghereetscap peist ende miet wat hi van elken houte maken
wille. Nu noemt hy die voerseide sceppenisse doe hi erde ende afgront voer noemde
‘water’, als een ghereede materie om daer mede te werkene.
[51] Hier om soe verwandelt hi haren naeme aldus, om datmen niet wanen en soude
dat die dinghen die god sceppen soude daer af meer hadden of hebben souden vanden
enen elemente dan vanden anderen. Over dat wi hebben waert ghedraghen boven
die wateren, soe hebben die Hebreeusche ‘bruedde’,15
[54] alsoe een vogel ghebruedt sijn eyere. Ende hier in merctmen dat beghin vander
werelt was oec met gods regimente. Plato verstont dat qualijc, want hi waende dat
dit vanden gheeste gheseit was vander werelt sielen. Mer het was gheseit vanden
gheeste die sciep daermen inden souter af leest: Sende uut
[57] dinen gheest ende si selen werden ghescapen.
Die text der bibelen Ende god seide: Dliecht moet werden. Ende dliecht waert
ghemaect. Ende god sach dliecht dat het goet wesen soude ende hi schiet dliecht
vander donckerheiden. Ende hiet dliecht dach ende die donckerheiden
[60] nacht. Ende het waert ghemaect savonts ende smorghens een dach.
Scolastica vanden eersten daghe God seide: Dliecht werde ghemaect,16 dats: hi
brachte dwoert voert inden welken was dat dliecht werden soude. Ende cuyme soude
iemant soe lichtelijck [3rb] een woert17 moghen
[63] segghen alst god maecte. Hier heet hi dliecht een claer wolke die dat bovenste
vander werelt verliechde, niet als cleenre claerheit als inder dagheraet pleghet te sine.
Ende dese wolke ghinc al omme alsoe die sonne doet ende verliechde boven den
hemel ende onder bi behoerten.18 Bi dien dat die lettere
[66] seit dliecht moet werden, soe verstaetmen dat wesen vanden liechte eerst in gode
was eert ghemaect was. Ende bi dliecht waert ghemaect, soe verstaetmen dwesen
vanden liechte inden werke doet wert in sijn wesen ghenoechte hem int wesen.19
Ende god sach dliecht dat goet wesen, dats: dliecht dat hem ghenoeghede
[69] in sijnen soude voerweten. Ende hi schiet dliecht vanden donckerheiden; hier
beghent donderscheiden van gods werke. Ende nochtan soe seit hi hier yewet als dat
hi metten liechte die donckerheiden sciep; dats een scaduwe die wert om dat jeghen
dliecht enich wederstaen es van lichaem of van dinghen. Alsoet
14
15
16
17
18

19

Na wille ontbreekt id est Spiritus Sanctus Dominus, vel Domini voluntas (kol. 1057).
Na bruedde ontbreekt vel Syra lingua, fovebat (idem).
Na ghemaect ontbreekt Et facta est lux (idem).
Na woert ontbreekt Additio 1. Sicut Verbum est Filius, ita dicere est gignere, et gigni (idem).
Na behoerten ontbreekt Additio 2. Sicut quam cito oculos aperio, statim acies mea solem
jack in Orientem; quod non faceret nisi multa aeris spatia quae sunt inter me et solem,
transvolaret; quam momentaneam transvolationem, si velim explicare; saepe addam prius et
post. Sic prius transit acies mea aerem vicinum; post aerem qui est super Alpes, post aerem
qui est super alias terras usque ad oceanum, post aerem qui est super oceanum et tandem
tangit solem (kol. 1057-8).
Na wesen ontbreekt ut maneret. Vel tropice, vidit, id est videre fecit (kol. 1057).
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[72] nu es metter sonnen, want alst hier dach es, soe eest onder ons nacht, want die
erde ende die ber-
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ghe benemen der sonnen haer schinen, om dat sier teghen sijn.20 Ende aldus en moghen
sy nummermeer te gader sijn in een stat, dliecht ende donckerheit, mer si sijn in
verscheidenen steden, deen jeghen
[75] dander. Ende aldus sijn si nu in deene ende nu in dander deel vander werelt.
Doe god dliecht ende donckerheiden sciet, soe verstaetmen oec dat die quade enghelen
vanden goeden versceiden woerden. Ende die goede enghelen woerden gheheiten
dliecht ende die quade die donckerheiden.21
[78] Ende het waert ghemaect savonts, ende daer na waert smorghens ende aldus
waert volmaect een natuerlijc dach van .xxiiij. uren.22 Want ten eersten soe waert
metten hemele ende metter erden dliecht ghescapen. Ende ghelijc dat die sonne nu
doet,23 soe ghinc dliecht allensken onder ende alsoe woert savonts
[81] vanden eersten daghe, die .xij. uuren lanc was.24 Ende doe dliecht onder die erde
ghedaelt was ende weder op quam daer die sonne rijst,25 soe was die nacht leden, die
oec [3va] xij uuren lanc was, ende waert weder smorghens vanden anderen daghe
die beghonste. Ende metten daghe die voerleden was
[84] ende metter nacht dier na quam was een natuerlijc dach volmaect.26 Ende hier
beghonste men den dach voer den nacht ende dat gheduerde tot Cristus passien; daer
waert verwandelt, soe datmen den nacht rekent of leghet voer den dach, also wi daer
scryven selen.27
[87] Die text der bibelen Echter seide god: Het werde een fyrmament in midden
den wateren ende het sceide die wateren vanden wateren. Ende god maecte dat
fyrmament ende hi schiet die wateren die waren onder tfyrmament van dien die waren
boven tfirmament. Ende het gheschiede alsoe. Ende hi hiet dat fyrmament hemel,
ende het waert ghemaect
[90] avonts ende smorghens dander dach.
Scolastica vanden anderen daghe Des anderen daechs, soe onderschiet ende
ordineerde god dat bovenste van deser begripeliker werelt. Want alsoe saen als die
gheestelike hemel ghemaect was, soe was hi
[92] gheordineert ende al verchiert, dats: hi waert vervult met heilighen enghelen
ende ghedeilt in ix choeren.28 Dus maecde god op desen dach een fyrmament int
midden den wateren, dats: hi maecte al om ende om dese werelt enen omloep van
water, dat hi soe haert verwiesen dede in ijs als cristal ende dat
20
21

22
23
24
25
26
27
28

71 Alsoet - 73 sijn toegevoegd. Hierna is et creatas divisit locorum distantia, et qualitate
weggelaten.
Na donckerheiden ontbreekt Et appelavit lucem diem a dia Graeco, quod est claritas sicut
lux dicitur, quia luit, id est purgat tenebras. Tenebras dixit noctem a nocendo, quia nocet
oculis ne videant: sicut tenebrae, quia tenent oculos ne videant sicut tamen dies exortum est
a dia Graeco, ita nox a nyctim (idem).
van .xxiiij. uren is toegevoegd.
Ende - doet toegevoegd.
die - was toegevoegd.
daer die sonne rijst toegevoegd.
Na volmaekt ontbreekt Lux ipsa divisas partes ostendebat, sed non dividebat (idem).
Deze laatste zin is toegevoegd.
ende (2) - choeren toegevoegd.
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[95] seer claer was. Welc omloep alle ghevierlijc dinghen bynnen hem onthout,
ghelijc dat die scaele van enen eie tsuvel onthout datter bynnen es. Ende in dit
fyrmament sijn gheset die sterren, ende dit heitment tfyrmamente, niet allene om die
vasticheit, mer om dattet oec die termijn es vanden wateren die
[98] daert boven sijn ende hets vast soe datter niet doer en mach. Ende dit heit die
hemel, want hi heelt
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ende dect alle begripelike dinghen die men niet sien en mach.29 Om dat dit firmament
soe ront es ende soe hol es, soe heitet in Griex ‘uranon’, dats ‘paleis’. Men heeten
oec ‘hemel’, dats als der sonnen hemsken,
[102] want die sonne, dier nader gheset es, verliechtene. Mer dese ronde holheit
verstont die philosophe dat het was dbovenste vanden viere. Want alst vier niet en
[3vb] heeft opwert dat opvaren mach, soe draeiet al omme, alsoet wel schijnt in enen
oven. Ende aldus soe draeiet tfier al omendomme boven
[105] omtrent die werelt. Ende daer dit vier draeit, dats der sterren hemel;30 ende daer
beneden es die derde hemel, diemen heit den lochteliken hemel. Van dien seit
dewangielie: Die voghele des hemels alen dat. Eneghe wanen dat noch die vierde
hemel es boven den gheesteliken hemel. Want doen Lucifer was
[108] inden gheesteliken hemel, soe leestmen dat hi seide: Ic sal op clemmen inden
hemel ende sal sitten inden berghe des testaments, ie sal den oversten ghelic wesen.31
Ende in desen hemel seitmen dat Cristus ende Maria, sijn moder, sijn boven den
enghelen die in den gheesteliken hemel sijn. Dit fyrmament deilt die wateren
[111] dier boven sijn, van den wateren die onder hem sijn. Ende daer af seit die
soutere: Die sijn bovenste dects met wateren. Ende die wateren sijn daer boven
vervorsen ghelijc kristalle, om dat sy niet smelten en selen moghen metten viere. Of
si sijn daer doemende als nevel. Maer bi dat daer dit water es, dat weet
[114] god alleen. Ende enighe willen segghen dat van dien wateren die dou comet
inden somer, dat inder letteren staet het werde een fyrmamente, ende daer na: god
maecde een firmament; ende ten derden: ende tfirmament waert ghemaect. Dit en es
niet te vele, want also een tymmerman eerst een huys maect in sijn ghepeyns
[117] ende versiert, ende daer na thuys tymmert als hi thout verhout ende ghereide
ende die steene. Ende dat hijt daer na verhelt in sijn wesen als hi sijn tymmer recht.
Also eest daermen leest te verstaene het moet werden te gods32 voerwetene; ende hy
maecte, es te verstaene te gods wercke in der materien;
[120] ende het waert ghemaect, ten werke doent volmaect was in sijn wesen. Deen
was opten eersten dach ghemaect ende dander opten anderen. Ende al was dwerc
van desen anderen daghe goet ghelijc der andere daghen, nochtan en esser niet af
bescreven dat god sach dattet goet was. Want die Hebreeusche segghen
[123] dat op desen dach die enghel die duvel33 wert. [4ra] Ende het schijnt dat die
ghene dit consenteren die des maendachs messe lesen van den enghelen in dier
enghelen eer die staende bleven. Maer die heilighen segghen dat dit es in een teeken,
want in theologie soe es tghetal van tween ghelastert,
[126] om dat het eerst vander enicheit gaet, want god es enich ende hi veronwert
gescil ende ghedeiltheit. Nochtan moghen wy segghen dat dwerc vanden derden
daghe was noch vanden werken vanden anderen daghe, alsoet hier na wel schinen
sal. Ende daer bi soe en prijstmen niet voer opten derden dach
29
30
31
32
33

Na mach ontbreekt Et cum legitur firmamentum coeli, endiadis est, id est firmamentum quod
est coelum, ut cum dicitur creatura salis (kol. 1058).
Na hemel ontbreekt vel aethereum coelem (idem).
ende - wesen toegevoegd (in de brontekst staat alleen etc.).
Na gods ontbreekt praesentiam vel (idem).
Na duvel ontbreekt id est Lucifer, alsmede Additio 1: Dicitur Satanael, qui et Lucifer. Quod
in Vita beati Clementis invenitur, et forte cum sit aliis angelorum nominibus, id est Raphael,
simile. Sic dictus est ante lapsum vel forte post lapsum. Satan quasi adversarius, El, id est
Deo (kol. 1058, voor de additio: 1059).
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[129] alst volmaect was.
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Die text der bibelen Echter seide god: Die wateren die onder den hemel sijn werden
vergadert in een stat ende die droecheit openbare. Ende het gheschiede alsoe. Ende
die droechde hiet god
[132] erde, ende vergaderinghe vanden wateren hiet hi zee. Ende god sach dat het
goet wesen soude ende hi sprac: Die erde groeie groeiende cruyt ende dat saet make
hout, dat appel draghe, dat vrocht make nae sijn maniere, wies saet sy in hem selven
boven der erden. Ende het gheschiede alsoe. Ende derde bracht uyt groeiende cruyt
ende dat saet droech na
[135] sijn maniere ende hout dat vrocht maecde ende dat alrehande saet hadde na
sine ghedaente. Ende god sach dattet goet wesen soude ende het wert ghemaect
savonts ende smorghens die derde dach.
Scolastica vanden derden daghe Ten derden daghe vergaderde god die wateren in
een stat. Ende al eest
[138] dat die wateren in menigher stat ghedeilt sijn, nochtan seitmen dat sy in een
stat vergadert sijn, dats bynnen der erden. Ende oec mocht wel sijn dat die wateren,
die doen al om ende omme in die locht hem hilden vergadert, woerden in enighe stat
uuter locht oft derde ontdede haer allensken, om dat sijt
[141] ontfane soude als in een natuerlijc vat. Ende alsoe openbaerde die droechde
die al bedect was onder den wateren. Ende daer om essi properlijc in Latine gheheiten
‘humus’, dats ‘wat<er>’. Mer doen si openbaerde, soe waert si gheheiten ‘arida’,
dats ‘droege’. Men heit oec die erde in latine ‘terra’, om
[144] datmen tredet metten voeten. Men heitse oec ‘solum’, want si es gheheel ende
omset met-[4rb]ten iiij elementen. Men heetse oec ‘tellus’, want si ghedoecht of si
verdraecht der menschen pinen.34 Die Hebreeuschen heiten alle die vergaderinghen
van wateren ‘zee’. Doe dwerc vanden wateren voldaen
[147] was, soe sach god dat het goet wesen soude ende dede daer nog ander werc
toe ende seide: Di erde groeie groeiende cruyt. Dat en es allene niet gheseit vanden
werke des groeiens, mer oec vander erden macht als of si machtich waere te groeiene.
Ende die erde bracht voert, also die text seit, hout ende cruyt, elc na sijn
[150] maniere.35 Hier schijnt wel dat die erde haer planten niet en groide over langhen
tijt, mer si groeide te hant in die rijpheit, daert cruut vol saets ende die bome van
appelen sijn gheladen. Hets te merken datter gheseit es groeiende, dat daer bi segghen
enighe dat die werelt ghemaect was in lentijn, want groeien36
[153] behoert dien tide toe. Ende om datter steet hout dat vrocht maect ende dat
alrehande saet hebben, soe segghen andere dat die werelt ghemaect was inden oerst.37
Maer die kerke hout dat si inden merte ghemaect was.38 Ons en sal niet berueren dat
onder dandere ondersceidicheiden vanden elementen, die
34
35
36
37
38

Na pinen ontbreekt Congregationes aquarum vocavit maria (kol. 1059).
Deze zin is een bekortende vertaling van de terra herbam virentem, et facientem semen, et
lignum pomiferum faciens fructum secundum genera sua (idem).
Na groeien ontbreekt et fructificatio (idem).
Na oerst ontbreekt sub leone (idem).
Na was ontbreekt Nota cum primo ait, facientem semen, et addit, habens unmquodque
sementem, quia sementis proprie dicitur, dum adhuc est in sementino: (Additio 1. Id est in
herba ipsum semen proferente, quia sementium dicitur, quasi semen tentum, vel detentum.)
semen vero cum seminatur; seminium vero, vel sementem cum seminatum est. Distinguitur
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[156] locht niet en schijnt hebbende enighe ondersceidicheit om dat sy niet ghenoemt
en es. Mer sy wert onderscheiden ende ghedisponeert doen si ghevrijt waert vanden
materen; ende doe si ontfinc een forme ende een merken.

tarnen aliter sementis frugum et arborum, semen animalium; seminium cujusque rei exordium
(kol. 1059-60).
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[159] Die text der bibelen Ende god seide: Het werden liechte inden firmamente
des hemels ende si dellen den dach ende den nacht, ende sy sijn in teekenen ende in
tiden ende daghen ende jaren. Dat si lichten inden fyrmament des hemels ende si
verliechten die erde. Ende het gheschiede also. Ende god maecde. ij. groete liechte.
Dat meeste liecht, om dat het
[162] boven den daghe wesen soude; ende dmynder liecht, om dat dat het boven der
nacht wesen soude. Ende die sterren ende hi settese inden fyrmamente des hemels
dat si luchten souden boven dien daghen ende boven die nacht. Ende dat sy deilen
souden dliecht ende de donckerheiden. Ende god sach dat het goet wesen soude.
Ende het waert ghemaect
[165] zavonts ende smorghens die vierde dach.
Scolas-[4va]tica vanden vierden daghe Opden vierden dach dat hi onderscheiden
ende ghedisponeert hadde, dat begonste god te verchierene.39 Ende also hi vanden
bovensten begonnen hadde te onderscheidene,
[168] alsoe beghonste hi oec vanden bovensten te verchieren. Want op desen dach
maecte hi de sonne ende die mane ende die sterren.40 Die sonne ende die mane sijn
gheheiten twee groete liechte omrijdinghen. Niet allene om die groetheit van haren
liechte, mer oec om die groetheit haers lichamen.41
[171] Want die sonne es .viiij. werven meerre dan alle die eerde.42 Ende die mane es
meerre dan die erde. Ende men leest dat die maen hondertwerf meerre es dan een
sterre.43 God wilde dat die mane ende die sterren der nacht niet alte leelijc sijn en
soude sonder liecht ende om dat die ghene die werken
[174] bi nachte, als scepliede ende ganghers, souden dliecht hebben te solase. Oec
sijn enighe voghelkine, als vledermuse ende uulen,44 die dliecht vander sonnen niet
ghedoeghen en moghen ende die gheneren hem meest bi nachte. Ende al waest dat
god inden beghinne een claer wolke sciep die der sonnen
[177] dienst dede, nochtan soe en was die sonne niet overtullich. Want die wolke
hadde doe een cleyn teder liecht, dat niet ghenoech en was. Ende machschien die
wolke en verliechte niet dan dbovenste vander werelt also die sterren nu en doen.
Men seit van dier wolken dat sy wederkeerde inder materien
[180] daer si af ghescapen was, als die sonne ghemaect was. Also dede die sterre die
den .iij. coninghen openbaerde ende die duve daer die heilighe gheest in vertoent
was boven Cristum doen hi ghedoept was.45 Ende enighe segghen dat die wolke noch
altoes metter sonnen gaet. Andere segghen datter die sonne
39
40
41
42
43
44

45

Na verchierene ontbreekt congruis motibus agerentur. Plantae enim, quia terrae haerent, ad
dispositionem terrae quasi magis spectant (kol. 1060).
Na sterren ontbreekt Et dicitur sol, quia solus lucet. id est nullum cum eo; luna luminum una,
id est prima, ut una dierum: vel una Sabbatorum dicitur (idem).
Na lichamen ontbreekt et non tantum comparatione stellarum, sed et secundum se (kol. 1060).
Na eerde ontbreekt Additio 1. Quod inde perpenditur, quia aeque magna videtur, ab omnibus
ubique terrarum, quod fieri vix posset, nisi major esset terra (kol. 1061).
Ende - sterre toegevoegd.
De explicatie als vledermusen ende uulen lijkt te komen in de plaats van Additio 2: Maxime
hae aves in desertis Aethiopiae arenosis. ubi modieus impulsus venti inventa itinerantium
vestigia complanat (idem).
boven - was doorgestreept.
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[183] af ghemaect was. God en woude niet allene dat dese liechte wesen souden
inden hemel om scoenheit ende om datmenre bi ghesien soude, mer\c/ om dat si
wesen soude<n> in teekene ende in tiden ende in daghen ende in jaren, om dat si
wesen selen teekene van scoenen weder ende van tempeeste. Oft [4vb]
[186] dat hi uuten desen liechte .xij meerre teekene maken soude ende meer mynder
teekene uut dien. Want
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die sonne loept elc moent in een teeken ende bynnen den jaere loepse die .xij teekenen
doer. Ende die mane loept die xij teekenen doer binnen eenre maent.46 Ende dese
teekenen heiten teekene of sterren.
[189] Want die ouders merctense ende teekendense met groter ernsticheit ende al
noch soe tekenense die lude ende merkense om die tide mede te beteekenen. Mer
men en sal niet segghen noch gheloeven alsoe die waersaghers segghen willen, dat
dese liechte sijn ghesent om te beteekenen hoe langhe wi
[192] leven selen ende wat ons gheschien sal, want47 dese boeke sijn onghelovich,
alsoe Sinte Gregorius seit ende prueft in die omelie van .xiij. daghe.48 Want het
gheschiet dat bynnen eenre poert of binnen enen lande op een uure ende in die selve
wile ende onder een constellacie vanden sterren werden gheboren
[195] vele kindere, beide edele ende onedele, rike ende mate, ende nochtan soe en
hebben sy een avontuer niet op die werelt. Want deen wort rike ende dander erm;
deen sterft saen, dander leeft langhe; deen sterft op sijn bedde, dander wert
ghehanghen of vermoert of verdrinct. Ende hier om en salmen niet
[198] gheloeven dat die sterren ghemaect sijn om te beteekenen die avontueren
vanden menschen, want dit verbieden alle die heileghen.
Dat inden text staet dat si sijn selen in tiden, en es niet te verstaene dat die tijt
beghonste metten liechte.
[201] Want die tijt begonste49 doen die werelt ghescapen was. Maer bi desen liechten
woert die tijt ghedeilt in vieren: want als die sonne nederdaelt in Capricorne, soe
keert si den troen vanden wintere ende beghint weder op te gaene tot in Cancro, ende
daer keert si den troen vanden somere. Ende tussschen
[204] \beide/ dese kerene, effene ter myddernacht vanden tide, maect si dach ŋde
nacht/ even lanc. Inden text seit hi oec in daghen, want den dach rekentmen
menichsins. Irst den natuerliken dach van xxiiij uuren. Anders rekentmen den dach
costumelijc tusschen der sonnen opganc ende [5ra] onderganc.
[207] Ten derden rekentmen den dach over enen tijt die men niet en verclaert als
daer: In dien daghe selen die berghe sueticheit drupen. Daer staet oec in jaren, want
men neemt menichsins dat jaer. Ende dat en seg ic niet om dat in menigherhade
lantscape sijn menigherhande ondersceidinghen of deilinghe der jare,
[210] meerder of mynder.50 Mer ic segt na die costume vander heilegher kerken.
Want het es der manen jaer, dat heeft ooc liiij daghe. Het es oec der sonnen jaer, dat
heeft .ccc lxv. daghe ende een vierendeel daechs, dat es .vi. uuren. Ende het es
scrickeljaer, dat heeft ccc lxvi daghe. Het es oec een jaer datmen
[213] heit51 lsembolismus’, dat heeft xiii nuwe manenschine ende dat heeft ccc ende
lxx daghe.52 ‘Anno’ int latijn bediedt jaer ende dat gheseit53 van ‘an<a>’, dats omtrent,
46
47
48
49
50
51
52
53

186 Want - 188 maent toegevoegd.
Tot en met 199 heilighen toegevoegd. Daarna ontbreekt Non enim credendum est hoc de
caelo nisi his qui alieni sunt a Patre, qui est in coelis (kol. 1060).
Gregorius Magnus, XL Homiliarum in Evangelia, Hom. X, PL 76, kol. 1110-4, inz. 1111-2.
Na begonste is doen die tijt begonste doorgestreept.
Na mynder ontbreekt et planetae annos suos habent (1061).
oec - heit toegevoegd.
ende (1) - daghe toegevoegd.
int - gheseit toegevoegd.
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want dat jaer keert weder in hem selven. Hier bi plaghen die ouders eermen letteren
hadde dat jaer te scriven na die ghedaente van enen serpente,
[216] dies stert dat wederkeert in sinen mont.54 Dat die mane vol ghescapen was, dat
seit dander

54

Na mont ontbreekt Facta ergo luminaria posuit Deus, ut luceant in firmamento coeli, et
illuminent terram, sed non semper, et dividant lucem ac tenebras (kol. 1061).
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tran\s/lacie van latine aldus: Ende hi maecte dinender liecht inden beghinne vander
nacht. Want die mane en gaet niet op int beghin vander nacht dan als si vol es.55 Ende
hier bi merctmen dat die sonne smorghens
[219] ghemaect was ten oesten, ende die mane savonts ten oesten; of machsien hi
maectsese beide smorghens, ende sette die sonne ten oesten daer sy opghinc ende
maecde den dach,56 ende die mane sette hi ten westen ende si ghinc doen onder die
erde ende maecde daer die nacht.57 Ende als die sonne
[222] onderghinc ten westen, soe quam die mane weder op ten oesten ende begonste
de nacht.58
Die text der bibelen vanden vijften daghe Oec seide god: Die watere bringhen
voert crupende diere met levender sielen ende ghevochelte boven der erden, onder
den fyrmamente des hemels. Ende god sciep die groete walvessche ende
[225] alle levende sielen, ende beroerlijc die de matere voertbracht hadden in haren
ghedaenten. Ende alle ghevochelte na [5rb] sine maniere. Ende god sach dat het
goet wesen soude ende hi benedide hon, ende seide: Wast ende wert
ghemenichvoldicht ende vervult die wateren der zee. Ende die voghele werden
ghemenichvoldicht boven der erden ende
[228] het waert ghemaect savonts ende smorghens die vijfte dach.
Scolastica vanden vijften daghe Inden vijften daghe soe verchierde god die locht
ende dwater ende gaf ghevoghelte der locht ende swemmende vessche den watere.
Ende beide woerden si vanden watere,
[231] want lichtelijc soe keret dwater in di locht met wacheiden ende die locht int
water met doemene of met dickene. Moyses hiet die59 vessche crupende diere, want
si roeren hon altemael met haren swemmene ghelijc den serpenten, die niet en gaen
over voete als die beesten. Om dat in die lettere steet ghevoghelte
[234] boven der erden, daer in erreerde Plato. Doen hi in Egipten quam, soe las hi
daer Moyses boeke. Ende hy waende dat Moises meynde dat tghevoghelte was
verchieringhe der locht omtrent der erden, ende dat die verchieringhe vander bovenster
locht waren calodemones of catodemones, dat sijn duvelen die
[237] wi heiten alne.60 Mer ten es alsoe niet, want alsoe voerseit es, so sijn die goede
inghele inden gheesteliken hemel, mer die quade sijn in dese doncker locht gheworpen
te harer pinen ende niet om die locht te verchieren, om dat si van ghewarighen liechte
vielen.61 Inden text heit Moises der visschen sielen
[240] ende der vogelen beruerlijc te rekenen teghen smenschen siele. Want sy werden
beruert van haren wesene te neghenen wesene. Dat en doet smenschen siele niet,

55
56
57
58
59
60
61

Na es ontbreekt id est rotunda. Et dicitur a pan Graece, id est totum latine, et selenos, id est
luna, vele mene, id est luna, quod nos plenilunium appellamus (idem).
ende maecde den dach toegevoegd.
ende maecde daer die nacht toegevoegd.
ende begonste de nacht toegevoegd.
Hierna is crupen doorgestreept.
dat (2)- alne toegevoegd.
Na vielen ontbreekt Creavit Deus, id est plasmavit cete grandia. Cete generis neutre est
indeclinabile (declinatur tarnen cetus, ceti). Et omnem animam viventem atque motabilem,
quam produxerant aquae (kol. 1061-2).
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want si es ewich of machschien si en hebben negheen siele62 ende daer om hiet hise
siele, dats levende. Ende die Grieken deden hier bi die
[243] dieren of die beesten in tween: zoa ende sichea. ‘Zoa’ bediet die levende wilde
ende stomme beesten; ‘sichea’ bediet die ghene die sielen hebben van sichea, dats
een siele die ondersceidenheit hevet. Ende

62

Na siele ontbreekt sed tarnen spiritus vegetativos, quia cum ipsis animalibus exstinguitur
(kol. 1062). De bijhorende Additio 2 is vervolgens na outheiden (r. 255) geplaatst.
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daer om seitmen dat si ghescapen sijn beruerlijc om dat si beruert werden souden
[5va] vanden leven
[246] ter doet, dat die mensche niet en was die ghescapen was, dat hi niet sterven en
solde, hadde hi ghewilt. Want dese beesten waren ghescapen om datmense eten soude
of dat sy sterven souden van outheiden. Augustinus scijnt willen dat die vissche
sielen hebben, want hi seit dat si hebben memorie, ende dat prueft
[249] hi aldus ende seit, dat int lantscap van Hullens es een laet of riviere daer vele
vissche in sijn. Ende als lude daer op comen of gaen, soe vergaderen daer voer hem
di vissche ende als die lude gaen, soe volghen si hem al swemmende, ende als si
staen, soe ontbeiden die vissche oec toe dat si hem iet werpene
[252] tetene.
Die text der bibelen vanden sesten daghe Echter seide god: Die erde bringhe voert
levende sielen in sijnre manieren; vee ende crupende dieren ende beesten der erden
na haren ghedaenten. Ende het gheschiet also. Ende god maecde
[255] die beesten der erden na haren ghedaenten ende tfee ende elc crupende dier
in sijnre manieren. Ende god sach dattet goet wesen soude, ende hi seide: Maken wi
den mensche ten beelde ende ons ghelikenisse, ende si boven den visschen der zee
ende die ghevoghelte des hemels ende boven den beesten ende allen creatueren ende
boven elc crupende
[258] dier dat beruert woert onder erden. Ende god schiep den mensche te sinen
bielde ende te synen ghelikenisse. Te gods beelde sciep hine, man ende wijf sciep hi
hem. Ende god benedide hem, ende seide: Wast ende wert ghemenichvoldicht ende
vervult die erde ende doetse onder ende hebt heerscap boven den visschen der zee
ende den ghevoghelte des hemels
[261] ende boven allen dieren die beruert werden boven der erden. Ende god seide:
Siet, ic heb u ghegheven alle groeiende cruyt dat saet brenghe boven der erden ende
alrehande hout dat in hem selven heeft saet na sijnre manieren, dat si u selen wesen
in spisen, ende alle den dieren vander erden ende elken voghel des hemels ende alle
dier die beruert werden
[264] inder erden ende daer levende siele in es, dat si teten selen hebben. Ende het
gheschiede also. Ende god sach alle die ghemaect hadde ende si waren herde goet.
Ende het waert ghemaect [5vb] savonts ende smorghens die seste dach. Scolastica
vanden sesten daghe God verchierde opten sesten dach die erde, want derde bracht
voert .iii.
[267] manieren van dieren: vee ende crupende diere ende beesten. Want god die
wilde dat die mensche vallen soude mits sonden in pinen te enen solase sijnre pinen,
soe gaf hi hem tfee.63 Mer die crupende diere ende die beesten, gaf hi hem om dat
hier mede ghepijnt solde werden in penitencien. Der crupender
[270] diere sijn in iii manieren. Enighe die hon trecken metten monde; andere
serpenten64 sijn die over haer ribben ende haren buyc crupen als slanghen; ende andere
sijn die crupen over voete als lezarde ende extissen. Die beesten heitmen \diere/ die
quetsen ende noesen. Men vraecht van enighen cleynen
[273] dieren die te wassen plegen van croendien of vanden humoren of die doen
ghemaect waren, van welken sijn vi. manieren. Eneghe wassen vanden waseme van
63
64

Na tfee ontbreekt quasi adjuvamenta, ad opus, vel ad esum (idem).
Na serpenten ontbreekt ut colubri (idem).

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

wine ende van watere. Ende eneghe van vulre locht of van quaden humoren, als
worme die in putten ligghen. Selke wassen van croendien, als
[276] bien van croendien van vee ende wevels van perts quade.65 Selke wassen van
vulen houte ende sulke van vulen crude, als maden op coelen. Ende sulke wassen
van grane dat vuelt, als calanders in boeven of in corne. Mer van desen machmen
segghen dat die ghene die werden sonder vulicheit, als die die van
[279] waseme wassen dat die woerden ghemaect. Mer die van vulicheiden werden,
die woerden na der sonden van vulen dinghen. Men vraghet oec vanden beesten die
deren, of si ghescapen waren te derene of

65

Na perts quade ontbreekt scarabei, et scabrones, muscae magnae quae sonant ex volatu,
nascuntur ex equis (kol. 1062).
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niet. Die na die sonden worden, sijn derende. Hier af seitmen66 dat sy na smenschen
sonde hem noselijc
[282] werde om .iii. saken: om den mensche te casteiene, te corrigerene ende te
lerene. Want die mensche wert ghecasteit als hier mede wert ghequetst of als hi hem
ontsiet ghequetset te werden, want vrese es groete pine. Hi worter mede ghecorrigeert
als hy bekent dat hem dit om sijn sonde gheschiet. Hi
[285] worter mede gheleert67 als hi siet [6ra] dat hem dese cleyne beestkens noesen
moghen ende hi herdenct sijnre broeschheit ende hem dan veroemodicht. Mer enighe
segghen dat enighe beesten dan der beesten quetsen die daer mede niet en werden
ghecasteit of ghebetert of gheleert. Mer indesen soe woert
[288] die mensche gheleert oec bi exempele ende daer toe sijn si ghescapen, dat deen
den anderen sal wesen te spisen. Ende echter segghen enighe dat si dode menschen
oec quellen. Ende hier in woert die mensche oec gheleert dat hi negheen maniere
vander doet en ontsie, want soe waer doer die doet coemt
[291] een haer sgoets menschen hoefde en sal niet verloren blyven. In deser manieren
pleechtmen oec te vraghene vanden eende ende vanden bomen die gheen vrocht en
draghen, of si in dien daghen oec ghemaect war\d/en, omdat die scriftuere niet en
spreect dan van crude dat saet droech ende van vruchtighen
[294] boemen. Daer toe machmen segghen dat die die nu onvrochtbaer sijn, dat sy
enighe vrocht maecden voer die sonden. Mer na die sonden soe wesen si den
menschen te pinen bat dan ten orber of si woerden nader sonden. Want daer na waert
den mensche gheseit: Deerde sal di groeyen doerne ende
[297] distelen.68 Dat inder letteren gheseit es vanden vessche ende vanden voghelen,
wast ende wert ghemenichvoldicht, dats te verstaene dat het den beesten toe gheseit
es, al en seghet die lettere niet, want dat es die ghemein sake hoerre sceppinghen.
[300] Hier69 na volcht inder letteren van des menschen sceppene aldus; die vader
spreecl totten sone ende totten heileghen gheest, oft die iii persone spreken te gadere:
Maken wi den mensche te onsen heelde ende te onser ghelikenissen. Die mensche
es ghemaect te gods bielde nader sielen.70 Mer gods beelde es \in/ sijn
[303] wesen ende in sijnre verstandelheit, want die gheest es gheestelijc ende
verstandelijc als god. De ghelikenisse es in doechden, want goede ende gherechtighe
dinghen smakende, soe lijdt die mensche over of als een metten beelde. Want een
sondaer mach die beelde hebben, mer die ghelike-[6rb]nisse en
[306] heeft hi niet. Hi sciep hon man ende wijf ja naden lichaem.71 Oec naden lichaem
soe es die mensche ghescapen ten ghelikenisse\gods/, want god heeft hem ghegheven
66
67
68
69
70
71

Na seitmen ontbreekt quod ante peccatum hominis fuerunt mitia (kol 1062).
Na gheleert ontbreekt admirando opera Dei, magis admirans opera formicarum, quam onera
camelorum (kol. 1063).
Na distelen ontbreekt Vel quaecunque terris haerent faciunt fructum, id est utilitatem
manifestam, vel occultam (kol. 1063).
In de Historia scholastica-uitgave begint hier hoofdstuk IX, De creatione hominis.
Na sielen ontbreekt Additio 1. Id est. quoad essentiam et rationem. ad imaginem; quoad
virtutes. ad similitudinem Dei factus est (kol. 1064).
Na lichaem ontbreekt tamen dicitur creasse propter animam. * Additio 2. Ne putaret quis
quod fecisset hominem tantum spiritum. et ita sine corpore. Andros interpretauu vir. geos
mulier, vel gama. unde bigamus.* Eos autem dicit pluraliter, ne androgeos. id est
hermaphroditos factos putaremus (kol. 1063 en voor de additio 1064).
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enen hoghen mout, dat hi gode ende die hemelsche dinghen sien mach ende niet na
volghen. Daer bi, doemen eens enen philosophe vra-
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echde
[309] waer toe hi ghemaect was, soe antwoerde hi: Om dat ic den hemel merken sal
ende die gode des hemels. God gaf oec den mensche dat hi boven dander dier wesen
soude. In drien dinghen merctmen tsmenschen werdicheit. Ten eersten dat72 hi gods
beelde es; ten andren dat hi met voersienicheiden
[312] ghemaect was, want inden anderen werke seide hijt: ende sy worden ghemaect.
Mer in desen soe seiden die iii personen met voersienicheiden: Maken wi den mensche.
Ten derden want hi es here ghemaect van allen dieren, om dat si den mensche die in
sonden vallen soude wesen soude in noet sele in hulpen
[315] ende in leringhen. Want voer der sonden gaf god den mensche ende den beesten
te etene allene cruyt ende die vrocht vanden bomen. Ende hier bi verstaetmen dat
voer die sonden die erde niet quaet noch ondrachtichs en bracht. Ende men sal weten
dat die mensche verloes sijn heerscap inden meesten beesten,
[318] als inden leeuwe, ende oec inden mynsten, als in vlieghen, lusen ende bloeien,
om dat hi bekennen sal sijn onnuticheit. Mer die myddelste beesten heeft hi te solase.
Ende god benedide hem ende seide: Wast73 ende wert ghemenichvoldicht. Ende om
dat dit niet gheschien en mocht sonder haer vergaderinghe,
[321] soe eest claer dat god maecte huwelijc van \den/ man ende van \der/ wyve.
Ende hier lastertmen die onghelovighe die segghen dat die vergaderinghe vanden
man ende vanden wyve niet gheschien en mach sonder sonde. Mer men vraghet waer
bi datmen voer die sonde den mensche spise gaf
[324] als hi onstervelijc was. Daer toe seitmen dat die onsterfelijcheit daer hi in
ghescapen was dat die met spisen onthouden moest werden, want si en was alsoe
daen niet als in hemelrijc es die gheenre spisen en behoeft.74 Ende god sach alle die
hi ghemaect hadde ende si waren herde goet.75 Mer vanden mensche en seide
[327] god niet, [6va] alsoe hi vanden anderen dede, ende god sach dattet goet was,
want hi wiste wel dat hi staphants vallen soude, of machschien om dat die mensche
noch niet volmaect en was voer dat dwijf uut hem ghemaect was, want die leerere
seit na: En es niet goet den mensche allene wesen.
[330] Text der bibelen vanden viiden daghe Dus waren volmaect hemel ende erde
ende al haer chieringhen. Ende god voldede opten sevenden dach sijn werc dat hi
ghemaect hadde ende hi ruste inden sevenden daghe van alle den werke dat hi bereet
hadde. Ende god benedide den sevenden dach ende heilichdene, want in dien hadde
hi opgehouden van
[333] alle sinen werke dat god sciep, om dat hijt maken soude. Dit sijn die gheslechten
des hemels ende der erden alsi ghescapen waren in dien daghe dat god maecde hemel
ende erde, ende elke sprute of scoete des ackers eer si rees inder erden ende eer si
groeide alle dat cruyt des lantscaps. Want god en reghende niet boven of op der
erden, ende negheen mensche
72
73
74
75

Na dat ontbreekt non solum factus est in genere suo ut praedicta, sed etiam quia (kol. 1063).
In de Historia scolastica-uitgave begint hier hoofdstuk X, De institutione conjugij.
Na behoeft ontbreekt Illa enim erat posse non mori, haec erit non posse mori (kol. 1064).
Na goet ontbreekt quae singula per se bona. Sed in universitate erant omnia valde bona, sicut
oculus in animali est pulchrior quam separatus, vel omnia erant valde bona, id est universitas
bonorum erat optima, quia licet quaedam in ea sunt, per se modo versa in contumeliam,
tamen aliis sunt in utilitatem: ipse vero summum bonum (idem)
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[336] en was die deerde merken of winnen soude. Mer een fonteine quam opter erden
ende ververschede al dbovenste \der erden/. Dus formeerde die here god den mensche
vanden lime der erden ende hi in blies hem in sijn aensichte den adem des levens
ende die mensche waert ghemaect met levender sielen.
[339] Scolastica vanden sevenden daghe76 Dus waren volmaect hemel ende erde
ende het waert volmaect inden sesten daghe, dat es deerste volmaecte ghetal, want
men vergaderen mach van drien deelen die even vele heb-

76

In de Historia scholastica-uitgave heet dit hoofdstuk XI, De quiete Sabbati, et sanctificatione
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ben.77 Ende god voldede sijn were inden sevenden daghe. Dander lettere of translacie
heeft inden sesten daghe,
[342] ende dan esser gheen donckerheit int verstaen. Mer die hebreeusche lettere
heeft inden sevenden daghe.78 Mer wel es waer god maecde den sevenden dach oec
ende benediden ende daer ruste hi of voldede sijn were, dats: hi toenet dat het voldaen
was. Nochtan en maecte hi niet in desen daghe. Ende doen ruste
[345] hi van sinen minnen werken, want daer na en maecte god niet hi en had-[6vb]
de doen die materie daer af ghemaect, als die lichamen of die ghelikenisse als die
siele. Want al seit die levet dat god rustede, dan salmen niet verstaen dat \het/ van
moetheiden was, want hi hilt op. Also Ysayas seit dat die seraphinnen
[348] niet en hadden ruste te segghene: Sanctus, sanctus, sanctus, dats te verstaene:
‘si en hilden niet op’.79 Dat die lettere seit: Hi rustede van alle den werken dat hi
bereet hadde, daer in es ons bewijst dat een werc was dat hi noch niet ghemaect en
hadde, daer hi niet af en rust. Want god hadde iij werke ghemaect: hi sciep
[351] ende onderschiet ende verchierde, mer tfierde were der gheboerten daer af en
ceseert hi niet.80 Ende god benedide den sevenden dach, dat es hi heilichdene ende
hi wolde datmenne vierde. Want oec voer die wet soe heeft altoes die saterdach
gheholden gheweest van enighen luden. Ende dese vierte soe hiet god
[354] inder wet heilicheit ende sen. Herdencke dattu den saterdach heilichs, dat es
wercs.
Dit81 sijn die gheslechten des hemels ende der erden. Enighe eynden hier dwerc
vanden vi daghen, ende enighe andere hier na: Adam bekende sijn wijf, ende endense
daer. Dits de boec van adams gheslechte. Daer twyfel
[357] in es, selen wi achter laten ende der letteren volghen.82 Wi en willen niet achter
laten dat die levet seit: Ende elke sprute of scote des ackers eert rees inder erden
ende eer sy groeide alle cruyt, om dat hi voer gheseit heeft dat die sprute also saen
als sy ghemaect waren dat si te hant volwassen waren ende vrocht hadden
[360] ende alst cruyt ghewassen wort dat het te hant saet hadde. Hier toe mach men
segghen dat twee manieren van gods werken waren, alsoe voerseit es: deen inder
materien ende dander int wesen. Want hi maect die inder materien eer sy groeieden
of resen int wesen. Ende dit toent ons die letter dier na volchde
77

78
79

80
81
82

dat - hebben is een samenvattende en bekortende vertaling van Conclusio est hic operum.
Quia creati, dispositi, ordinati, igitur perfecti. Et quia in senario facti, qui primus perfectus
numerantibus occurrit, quia ex partibus suis aggregatis reddit eamdem summam, quod in
monadibus numeris non invenies, nisi in isto. Monadis numerus appellatur ab uno, usque ad
decem. Sed nec in decadibus, nisi in vicesimo octavo (idem).
Na daghe ontbreekt et ideo quaeritur: Si complere est finale quidpiam operis facere, quomodo
verum est quod sequitur: Requievit Deus die septimo, etc. (kol. 1064-5).
Na op ontbreekt Vel requievit ab opere, vel in opere, id est non eget operibus suis, et est
dictum quasi negative, vel requievit ab opere in semet ipso, id est a a mutabilitate operum
ejus immutabilis apparuit. Nam stabilis manens dat cuncta moveri [De laatste zin is een
parafrase van Boethius, De consolatione philosophiae, lib. 3, carmen 9, v. 3] (kol. 1065).
Na niet ontbreekt Quintum faciet, et praecinget se, et transiens ministrabit, ubi praccipue crit
requies (kol. 1065).
In de Historia scholastica-uitgave heet dit gedeelte Epilogus (kol. 1065).
Na bi ontbreekt Quia de creatione maris, et feminae simul dixerat, quae tamen simul facta
non fuit. ut explicet quod sub brevitate concluserat, repetit de aliquibus. Generationes, hoc
nomen potest accipi active, id est operationes Dei, vel passive, id est generata (idem).
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[363] ende seit: want god en reghende niet boven der erden, want hi maekese doen
volmaectelijc in haer
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wesen, eer si resen of groeiden alsoe sy nu doen, als sy al eiskene wassen ende rijp
wer-[7ra]den metten douwe dier opvalt ende metter pinen der menschen dier toe
helpen. Want doen soe ververschede een
[366] fonteine die erde alsoe Nilus doet in Egipten: bi behoerten nu hier, nu daer,
soe ververschede dese fonteyne die erde. Alsoe men seit dat die Jordane plach te
ververschene Sodomam ende Gomorram ende die andere steden daer bi,83 eerse god
verbrande om haer sonden met solfer viere.84 Oec seit Augustijn
[369] dat enighe fonteynen al noch in enighen lande dlant ververschen bi behoerten
ende niet al te even male, om datmen niet en sal segghen van ghemeynre deluvien.85
Dus86 formeerde die here god den mensche. Hier woert god eerst here ghenoemt,
want nu hadde hi enen
[372] knecht, den mensche. Hier na soe sal die letter claerliker spreken van beiden
menschen hoe si ghemaect waren. Eerst spreect die letter vanden man. Ende om dat
twee pertien sijn vanden mensche, soe spreect die lettere van beiden. Dit behoert den
vlesche toe: god formeerde den mensche vanden lyme der erden.
[375] Ter sielen behoert: ende hi in blies hem in sijn aensichte den adem des levens.
Dat god tvleeschs maecde vander erden ende die siele van niete, dat seit dander
translacie: hi inblies of blies, dat en es gode niet ontamelijc, alsoe enighe waenden
om dat god egheen kinnebacken87 en hevet. Want men seit hi in blies,
[378] dats hy maecte den gheest of hi maecte den adem, dats die siele.88 Daer bi seit
Ysayas: Allen adem maectic. Dat die lettere seit: hi inblies in sijn aensichte, dats bi
eenre fygueren die synodochen heet te verstaene. Daensichte voer alle den lichaem,
want hi maecte den mensche al vol der sielen. Mer die letter
[381] noemt alleen daensichte, om dat het tscoenste let es aenden mensche. Ende int
hoeft sijn oec alle die v sinnen besloten. Dese selve siele heit die lettere oec den adem
des levens. Want biden ademe leeft die mensche ende blaest. Ende daer na seit die
lettere: hi es ghemaect in levender sielen in hem, dats dat si ewelijc
[384] ghedueren sal en niet verwandelen als der beelden sielen. Dese stat [7rb]
verstont Plato qualijc, doen hi seide dat god die siele sciep ende dat die enghelen den
lichaem sciepen.89 Mer dat enighe segghen willen dat die siele ghemaect es vanden
godliken wesene, dies en es niet, want dan soe en soude
[387] sy negheens sins moghen sondighen. Enighe segghen ondersceidenheit tusschen
den adem des levens ende der sielen, ende segghen dat die gheest des levens es die
heileghe gheest ende si segghen dat hy doen den mensche ghegheven was om te
propheterene, want Adam seide: Dit been es van mynen beene.
[390] Andere ondersceident anders ende segghen dat die adem des levens es een
lichaemlijc gheest inden lichaeme eens diers ende die maect in hem die v synne,
83
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De brontekst leest: totam Pentapolim vicissim (kol. 1066).
eerse - viere toegevoegd.
Na deluvien ontbreekt Vel quia legitur ibi fons, et non unus, multitudinem innuit, ut ibi:
Venit locusta (idem).
In de Historia scholastica-uitgave begint hier hoofdstuk XII, De creatione animae protoplasti.
Van het bijbelcitaat bleef de limo terrae onvertaald (idem).
Na kinnebacken ontbreek! et spiritum (idem).
Na siele ontbreekt Similiter insufflavit, id est statim scilicet animam fecit (idem).
Na sciepen ontbreekt ibi: Dii deorum, quorum opifex paterque ego, etc. (idem).
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ende dese ghebrect al eiskene in hem. Ende alst dier sterft soe ghevoeltmenne in
enighe stede vanden lichame, al es hi elre doet. Die mensche waert
[393] ghemaect in een manlijc outheit, sterfelijc ende onstervelijc. Dats dat hi mochte
sterven ende dat hi mochte oec niet sterven. Ende die siele waert inden lichaeme
ghestort die voere gheformeert was. Mer
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men vraghet of die siele doen sy ghestort waert inden lichaem, ghescapen was of dat
si buten den lichaem
[396] ghescapen was, ende oft haer natuerlijc ghegheven was dat si inden lichaem
varen \w/ oude. Hoet met Adams sielen was, men seit vanden ghenen die na hem
ghescapen werden, dat si ghescapen werden als si inden lichaem werden ghestort.
[399] Die text der bibelen Ende die here god hadde vanden beghinnen gheplant dat
paradijs der weeldicheit, daer hi den mensche in dede dien hi gheformeert hadde.
Ende die here god dede comen uuter erden alle scoen hout te siene ende suet om te
eten, ende oec dat hout des levens in mydden den paradise ende thout der const goets
ende quaets.
[403] Scolastica historia Ende die here god hadde gheplant vanden heghinne dat
paradijs der weeldicheit. Om dat iemant twyvelen of vraghen mochte, oft die mensche
ghelaten was daer hy ghemaect was, dat was in een acker bi Damasco,90 soe bescrijft
Moises vanden paradise dat god gheplant hadde opten derden dach,
[406] dats te verstaene: hi hadde tparadijs verchiert met planten ende met crude ende
met boemen [7va], ja vanden beghinne dat hi beghonste te werkene, dat was doe die
droghe erde openbaerde ende hi die erde dede groeien.91 Dander translacie heeft dat
paradijs in Eden ten oesten. Eden in Ebreeusche bediet
[409] ‘weelden vanden beghinne’,92 dats te verstaene dat god maecte dat paradijs ten
oesten; dats beghin der werelt onder der sonnen opganc.93 Ende daer es een alte wide
stat, \di/ verre verscheiden vander erden daer die menscen wonen met langhen watere
der see ende lants datter tusschen es. Ende die stat des
[412] paradijs es soe hoghe, dat si ghereikt tot der manen ganghe, ende daer bi en
mochte dwater \van/ der deluvien tot daer niet comen. Oec soe es die gheestelijc
hemel gheheiten dat gheestelijc paradijs, om dat het es die woninghe ende dlantscap
der gheeste.94 Ende hi dede inden paradise uuter erden comen
[415] menigherhande hout, daer die mensche ghenoechte in hebben sende te siene
ende daer af werden ghevoedt etende.95 Ende in die myddewaert van desen houte,
soe sette hi twee die werdichste houte. Dat was thout des levens ende dal hout der
const goets ende quaets. Deen es gheheiten thout des levens van der cracht
[418] diet hadde bi natueren. Want hads die mensche decwijl gheten, het souden in
eweliker ghesontheit hebben gehouden, dat hi nommermeer siec noch out en soude
sijn woerden. Dander hiet of es gheheiten thout der const goets ende quaets, om
datter den mensche na gheschiede als hier af gheten hadde.
[421] Want daer te voeren en conste die mensche niet wat quaet was, want hi en hads
noeyt gheprueft.96 Mer hi wiste dit quaet wel in sijn weten mer niet int prueven. Alsoe
90
91
92
93
94
95
96

Na Damasco ontbreekt non. Ubi ergo translatus est? (kol. 1067).
Na groeien ontbreekt vel a principio, id est a prima orbis parte (idem).
Sterk bekorte vertaling van Eden Hebraice, Latine deliciae interpretatur. Ergo idem est
paradisum voluptatis quod paradisum in Eden (idem).
dats (2) - opganc toegevoegd
Na gheeste ontbreekt Dicitur etiam spiritualiter vita beata, vel Ecclesia (idem).
Na etende ontbreekt Produxit quidem. id est procul in altum duxit; vel produxit, id est pro
homine duxit (idem).
Na gheprueft ontbreekt Bonum enim dicimus sanitatem et firmitatem: malum vero
aegritudinem et imbecillitatem. quae nondum senserat homo (idem).
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den medicijn die ghesont es, hi siet ende weet wel eens siecs siecheit met sijnre const,
al en es hi selve niet siec. Mer als hi siec es, bekent hise bat.
[424] Ende alsoe men oec seit van enen kinde dat weel [?] opghehouwen es dattet
niet en weet wat quaet es ende oec en weet niet wel hoe groet tgoet es. Daer men
mach heiten tquaet donghehoersamheit
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ende tgoet die ghehoersamheit. Want na dien dat die mensche gheten [7vb] hadde
vanden houte, soe
[427] wiste hi hoe goet dat ghehoersamheit was ende hoe quaet donghehoersamheit.97
Die text der bibelen Ende een riviere quam uuter stat der weeldicheit omt paradijs
te ververschene die van daer ghedeilt waert in iiij hoefde. Der eenre name es Phison.
Dits die ryviere die al om al dlant van Euilath loept. Daer
[430] wast gout ende tgout van dien lande es alte goet. Ende daer vintmen bedellium
ende die steen onix. Ende der andere ryvieren name heet Gyon. Dits die ryviere die
al omme al dlant van Ethiopien loept. Ende der derder ryvieren name es Tygris. Dese
ryviere gaet teghen die van Assierien. Mer die virde riviere dats Eufrates. Dus droech
die here
[433] god den mensche ende deden inden paradise der weeldicheit, dat hijt werken
ende hueden soude. Ende hi gheboet hem ende seide: Van alden houte des paradijs
eet, mer vanden houte der const goets ende quaets en eet niet. Want in soe wat daghe
dattu daer af eten suls, soe sulstu die doet sterven.
[436] Scolastica vanden iiii ryvieren des paradijs Ende een ryviere of een fonteyne
quam uuter stat der weeldicheit omt paradijs te ververschene. Hier machmen verstaen
over die ryviere98 of fonteyne den afgront van allen wateren ende ververschen esser
gheseit over wackeit. Men seit oec dat dlant dat omtrent den ryvieren
[439] leet die hier staen, wert ververschet vanden ryvieren .xiiij. of .xv. stadien verre,
al doer eenrehande water gange als condute die deerde daer hevet. Die riviere wert
ghedeilt in iiij rivieren. Deen Phison,99 dat bediet ‘verwandelen des monts’, want sy
woert verwandelt van dier verwen die si heeft inden para
[442] dise. Want in versceidenen steden wort sy in drien manieren ghedeilt in verwen.
Want in een stat es si claer, in een andert orbel, te suiker stat wijt, te suiker stat es si
cleine, te suiker stat es hi cout ende te suiker werm; dese vloet trect gulden sanc.
Dander ryviere heet Gion,100 dits Nilus, ende sy bediet
[445] ‘wasem der erden’, want si es torbel. Vander ij heiten Tygris [8ra] ende Eufrates.
Josephus101 seit dat Tygris es een alte snellen beeste. Ende om dat dese ryviere so
sere sciet, soe es hi gheheiten na die beeste. Eufrates bediet ‘vruchtelijc’102 ende
Moyses en screef niet om wat lande of volke dese ryviere
[448] ghinc om dat ¡/ wel condich es, want si es in Caldea, dannen dat Abraham
quam. Dese iiij rivieren comen uter voerseider rivieren ende werdenre af ghedeilt.
Ende echter vergaderen ewighe van desen ryvieren ende werden weder ghesceiden.
Ende decwijl sencken si oec in derde ende dan breken si
[451] weder uute in vele steden. Ende hier bi eest datmen menigherhande scriftuere
leest van haren uutsprutene. Want men seit dat Philon of Ganges dat een es spruut
ute neven den berch Cacasi. Ende Nilus en spruyt niet verre van Achlante. Tygris
ende Eufraten spruten in Armenien.
97
98
99
100
101
102

Ten opzichte van de editie werden hier 24 regels weggelaten (Plato-malum, kol. 1067-1068).
Na riviere ontbreekt singulare pro plurale (kol. 1068).
Na Phison ontbreekt qui a Gangaro rege Indiae dictus est Ganges, et interpretatur Phison
secundum Isidorum caterva, quia decem flumina recipit, vel immutatio oris (idem).
Na Gion ontbreekt vel Gihon, vel Igion (kol. 1068).
In de geëditeerde brontekst ontbreekt deze verwijzing naar Flavius Josephus.
Na vruchtelijc ontbreekt vel fructuosus de quo per quas transiret regiones, quasi notum (idem).
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[454] Dus103 droech die here god den mensche van dier stat daer hine ghemaect hadde,
dats vanden ackere van Damasco104 inden paradise, om dat hi daer werken soude
sonder pine ende sonder noet. Dats dat hi daer hebben soude gheneuchte ende solaes,
ende also soude god dien mensche behueden. Of beide es gheseit

103
104

In de Historia scholastica-uitgave begint hier hoofdstuk XV, De praecepto, et prohibitione
edulii (idem)
dats vanden ackere van Damasco toegevoegd.
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[457] opten mensche; dat hi tparadijs wachten soude ende werken alsoe voerseit es.
Selke boeken hebben desen pas aldus: dat hi werken ende wachten soude. Ende dan
eest aldus te verstaene: ende dat hi wachte dats dat hi merken soude sijn were ende
houden in hem selven bi ghemamertheiden dat hi soude
[460] moten doen inder erden bider lantwynninghen. Ende ghelijc dat hem deerde
onderdaen was, dat hi oec alsoe onderdaen sijn soude sinen sceppere. Doen gaf hem
god tghebot om dat hi weten soude dat hi onder enen here ware, want alrehande
ghebot es in tween dinghen: in ghebode ende in verbode.
[463] Ende daer bi soe gaeft hem god beide. Hi gheboet hem: Eet van alle den houte
des paradijs. Ende verboet hem: En ete niet vanden houte der const goets ende quaets.
Dit ghebot was den manne ghegheven om dattet die man voert den wyve gheven
solde. Of machschien dits hier voer gheseit, eer dwijf ghescapen was al
[466] was tghe-[8rb]bot hem ghegheven te gader doe sy gemaect was. Ende god
seiden hen haer pine waert dat si tghebot braken ende seide: In soe wat daghe dattuer
af etes, soe selstu die doet sterven, dats die doet der sielen, ende dan sulstu oec van
node moeten sterven naden lichaem. Dander translacie hout desen pas
[469] claerlikere:105 Du sals stervelijc wesen. Die .lxx. interpretes segghen aldus: In
soe wat daghe dat ghier af eten suit, soe suldi die doet steruen. Ende hier bi
gheloeftmen dat tghebot beide den manne ende den wyve ghegheven was. Dit ghebot
gaf hon god bi enighen creatueren die onder hon was, also hi ons gheboden
[472] heeft biden prophete ende biden enghelen.
Die text der bibelen Echter seide die here god: En es niet goedt den mensche
alleen wesen. Maken wi hem een hulpe hem ghelijc. Als die here god dus gheformeert
hadde vander erden alle die beesten der erden ende alle dat ghevochelix
[476] des hemels, soe brachte hise tot Adame om dat hi sien soude hoe dat hise heiten
soude. Soe wat namen dat Adam gaf der levender sielen, dats haer name. Ende Adam
hiet met haren name alle dieren ende alle voghele des hemels ende alle die beesten
der erden. Mer negheen hulper Adams en waert vonden hem ghelijc. Daer om soe
sant die here god
[479] vaec in Adame, ende doen hi in slape was, soe nam hi ene van sinen ribben
ende hi verwisset vleechs daer voer. Ende die here god schichte die ribbe die hi
ghenomen hadde van adame in een wijf ende brachtse te Adame. Ende Adam seide:
Dit been es nu van mynen beenen ende tvleeschs van mynen vlesche. Dese sal heiten
manhaghet want si es vanden
[482] man ghenomen. Om dese dinc sal een man laten sinen vader ende sijnre moder
ende sal hem houden aen sijn wijf, ende sy twee selen sijn in enen vlesche.
Scolastica historia106 Doen god dwijf sceppen woude om dat Adam niet waenen en
soude dat haers
[485] gheen noet en waere, soe dede god voer vergaderen alle die diere ende die
beesten die hi ghescapen hadde, beide inder erden ende inder locht, om dat hi besien

105
106

Na claerlikere ontbreekt Additio 1. ca. 25 regels, (kol. 1069).
Voor doen ontbreekt Dixit quoque Deus: non est bonum hominem solum esse; faciamus ei
adjutorium, ad precreandos liberos, quod sit simile illi. Similia enim de similibus naturaliter
nascuntur (kol. 1069).
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soude of107 [8va] der enich onder ware die sijns ghelijc ware ende dat hi oec hon allen
haer namen gheven solde.108 Ende dat die beesten daer in weten souden

107
108

Na of is inder doorgehaald.
Na solde ontbreekt In quibus intelligenda sunt, et aquae animantia. A parte totum accipe.
Vel universa sunt terrae, quia etiam quae de aquis condita sunt aliquid habent terrae in se:
vel potius pisces post ab hominibus sunt cogniti. et inde nominati. Quod patet, quia
aequivocatur animalibus terrae, quia similes his deprehensi sunt. Fecit autem ut omnia simul
eo nutu venirent, quo omnia creavit: vel forte factum est per angelos. Adduxit autem pro
duobus (kol. 1069-70); het gedeelte Fecit - angelos (kol. 1070) is na hebreeusch in 490
geplaatst
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[488] dat hi boven hon waere. Ende Adam gaf hen haer namen ende hi sprac
hebreeuscher tale, ende dat was dierste tale die noyt was. Ende dat proeft men hier
mede: want alle die namen die men leest tot daer god die tale verwandelde opden
torre Babel, die sijn alle hebreeusch. God vergaderde die beesten
[491] voer Adame metten selven ghebode daer hise mede ghescapen hadde, of hi
deedse daer brenghen vanden enghelen. Ende doen Adam daer onder negheen en
vant dat hem ghelijc was, soe sant god vaec in Adame. Dats niet te verstane vaec van
slape, mer hi dedene op nemen inden gheeste. Ende alsoe men
[494] waent, soe waert hi doen op ghevoert onder themelsche gheselscap. Want doen
hi ontwaecte so propheteerde hi van Cristus ende vander heileger kerken
vergaderinghe, ende vander deluvien die wesen soude, ende vanden vonnisse te
doemsdaghe dat metten viere gheschien sal ende dit bekende hi daer
[497] boven ende propheteret namaels sinen kinderen.
Ende doe Adam in slape worden was, soe nam god een van sinen ribben, dats te
wetene dbeen ende tfleechs datter omtrent was. Ende bider enghelen werke soe stichte
hi die in een wijf. Dat vleechs maecte hi van
[500] den vlesche ende vanden been die beenre. Ende hi brachtse te Adame, ende
Adam seide: Dit been es nu van mynen beenre ende dit vleechs van mynen vlesche.
Dat nu, dat heeft vele joden in dole bracht. Want sy wouden segghen dat voer dit
wijf een ander ghemaect was, daer voere af gheseit es man ende wijfsciep hi
[503] hen. Ende si wilden segghen dat dit ander wijf was, als oft Adam segghen
wolde: Deerste wijf was met mi ghemaect vanden lyme der erden, mer dese es nu
ghemaect van mynen vlesche. Josephus seit oec dat dwijf buten den paradise ghemaect
was ende dat sy met haren man inden paradise ghedaen was, ende
[507] dat god hen beval dat si hebben souden daer nernsticheit vander plantingen.
Ende dese onghelovighe joden die dit hil-[8vb]den, sy fingeerden valsche gheslachten
van dien Adams .ij. wyven. Mer dese machmen lichtelijc verwynnen metten texte,
die altoes sprict van enen wyve die Adam hadde. Men sal oec
[510] mercen datmen in den maecsele vanden wyve allene sprect vanden lichame.
Ende daer om willen enige dat ghesweghen es van haerre sielen om datmenre bi
verstaen soude ghelijc dat haer vleechs van smans vlesche was ghemaect, dat oec
also haer siele van sijnre sielen waert. Het schijnt dat Augustijn twyvelt
[513] watmen sculdich es te houden van swijfs siele, weder sy van nieute was of
iewer af ghenomen. Mer dat die letter swighet van swijfs siele, daer in gheeft si ons
te versaene dat sy ghemaect was van nieute, alsoe die siele smans ghemaect was.
Want hadde swijfs siele iegherrincs af ghemaect gheweest, soe was si
[516] anders ghemaect dan smans siele, ende dies en soude die lettere niet gesweghen
hebben.109

109

Na hebben ontbreekt ne sic facta putaretur, ut jam audieramus de anima viri, itaque tacendo
innuit, non aliter putandum factam esse, quam didiceramus prius (kol. 1070).
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Ende110 Adam gaf sinen wyve haren naeme als haer here ende seide: Dese sal heten
manhaghet, want sy es vanden man ghenomen.111 In Hebreeusch heet die man ‘is’,
ende om dat dwijf vanden man was soe hiet
[519] hise ‘issa’.112 ‘Man’ heet int latijn ‘vir’, ende daer af eest wijf interpetreert [sic]
‘virago’, ende dat was properlijc des eerst wijfs name. Nu es dat alre wyve naeme,
eer si haer suverheit verliesen. Mer nu laetmen die ‘a’ daer uute ende seit ‘virgo’.
Dese ‘virago’ dietschen wi ‘manhaghet’, want men late daer oec

110
111
112

In de Historia scholastica-uitgave begint hier hoofdstuk XVIII. De nominibus mulieris (idem).
Explicatieve vertaling van: Haec vocabitur virago, id est a viro acta, et est sumptum nomen
a viri nomine, ut materia de materia sumpta fuerat (idem).
Dit moet natuurlijk zijn ista.
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[522] vte i ‘a’, soe eest \c/ maghet, dat ‘virgo’ bediet.113 Adam was oec properlijc die
eerste mans name, mer nu es hi ghemeyne. Want ‘adam’ bediet ‘roet’. Want Josephus
seit dat Adam van roeder erden ghemaect was.114 Si was ghewaerlijc roet, dats
bloetachtich, want die siele es inden bloede dat roet es.115 Hier namaels
[525] na dat Adam ende sijn wijf om haer sonden uten paradise verdreven waren om
dat sijn wijf moder wesen soude van alle menschen, soe hiet hise Eva om dat hi daer
in beweenen wilde smenschen onsalicheit. Ende oec bespelde hi hier in der cleenre
kinder gheween, want een knechtken als gheboren es
[528] al weenende [9ra] seghet ‘a’ ende dmeysken ‘e’.
Doen116 hi den wyve den name ghegheven hadde, soe propheteerde hy te hant ende
seide: Om dese dinc sal een man laten sinen vader ende sine moder, ende houden
hem aen sijn wijf. Ende dit gheschiet alle daghe
[531] noch dat die manne laten vader ende moder, ende houden hon aen haer wijf.117
Want meerre mynne heeft die man te sinen wyve ende meerre sorghe om haer dan
hi doet om vader ende om moder. Want vader ende moder mynnen meer tkint dan
tkint vader ende moder. Want natuerlijc soe trecket sap vander
[534] wortelen opwert in die telgheren, mer vanden telgheren en trecket niet weder
ten wortelen.118 Oft die lettere seit om dese sake sal een mensche laten sinen vader
ende sijnre moder, dits te verstaene hi en salre negheen huwelijc niet doen. Hier
werden tweerhande lude verboden in huwelijc te vergaderen, ende
[537] in die wet elfterhande lude ende inder ewangelien meer. Ende si twee selen
wesen in enen vlesche, dats sy selen te gader woenen, slapen om kinder te wynnen.
Want daer toe moeten ij natuerlijc menschen wesen in enen vlesche, want negheen
van hon beiden en heeft macht sijns lichamen sonder sanders
[540] wille.
Die text der bibelen III Ende119 beide waren sy naect, dats te verstaene Adam
ende sijn wijf, ende si en scaemden hon niet.
Scolastica historia Sy waren beide naect ende en scaemden hon niet. Want sy en
wisten niet datmen iet decken soude want si en hadden niet ghevoelt dat te
bedwinghene was. Want alsoe wy ons niet en scamen, al sietmen ons hoeft, hande
ende voete, alsoe en daden sy van haren anderen leden.120 Want donghemanierde
[547] berueringhe maect die scaemelheit. Alsoe hon kinderkine niet en scaemen al
sietmen haer scamelheit. Want van joncheiden soe en ghevoelense negheen scamelijc
113
114
115
116
117

118
119
120

520 Mer - 522 bediet toegevoegd.
Na was ontbreekt Additio 1. Terra proprie adhuc virgo erat, quia nondum corrupta hominum
opere, nec sanguine infecta (kol. 1071).
Na es ontbreekt id est peccatrix. Sanguinis nomine saepe designatur peccatum, ut ibi:
Vestimentum concretum sanguine, et: Sanguis sanguinem tetigit (idem).
In de Historia scholastica-uitgave begint hier hoofdstuk XIX, De prophetia Adae (idem).
Deze zin is een samenvattende vertaling van: tanquam portiunculae suae. Vel ob hanc rem
demonstrando uxorem, dicit, id est propter hanc mulierem relinquet homo, etc. Hoc fit quotidie
a viris, quia relinquunt cohabitare corporaliter, vel spiritualiter (idem).
Na wortelen ontbreekt Et ideo non dixit, quia propter hoc relinquent parentes filios (idem).
E lombarde twee regels hoog.
alsoe - leden toegevoegd.
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berueringhe in dat let. Ende die scamelheit die menre mede doet es onghemaniert,
want men maecht qualijc doen sonder sonde,
[550] en ware dat ment dade om een kint te wynnene of [9rb] om te gheldene in
huwelike die scout des huwe-
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lijcs.121 Ende al machment ontsculdighen van sonden, nochtan en machet niet sijn
sonder scamenisse. Want Sinte Zacharias, doen hi sinte Jan Baptisten wynnen soude
aen Sinte Lijsbetten, hi en wolde daer
[553] in niet ghesien sijn. Eneghe willen segghen dat hem god hier tghebot gaf vanden
appele te wachtene, al eest voer ghescreven.
Die text der bibelen Mer tserpent was scalker dan alle die dieren der erden die di
here god ghemaect hadde. Ende
[556] het seide totten wyve: Waer bi heeft u god gheboden dat ghi niet eten en sout
van alden houte des paradijs? Dwijf antwoerde den serpente: Wi eten vander vrocht
der houte die inden paradise sijn. Mer god hevet ons gheboden dat wy niet eten en
souden vander vrocht des houts dat int midden den paradise es, ende dat wi hem niet
ghenaken en souden,
[557] dat wy machschien niet en sterven. Ende tserpent seide totten wyve: Ghi en
sult die doet niet sterven. Want god weet dat in soe wat daghe dat ghier af eten sult,
soe selen u oghen ontdoen werden ende ghi sult sijn als gode wetende goet ende
quaet. Dus sach dwijf122 dat hout goet was om telene ende scoene ten oghen ende
ghenuechlijc van aensiene.
[562] Ende si nam van sijnre vrocht ende aets, ende si gaefs haren man ende hi aets
ende haerre beider oghen waren den ontdoen.
Scolastica historia Dat serpent was scalker dan al die diere der erden, beide
natuerlijc ende om dat het vol was
[565] vanden duvel. Want Lucifer, die gheworpen was vanden paradise der enghelen,
hi benijdde den mensche dat hi was int ertsche paradijs, ende hi wiste waert dat hine
tot sonden bringhen mochte, dat hi uut desen paradise oec verdreven werden soude.
Mer om dat Lucifer duchde dat de man mochte ghewaer
[568] werden sijnre boesheit, soe aen ghinc hy dwijf, die men voersienich was ende
broesch, ende dat biden serpente. Want doen ter tijt soe plach tserpent recht [9va] te
gaen ghelijc den mensche. Mer in sijnre malediccien soe waest van gode
nedergheworpen. Ende alsoe noch enighe segghen, soe es noch
[571] eenrehande dat recht gaet. Lucifer123 coes oec een serpent dat hadde een
aensichte als een joncvrouwe, also Beda seit, want gelijc es gherne biden anderen
gheliken. Ende hi beruerde des serpents tonghe te spreken, nochtan en wiste tserpent
niet wat het sprac. Also die duvel noch spriet uuten besetenen lieden,
[574] die niet en weten wat si segghen. Ende tserpent seide: Waer bi heeft u god
gheboden dat ghi niet eten en sout van alden houte des paradijs?124 Dit serpent
vraechde om dat het uut swijfs antwoerdene soude vinden ocsuune te voldoene, daer
omme dattet comen was. Ende het gheschiet alsoe. Doe hem dwijf al twyvelende
[577] antwoerde, dat wi machschien niet en sterven, want soe wie twyvelt, hi es te
hant verleit ter welker siden datmen wilt. Ende hier bi waert die duvel seker dat hise
121
122
123
124

of - huwelijcs toegevoegd
Hierna tho-ut doorgestreept
Glos: Lucefer te dietsche bediedet ‘liechtdraghere’. Alsoe was gheheiten die i engel om sijn
onbegripelike scoenheit, mer daer in verhief hi hem ende waert prince der duvelen.
Na paradijs ontbreekt id est, ut comederetis de ligno, sed non de omni (kol. 1072).
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vellen soude ende seide: Ghi en sult die doet niet sterven. Want god, die niet en wilde
dat ghi hem ghelijc woert in conste ende wiste soe wanneer
[580] dat ghi vanden houte eten sult dat ghi sijn selt als gode, wetende goet ende
quaet van danen verboet hijt u. Te hant begherde dwijf gode ghelijc te werdene.
Ende125 si sach dat thout scoen was te aensien, ende biden roeke of biden taste merkese
dattet suete was tetene.
[583] Ende si aets ende gaefs haren man. Ende machschien hadde si haren man
ghebeden met worden ende
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In de Historia scholastica-uitgave begint hier hoofdstuk XXII, De esu pomi, et statu post
peccatum (idem).
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met rade daer af tetene.126 Ende hi consenteerde haer lichtelijc ende oec om dat hi
waende dat dwijf tehant soude hebben ghestorven alsier af gheten hadde, also die
here seide. Ende hi sach dat si levende
[586] bleef, soe waende hi dat die here gheseit hadde om een vrese ende hi aets, ende
haer oghen woerden ontdaen, dats si saghen een ontamelijcheit [9vb] risen in haer
scamelheit, dat si te voeren niet ghesien en hadden. Want si saghen daer te voeren
met haren oghen want dwijf sach thout te voeren, want sy en
[589] ghinghen ten houte niet al tastende. Mer wi segghen dese oghen die ontdoen
waren, dat was haer vleeschelijc begherte. Want doen resen in haer scamelijc lede
ontamelijc berueringhen der ghenuechten, mer daer te voeren waren dese rueringhen
in hen besloten ende bedwonghen, also sy sijn in jonghen
[592] kinderen.127 Mer na der sonden soe begonsten si te ruerene, ende doe worden
sy ghewaer van dien dat si te voeren niet ghevoelt en hadden, ende doen bekenden
sijt. Ende also si onghehoersam waren haren god, also begonsten hon oec teghen
haren wille dese lede te ruerene. Ende doen si haer scamelheiden
[595] dus rueren saghen teghen haren wille, soe scaemden si hon. Ende hier om sijn
die lede scamelheiden gheheiten, want dander lede ruert een mensche als hi wille,
mer dese rueren jeghen sinen wille, want dats die poerte der gheborten. Ende dat
dese leden rueren jeghen smenschen wille, dat es dat teeken
[598] onser eerster vadere onghehoersaemheit, ghescreven in die scamelijc poerten.
Ende si bekinden dat si naect waren, dats sy scaemden hon van haren scamelec leden
datmense sach. Nochtan seit Josephus dat si hadden die const te wetene ende te
bekennene dat si naect waren van der vrocht die si aten van dien
[601] houte dat natuerlijc hadde die cracht hier af. Want hi seit: Die plantacie dies
houts was sake des scerpens haers sins.
Die text der bibelen Ende doen si bekenden dat sy naect waren, soe naeyden sy te
gader bladere vanden vighebomen
[604] ende maecten hon overdecsele. Ende doe si ghehoert hadden des heren gods
stemme wandelende inden paradise ter locht namiddaghe, soe barch hem Adam ende
sijn wijf van sheren gods aensichte midden den houte des paradijs. Ende die here
god riep Adame ende seide: Adam waer bestu? Hi sprac: Here, ic hoerde dijn stemme
inden paradise
[607] ende ic ontsach mi om dat ic [10ra] naect was ende ic barch my. Die here seide
hem: Wie hevet die ghewiset dattu naect waers sonder dattu hebs gheten vanden
houte, daer ic di af gheboden dattuus niet eten en souts? Ende Adam seide: Dwijf
die du my gaefs teenre ghesellinnen gaf my vanden houte ende ic aets. Ende die here
god seide totten wyve:
[610] Waer om daetstu dat? Si antwoerde: Tserpent bedroech my ende ic aets. Ende
die here god seide totten serpente: Om dattu dit ghedaen hevest, soe selstu
vermalendijt wesen onder alle die diere ende beesten der erden. Du suis gaen over
dijn borst ende du suls erde eten, al die daghe dijns levens. Die viantscap sal ic setten
tusschen di ende een wijf ende
[613] tusschen dijn saet ende haer saet. Si sal dijn hoeft vertreden ende du seh spien
na haer versenen. Oec seide hi den wyve: Ic sal menichvoldighen dijn catyvicheiden
126
127

Na tetene ontbreekt quae transit legislator brevitatis causa (idem).
Na kinderen ontbreekt usque ad pubertatem (kol. 1072-3).
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ende dijn drachte. In pinen salstu kindere ghebaren. Ende du sals wesen onder smans
macht ende hi sal heerscap boven di hebben. Mer hi seide: Adame, omdattu hoeres
dijns wijfs stemme
[616] ende aets van dien houte, daer ic di af beval dattuus niet eten en souts, soe sal
deerde vermalendijt sijn in dinen werke. In pinen salstuse eten alle die daghe dijns
levens. Si sal di groeien doerne ende destele, ende du sels eten toruut der erden.
Inden sweete dijns aensichten soe saltu eten dijn broet, tot. dattu suls weder keren
inder erden, daer du af
[619] ghenoemen best. Want du best ghemul ende du sals weder keren int ghemul.
Ende Adam hiet sijns wijfs name Eva om dat sy moder wesen soude van allen levenden
menschen.
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Scolastica historia Doen maecten si hon overdecsele, die si om haer scamelheit
gorden ghelijc clevnen broeken.128
[622] Ende sonder sake en maecden sisc van vighebladeren, want die vighebladere
wreve ende perstertsap uute, ende besalvede daer mede die scamelheit, te hant soe
sout risen ter oncuysheit. Ende hier bi soe schijnt wel dat sy niet ghevoelt en hadden
te voeren die roeringhe der oncuyscheit. Hier bi wilden
[625] [10rb] eneghe segghen dat die vrocht vanden vigheboeme was verboden tetene.
Ende si hoerden des heren stemme die wandelde inden paradise ter locht, ende
mettien dat sine hoerden, soe berespte hise dat sy niet staende en waren bleven inden
ghebode, want god sprack hon toe bi enigher creatueren die onder hon
[628] was.129 Ende die here riep den man dien hi tghebot ghegheven hadde, ende hi
seide: Waer bestu? Niet als of hijt niet en wiste waer hi was, mer hi berespten met
dien woerden als of anders seide: Siet in wat caytivicheiden dattu best! Ende Adam
sprac: Ic barch my om dat ic naect was. Hi antwoerde sottelijc, want
[631] god diene naect ghemaect hadde, hi en meshaechde hem niet naect. Doen hem
god verweet wie hem dat ghewijst hadde, sonder dat hi sijn ghebot te broken hadde,
soe en belyde Adam sijn sonde niet oetmodelijc, mer hi leide sijn sonde op dwijf
ende oec op gode die hem dwijf gaf, ende seide: Dwijf diestu
[634] my gaefs tot eenre ghesellinnen gaf my vanden houte ende ie aets. God seide
den wyve: Waer bi daetstue. dat? Ende si en gaf haer selven oec niet mesdadich,
mer sy werpt opt serpent ende oec opten maker vanden serpente. Mer god en vraechde
den serpente niet, want ten hadde dat niet bi hem selven ghedaen, mer
[637] die duvel deet metten serpente. Ende hi vermaledidese ende begonste eerst
aent serpent,130 want tserpent hadde eerst ende meest mesdaen in .[i]iij.131 poenten.
Ende dwijf mesdede daer na myn dan tserpent ende meer dan die man in .ij. poenten.
Die man mesdede tachterst ende mynst in enen poente.
[640] Tserpent benijdde ende loech ende bedroech, ende hier op gaf hi hem iij
maledixien. Om dat het benijdde des menschen eersamheit ende hoecheit, soe seide
hem god: Op dijn borst soe salstu gaen. Om dat het loech, soe eest ghecasteyt inden
mont: Du sels erde eten alle die daghe dijns levens. Ende oec soe nam
[643] hem god sijn stemme ende gaf hem venijn daer voerre inden mont. Om dat het
bedroech, soe seide hem god: Die viantscap sal ik setten tusschen di ende een wijf.
Hier schijnt dat Eva be-[10va]rouwenisse hadde: Sy sal dijn hoeft vertreden132 ende
du suis spien na haer versenen. Want ghelijc dat natuerlijc hatie es
[646] tusschen tpeert ende den grijp, ende tusschen wolve ende honde, alsoe eest
tusschen tserpent ende den mensche. Want ghelijc dat serpent133 venijn den mensche
doedt, alsoe doedt oec tserpent eens menschen nuchteren specule. Ende omdat Adam
ende Eva naect waren, soe ontsiet al noch tserpent den

128
129
130
131
132
133

Na broeken ontbreekt ut campestria. Additio 1. Id est femoralia de campania, ubi homines
cursores sunt, ut expeditius currant (kol. 1073, additio 1074).
Na was ontbreekt Et absconderunt se a facie Dei in medio lignorum (kol. 1073).
Na serpent ontbreekt ordinem servans, et congruum maledictionum numerum (idem).
De brontekst leest in tribus (idem).
Na vertreden ontbreekt quod naturaliter servat serpens, quasi sedem vitae (kol. 1074).
Glos: Dit serpent daer hier die lettere af spriet was een slanghe, mer si hadde eenre
joncfrouwen hoeft.
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[649] naecten mensche ende vlieter af, mer enen ghecleedden mensche loept het
teghen. Dwijf mesdede in tween: si verhief haer ende at die verbodene vrochte. Om
dat si haer verhief, so veroetmodeghese god ende seide: Du sals wesen bedwongen
onder smans macht, dat hi di oec sal moghen slaen ende wonden.
[652] Ende nu waert si den man tonder ghedaen van rechte ende vresen, die hem
daer tevoeren tonder was in mynnen. Ende om dat sy mesdaen hadde in die verbodene
vrocht tetene, soe waert si ghecasteit in
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haer vrocht, doen god seide: In pinen salstu ghebaren. Dat hier gheseit es in pinen,
dats maledixie. Datter
[655] volghet salstu ghebaren, date benedixie, want dondrachtighe was vermalendijt.
Ende inder penetencien soe en vergat god sijnre ontfermherticheit niet.134 Om dat
Adam alleen mesdaen hadde in desen, soe casteiden god dat hi in pinen sijn spise
wynnen of vercrighen soude, ende seide: Vermaledijt es die erde in
[658] dinen werke, dats om dattu ghedaen hevest,135 want die erde die te voeren goede
vrocht plach te makene, voert ane sal syre lettel maken ende niet sonder smenschen
pine. Ende se sal di voer die vrocht groeien tarve ende distelen, ende du suls eten
cruyt der erden ende hier in suldi den vee ghelijc wesen. God vermalendide
[661] die erde om dat die mesdaet ghedaen was vander erden vrocht. Mer hi en
vermalendide die watere niet. Ende hier om eest dat onse here vesch at ende negheen
vleechs, also men leest, sonder vanden [10vb] paeschlamme, om tghebot vander wet.
Echter seide god: Inden sweete dijns aensichten sulstu
[664] eten dijn broet, tot dattu sals weder keren inder erden, date dattu sterven suis,
want du best erde ende du sels in deerde gaen. Dat du die in desen stade soute sijn
bleven, hadstu ghewilt, tot dattu te enen beteren stade soute sijn ghevoert. Du suis
nu van caytivicheiden in catyvicheiden gaen ghelijc lopenden watere. Doen
[667] beweende Adam die catyvicheit sijnre nacomelinghen ende hiet sijn wijf Eva,
alsoe voerseit es.
Die text der bibelen Die here god maecte oec Adame ende sinen wyve pelsen rocke
ende cledese, ende seide: Siet, Adam es woerden ←s/ een van ons, wetende goet
ende quaet. Daer om dat hi machschien nu niet en steke sijn hant
[670] ende neme \c/ vanden houte des levens ende eets ende leve ewelijc. Ende die
here god stackene uuten paradise der weeldicheit, om dat hi deerde werken soude
daer hier af ghenomen was. Ende hi verdreef Adam uute ende hi sette voer den
paradise der weeldicheit Cherubin136 ende een vierich swert ende bernerlijc allesens
snidende, om te wachten den
[673] wech ten houte slevens.
Scolastica historia Dese pelsen rocke die god Adame ende sinen wyve maecte, waren
van doden beesten om dat si een teeken haerre stervelijcheit met hen draghen souden.
Ende god seide: Siet, Adam es woerden
[676] als een van ons. Hi wonde wesen ghelijc gode, mer nu eest openbaer dat hijs
niet en es. God en sprac dit niet ten verwite, mer dat hi ons daer mede bedwinghen
woude van hoverden.137 Ende god sprac den enghelen soe ane:138 Nu dat hi maschien
sijn hant niet en steke ende neemme vanden houte des levens ende eets
[679] ende leve ewelijc.139 Hier schijnt gods sentencie haert, want mettien pinen di
hi hem voer ghegheven
134
135
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137
138
139

Na niet ontbreekt quod etiam in aliis maledictionibus hominum notandum est (idem).
Vertaling van id est pro peccato (idem).
Glos: Cherubin was enghelee wachte; het bediet: volheit der const.
Na hoverden ontbreekt et est vox Trinitatis (kol. 1075).
Na ane ontbreekt et est vox plangentis; quod patet, quia factus est a me, ut esset quasi unus
ex nobis, si stetisset (idem).
Na ewelijc ontbreekt Additio 1. Quod dictum est vivat in aeternum, ad opinionem hominis
trahendum est, quasi dicat, et comedat hac opinione, ut vivat in aeternum, vel aeternum
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hadde, soe verdreef hine uuten paradise.140 Mer hets anders. Want die pine die god
hier gaf, die mynghelde hi met ont-[11 ra]fermherticheit.141 Want om dat sy leven
moesten in caytivicheiden, soe haer
[682] leven langhere gheweest hadde, soe oec haer catyvicheit te meerre gheweest
hadde. Hadden si dan gheten van dien houte des142 levens, soe souden si te langher
in catyvicheiden gheleeft hebben. Ende en es gheen wonder dat sy na die sonde,
hadden sy gheten van dien houte, te langher gheleeft souden hebben.
[685] Want men vint noch enighe eylande inder see daer nyemant bynnen sterven
en mach. Ende oec in enen lande dat Sores heet, soe verlingt men dieven met
haerkennen teten die daer aen boem bladere wassen. Ende Alexander screef
Aristotelesse, sinen meester, dat die papen vander sonnen ende der
[688] manen bomen alte langhe bleven levende metter vrocht van dien bomen.
Ende god verdreef Adame uuten paradise, om dat hi deerde werken soude daer hi
af ghenoemen was, dat was inden acker bi Damasco, dat namaels gheheiten wert
Hebron. In dien acker doedde Caym Abel sinen brueder,
[691] ende daer bi es Adam ende Eva begraven in die dobbel donwiere. Ende god
sette voer den paradise der weeldicheit Cherubin ende een vierich swert ende
beruerlijc, om dat dinghel den duvel dwinghen soude ende tvierich swert den mensche.
Of god sette daer tvier biden dienste der enghelen, om dat hi besluten soude
[694] den inganc des paradijs. Ende dits gheheiten ‘een swert drayende’. Dats alsoe
wy inden text ghedietschet hebben ‘allesens snidende’, want het was den mensche
pine dat hi in beiden siden ghecasteit waert.143 Of het mocht heiten na die lettere ‘een
draeyende swert’, om dat het lichtelijc keerde om wech
[697] te doene, als god willen soude. Want het was wech ghedaen te enen tide, doen
Enoch ende Helias daer in ghinghen. Mer te male en waert niet wech ghedaen voer
in Cristus doet, doen waert144 al ghebluscht. Vraechtmen wat dit vier verteerde, soe
machmen segghen dat een maniere van viere es als men in Sinter
[700] Claes vite leest: Waert datter iemant sijn hant aen dade, hi soude den [11rb]
brant ghevoelen mer hi en solde niet verbernen. Ende dusdane vier en hevet negheenre
materien te doene om te verterene, ende dusdaen vier bernt den gheest. Echter
vraechtmen waer by dat god den mensche liet tempteren,
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accipitur pro multo tempore. Quidam tradunt eos fuisse in paradiso septem horas (idem).
Vervolgens werd ook een zin uit de lopende tekst weggelaten: Aposiopesis est, quasi videte,
vel cavete, vel ejicite eum (idem).
Na paradise ontbreekt Additio 2. Ejectionem primorum parentum repraesentat Ecclesia in
Capite jejunii, cum ejicit ex se poenitentes. Ciliciem dat in signum tunicarum pellicearum,
cinerem sub his verbis. Cinis es, etc. Et in memoriam maledictionis, ejecti ardentes caudelas
ferunt, quia pro opere, quo porrexerunt manus ad pomum vetitum, apposita est ignea
rhomphaea paradiso. Transeunt quoque ad aliam ecclesiam, et clauduntur coram eis tores in
signum aditus paradisi quondam occlusi. Non ad mensam, sed super terram comedunt, quia,
maledicta terra in opere tuo. Nemo dicit eis ave, quia nondum mutatum erat nomen Evae
quod in salutatione beatae virginis Mariae factum est (kol. 1075-6).
Na ontfermherticheit ontbreekt ut verum de eo appareat: Cum irratus fueris misericordia
recordaberis (kol. 1075).
Hierna langhe doorgestreept.
Deze zin is toegevoegd.
Na waert is g geëxpungeerd.
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[703] als hi wiste dat hi vallen soude, ende van vele ander dinghen in deser manieren.
Soe machmen daer toe segghen dat het god also woude. Vraechtmen waer om dat
hijt woude, soe eest sotte vraghe te ondersuekene die sake van gods willen, om dat
sijn wille es sake van allen saken. Mer145 niemant en onder-

145

De rest van de tekst is toegevoegd.
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winde
[706] hem tondersuekene waer bi god den mensche sceppen wilde, dien hi wilde dat
hi vallen soude, waert bi dat hi dinghelen sceppen wolde, welker val hi seker voer
wiste. Ende waer om hi des conincs Pharoens herte verharden woude ende Marien
Magdalenen herte ter penitencien vermorwen; waer
[709] omme hi Sinte Peter, die sijns drywerven loechende, berouwenisse in sant ende
Judasse in sijn sonde liet wanhopen; waer om dat hi enen vanden mordenaren in sant
die gracie van bekerene ende hi sinen gheselle al sulken gracie niet verlenen gheven
en wilde; waer om hi den enen sondaer trect ende den
[712] anderen niet: niemant en onderwinde hem dit tondersuekene, hoe wijs hi es.
Want dit ende deser ghelike sijn gods werke, die niet ondersocht werden en moghen
vanden menscheliken synnen. Sinte Pauwels schijnt dat dese vraghen cortelijc ontbint:
god, seit hi, verhaert dien hi wilt ende hi ontfermt dien hi wilt.146

Bij de afbeelding op het omslag
De afbeelding op het omslag van dit nummer toont een versierde initiaal met de
kerkvader Hieronymus, die de proloog tot zijn bijbelvertaling schrijft. De miniatuur
is geplaatst aan het begin van Petrus Naghels proloog tot zijn Historiebijbel (f. 1r,
Den Haag, K.B. 78 D 38).
Copyright: KB Den Haag.

Eindnoten:
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9
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Voor een recent overzicht van de status quaestionis zie Kors 2000.
Zie over Taye, Kors 2003c.
Zie voor deze naamgeving Kors 2003a
Zie voor bronverwijzingen en verdere informatie de in voetnoot 2 genoemde bijdrage, die een
bewerking van voornoemde lezing vormt.
Zie De Bruin 1934, 177-196. 266-287.
Ebbinge Wubben 1903, 73, r. 136-74, r. 146.
Copeland 1989, 31; Copeland 1991, 50
De Bruin 1934 (zie noot 5); Coun 1980, Sherwood-Smith 2000, 147-64. - Lopend onderzoek
van Prof. Amand Berteloot (Uni Münster), Prof. Geert Claassens (Katholieke Universiteit
Leuven) en Dr. Werner Hoffmann (Uni Trier) laat een zelfde beeld zien.
Ebbinge Wubben 1903, 74, r. 160-75, r. 165.
Zie Kors 2003b.
Zie over hem Potz McGerr 1983
Sherwood-Smith 1989, 32-3.
Potz McGerr 1983. 229-44.
Ebbinge Wubben 1903. 143-56.
Ebbinge Wubben 1903. 75. rr. 165-9. 78. rr. 37-44.
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Rm. 9,18.
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16 Zijn keuze steunt in belangrijke mate op het werk van Ebbinge Wubben en zijn eigen proefschrift
over de Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament.
17 Zie de in noot 4 genoemde bijdrage.
18 Zie over de additiones in de gedrukte en handschriftelijke traditie Sherwood-Smith 2000, p.
15-8. Een diepgaande studie naar de overlevering ontbreekt, zoals zij al signaleert, nog steeds.
19 Sherwood-Smith 2000, 21.
20 ‘Er zijn ook vogeltjes die het licht van de zon niet kunnen verdragen, en die zoeken gewoonlijk
hun voedsel bij nacht. Tweede toevoeging: Vooral de vogels in de zandwoestijnen van Ethiopië,
waar een kleine windvlaag de aangetroffen voetsporen van de reizigers egaliseert.’
21 Geert Claassens (KU Leuven) vond in de Cassianus-vertaling van Naghel voldoende aanleiding
om tot de conclusie te komen dat deze het Grieks niet machtig was. - Zoals we nog in het verloop
van dit artikel zullen zien, glosseerde Petrus Naghel enige van oorsprong Griekse woorden
(zoals ‘chaos’ en ‘atthomos’). In die gevallen moet worden aangenomen dat hij ze vanuit de
Latijnse traditie kende en kon verklaren.
22 ‘ofwel in het Syrisch: verwarmde’
23 ‘En Hij noemde het licht [‘lux’] ‘dies’ [‘dag’] naar het Griekse ‘dia’, wat ‘helderheid’ betekent,
zoals men ook zegt ‘licht’, omdat het ‘licht geeft’, dat wil zeggen, het verdrijft de duisternis.
De duisternis noemde Hij ‘nacht’ naar ‘schaden’ [‘noceo’] omdat het de ogen schaadt zodat ze
niet kunnen zien: zoals ‘duisternis’ [‘tenebrae’], omdat hij de ogen omvat [‘tenent’ in het Latijn,
de etymologie is onvertaalbaar] zodat ze niet zien, zoals ‘dag’ [‘dies’] afgeleid is van het Griekse
‘dia’, zo is dus ‘nacht’ afgeleid van [het Griekse] ‘nyctim’.
24 Daar waar in het vervolg nummers worden genoemd, verwijzen deze altijd naar de voetnoten
bij de tekstuitgave.
25 ‘Sommigen zeggen dat de aarde in de lente is geschapen, want het verse groen en het ontwikkelen
van vruchten behoren bij dit seizoen’.
26 Het is zeer de vraag of dit een authentiek Plato-citaat is; met behulp van concordanties is het
in ieder geval niet terug te vinden. Em.prof. Jean Verhaeghe (Universiteit Antwerpen) wees
mij op de mogelijkheid dat de allusie op Plato via Augustinus zou kunnen zijn gekomen. In De
civitate Dei wordt in XIII,20 in een ander verband naar Plato verwezen; in 21 vervolgens bestrijdt
Augustinus de spirituele interpretatie van de paradijsboom ten gunste van een letterlijke uitleg.
Mogelijk zijn deze twee zaken in de latere traditie ten onrechte aan elkaar gekoppeld. In De
Genesi ad litteram, 8,VI,12 zet Augustinus nogmaals zijn argumenten pro een letterlijke
interpretatie uiteen.
27 De bijbeleditie verscheen in de door De Bruin gestichte reeks Corpus Sacrae Scripturae
Neerlandicae Medii Aevi. - Terechte kritiek op De Bruins editieprincipes vindt men in Van den
Berg 1998, 27-8.
28 ‘[...] waarvoor [bedoeld is: de geslachtsgemeenschap] men zich moet schamen en die
onbetamelijk is, omdat ze niet zonder zonde gebeurt, behalve wanneer ze soms door de hoop
op nageslacht gerechtvaardigd is.’
29 Men zie hierover Sherwood-Smith 1997.
30 Zo bijvoorbeeld in Coun 1980, 195.
31 Zie Kors 2001.
32 Idem, passim.
33 Patrologia Latina 76, 1110-4, inz. 1111-2, 4 & 5.
34 Dit staat weliswaar zo niet in de bijbel, maar men heeft al vroeg in de traditie de link gelegd
tussen Maria Magdalena in Luc. 8,2 en de zondares in Luc. 7,37-8.
35 Vergelijk ook de bijdrage Williams-Krapp 2003.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

256

Eenheid zonder centrum
Jef Bogman
Met het artikel Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse poëzie. Een
verkenning. (Nederlandse Letterkunde, 2002) en het vervolgens door hen (samen
met Gillis Dorleijn) geredigeerde nummer van Nederlandse Letterkunde (2002) zijn
Jos Joosten en Thomas Vaessens een interessante discussie gestart over de nieuwste
poëzie. De vraag waar het om draait is welk beroep deze poëzie doet op de lezer.
Een van de centrale stellingen (met name van Joosten, Vaessens en J.H. de Roder)
is dat het niet zinvol is de nieuwe poëzie op eenheid en samenhang te lezen. Dat
streven zou een uit het modernisme stammende visie vertegenwoordigen, die op de
nieuwe postmoderne gedichten niet anders dan stuk kan lopen. Om hun stelling kracht
bij te zetten geven ze voorbeelden uit gedichten van onder anderen Peter Verhelst,
Arjen Duinker, Dirk van Bastelaere en Peter Holvoet-Hanssen en proberen ze het
modernistische eenheidsdenken te ontmaskeren. De beschouwingen zijn op het eerste
gezicht helder en beredeneerd. Maar toch wrikt er iets op het punt van het
veronderstelde gebrek aan eenheid en de argumentatie voor een andere leeswijze.

1.
Zo is er in de gedichten die Jos Joosten en Thomas Vaessens als voorbeeld geven
meer samenhang te ontdekken dan zij veronderstellen. Volgens hen is er sprake van
postmoderne poëzie wanneer ‘de op coherentie en herkenning gerichte modernistische
leesstrategie wordt verstoord’.1 Deze verstoring vindt plaats op drie niveaus: 1. ‘De
tekst vertoont, ook als hij zich op het eerste gezicht als chaotisch aan de lezer
voordoet, op een hoger niveau een innerlijke samenhang’;2 2. ‘De tekst representeert
een subject; er klinkt een ‘stem’, al is dat apert niet de stem van de auteur (het gedicht
als autonome, maar plausibele historische taalhandeling)’;3 3. ‘Het gedicht is een
“organische” eenheid en wordt als natuurlijk en authentiek gewaardeerd (het gedicht
als bron van bijzondere kennis)’.4
Als voorbeelden van verstoring van het eerste niveau noemen zij gedichten van Peter
Verhelst, Lucas Hüsgen en Gerrit Krol. Uit Verhelsts Verhemelte citeren zij de
volgende twee passages (waartussen volgens hen een opsomming van beelden wordt
gegeven):
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[...] Kijk maar, zeg je,
en je wijst: een rorschachtest, een postmodern gedicht
zwermt uit over de vloer. Details, we zoeken
naar details: reacties, tics, een silhouet, een jongen
met zijn rug tegen een jongen aan bijvoorbeeld, die suggestie
van een boterscène. Meisje dat zich vasthoudt
aan een lolly. [...]
[...] Het beeld
kruipt uit zijn eigen vel, ligt te krioelen, breekt
onder mijn ogen. Nein. Er wil geen orde zijn,
vertelt de lichtkrant, willekeurig
splitst het mozaiek zich op
en genereert een eindeloze ketting van wat mogelijk / onmogelijk
kan zijn terwijl we dankbaar knikken
knikken

Uit Krols Geen man, want geen vrouw citeren zij:
Niet de rivier, maar de vrijheid, uithalend in lussen naar links en naar
rechts langs de horizon en weer terug.
Niet terug, maar om een stad heen en verder.
Geen stad, maar een hoogte en het is de laagte die zij zoekt.
Niet zoekt, maar vindt.

Over het gedicht van Verhelst schrijven Joosten en Vaessens nu, dat het de lezer
confronteert
met een chaotische uitstorting van beelden die geen enkel [e] pretentie
hebben op een hoger plan een eenheid te zijn. Verhelst gebruikt alle
uithoeken van de taal, zodanig zelfs dat het gedicht zelf in het gedicht als
metafoor gebruikt wordt. Elke centrale ordenende instantie is totaal
afwezig.5
Over de passage van Krol schrijven ze dat die bepalend is voor het stramien van de
bundel, een stramien dat ze typeren als:
Alles wat beschreven wordt, wordt onmiddellijk gecorrigeerd en elke
bewering wordt direct ontkend. Deze spoorwisselingen (‘niet zus, maar
zo’; ‘geen dit, maar dat’) maken deel uit van een logica van het verdwalen:
de dichter volgt niet doelbewust een vooraf bedachte route, maar hij zet
zichzelf steeds op een zijspoor dat een andere kant opgaat. De
ondoelmatigheid wordt tot programma verheven en de werkelijkheid kan
klaarblijkelijk niet zomaar beschreven worden.6
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Een probleem echter bij deze geciteerde passages is dat ze weliswaar over de
afwezigheid van orde gaan, maar dat de woorden die die afwezigheid beschrijven
zelf wel geordend zijn. Om de ordeloosheid te benoemen bedienen Verhelst en Krol
zich van zinnen die geordend zijn volgens de regels van de Nederlandse grammatica.
Als voorbeeld van verstoring van het tweede punt geven Joosten en Vaessens enkele
regels uit het gedicht JAN VAN EYCK, DE ARNOLFINI-BRUILOFT (1434) van Dirk
van Bastelaere. Volgens hen problematiseert Van Bastelaere in dit gedicht de positie
van de schepper, en krijgt de lezer geen ultiem uitsluitsel, of ‘de dichter afwezig,
aanwezig of afzijdig’ is.7 Het gedicht luidt in zijn geheel als volgt:

Jan van Eyck, de Arnolfini-Bruiloft (1434)
1
Ze cirkelen traag door de gotiek
Van de leegte. Een paar voor de tijden
De handen opeen.
Zijn hoed is een onding
Dat de dood niet belemmert en de val
Van stoffen laat zijn lichaam vermeend.
Zo wil ik denken dat het toen al
Wegbleef en wellicht,
Geheel anoniem
In een kerkvloer van hardsteen verviel.

2
Dit paar uit het elders,
Van perfectie verwezen,
Het zal bestaan
Door de man in het midden.
Zich noemend Van Eyck
Bood hij zich aan als getuige.
Ook nu in die opstelling
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Smokkelt hij zich de tijd uit;
De bolronde spiegel weet hem te bewaren.
Dat men kan zeggen, turend
Naar binnen: dankzij afzijdigheid
Zal hier zijn geweest
De spiegelman Dirk van Bastelaere.

De regels die Joosten en Vaessens aanhalen zijn de laatste vijf. Hoe de positie van
de schepper geproblematiseerd wordt, geven ze niet aan, evenmin waarom ze vinden
dat de lezer geen ultiem uitsluitsel krijgt over de afwezigheid, aanwezigheid of
afzijdigheid van de ‘dichter’. Uitsluitsel is er inderdaad niet zonder meer, maar er is
wel meer aan de hand dan het problematiseren van de positie van de schepper of
dichter. Dit meer schuilt in de samenhang tussen vorm en inhoud. In het gedicht
verwoordt een ‘ik’ zijn beleving van het schilderij van Van Eyck. Hij beschrijft wat
hij ziet en hoe hij het schilderij interpreteert. De kleren van de man brengen hem op
de gedachte dat diens lichaam ‘toen’ misschien al dood was. ‘Toen’, waarschijnlijk
het tijdstip waarop het doek geschilderd werd. In het tweede gedeelte van het gedicht
wordt de schilder niet als maker genoemd maar als getuige, een positie waarvan de
‘ik’ constateert dat de bolronde spiegel die ‘nu’ nog bewaart. Verder wordt als wens
of constatering uitgesproken - de constructie van de ‘dat’-zin laat dat in het midden
- dat de spiegelman Dirk van Bastelaere dankzij afzijdigheid ‘hier’ zal zijn geweest.
‘Hier’, dat kan in het gedicht en in het schilderij betekenen. Beiden blijven mogelijk,
ook na lang turen. Dat dat kan, komt niet alleen door de invulbaarheid van de woorden,
die vóór de ‘dat’-zin zijn weggelaten, maar tevens door andere vormaspecten. ‘Toen’,
‘nu’ en ‘hier’ komen daarmee zowel tegenover als dicht bij elkaar te staan. Het motief
van het al dan niet aanwezig zijn immers wordt opgeroepen in een taal die
verwantschap vertoont met de bolvormige spiegel, die Van Eyck op de achterwand
van het vertrek heeft geschilderd. Door de bolle vorm van de spiegel wordt de ruimte
op het schilderij licht anamorfotisch weergegeven. De twee figuren in het midden
van de spiegel, volgens het verhaal Jan van Eyck en een jongen die beide getuigen
waren bij het huwelijk van Arnolfini en zijn vrouw, zijn in hun normale gedaante te
zien, hun omgeving is vervormd. Op een vergelijkbare manier gebruikt Van Bastelaere
een aantal zinswendingen, die het gewone Nederlands lichtelijk vervormen. Zo zijn
uitdrukkingen als ‘de gotiek van de leegte’ en ‘een paar voor de tijden’ begrijpelijk
en onbegrijpelijk tegelijkertijd, door verdraaiing van gebruikelijke
woord-opeenvolgingen. Op ‘de gotiek van’ volgen normaalgesproken woorden als
‘de late middeleeuwen’. Meer voor de hand liggend zou ook zijn ‘de leegte van de
gotiek’. In plaats van ‘een paar voor de tijden’ zou ‘een paar voor alle tijden’
vanzelfsprekender zijn. Nu brengtjuist het bepaalde lidwoord ‘de’ onbepaaldheid
met
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zich mee. Iets soortgelijks speelt in de zinswending ‘Van perfectie verwezen’.
‘Verwezen’ kan onthutst, verslagen, verbannen of naar een ander plaats gestuurd
betekenen. In alle betekenissen is de verbinding met ‘van’ ongewoon en wordt in
het midden gelaten bij wie of wat de perfectie hoort. Ook in ander opzicht wordt niet
opgeschreven wat voor de hand ligt: verschillende zinnen beginnen met inversie
(‘Zich noemend Van Eyck’, ‘Ook nu in die opstelling / Smokkelt hij’, ‘dankzij
afzijdigheid / Zal hier zijn geweest’) en hoewel de tweede strofe van het tweede
gedeelte ritmisch gezien met het woord ‘aan’ zou kunnen eindigen en zo op het woord
‘bestaan’ van de eerste strofe rijmen, wordt dat niet gedaan. Tegelijk worden deze
onregelmatigheden omlijst door een evenwichtige, of om in de termen van het gedicht
te blijven: spiegelende, versstructuur. Beide gedeelten van het gedicht zijn opgebouwd
uit drieregelige strofen en worden afgesloten met een eenregelige strofe. Dat het
tweede gedeelte een drieregelige strofe meer bevat dan het eerste gedeelte zou
gerechtvaardigd kunnen worden doordat ‘de spiegelman Dirk van Bastelaere’ zich
met zijn constatering of wens aan het schilderij toevoegt - hetgeen ook de betekenis
van ‘hier’ als ‘in het schilderij’ aannemelijker maakt. Een inhoudelijk effect van de
evenwichtige structuur zou kunnen zijn, dat de afzijdig aanwezige spiegelman door
zijn verwantschap met de heer Arnolfini als persoon afwezig is.
Om de verstoring op het derde punt te verduidelijken zetten Joosten en Vaessens het
postmoderne gedicht af tegen onder andere de poëzie van Nijhoff en Van Ostaijen.
Deze dichters stonden volgens hen een organische opvatting voor, die door het
postmodernisme wordt losgelaten.
Ook het modernistische gedicht, waarin dichters als Nijhoff en Van
Ostaijen immers een ‘organische’ orde zagen, werd gepresenteerd als een
bolwerk van authenticiteit; als een manifestatie van bijzondere harmonie;
als een natuurlijk (organisch) tegenwicht voor de kunstmatige
(mechanische) orde van de moderne wereld.8
Waar Nijhoff en Van Ostaijen deze opvatting geformuleerd hebben, vermelden
Joosten en Vaessens niet. Of ze in overeenstemming is met hun poëtica's is de vraag.
In elk geval verstond Van Ostaijen onder organische poëzie iets anders dan een
natuurlijk tegenwicht voor de kunstmatige orde van de moderne wereld. Het ging
hem eerder om poëzie die door middel van een autonome vorm (hij sprak van
‘aseïteit’) uitdrukking kon geven aan primaire ervaringen. Voor hem was organische
poëzie dichtkunst waarin
gestreefd wordt naar een formele aseïteit, naar een konstruktie uit het
afwegen tegenover elkaar van in zichzelf reeds gave gedeelten, een aseïteit,
die in haar wezen dicht blijft bij de eerste psychiese of voorstellende
ervaring van het gebeuren en in haar uitdrukking door het samenvoegen
van deze omgrensdheden daarnaar streeft dit elementair psychiese
suggestief [...] weer te geven.9
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Maar dat terzijde. Als voorbeeld van het loslaten van de gedachte van een organische
orde halen Joosten en Vaessens de volgens hen ‘programmatische’ vijftiende regel
naar voren van ‘het voor de rest in sonnetvorm gegoten’ gedicht Anja's kast 3 van
Dirk van Bastelaere.
In de klassieke poëzie is het sonnet bij uitstek symbool van de harmonie
en totale orde. Bij Van Bastelaere luidt de gebruikelijke veertiende slotregel
van het sonnet:
Hij is een verstoorder van orde.
Waarna, na een witregel - als ultieme paradox rijmend - een breekijzer
tussen de harmonie wordt gewrikt:
Wat hij al niet doet om geen sonnet te worden.10
Als deze regel al een breekijzer in de harmonie is, dan wordt hij er niet tussen gewrikt,
maar er aan toegevoegd. Maar ook dat terzijde. Joosten en Vaessens vermelden niet
dat de ‘hij’ die de orde verstoort Anja's kast is. Deze kast, is uit het gedicht in zijn
geheel op te maken, past niet in de orde die Anja en de ‘ik’ van het gedicht met elkaar
verbindt: een verhouding van vluchtigheid en onafzijn. Net als Nijhoff verwoordt
Van Bastelaere het vluchtige en onaffe (grotendeels) binnen de affe vorm van het
sonnet. De laatste regel geeft daaraan een onverwachte wending. Maar om dat
postmodern en programmatisch te noemen?
Gaat het Joosten en Vaessens bij dit voorbeeld om een structurele kwestie, het
verstoren van de sonnetvorm, als ze vervolgens hun betoog voortzetten en een tweede
voorbeeld geven uit de reeks Anja's kast, wordt de verstoring in de inhoud van de
tekst gezocht:
Drie gedichten eerder, in ‘Anja en de basviool 2’, zien we dezelfde
constructie van een vijftiende regel. Ook hier is duidelijk dat gewrikt wordt
aan de almacht van de ordenende instantie, in dit geval ‘God’, met opnieuw
een veelzeggend rijmwoord.
Het is een list van God, die Anja
Bij zich wil en dit gedicht kapot.11
Waarom het rijmwoord veelzeggend is, wordt niet uitgelegd. Evenmin waaruit
duidelijk zou blijken, dat aan de almacht van God gewrikt wordt. In de hier geciteerde
regels staat eerder duidelijk, dat het God is die zich van een list bedient en het gedicht
kapot wil maken. In de twee voorgaande regels van het gedicht is te zien wat de list
van God inhoudt:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

262
Dan wiekt haar basviool het nachtraam uit.
De muziek strekt zijn nek als een zwaan.
Het is een list van God, die Anja
Bij zich wil en dit gedicht kapot.

Op vergelijkbare wijze als Joosten en Vaessens gaat J.H. de Roder te werk als hij
het ontbreken van eenheid in de poëzie van Arjen Duinker wil demonstreren. Hij is
er van overtuigd dat het gedicht vooruitzicht van Arjen Duinker niet ‘naar een eenheid
toe te interpreteren’ is.12 Dat kan gelden voor de aaneenrijging van woorden in de
eerste en tweede strofe, maar het gedicht als geheel geeft, ingezet door de titel, toch
duidelijk het perspectief aan waarin deze woorden bij elkaar komen.

vooruitzicht
Enerzijds is de verte een gulle gever
Vogels, liefdes, dromen, illusies,
Nabijheid, zekerheid, schuim, onbekends,
Veren, huiden, bomen, kopjes,
Angsten, trillingen, tijd, grimas,
Gewoontes, hout, fluweel, stenen,
Wind, wolken, echo's, echo's van echo's,
Getallen, grappen, schouders, concurrentie.
Enerzijds schenkt de verte ons
Vruchten, stoelen, tafels, papier,
Armoede, knieën, woede, glinstering,
Koraalrif, ramp, monster, lijn,
Petten, kragen, mouwen, schoenen,
Verdriet, wapens, insecten, passie,
Besluiten, plattegronden, vulkanen,
Diamant, stroming, verhaal, koffie,
Dofheid, verbanden, motoren, adem.
Anderzijds is de verte een alleseter
Die ons opslokt, dat weet iedereen.

Wordt hier niet gezegd dat de verte twee kanten heeft, een die van alles te zien of
verwachten geeft en een andere die ons opslokt? Anders gezegd: gaat het niet om
twee aspecten van een notie als ‘vooruitzicht’, waarbij wat veelbelovend is ook
verslindend kan zijn? Twee kanten, waarbij de ene geïllustreerd wordt door een
willekeurige opsomming (omdat ieder dat voor zichzelf op een andere manier zal
invul-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

263
len), en de typering van de andere kant kan volstaan met de woorden ‘alleseter’ en
‘opslokt’ (omdat iedereen dat weet).

2.
Om modernisme en postmodernisme van elkaar te onderscheiden stellen Joosten en
Vaessens dat het postmoderne gedicht niet naar één herkenbare werkelijkheid verwijst,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Paul van Ostaijens Bezette stad.
Het postmoderne gedicht verwijst niet naar één herkenbare werkelijkheid,
of beter: het vecht het idee aan dat er, uiteindelijk, één diepste referentieel
niveau is. Voor de modernisten lag dat anders, hoe chaotisch hun teksten
zich soms ook voordoen. Van Ostaijens Bezette stad mag een uiterst
complexe tekst zijn, het gedicht verwijst van het eerste tot en met het
laatste woord naar het Antwerpen van de oorlogsjaren. De relatie tussen
de woorden en hun referenten in die werkelijkheid blijft intact.13
Nu zijn de eerste woorden uit Bezette stad ‘OPDRACHT aan Mijnheer Zoënzo’ (een
opdracht aan iemand die met zijn naam veralgemeend wordt), gevolgd door een citaat
uit de bijbel (‘U zal veel worden vergeven’) en luiden de laatste ‘alle dijken breken’,
een uitdrukking die niet direct met Antwerpen te verbinden valt. Veel andere
fragmenten, zoals citaten uit liedjes en films, verwijzen met hun verschillende talen
naar een wereld die de grenzen van Antwerpen overschrijdt. Dat die liedjes en films
voor de Antwerpenaar van die tijd herkenbaar waren, omdat ze in zijn stad te horen
en te zien waren, wil niet zeggen dat daarmee ook naar ‘een diepste referentieel
niveau’ verwezen werd. Herkenbare werkelijkheid en een diepste referentieel niveau
liggen niet vanzelfsprekend in elkaars verlengde. In Bezette stad verhindert de
spanningsverhouding tussen de verschillende fragmenten het herkenbare op één
niveau bij elkaar te brengen.
Als een van de belangrijkste woordvoerders van het eenheidsdenken wordt W.
Bronzwaer naar voren gehaald. Volgens J.H. de Roder gaat het zoeken naar eenheid
samen met een opvatting over poëzie, die niet accepteert dat er een grens is tussen
taal en werkelijkheid en dat het taalteken willekeurig is, en er van uitgaat dat poëzie,
op basis van het principe van iconiciteit, aan die willekeur zou ontsnappen. Illustratief
daarvoor is voor hem het volgende citaat uit Bronzwaers Lessen in lyriek, waarmee
een beschouwing van het vrije vers wordt besloten:
Voor het overige is de dichter in geen enkel opzicht vrij: hij is gebonden
aan de eis dat de vormtaal van zijn gedicht een icoon dient te zijn van de
betekenis die hij wil overdragen, en dat er geen betekenis is die niet door
de vorm van zijn woorden wordt uitgedragen.14
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Volgens De Roder zou Bronzwaer hier beweren, dat er bij de dichter eerst sprake is
van een betekenis (die ‘een iconische uitdrukking van de betekenis zou moeten zijn’),
waarvoor daarna een poëtische vorm wordt gezocht - waarmee het literair platonisme
zou herleven en de lezer zou worden uitgeschakeld.
De betekenis van een gedicht ligt immers iconisch verankerd in het gedicht
en wil de lezer wat beweren dan dient hij slechts te expliciteren hoe het
principe van de iconisering wordt toegepast in het gedicht dat hij onder
handen heeft.15
Volgens hem zou er dan ook voor Bronzwaer een ideale en juiste lezing van een
gedicht bestaan en zou hij het gedicht als een autotelische entiteit zien.
Maar is dat wel de opvatting van Bronzwaer? Allereerst is het de vraag of Bronzwaer
met de woorden ‘dat de vormtaal van zijn gedicht een icoon dient te zijn van de
betekenis die hij wil overdragen’ bedoelt dat er eerst een betekenis is waarvoor
vervolgens een vorm wordt gezocht. Die betekenis kan ook ongearticuleerd zijn en
door middel van de vorm gezocht worden. Kijken we verder dan dit ene citaat,
namelijk daar waar Bronzwaer uitlegt wat hij onder iconiciteit en iconisering verstaat,
dan blijken zijn overwegingen ook die richting uit te gaan. Volgens Bronzwaer zijn
taaltekens ‘in principe [...] niet-iconisch’ en ‘symbolisch’16, maar wordt er in poëtisch
taalgebruik naar gestreefd om aan ‘de willekeur en de opzegbaarheid van de tekens
te ontkomen’.17 Met die opvatting baseert hij zich op Lotman, die in taal een primaire
en een secundaire code onderscheidt. In de primaire code, het dagelijkse taalgebruik,
zijn woorden willekeurig, in de secundaire wordt geprobeerd die willekeurigheid te
doorbreken en betekenissen op te leggen die iconisch zijn. Als voorbeeld geeft
Bronzwaer het woord ‘kunstenaar’. Binnen de primaire code is dit woord
een volledig willekeurig of symbolisch teken, maar op grond van het feit
dat het ook van een secundair systeem deel uitmaakt is het niet willekeurig
meer: het vormkenmerk ‘-aar’ brengt noodzakelijk met zich mee dat een
kunstenaar iemand is die actief kunst bedrijft. Dit aspect van de betekenis
van het woord is niet opzegbaar.18
Daarmee is de secundaire code de code waarin ‘we al dan niet terecht denken dat
woorden eindigend op -aar de betekenis “bedrijver van een handeling” hebben.’19
De gedachte is nu dat de poëtische taal als een secundaire code werkt.
Poëzie is dát taalgebruik waarin wij ernaar streven aan de willekeur of de
opzegbaarheid van de tekens te ontkomen, waarin wij de taal niet meer
willen laten verwijzen naar een werkelijkheid, maar haar gebruiken om
nieuwe betekenissen op te roepen en daardoor nieuwe werkelijkheden tot
stand te brengen20
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Poëtisch taalgebruik zal daarmee volgens Bronzwaer de woorden een iconische
functie opdringen.
Woorden worden in de poëzie tot iconen. Enerzijds verwijzen ze altijd
naar hun conventionele betekenis in de primaire code, anderzijds verwijzen
ze naar een nieuwe betekenis waarnaar ze strikt genomen niet kunnen
verwijzen omdat ze deze nieuwe betekenis zelf zijn in de zin van als icoon
afbeelden.21
In deze formuleringen wordt de lezer nergens buitengesloten en kan er van een gedicht
geen ideale naar eenheid strevende interpretatie zijn. Waar het Bronzwaer om gaat
is het proces van iconisering in poëtisch taalgebruik: het accent dat de secundaire
code aan de primaire oplegt door de woorden een bepaalde vorm te geven. Een vorm
die betekenissen uitsluit en toevoegt. Vervolgens behandelt Bronzwaer een heel boek
aan procédé's die in poëtisch taalgebruik gehanteerd worden om iconiciteit tot stand
te brengen.
Tegenover het denken in termen van eenheid en orde stelt De Roder Foucaults begrip
‘heterotopie’. Heterotopieën, verduidelijkt hij Foucault aanhalend, veroorzaken
verontrusting en doen dat
omdat ze verhinderen dat men kan zeggen ‘dit en dat’, omdat ze
gemeenschappelijke namen stukbreken of door elkaar haspelen, omdat ze
al van te voren de syntaxis ‘stukslaan’, en dan niet alleen die, welke zinnen
construeert, - maar die, minder in het oog lopend, welke woorden en dingen
(naast en tegenover elkaar liggend) tot één geheel laat worden.22
Volgens De Roder nu zou de poëzie van Arjen Duinker als een ‘lyriek van de
heterotopie’ gelezen kunnen worden. Als voorbeeld geeft hij diens gedicht Voor
Charles Simic.

Voor Charles Simic
Hier heb je een varken,
Daar heb je een scharminkel,
En prompt heb je hier Zo gaat dat nu eenmaal Een boek en heb je
Daar een krant.
Laat me even denken.
Laat me nog even denken, alsjeblieft.
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Ziezo, varken en scharminkel
Zijn de straat op gegaan,
Als boek en krant,
Geen van twee bestand
Tegen zware kou.
De man die ze leest
Zal ze willen verkopen
En slagersknecht zijn.
Dit alles is werkelijk
Een rechtstreeks gevolg
Van hier en daar
En op en af
En nu en dan
En wel of niet
En zus en zo
En allerlei.

Volgens De Roder is in dit gedicht ‘geen gemeenschappelijke ruimte denkbaar,
waarin plaats is voor enerzijds het varken, het scharminkel, het boek en de krant en
anderzijds het varken en het scharminkel als boek en krant.’ Maar, stelt hij, bij
Duinker ‘krijgen zij hun plaats niet in het alibi van de taal, maar in het alibi van de
werkelijkheid’.23 Met de omschrijvingen ‘gemeenschappelijke ruimte’ en ‘alibi van
de taal’ verwijst De Roder naar wat Foucault naar aanleiding van een vreemde
opsomming van dieren bij Borges schrijft, namelijk dat er geen gemeenschappelijke
ruimte bestaat waarin die dieren bij elkaar zouden kunnen staan,
behalve in de immateriële stem die de opsomming ervan uitspreekt, en
behalve op de bladzijde waar deze wordt opgeschreven. Waar zouden ze
ooit naast elkaar kunnen komen te staan, tenzij in het alibi van de taal?24
Is voor Borges' opsomming volgens Foucault alleen een gemeenschappelijke ruimte
denkbaar op papier en in het alibi van de taal, in het gedicht van Duinker is die ruimte
volgens De Roder niet denkbaar. De dieren en de dingen krijgen hun plaats dan ook
niet in het alibi van de taal, maar in dat van de werkelijkheid. Daar voegt hij nog aan
toe, dat er dus toch zoiets blijkt te bestaan als ‘een grammatica van de heterotopie’
of ‘een grammatica van “dit en dat”’.25 Dus, waar Foucault het begrip ‘heterotopie’
invoert om het tegenovergestelde van orde en ordening te benoemen, hanteert De
Roder het begrip om de poëzie van Duinker te karakteriseren - ervan uitgaande dat
die poëzie ordening mist -, maar beschrijft hij die vervolgens als een taal waarin de
heterotopie geen alibi krijgt. Hoe kan er dan een ‘grammatica van de heterotopie’
bestaan? Anders gezegd: hoe kan er een grammatica van
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de heterotopie bestaan, die een grammatica van ‘dit en dat’ is? Of, zoals De Roder
het in een volgende zin formuleert: ‘een grammatica die de heterotopie voortbrengt’.26
Het probleem is hier niet alleen dat Foucaults begrip gebruikt wordt voor het
tegenovergestelde van hetgeen waarvoor het bedoeld is, maar ook dat het gedicht
niet geanalyseerd wordt en in plaats daarvan wordt aangenomen, dat wel duidelijk
is wat er staat. Zou Foucaults begrip van toepassing zijn op Duinkers poëzie, dan
moet dat in een analyse van de verstoorde syntaxis van het gedicht tot uitdrukking
kunnen komen. Bronzwaers begrip ‘iconisering’ kan daarbij goed van pas komen,
om zo te laten zien hoe Duinker in dit gedicht een secundaire code op de primaire
probeert te leggen. In het gedicht begint een secundaire code te werken op het moment
dat het varken en het scharminkel als boek en krant de straat op gaan. In hun
gedaanteverandering is de orde gedeeltelijk gehandhaafd, in zoverre dat wat
aanzienlijker is dan het andere dat ook blijft (varken: boek - scharminkel: krant),
maar wordt hij verstoord doordat met het woord ‘als’ slechts een impliciete verbinding
gemaakt wordt tussen oude en nieuwe identiteit. Gaan ze ‘verkleed als’ of ‘in
gedachten als’ boek en krant? Een tweede verstoring van de normale referentiële
functie van taal is, dat niet vermeld wordt waarom het ertoe doet, dat ze geen van
tweeën bestand zijn tegen zware kou. Impliciet wordt zo aangegeven dat ze kwetsbaar
zijn, terwijl nergens uit blijkt wat voor weersomstandigheden er heersen op straat.
Toch is kwetsbaarheid vanaf dat moment een element dat kan meespelen bij het lezen
van de volgende regels. Ook die regels houden zich niet aan wat normaal is. Op zich
is het niet vreemd dat iemand hen leest als boek en krant, maar wel dat niet vermeld
wordt waarom hij hen daarna zal willen verkopen en slagersknecht zal zijn.
Medebepalend in die vreemdheid is het dubbele gebruik van het woord ‘zal’: als
hulpwerkwoord en als werkwoord dat waarschijnlijkheid uitdrukt. In het volgende
wordt die vreemdheid voortgezet met verklaringen die geen verklaringen zijn dubbelop zelfs, doordat in de laatste regel het dualisme (van onder andere ‘hier en
daar’) wordt losgelaten.
Zoals Joosten en Vaessens bij hun bespreking van de vijftiende regel in twee
Anja-gedichten van Van Bastelaere vorm en inhoud met elkaar verwarren, zo
verwisselt Joosten structuur en inhoud bij een van de begrippen die hij introduceert
om de nieuwe poëzie te analyseren. Met als testcasus drie bundels van Peter
Holvoet-Hanssen stelt hij voor een analyse te maken, die gericht is op wat hij
‘betekenislijnen’ noemt. Dit begrip gebruikt hij als synoniem voor ‘motief’ en
‘leidmotief’,27 en hij plaatst het voor zijn analyse op ‘structuurniveau’.28 Op
structuurniveau beweegt deze analyse zich echter nergens, want bij het volgen van
de ‘betekenislijn van de vos’ door de drie bundels doet hij niets anders dan aanwijzen
waar het woord ‘vos’ voorkomt - een louter thematische of inhoudelijke bezigheid.
Het is dan ook de vraag of, zoals Joosten stelt, een analyse op dit niveau ‘nooit tot
één
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centrale gedachte’29 of ‘sluitend verhaal’30 kan komen - nog afgezien van het feit dat
het niet geprobeerd wordt. Als hij vervolgens stelt dat het wel mogelijk is om een
koppeling te maken met een ander niveau, het inhoudelijke, gaat het dus feitelijk om
een schijnkoppeling, en is het vreemd dat wat eerst niet kon nu wel mogelijk is.
Omdat Joosten ervan uitgaat dat in de nieuwe poëzie betekenislijnen niet op één punt
bij elkaar te brengen zijn, bestempelt hij deze poëzie ook als ‘centrifugaal’.
‘Centrifugaal’ staat tegenover ‘centripetaal’, waarbij het eerste volgens Joosten
kenmerkend is voor poëzie die ‘bij de gratie van het ongecentreerde bestaat, die geen
eenheid meer aanneemt of veronderstelt’,31 en het tweede voor poëzie die dat wel
doet. In het onderscheid tussen centripetale en centrifugale poëzie is ‘de scheiding
vast te stellen van het moderne en het post-moderne’.32 Als dat zo is, is het de vraag
of de termen wel zo gelukkig gekozen zijn. Letterlijk betekent centrifugaal
middelpuntvliedend en centripetaal middelpuntzoekend. Wordt bij het eerste van
een kern uitgegaan, bij het tweede wordt er naar toegewerkt.

3.
Wat zowel deze voorbeelden van poëzieanalyse als de theoretische onderbouwing
ervan parten speelt, is een verwarring van het idee dat gedichten geen centrum hebben
met de vraag ten aanzien van eenheid of samenhang. Dat gedichten geen centrum
hebben wil immers niet zeggen dat een lezer niet op zoek kan gaan naar de samenhang
tussen de woorden die de dichter op papier heeft gezet. Waarom zou deze ze anders
bij elkaar zetten? Samenhang moet er dus ook zijn tussen de woorden in de teksten
van dichters als Van Bastelaere en Duinker. Centrumloos, in de zin dat ze niet
geschreven zijn vanuit een centrale gedachte, zijn ook allerlei gedichten van auteurs
als Van Ostaijen. Om op dat punt een scheidslijn te trekken tussen modernisme en
postmodernisme lijkt mij niet zinvol. Wie wil weten wat de dichters van recente
poëzie bezighoudt, zal de samenhang tussen de door hen gekozen woorden moeten
analyseren. Waar het om gaat is de vraag wat de woorden die niet vanuit een kern
verbonden worden met elkaar te maken hebben.
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Kortaf
Erik Kwakkel, Die Dietsche boeke die ons toebehoeren. De kartuizers van
Heme en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio
Brussel (1350-1400).
Leuven 2002. Miscellanea Neerlandica XXVII. ISBN 90-429-1186-7.
Op het eerste blad van een veertiendeeeuws handschrift (Brussel KB 1351-72) is een
voor de medioneerlandistiek belangwekkend boekenlijstje opgetekend. Het opschrift
boven het lijstje luidt Dit sijn die Dietsche boeke die ons toe behoeren; het lijstje
bevat (soms dubbele) titels van onder andere bijbelvertalingen, werken van Ruusbroec
en van Hadewijch. Het handschrift is afkomstig uit Rooklooster (gesticht in 1374)
nabij Brussel. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat het lijstje betrekking
heeft op het volkstalige deel van de Rookloosterbibliotheek van destijds; dat is in
het verleden dan ook altijd gedaan. Gelukkige bijkomstigheid is dat er relatief veel
Middelnederlandse handschriften uit Rooklooster zijn overgeleverd. Een en ander
heeft bij sommige onderzoekers tot een welhaast idyllisch beeld geleid van
Rooklooster als centrum van de Middelnederlandse geestelijke literatuur. Volgens
deze voorstelling zou de opsteller van de boekeninventarisatie de librarius van
Rooklooster zijn, die als kopiist tevens verantwoordelijk was voor een groot deel
van de Middelnederlandse handschriften uit Rooklooster. Deze anonieme librarius
zou bovendien leiding hebben gegeven aan het scriptorium van Rooklooster, waar
door vertaalen kopieeractiviteiten ijverig werd gewerkt aan verspreiding van de
Middelnederlandse geestelijke literatuur. Vertoonde dit aantrekkelijke beeld recentelijk
al enkele haarscheurtjes (zo is vastgesteld dat het boekenlijstje niet is geschreven
door de kopiist van de meeste Rookloosterhandschriften), in het proefschrift van
Erik Kwakkel blijft er hoegenaamd niets van over. Want het was niet in de priorij
Rooklooster, maar in de kartuis van Herne waar zo geestdriftig werd vertaald en
afgeschreven.
In het eerste deel zijn studie neemt Kwakkel de 23 overgeleverde
Middelnederlandse handschriften van Rooklooster uit de veertiende eeuw als
uitgangspunt van zijn onderzoek. Door een nauwgezette observatie van deze
handschriften weet Kwakkel tot de opmerkelijke conclusie te komen dat er in de
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priorij nauwelijks Middelnederlandse handschriften werden afgeschreven. De kopiist
van een belangrijk deel van de handschriften (de Tweede Partie-kopiist, genoemd
naar zijn belangrijkste product: de tweede partie van de Spiegel historiael) is niet
afkomstig uit Rooklooster. In het tweede hoofdstuk gaat Kwakkel op zoek naar de
kopiisten met wie de Tweede Partie-kopiist heeft samengewerkt. Op grond van een
nauwkeurige paleografische analyse moet volgens hem de belangrijkste van die groep
kopiisten, door Kwakkel de Necrologium-kopiist gedoopt, geplaatst worden in de
kartuis te Herne. Het is zeer waarschijnlijk dat het gehele werkverband van acht
kopiisten, inclusief de Tweede Partie-kopiist, actief was binnen het Hernse
kartuizerklooster. Kortom, een groot deel van de Middelnederlandse
Rookloosterhandschriften is afkomstig uit Herne.
Het tweede deel van de studie (hoofdstuk 3 en 4) is gewijd aan de boekproductie
in de kartuis te Herne in de periode 1350-1400. Door de Hernse handschriften in
samenhang te observeren, komt Kwakkel schrijfgewoontes van de kopiistencoöperatie
binnen de kartuis op het spoor. In het vierde hoofdstuk wordt de Hernse boekproductie
in de regio Brussel geplaatst. Kwakkel laat zien dat in Herne niet alleen werd
geschreven ter uitbreiding van het eigen boekenbezit, maar ook, al dan niet tegen
betaling, voor religieuzen, geestelijken, leken en zelfs, naar het zich laat aanzien,
voor boekhandelaren.
Het is buiten kijf dat Kwakkel een indrukwekkende studie heeft geleverd. Op basis
van scherpe observaties van de handschriften en door al even scherpe argumentaties
wordt de voorname priorij Rooklooster als vertaal- en kopieer-centrum ingeruild
voor de kartuis te Herne. Dat is een belangrijk winstpunt. Daarnaast herbergt
Kwakkels boek een schat aan gegevens over de besproken handschriften, over de
schrijfcultuur binnen een kartuizerklooster, over een kopiistenwerkverband en over
de boekcultuur in de regio Brussel in de veertiende eeuw.
Al die rijkdom wordt op kloeke wijze gepresenteerd, waarbij het mij lijkt dat
Kwakkel soms al te stellig zijn paleografische bevindingen deponeert op het bordje
van de lezer, die vaak niet of te weinig beschikt over de benodigde paleografische
intuïtie. De niet-ingewijde moet er maar op vertrouwen dat hij in handen is van een
volleerd vakman, en dat vertrouwen lijkt Kwakkel wel te verdienen. Maar toch. In
het verleden zijn paleografen, en zeker niet de minsten, meer dan eens door zichzelf
of anderen (als Kwakkel) gecorrigeerd; daarom zou soms een enkele nuancering niet
overbodig zijn geweest. Een en ander lijkt een gevolg te zijn van de robuuste vorm
van retorica die Kwakkel hanteert. Als voorbeeld kan gelden de karakterisering van
enkele reacties op een artikel van Persoons uit 1966: ‘Alsof zij opeens was wakker
gekust, stortte de geleerde wereld zich op de tekstencollectie’ (p.16).
Maar ook op een hoger niveau is het betoog niet ontbloot van iets te enthousiaste
retoriek. Kwakkel zegt meer dan eens dat zijn studie zich concentreert op de 23
overgeleverde veertiende-
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eeuwse Middelnederlandse Rooklooster-handschriften. Dat is niet helemaal waar.
Samen met het boekenlijstje vormt dit corpus wel het uitgangspunt van het onderzoek,
maar de focus versmalt zich al heel snel tot de handschriften uit Herne die in
Rooklooster terecht zijn gekomen. En dat zijn in totaal 11 handschriften (waarvan
drie slechts gedeeltelijk) - de overige 12 handschriften verdwijnen uit beeld - al zijn
ze wel in de bijlage beschreven, waarin vreemd genoeg wel alle 23
Rookloosterhandschriften zijn beschreven, maar niet alle overgeleverde handschriften
uit Herne (16 hss.: 13 Mnl. en 3 Lat.). Kwakkels boek gaat dus over nog niet de helft
van de Middelnederlandse handschriften uit Rooklooster, en eigenlijk nauwelijks
over het boekenlijstje waaraan het boek wel haar hoofdtitel dankt. Zowel het lijstje
als de Rookloosterhandschriften hebben denkelijk de aanleiding voor het onderzoek
gevormd, maar uiteindelijk gaat het in het boek om de Hernse kartuizers en hun
handschriften. Achteraf blijkt het boekenlijstje vooral een retorische functie te hebben
gehad in het betoog waarvan de boodschap ‘Niet Rooklooster, maar Herne!’ luidt.
En dat zou misschien nog te billijken zijn, als niet juist de herkomst van het lijstje
dat in het eerste hoofdstuk nog is aangewend om de volkstalige bibliotheek van
Rooklooster te reconstrueren, in de nabeschouwing door Kwakkel ernstig ter discussie
wordt gesteld. Hij neigt sterk naar een toeschrijving aan Herne. Dat levert een
merkwaardige tegenstrijdigheid op met het beginhoofdstuk, want als de
boekeninventaris het Hernse boekenbezit betreft, kan het immers onmogelijk
behulpzaam zijn bij de reconstructie van de Rookloosterbibliotheek.
Het mankement aan nuancering kan ook worden geïllustreerd aan de hand van het
corpus van enkele honderden handschriften van vóór 1400 met Middelnederlands
geestelijk proza, waarop Kwakkel enkele malen zinspeelt. Dit corpus is door hem in
het onderzoek aangewend ten behoeve van het herkennen van kopiistenhanden, maar
de precieze status ervan blijft onduidelijk. Zo'n enorm corpus lijkt het beeld van het
kartuizerklooster als belangrijk productiecentrum van ‘talloze handschriften’ (p. 181,
lees: 13 Middelnederlandse handschriften) enigszins te relativeren. Herne is belangrijk,
dat is wel aangetoond. Maar door Kwakkels woordgebruik (‘vele’, ‘bijzonder veel’,
‘op grote schaal’, ‘talloze’) worden de schrijfactiviteiten binnen de karmis welhaast
dezelfde mythische proporties aangemeten als eerder waren voorbehouden aan
Rooklooster. Dat Herne zo'n uitzonderingspositie inneemt, relateert Kwakkel onder
verwijzing naar secundaire literatuur aan het feit dat de monastieke boekproductie
op z'n retour zou zijn aan het einde van de Middeleeuwen. Of dat werkelijk zo is,
moet nog maar eens worden bewezen met behulp van het genoemde corpus. Het is
niet ondenkbaar dat het scherpe oog van een paleograaf als Kwakkel nog andere
monastieke productiecentra (m.n. kartuizerkloosters?) zou kunnen ontdekken binnen
datzelfde corpus.
Maar dat is toekomstmuziek. Het is
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duidelijk dat Kwakkel zijn talenten als paleograaf, codicoloog en neerlandicus
uitstekend weet te combineren. Zijn studie lijkt te staan als een huis, al is dat ook te
danken aan het overdadige stutwerk. Of het bouwwerk standhoudt, zal de toekomst
wel uitwijzen. Wellicht worden de gaten, mocht men er al gaten in willen schieten,
niet veel groter dan de prikgaatjes in een prachtig handschrift.
Jaap Tigelaar

Ada Geertruide Went-Beets, Jeugd in het Beetsenhuis. Herinneringen van
de jongste dochter van Nicolaas Beets. Bezorgd door Peter van Zonneveld.
Leiden, 2003. [Athenae Batavae] ISBN 90-71398-05-6
Het verleden ligt ver van ons vandaan, maar is ook vlak bij. Het ligt vlakbij, aangezien
ik van bijvoorbeeld Vondel gescheiden door niet meer dan drie mensenlevens. (De
duur van een mensenleven heb ik daarbij op vijfenzeventig jaar gesteld). Maar het
verleden ligt tegelijkertijd ver weg, aangezien de nakomelingen van Vondel in mijn
tijd Vondels achter-achter-achter-achter-kleinkinderen zijn, oftewel diens zesde
nageslacht. Vanwaar dit verschil tussen ‘drie mensenlevens’ en ‘het zesde nageslacht’?
Voor de meeste mensen geldt dat ze eerst kind en vervolgens ouder zijn. Als kind
maakt men slechts de tweede helft van het leven van zijn ouders mee en als ouder
slechts de eerste helft van het leven van zijn kinderen. De levens van ouders en
kinderen sluiten dus in de tijd niet als dominosteentjes op elkaar aan, maar vallen
daarin dakpansgewijs over elkaar. Afhankelijk van hoe men rekent (in dominosteentjes
dan wel in dakpannen) wordt de geschiedenis versneld dan wel vertraagd. Daarom
staat Vondel zowel tamelijk dicht bij ons als mijlenver van ons vandaan.
Zo ligt het ook met Beets en andere literaire grootheden die beroemd werden ‘toen
De gids werd opgericht’. Eerste helft van de negentiende eeuw: dat is lang geleden,
zou je denken. Het aardige van het boekje Jeugd in het Beetsenhuis is nu, dat het de
historische afstand tot Nicolaas Beets sterk verkleint: ik leest in een geschrift van
Beets' kind en het is dit kind dat Beets als het ware in één rechte historische lijn met
mij in verbinding stelt, aangezien het nog leefde toen ik al enige jaren bestond. Bij
deze wonderbaarlijk verkorting van mijn historische afstand tot Beets heeft het toeval
wel een aardig handje geholpen. Om te beginnen is Beets zelf stokoud geworden.
Hij leefde van 1814 tot 1903 en hij overspande dus vrijwel de hele negentiende eeuw.
Verder wil het geval dat hij in 1856 niet alleen weduwnaar werd na een huwelijk dat
zestien jaar duurde (en waaruit negen kinderen werden geboren), maar dat hij
vervolgens drie jaar later de jongste zus van zijn overleden vrouw huwde, van wie
hij ook nog eens zes kinderen kreeg. De jongste van deze tweede serie kinderen, Ada
Geertruide Beets, is de auteur van Jeugd in het Beetsenhuis en zij werd geboren in
1871, dat wil zeggen toen Beets zesenvijftig jaar oud was. Hoewel Ada zijn vijftiende
kind was en zij pas op haar achtentwintigste trouwde, werd Beets zo oud dat hij haar
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derde kind nog heeft gezien. En Ada zelf werd op haar beurt ook weer tamelijk oud,
namelijk vierentachtig jaar, zodat het kon gebeuren dat zij pas in 1944 haar
jeugdherinneringen redigeerde en pas in 1955 overleed. Voor Ada Beets geldt iets
dat maar voor weinig mensen opgaat, namelijk dat tussen het geboortejaar van haar
vader en dat van haar eigen dood maar liefst anderhalve eeuw ligt.
Deze historische toevallige samenloop van omstandigheden die er dus uit bestaat
dat Beets zelf stokoud is geworden, dat hij tot op hoge leeftijd kinderen kreeg, en
dat zijn jongste kind ook weer tamelijk oud is geworden, maakt dat Beets ons
wèrkelijk nog tamelijk nabij is, hoezeer hij tegelijkertijd ook ver van ons verwijderd
moge zijn. Wie Ada Beets' Jeugd in het Beetsenhuis leest, doet dan ook de ervaring
op die Huizinga, meen ik, ‘het historische gevoel’ noemde, de ervaring namelijk dat
je het onbereikbaar geachte verleden ondanks alles toch vrijwel aan kunt raken. Dit
effect wordt in de hand gewerkt doordat de tekstbezorger van dit innemende en
informatieve boekje vanwege het naturel gekozen heeft voor de oorspronkelijke
aantekeningen van Ada Beets, en niet voor de (volgens Van Zonneveld) veel
zoetsappiger versie van haar levensverhaal die ontstond toen zij ‘hulp’ kreeg van
een daartoe aangezochte, met de familie bevriende schrijver.
Het boekje is tamelijk kaal uitgegeven. Het bevat een korte inleiding van de hand
van Van Zonneveld, een stamboom van de familie, veel bijzonder aansprekende,
negentiende-eeuwse foto's en ook drie met kinderlijke hand getekende plattegronden
van het huis en de tuin aan de Boothstraat te Utrecht, waar dominee (en later professor)
Beets vanaf 1854 bijna een halve eeuw zou wonen. Het ontbreken van annotaties is
echter geen bezwaar, het verhoogt slechts ‘het historische gevoel’ dat de lectuur van
de jeugdherinneringen toch al teweegbrengt.
Het aandoenlijke relaas maakt duidelijk, dat het bij Beets thuis ‘recht gezellig’
was. Hoe oubollig de thema's uit de literaire dominocratie ook mogen lijken (God,
Gezin, Vaderland), uit de herinneringen van zijn jongste dochter komt Beets
tevoorschijn als een gelovige, geleerde family man, die de ‘gezelligheids’-deugden
van zijn tijd niet alleen in zijn verzen bewierookte, maar ze ook met warme humor
belichaamde.
Ada toont ons het wel en wee van het negentiende-eeuwse gegoede milieu te
Utrecht vanuit haar vaak kinderlijke perspectief. We vernemen van vakanties,
logeerpartijen, huwelijken, Sinterklaasavondvieringen (met gedichten, uiteraard!),
studentenaubades aan de jarige professor, ontvangsten voor collega-hoogleraren,
diners, kerkbezoek in familieverband, gastpredikaties van vader onder overweldigende
belangstelling, maar ook van familiewrijvingen, typhus, sterfgevallen en zelfs van
een tragische liefdesgeschiedenis (nota bene van Ada zelf).
Beets was niet zomaar iemand, zo laat Ada ons voortdurend blijken. Als dominee,
dichter en burger-vriend onderhield hij bijvoorbeeld bepaald warme banden met
zowel Willem III, Emma als Wilhelmina. Als we lezen
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over de reactie van Wilhelmina op de op muziek gezette feestcantate die Beets had
geschreven ter gelegenheid van haar troonsbestijging in 1898, is het moeilijk te
beseffen dat dan de Beweging van Tachtig alweer ter ziele is, ja dat dan zelfs het
symbolisme in Nederland alweer bijna voorbij is. En wanneer we lezen over het
verdriet van Ada over de dood van haar geliefde papa (1903) en mama (1911), is het
maar moeilijk voor te stellen dat de Eerste Wereldoorlog dan vlak voor de deur staat
en dat de literatuur buiten deze Beets-wereld op het punt staat uit te barsten in
modernisme en avantgarde.
In de geschiedenis vallen niet alleen de levens van ouders en kinderen
dakpansgewijs over elkaar heen. De levens van literaire generaties doen dat blijkbaar
ook.
Wilbert Smulders

Ronald Havenaar, Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik Hermans.
Amsterdam: G.A. van Oorschot 2003. 214 pagina's. Prijs: € 17.50.
‘Hermans is een van de beste schrijvers van Nederland doordat hij een van de beste
schrijvers over Nederland is.’ Met deze duidelijke stelling sluit de historicus Ronald
Havenaar zijn studie af over het Nederland-beeld van Willem Frederik Hermans
(1921-1995). Hermans' ambivalente relatie tot het vaderland kreeg in vele
beschouwingen de nodige aandacht, maar Muizenhol is de eerste publicatie waarin
dit kernthema centraal staat.
Hermans was een Nederlandse schrijver die meende dat de Nederlandse literatuur
weinig voorstelde. Wie in deze lastige positie verkeert, moet ervoor zorgen niet in
de voetangels en klemmen van die onbelangrijkheid te vallen. In het bijzondere
gehalte van zijn eigen schrijverschap zag Hermans daartoe de meest adequate
strategie: ‘als je het idee hebt dat het tot dusver allemaal erg provinciaal is geweest,
dan moet je over je eigen land en je eigen ideeën, alles waar je mee geboren bent en
alles watje aangeleerd is, dan moet je daarover op zo'n manier proberen te schrijven
dat het niet zo provinciaal is - dat is de enige manier om eraan te ontkomen.’ (Vrij
Nederland, 8 maart 1969) In een vijftal thematische hoofdstukken geeft Havenaar
een impressie van de verschillende manieren waarop Hermans schreef over talloos
veel aspecten van Nederland. Die facetten hebben betrekking op de zeden (hoofdstuk
1), de politiek (2), de taal (3), de literatuur (4)en de oorlog (5). Het zesde en laatste
hoofdstuk heet ‘Muizenhol’ en bevat de conclusies ‘over enerzijds de plaats van
Nederland in het literaire universum van Hermans en anderzijds de cultuurhistorische
betekenis van zijn indrukken over Nederland’.
In een korte inleiding noemt Havenaar het tweetal principes dat zijn werkwijze in
hoge mate bepaalt: fictionele en niet-fictionele uitspraken worden als gelijksoortig
beschouwd en de chronologie speelt in de bespreking van de vijf motiefvelden een
ondergeschikte rol. Ik vermoed dat het eerste uitgangspunt voor de meeste neerlandici
even verrassend zal zijn als het tweede voor de
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meeste historici. Hoezeer men ook kan instemmen met het standpunt dat Hermans'
oeuvre de uitdrukking is van persoonlijke problematiek en dat de schrijver zich ook
uitspreekt via zijn personages, voor de lezer is de waarheid van Hermans als
geïnterviewde, criticus, essayist en journalist van fundamenteel andere aard dan de
waarheid die uitgedragen wordt door personages in de wereld van woorden van een
roman of verhaal. En ook al vertonen de visies in de loop der tijd een grote mate van
coherentie en continuïteit, de veranderingen die zich tussen 1945 - het jaar waarin
Hermans zijn eerste artikelen publiceerde - en 1995 in Nederland en bij de auteur
hebben voorgedaan, kunnen toch moeilijk veronachtzaamd worden.
De soms curieuze gevolgen van deze uitgangspunten zijn al in het eerste hoofdstuk
goed zichtbaar. Tot de vaderlandse zeden die Hermans laakt, behoren in de jaren
vijftig normen van burgerlijk fatsoen en keurigheid zoals die werden uitgedragen
door de politieke en religieuze elite. In de jaren zestig gaat Hermans - allengs een
gevestigd auteur - zich juist inzetten voor het soort waarden die hij voordien
attaqueerde. Wanneer maatschappelijke ontwikkelingen er dan toe leiden dat de
manieren informeler en de omgangsvormen losser worden, vervult dat Hermans van
royaal geventileerde weerzin. Deze omslag nu typeert Havenaar als ‘weinig
consistent’, een kwalificatie die weinig recht doet aan de gewijzigde omstandigheden.
Ronduit onjuist lijkt mij de wijze waarop Havenaar de libertijnse seksuele mores van
de jaren zestig illustreert die Hermans' afkeer opriepen. Zonder onderscheid geeft
Havenaar, met onbedoeld humoristisch effect, enige voorbeelden van die gewraakte
‘ranzigheid en misplaatste openhartigheid’, (het citaat is een parafrase van Havenaar):
kranten die op grote schaal advertenties voor ontmoetingscentra van homoseksuelen
plaatsen, bekende personen die publiekelijk getuigen van de zegeningen van de
seksuele bevrijding, hoogleraren die in gezelschap van elkaar en hun echtgenotes
een seksclub bezoeken. Zonder nu een al te grote methodologische rigiditeit aan de
dag te willen leggen, constateer ik dat de symbiose van feit en fictie aldus hilarische
dimensies krijgt. Dat Havenaar bij de laatste aberratie vermeldt dat die afkomstig is
uit de roman Onder professoren, doet daar weinig aan af.
Wie enigszins vertrouwd is met het werk van Hermans zal in de hoofdstukken
over politiek, taal en literatuur vooral een inventarisatie aantreffen van bekende
preoccupaties, obsessies, conflicten en affaires. Hoe vermakelijk en vooral ook
treurigstemmend al die Nederlandse kwesties ook zijn die Hermans vervulden van
woede en walging - bijvoorbeeld de overbevolking, de Weinreb-affaire, het conflict
met de Groningse universiteit, de veroordeling tot persona non grata in Amsterdam,
de gebrekkige beheersing van de moedertaal, het proces naar aanleiding van Ik heb
altijd gelijk -, uiteindelijk stellen deze hoofdstukken toch teleur omdat Havenaar zich
te veel beperkt tot een eenzijdige inventarisatie. Aangezien reflectie en interpretatie
meestal ont-
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breken, stijgt het betoog in dit gedeelte van de studie niet uit boven een platte
aaneenschakeling van veel citaten en parafrases. Zo zullen de implicaties van Hermans'
poëzie-opvatting hun betekenis zonder enige toelichting niet prijsgeven. Havenaar
parafraseert de essentie van Hermans' visie als volgt: ‘Dichterlijke regels moeten
door een origineel woordgebruik beweringen uitdrukken [sic] die nieuw lijken of
zelfs zijn.’ De toevoeging dat Slauerhoff wèl en Van Ostaijen, Nijhoff en Achterberg
niet of nauwelijks aan dit ‘kwaliteitscriterium’ voldoen, maakt voornoemde uitspraak
er alleen maar raadselachtiger op.
Omdat Havenaar nagenoeg uitsluitend het perspectief van zijn protagonist kiest,
valt het gebrek aan distantie eens te meer op. Kanttekeningen, kritische vragen en
tegengeluiden blijven in deze hoofdstukken achterwege. Was Malraux nu werkelijk
een charlatan? Hoe legitiem is de beschuldiging van Mulisch’ imitatiezucht? Treft
Hermans geen enkele blaam in de Groninger kwestie? Is het waar dat de eerste vijftien
jaar van Hermans' schrijverschap in het teken stonden van wrok en verbittering
wegens het uitblijven van erkenning? Ik beperk me tot enkele opmerkingen over de
laatste vraag. Ten onrechte blijft hier onbesproken dat succes voor de jonge Hermans
een verdachte categorie was. Ware of werkelijke literatuur, zo stelt hij in de jaren
veertig en vijftig, is bestemd voor de happy few. En dat beoogde publiek kreeg hij
ook voor zijn tegendraadse surrealistische en psychomachische teksten. Ongetwijfeld
zal Hermans zich hebben kunnen vinden in wat F. Bordewijk in 1948 schreef over
diens debuutroman: ‘Conserve is een boek voor weinigen, doch het bezit de verdienste
iets anders te willen dan het in de kunst gangbare.’ Bordewijk overigens was de enige
levende Nederlandse auteur aan wie Hermans zich verwant voelde. In het licht daarvan
is het jammer dat Havenaar niets zegt over het fundament van hun literaire
congenialiteit: het on-Nederlandse genre van het ‘realisme van de droom’.
Vanaf het moment dat Menno ter Braak in beeld komt, aan het einde van hoofdstuk
4, krijgt Havenaars verhaal gelukkig een wat afstandelijker gehalte. Nu worden wel
vragen gesteld, onder meer de vraag waarom de veelvuldig geuite haat van Hermans
jegens Ter Braak zulke obsessieve proporties aannam. In het vijfde hoofdstuk, over
het thema oorlog, overtuigt Havenaar in zijn verklaring als hij de zelfmoord van
Hermans' enige zus, in de meidagen van 1940, relateert aan de door haar zeer
bewonderde Ter Braak, die nagenoeg tezelfder tijd een eind aan zijn leven liet maken.
En zo geeft Havenaar een voorschot op wat hij in het slothoofdstuk stipuleert: in
Hermans' weinig vrolijke kindertijd en jeugd ligt de bron van de haat en strijd die
zijn schrijverschap zo sterk hebben gedragen.
Het is niet het personage Richard Simmillion in het verhaal ‘Dood en weggeraakt’,
zoals Havenaar beweert, maar Hermans zelf die in de beschouwing ‘Gedachten over
wonen in het buitenland’ uit 1978 expliciet een relatie legt tussen de traumatische
miskenning in zijn jeugd, de haat jegens Nederland
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en literatuur als wraakoefening. ‘Als mijn ouders’, aldus Hermans, ‘wat beweeglijker
waren geweest, zouden de vaderlandse eigenaardigheden die me hinderden, me, wie
weet, niet zo hebben geërgerd en meteen verlamd, zouden ze mogelijk niet naderhand
een onuitputtelijke bron van literaire haat zijn geworden.’ Nederland is voor Hermans
een muizenhol - de metafoor is ontleend aan een uitspraak van de duivel in de roman
Herinneringen van een engelbewaarder - dat moet worden uitgerookt en vertrapt.
Dat Hermans als authentiek bewoner van dat hol daarmee zichzelf treft, is een
onmiskenbaar teken van zelfhaat. In tal van opzichten, zo laat Havenaar zien,
bezondigde Hermans zich aan gedragingen die, aangetroffen bij landgenoten, slechts
zijn afschuw en verzet opriepen. Zo hekelde hij Nederlanders omdat ze een neiging
hebben ‘graag veel bezig te zijn met een auteur die ze au fond minachten’; het citaat
is van Hermans zelf...
Muizenhol is een studie die lijdt aan een zekere oppervlakkigheid en
onevenwichtigheid. Bovendien is de werkwijze gestoeld op twijfelachtige
methodologische principes. Niettemin lukt het Havenaar duidelijk te maken hoe
prominent de rol van het Nederlandbeeld is in Hermans' werk. De paar excursies
over de cultuurhistorische betekenis van Hermans' opvattingen over Nederland zijn
daarentegen te speculatief en te vluchtig voor serieuze conclusies. De stelligheid
waarmee Havenaar, onder verwijzing naar Pim Fortuyn, Hermans' afkeer van valse
profeten profetisch noemt, zou ik niet voor mijn rekening willen nemen in de
wetenschap dat Hermans kort voor zijn dood al dan niet raillerend zei warme
gevoelens te hebben voor de Italiaanse politicus Berlusconi: ‘Zijn haar zit altijd goed.
De man is elegant, hij is altijd met smaak gekleed.’
Hans Anten
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[2003/4]
Religieuze en maatschappelijke factoren bij middeleeuwse
tekst-productie
De Franse en Nederlandse Historiebijbel in de veertiende eeuw
Mikel M. Kors
1. Inleiding
Het esthetisch begrip van ‘literatuur als kunst’ is voor de studie van de
Middelnederlandse letterkunde eerder een hinderpaal dan een hulpmiddel. In de
mediëvistiek is het daarom gebruik om alle geschriften - ambtelijke bescheiden
uitgezonderd - tot de literatuur te rekenen. We hebben in dat geval eerder met teksten
van doen dan met letterkunde in de moderne zin van het woord. In de praktijk wordt
onze lectuur en geschiedschrijving van deze letterkunde wel degelijk door allerlei
(impliciete) esthetische waardeoordelen gestuurd. De onderhavige bijdrage richt zich
puur op teksten en de wijze waarop zij geproduceerd en gerecipieerd werden, in een
poging om de benaderingswijze van Bourdieu ook eens op middeleeuwse literatuur
toe te passen.1
Zo er ooit sprake kan zijn van een ‘autonoom’ literair veld,2 zeker is dat dit in de
zin die Bourdieu eraan gaf op de Middeleeuwen niet toepasbaar is. Uiteraard
reflecteerden auteurs toen reeds over de vraag hoe teksten er uit zouden moeten zien,
en dat gebeurde eveneens ten aanzien van geschriften in de volkstaal. Schrijvers
bouwden voort op de klassieke rhetorica en de opvattingen van Augustinus over
christelijke teksten.3 Maar veel ‘autonomie’ hadden auteurs niet en de ‘individuele’
kunstenaar bestond in de Middeleeuwen eenvoudig niet. Als we kijken naar
tekstproductie en -verspreiding, zijn er wel verschillende actoren in de zin van
Bourdieu te onderscheiden. We kunnen denken aan burgerij en adel die boeken willen
lezen en kopen, vertalers of auteurs die de teksten maken, kopiisten die ze afschrijven,
miniaturisten die de handschriften verluchten, boekbinders die ze inbinden,
boekhandelaren die ze te koop aanbieden.
In deze bijdrage wil ik nagaan wat de invloed van religieuze en maatschappelijke
factoren bij boekproductie is geweest. In de christelijke Middeleeuwen is er geen
domein waarbij geloofsopvattingen geen rol spelen, dus ook niet bij de pro-
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ductie van boeken. De invloed van de wereldlijke macht, die met de religieuze factor
voortdurend interacteert (en niet zelden in belangrijke mate daarmee samenvalt), is
daarbij ook een factor van gewicht. Om een concrete casus te hebben staan hier twee
bijbelvertalingen in proza centraal: de Franstalige Bible histonale van Guyart
Desmoulins en de Middelnederlandse Historiebijbel van 1361 van Petrus Naghel.
Het voordeel is dat we hierdoor kunnen zien wat de verschillen en overeenkomsten
zijn bij de productie van een bepaalde tekst in twee aangrenzende cultuurgebieden.
Aangezien Frankrijk in de veertiende eeuw een zeer sterk centraal gezag had, hebben
we te maken met een aanzienlijk verschil ten opzichte van de Nederlanden, waar het
gezag meer lokaal van aard was en de steden een belangrijke rol vervulden. We
zullen nagaan in hoeverre deze verschillende maatschappelijke constellaties invloed
hebben gehad op de boekproductie.

2. De Historiebijbel in Nederland en Frankrijk
Een Historiebijbel omvat gewoonlijk alleen de historische boeken van de bijbel, wat
wil zeggen dat uitsluitend de historisch verhalende stof wordt opgenomen, zoals de
Pentateuch, de Kronieken en de Evangeliën. De profetische (zoals Jeremia en Jesaja)
en didactische stof (bijvoorbeeld Spreuken en Wijsheid) ontbreekt. Vrijwel alle
Historiebijbels in de volkstaal zijn geïnspireerd op een Latijns voorbeeld, de Historia
scholastica van Petrus Comestor († 1179). De historische boeken zijn hierin ontleend
aan de Latijnse Vulgata, soms in een bewerkte vorm en meestal uitgebreid met glossen
en commentaren. De volkstalige traditie voegt hier later apocriefe en profane verhalen
aan toe.
De Bible histonale is een Franstalige Historiebijbel die werd vervaardigd door
Guyart Desmoulins (*1251-?).4 Guyart was kannunik in de stiftskerk van Aire-surLys in Artesië, ca. dertig kilometer van het huidige Lille gelegen, in de buurt van
Hazebrouck, precies de streek waar toen de Nederlands-Franse taalgrens liep. Hij
werkte tussen juni 1291 en februari 1295 aan zijn vertaling. Een mogelijke
opdrachtgever is de dochter van de hertog van Artesië, Mahaut. Mahaut, later hertogin
van Artesië en Bourgondië, had een zeer belangrijk aandeel in het patronaat van de
Parijse boekproductie in het eerste kwart van de veertiende eeuw. Zeker is dat zij
kopieën liet vervaardigen van de Bible historiale. Er is in ieder geval een vroege link
tussen Mahaut en deze bijbel. In 1316 werd haar kasteel te Asdin geplunderd.
Vervolgens stelde men ter verkrijging van schadevergoeding een inventaris op van
ontvreemde boeken; de volgende vermelding is in dit geval belangrijk: ‘la Bible en
romans laquele madame a recouvree’ (De bijbel in het Frans, die mevrouw heeft
teruggekregen).5 In 1316, twintig jaar na voltooiing van de tekst door Desmoulins,
was een afschrift ervan in het bezit van Mahaut. In 1328 bestelde Mahaut bij de
Parijse boekhandelaar Thomas de Maubeuge nog eens een kostbaar handschrift van
de Bible histonale, wat de ‘band’ van de familie met deze ver-
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taling laat zien.6 Hertogin Mahaut was via de huwelijken van haar dochters direct
gelieerd aan de Franse kroon en behoorde daarmee tot de hoogste Franse adel. Een
andere optie is, dat haar vader Robert II (overl. 1302) - een bekend mecenas van
boeken, dichters en minstrelen - de opdracht tot de vertaling gaf.7
De Middelnederlandse Historiebijbel ontstond enige tijd later. De vertaling werd
vervaardigd door een kartuizer uit Herne, in de buurt van Brussel, die waarschijnlijk
met Petrus Naghel (?-†1395) geïdentificeerd kan worden.8 Petrus Naghel was vóór
1344 priester in het Vlaamse Aalst voordat hij rond genoemd jaar bij de kartuizers
intrad, waar hij een halve eeuw leefde en werkte. In 1357 debuteerde Naghel met de
vertaling van de Legenda aurea van Jacob van Voragine, toentertijd zeker het meest
gebruikte en gelezen boek met heiligenlegenden. Zijn volgend project was de
Historiebijbel, waarvan hij het eerste deel in januari 1360, het tweede ruim een jaar
later voltooide.9 Hij verrichte dit vertaalwerk in opdracht van Jan Taye, die tot het
stadspatriciaat van Brussel behoorde. Naast de Historiebijbel vertaalde Petrus Naghel
voor dezelfde opdrachtgever nog diverse andere bijbelboeken, een project waarmee
hij tot diep in de jaren tachtig van de veertiende eeuw bezig was.

3. Boekproductie in de late Middeleeuwen
Het beeld dat men zich van het kopiëren van boeken maakt (en dat geldt zelfs voor
veel mediëvisten), is over het algemeen weinig realistisch. De bekende oude
schoolplaat van Isings toont monniken die in de gewijde sfeer van een scriptorium
bezig zijn op perkament teksten over te schrijven.

Figuur 1: J.H. Isings, In een middeleeuws klooster

In sommige kloosters waren dergelijke scriptoria zeker aanwezig, maar in de
veertiende eeuw bestaat er eveneens een grote boekproductie buiten de kloosters. En
die voltrok zich heel wat minder spectaculair. Onder specialisten was al langere tijd
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bekend dat er in de steden waarschijnlijk helemaal geen grote commerciële
schrijf-ateliers waren.10 Onlangs hebben Rouse en Rouse een omvangrijk en
belangwekkend onderzoek gepubliceerd over de middeleeuwse boekproductie in
Parijs.11 Uitvoering van de Parijse handschriften en hun enorme oplagen deden de
geleerden in het verleden vermoeden dat hier uitgebreide ateliers achter moesten
zitten, maar deze studie laat zien dat er zelfs in dit geval alleen sprake is geweest van
samenwerkende individuen op projectbasis, waarbij de boekhandelaar de rol van
tussenpersoon en coördinator van de werkzaamheden vervulde.12 Hij (kennelijk waren
slechts weinig vrouwen in dit métier aan te treffen) beheerste meestal ook een van
de voor boekproductie benodigde vaardigheden (kopiëren, illumineren, etc.).13 Grote
ateliers hadden ze zeker niet tot hun beschikking, eerder kleine kamertjes waarin ze
hun ambacht uitvoerden, net zoals timmerlieden en wevers dat deden.
Over de boekproductie in de Lage Landen bestaat geen vergelijkbare studie, in
ieder geval niet waar het de periode vóór 1400 betreft. Het tamelijk rijke
archiefmateriaal waarover Rouse en Rouse konden beschikken ontbreekt hier óf is
nog niet goed genoeg bestudeerd om gelijkaardige conclusies te trekken. In de eerste
helft van de veertiende eeuw lag het centrum van de boekproductie vrijwel geheel
in de Zuidelijke Nederlanden, met name in het zuidwesten.14 De economische macht
en culturele betekenis van het Noorden begint pas tegen het einde van de veertiende
eeuw duidelijk vorm te krijgen. Centra als Brugge en Antwerpen, toentertijd
belangrijke economische machten, kenden een omvangrijke boekproductie en de
schaarse gegevens die er zijn laten zien dat er in gelijkaardige werkverbanden als in
Parijs handschriften werden vervaardigd. Van sommige Franstalige handschriften
wordt zelfs vermoed dat ze in Brugge zijn gemaakt, wat duidelijk laat zien dat de
invloed van Parijs enorm moet zijn geweest op de uitvoering van handschriften. Ik
kom daar nog op terug.15

4. De productie van de Historiebijbel in Frankrijk
De productie van een Historiebijbel bracht enorme kosten met zich mee. De
mogelijkheid voor ‘gewone’ burgers om dit soort teksten te bezitten was gering. In
de veertiende eeuw worden boeken nog op kostbaar perkament geschreven. Papier
was vanaf 1370 wel beschikbaar, maar werd nog nauwelijks gebruikt. Bovendien
schreven particulierenen hoogst zelden zelf af - in de vijftiende eeuw is dat meer en
meer wel het geval -, maar was het kopieerwerk nog in handen van beroepsschrijvers.
Een Historiebijbel was vrijwel altijd in twee delen en meestal geïllustreerd met zo'n
150 afbeeldingen.16 Behalve de boekhandelaar die het project coördineerde, waren
er kopiisten, illuminatoren en boekbinders bij betrokken. Verder moest de tekst
beschikbaar zijn en diende er perkament aangekocht te worden bij perkamentmakers.
Duidelijk is dat alleen de kapitaalkrachtige elite zich een dergelijk boek kon
permitteren, en in Frankrijk gaat het daarbij in eerste
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instantie om de hoogste adel. De boekhandelaars hadden bij de marketing een
spilfunctie. Reeds in de eerste decade zetten zij zich actief in voor de verspreiding
van volkstalige literatuur, met name van de Bible historiale en de Legenda aurea,
een verzameling heiligenlevens.17 Hun rol daarin kan moeilijk overschat worden.
Interessant is niet alleen deze commerciële instelling, die niet principieel verschilt
van die van een moderne uitgever, maar ook het feit dat de aanschaf van een dergelijk
boek een aankoop met een hoge symbolische waarde was.18 Door de kostbare
uitvoering liet men zien hoe groot de eigen rijkdom was. Het laten vervaardigen van
geestelijke teksten in de volkstaal, en in het bijzonder de bijbel, betekende bovendien
een machtsclaim, zij het op intellectueel niveau: niet langer bleven dergelijke werken
voorbehouden aan de geleerde latinitas-traditie en de studie ervan bleef niet meer
beperkt tot de intellectuele elite die voordien veelal uit geestelijken bestond. Deze
emancipatie van de leek tot lezer van geestelijke teksten zal tot aan de reformatie
een schrikbeeld van kerkelijke autoriteiten blijven. Het ging hier dus om een speciaal
soort salontafelboeken, die opengeslagen op pagina's met illustraties, de macht,
rijkdom én intellectuele ambities en claims van de bezitter moesten tonen. Het werd
dan al gauw een must een dergelijk handschrift te bezitten. Tot en met de veertiende
eeuw laat de overlevering in Noord-Frankrijk van Guyart Desmoulins' Bible historiale
zich als volgt samenvatten:19

Figuur 2: productie van de Bible historiale in de veertiende eeuw

Het gaat hier om in totaal dertig (nagenoeg) volledige handschriften; fragmenten
en excerpten zijn niet meegerekend. Bij het jaartal 1350 zijn vier handschriften
geplaatst, omdat die niet preciezer gedateerd kunnen worden dan ‘eerste helft
veertiende eeuw’. Bij het jaartal 1400 zijn vier handschriften gezet die in elk geval
in de ‘tweede helft veertiende eeuw’ thuishoren. Niet opgenomen zijn dertien
handschriften die geen preciezere datering hebben dan ‘veertiende eeuw’. De tabel
toont een redelijk gelijkmatige spreiding in de tijd, met een piek aan het eind van de
veertiende eeuw. Voor een voorbeeld van een Parijs handschrift uit de eerste helft
van de veertiende eeuw zie men figuur 3.
De zelf gestimuleerde en gecreëerde vraag naar de Bible historiale dwong de
Parijse boekhandelaren ertoe te streven naar kwantiteit en snelheid van levering; wie
wilde tenslotte lang op zijn boek wachten?20 Vooral hieruit is te verklaren dat er vaak
meerdere kopiisten tegelijk aan het werk werden gezet en soms zelfs verscheidene
miniaturisten. Het gevolg was wel dat de kwaliteit van met name de illustraties nogal
eens te wensen overlaat. Zo komt het meer dan eens voor dat niet bij de tekst passende
illustraties werden geplaatst of plaatjes eindeloos gerecycled werden in hetzelfde
boek - maar kennelijk hadden de kopers daar geen probleem
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mee.21 Topkwaliteit kon zeker geleverd worden, maar die was voorbehouden aan de
Latijnstalige literatuur en daarmee aan de echte kenners, voor wie de samenhang en
kwaliteit van tekst en illustratie kennelijk wel van belang was. De volkstalige literatuur
had nu eenmaal een ‘lagere’ status, die zich ook in het eindproduct uit.22

Figuur 3: Bible historiale, miniatuur bij het boek Daniel. Parijs, ca. 1320-1340 (Den Haag, K.B., 71
A 23, f. 229v)

Waar het bezit van een Historiebijbel de hoge adel zoveel status verschafte, kon
het niet uitblijven dat op den duur ook de lagere adel en ten slotte ook de (zeer rijke)
burgerij zich een dergelijk werk wilde aanschaffen.23 Dat verklaart mede de vrij
constante productie gedurende de veertiende eeuw en de ‘achteruitgang’ in kwaliteit.

5. De productie van de Historiebijbel in de Nederlanden
Zoals gezegd, voltrok de productie van Middelnederlandse handschriften zich
gedurende de veertiende eeuw voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden. Van de
Historiebijbel van 1361 is, afgezien van een paar fragmenten, nauwelijks
veertiende-eeuws materiaal overgeleverd; hierover dadelijk meer. Dit biedt dus
weinig vergelijkingsmateriaal met de Franse traditie. Er bestond echter in de
veertiende eeuw nog een andere Nederlandstalige Historiebijbel, zij het dat deze op
rijm was. Het gaat hier om de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, die dit werk in
1272 voltooide. In opdracht van wie hij dit werk vervaardigde, is onbekend. Daar
het een rijmtekst betreft, is die natuurlijk niet zonder meer vergelijkbaar met de
franstalige prozaversie, maar de Rijmbijbel levert ons in elk geval interessante
gegevens over boekproductie van bijbelteksten. Tot het jaar 1400 zijn 10 volledige
handschriften
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bekend (fragmenten en excerpten wederom niet meegerekend). De gegevens laten
zich als volgt samenvatten:24

Figuur 4: productie van Rijmbijbel-handschriften in de veertiende eeuw

Het oudste complete handschrift stamt uit het einde van de dertiende eeuw en werd
vermoedelijk te Brugge vervaardigd. Er zijn slechts zeer weinig handschriften met
literaire teksten uit de Nederlanden bekend die tot de dertiende eeuw gerekend kunnen
worden en dit is zelfs een van de twee volledig bewaarde codices uit deze periode!25
Het andere handschrift komt eveneens uit Brugge en bevat opnieuw een werk van
Maerlant, Der natueren bloeme. Voor de rest bezitten we uit de dertiende eeuw alleen
een onvolledig handschrift (Sente Lutgart, vermoedelijk afkomstig uit Gent), alsmede
een flink aantal fragmentarisch overgeleverde codices, waarvan soms niet meer dan
een smal strookje perkament overbleef. Na 1300 blijft het zwaartepunt van de
productie in de Zuidelijke Nederlanden liggen. Aangezien 9 van de 10 handschriften
geïllustreerd zijn, is het mogelijk ze kunsthistorisch te localiseren.26 Uit onderzoek
blijkt dat de handschriften die voor 1350 zijn ontstaan, zeer sterke overeenkomsten
vertonen met de te Parijs geproduceerde bijbels. Dit geldt zelfs voor de enige twee
handschriften die in de Noordelijke Nederlanden zijn geproduceerd. Pas rond 1400
is er één handschrift aan te wijzen dat aan het begin staat van een Noord-Nederlandse
traditie van boekverluchting. De zeer rijke uitvoering van de Rijmbijbel-handschriften
doet vermoeden dat ze voor de adel werden vervaardigd.27

Figuur 5: Rijmbijbel, initiaal aan het begin van de proloog tot het Nieuwe Testament, Zuidelijke
Nederlanden, ca. 1300-1310 (Den Haag, K.B, 76 E 16, f. 71r)
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We kunnen dus vaststellen dat in de (zuidelijke) Lage Landen in de eerste helft van
de veertiende eeuw hetzelfde potentieel als in Parijs aanwezig was voor het
vervaardigen van prachthandschriften in de volkstaal, en dat de centra van
boekproductie waarschijnlijk in Gent en Brugge moeten worden gezocht. De
boekhandelaren hadden vermoedelijk hetzelfde soort publiek: de hoge adel. In het
Franse taalgebied is het een bekend en al eerder genoemd fenomeen dat deze
handschriften ook bij de lagere adel en hogere burgerij in trek kwamen. Een dergelijk
publiek lijkt bediend te zijn geworden door degene die waarschijnlijk de Historiebijbel
van 1361 vervaardigde, Petrus Naghel. Voor zover wij kunnen nagaan werkte hij in
opdracht van voornamelijk Brusselse burgers, die behoorden tot het stedelijk
patriciaat; lagere adel kortom.
Petrus Naghel begon zijn carrière met de vertaling van de Legenda aurea van
Jacob van Voragine, die hij in 1357 voltooide. Samen met de Bible historiale was
in Frankrijk de vertaling van de Legenda aurea een van de commerciële
succesnummers, zoals we hebben gezien. Het lijkt er dus enigszins op dat de productie
van deze Franstalige handschriften de begeerte had gewekt bij Nederlandstaligen,
want in 1361 voltooit Naghel de Historiebijbel, op verzoek van de Brusselse patriciër
Jan Taye. Of hij de Legenda aurea-vertaling eveneens voor een particulier maakte
is niet zeker, maar het is wel opvallend dat er door een zekere Naghel een schenking
werd gedaan van een Latijns Legenda aurea-handschrift, wat een mogelijke beloning
voor vertaalactiviteiten kan zijn geweest.28
Op het eerste oog lijkt het opmerkelijk dat een lid van de kartuizerorde op verzoek
een vertaling maakt voor een burger in Brussel. Anderzijds is het natuurlijk zo dat
nieuwe kloosterlingen niet in een klooster worden geboren, maar in gewone gezinnen:
veel families onderhielden dan ook nauwe betrekkingen met religieuze instellingen,
vooral door het doen van schenkingen, die zo indirect hun familieleden ten goede
kwamen. Zo bestond er een heel netwerk van Brusselse financiers die aantoonbaar
het klooster te Herne ondersteunden; de familie van Jan Taye hoorde daar ook bij.29
Niet zelden liet men boeken vervaardigen voor familieleden die in het klooster zaten.
Lodewijc Thonijs bijvoorbeeld liet voor zijn zuster Maria de Regel van Benedictus
vertalen door Petrus Naghel.30 Daar stond tegenover dat Lodewijc een groot weldoener
was van het klooster te Herne. In deze gevallen kan het klooster dus als een
productiecentrum worden gezien. Of de handschriften vervolgens door
beroepskopiisten werden vervaardigd of in het klooster zelf, is een open vraag, want
harde bewijzen daarvoor ontbreken vooralsnog. Al lijkt het eerste afschrift van de
Regel van Benedictus in Herne zelf tot stand te zijn gekomen, een bijzonder mooi
exemplaar is dat niet, waarschijnlijk was het een echt gebruiksboek voor in het
klooster, dat een betrouwbare tekst moest bieden maar niet mooi uitgevoerd hoefde
te zijn.31 De situatie in Parijs liet zien dat het niet ongewoon was dat een vertaler een
kopie van zijn tekst maakte, waarna er voor de opdrachtgever een mooi
dedicatie-exemplaar van werd gemaakt.32
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Veel succes lijkt de Historiebijbel van 1361 in eerste instantie niet te hebben gehad.
Ongetwijfeld zal Jan Taye een mooi exemplaar hebben ontvangen, en het is zeker
dat Naghel rekening hield met een verdere verspreiding, getuige zijn vrij precieze
aanwijzingen voor kopiisten die we in de diverse prologen tot de bijbelboeken
aantreffen. Toch zijn uit de veertiende eeuw maar twee fragmenten overgeleverd die
deel kunnen hebben uitgemaakt van een handschrift met (een versie) van de
Historiebijbel van 1361.33 Eén fragment hoort thuis in het derde kwart van de
veertiende eeuw en moet in Holland worden gelocaliseerd. Het andere stamt uit de
oostelijke helft van Nederland, mogelijk zelfs uit het overgangsgebied naar Westfalen.
Er zijn geen indicaties dat er ooit heel veel meer is geweest. We beschikken slechts
over gegevens van twee Gentse burgers die waarschijnlijk Naghels Bijbelvertaling,
of in ieder geval een gedeelte daarvan, in bezit hadden. De eerste is Meester Symoen
Eylaers, waarschijnlijk een chirurgijn, die in een akte van van 5 juli 1376 j deel van
der Biblen aan zijn zoon Reinkine naliet (zijn overige boeken waren allemaal in het
Middelnederlands, dus er is geen reden te vermoeden dat het om een Latijnse bijbel
gaat). De tweede is Jan Wasselins, overleden in 1388, die een Bibele in vlaemsche
bezat.34 Een schrale oogst indien men bedenkt dat De Pauw voor het Gentse materiaal
zo'n veertigduizend akten heeft bestudeerd. Dit beeld van een geringe verspreiding
wordt bevestigd door de tot nu toe verschenen delen van het Corpus catalogorum
Belgii, waarin alle bibliotheekcatalogi en andere indicaties van middeleeuws
boekenbezit (b.v. testamenten) zijn opgenomen. Het betreft hier het materiaal uit de
provincies West-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen, de gewesten waar de
Historiebijbel van 1361 zijn eerste verspreiding moet hebben gehad.35
Het feit dat we over slechts twee fragmenten beschikken, geeft nog een heel andere
indicatie, namelijk dat het waarschijnlijk om betrekkelijk eenvoudig uitgevoerde
handschriften zal zijn gegaan. Handschriften met miniaturen werden immers zelden
zonder meer weggegooid of gerecycled, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de
veertiende-eeuwse overlevering van Maerlants Rijmbijbel, waarvan bovendien nog
tal van fragmenten bewaard bleven. De beide schamele restanten van de Historiebijbel
van 1361 laten geen schrift van een hoog niveau zien. Eén was zo klein geschreven
dat het alleen voor privé-lectuur kon dienen, het ander is in een vrij grof maar duidelijk
schrift, zodat het geschikt was voor groepslectuur of voorlezing in een
kloostergemeenschap. De burgers die in het bezit kwamen van de Historiebijbel van
1361 hadden blijkbaar uiteindelijk niet de nodige middelen om zich een een rijk
geïllustreerd handschrift aan te schaffen. Naast de status die ook een sober handschrift
met zich meebracht, zal het de bezitters toch meer nog dan de eigenaars van kostbare
codices om de teksten zelf zijn gegaan. Een aanwijzing daarvoor vormt het feit dat
Jan Taye later door Petrus Naghel nog veel meer bijbelboeken liet vertalen, waardoor
een van de meest complete bijbelvertalingen uit de Europese Middeleeuwen ontstond.
Juist die fixatie op de bijbeltekst kan weleens een verklaring vormen voor het
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relatief geringe succes dat de Historiebijbel van 1361 tot het jaar 1400 had. Al was
het lezen van de bijbel door leken van kerkelijke zijde nooit verboden, het hangt er
altijd maar van af welke leken dat doen. De Franse adel stond in dezen vrijwel buiten
schot: de Franse koning bepaalde zelf in belangrijke mate wie paus werd en op het
moment dat hem de keuze onwelgevallig was, liet hij zijn kandidaat gewoon hof
houden te Avignon, een feit dat bekend staat als het Westers schisma (1378-1417).
De invloed van de clerus bleef daardoor beperkt, vooral omdat vele leden van de
hoge Franse adel bisschop of kardinaal waren. De greep van de adel op het episcopaat
kan men dan ook moeilijk overschatten. De adel in de Zuidelijke Nederlanden kon
zich eveneens het nodige permitteren, zowel inhoudelijk als financieel, getuige de
hierboven behandelde, aanzienlijke productie van kostbaar uitgevoerde
Rijmbijbel-handschriften.
Waarom de lagere adel en de burgerij in de Zuidelijke Nederlanden dan toch op
de een of andere manier gehinderd werden deze teksten te lezen, is een kwestie die
nadere aandacht verdient. De Bijbelvertaler van 1360 beklaagt zich in zijn prologen
herhaaldelijk over het feit dat de clerus absoluut niet wil dat leken de heilige schrift
lezen en dat zij zijn vertaling met vijandigheid tegemoet zal treden. Hij moet geweten
hebben dat dit niet helemaal waar was, want hij kende Maerlants Rijmbijbel en
gebruikte die bij zijn vertaling. Hij zal dus eerder bepaalde leken op het oog hebben
gehad, mensen die niet zo'n hoge maatschappelijke status hebben gehad, dat ze zich
zomaar aan de mening van de clerus konden onttrekken. Jan Taye uit Brussel, van
lage adel en schepen van de stad behoorde kennelijk tot die categorie.
Een bijzondere rol in het religieuze klimaat van de tweede helft van de veertiende
eeuw spelen de diverse ketterse groeperingen die met grote heftigheid de kop
opsteken. Dit is vooral het geval in de streken ten oosten van onze huidige
landsgrenzen. Van de zijde van de kerkelijke overheid werden tal van decreten
uitgevaardigd die een scherpe vervolging van ketters en hun geschriften beogen.
Toen die effectief bleken, vluchtten de ketters naar de Nederlanden. Daarop vaardigde
Keizer Karel IV op 17 juni 1369 een decreet uit, waarin hij de inquisitie opdraagt
ketterse geschriften actief op te sporen en te vernietigen. In deze tekst valt op dat
ook boeken in de volkstaal die de bijbel tot onderwerp hebben tot de verdachte
literatuur worden gerekend ‘zodat leken van de beide geslachten niet door een
verkeerd begrip tot ketterij en dwalingen geraken’.36 Dit betekent dus dat deze
geschriften weliswaar op zich niet ketters hoeven te zijn, maar dat hun uitwerking
op het geloof gevaarlijk wordt geacht. Nu bevat, zoals eerder opgemerkt, een
Historiebijbel niet alleen bijbeltekst, maar ook tal van commentaren die met dit
decreet in de hand gemakkelijk als verdacht kunnen worden gezien. Weliswaar had
de oekaze niet direct betrekking op Brabant, waar deze bijbelvertaling ontstond, maar
enkele jaren later, in 1373, vroeg Karel IV aan zijn leenheren, waaronder dit keer de
hertog van Brabant, om actieve steun aan de pauselijke inquisiteur.37 Het
verslechterend klimaat laat zich ook afleiden uit de prologen tot bijbel-
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boeken die Petrus Naghel later vertaalde. In zijn prologen tot de Historiebijbel van
1361 spreekt hij nog slechts de vrees uit dat zijn vertaling weerstand bij de clerus
zal ontmoeten, maar bij zijn latere overzetting van Ecclesiastes heet het:
Mer nochtan weten wi, want het is ons nu kenlec datter vele selen sijn die
dit werc meer selen achterspreken overmits hatie dan van doechden prisen
(...) [Nochtans weten wij, want het is ons nu duidelijk geworden, dat er
veel meer mensen zullen zijn die deze vertaling zullen belasteren uit nijd
dan haar om haar deugden prijzen].38
Uit de formulering ‘het is ons nu duidelijk geworden’ blijkt dat het werk van Petrus
Naghel actieve weerstand heeft ondervonden. Als we de overgeleverde handschriften
van zowel Rijmbijbel als de Historiebijbel van 1361 bekijken, valt op dat uit de
tweede helft van de veertiende eeuw slechts vijf handschriften bekend zijn - een
duidelijke indicatie dat de verspreiding van dit soort teksten stokte.
Later in de veertiende eeuw werd in de Noordelijke Nederlanden bijbellectuur
door leken bepaald niet aangemoedigd. Rond 1390 schreef Gerard Zerbolt van
Zutphen zijn traktaat De libris teutonicalibus (‘Over boeken in de volkstaal’), waarin
hij uiteenzet welke religieuze literatuur leken mogen lezen.39 Hij gaat daarbij uitgebreid
in op de op de vraag of het legitiem is dat leken de Schrift lezen. Daarbij blijkt dat
hij een sterk restrictieve opvatting heeft: alleen de Evangeliën en de Handelingen
der Apostelen zijn veilig om te lezen. Het traktaat toont verschillende zaken. Uit de
vraag naar de legitimiteit blijkt zowel de wil van leken om de bijbel in de volkstaal
te lezen als een zekere noodzaak om die tegen eventuele kritiek te verdedigen. Het
standpunt dat de auteur zelf inneemt laat eerder een grote terughoudendheid zien dan
veel enthousiasme; een dergelijk traktaat kan in ieder geval bezwaarlijk de productie
van bijbelhandschriften hebben gestimuleerd. De feitelijke overlevering bevestigt
dat beeld volkomen.40
Rond 1430 begint er in de Nederlanden een grote productie van veelal fraai
geïllumineerde handschriften op gang te komen.41 Het is natuurlijk, gezien de harde
feiten uit de veertiende eeuw, verleidelijk een verband te zien met het feit dat de
Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden dan onder Bourgondisch bestuur zijn
gekomen - en waren niet juist de Bourgondiërs de grote mecenassen van de
fabelachtige opbloei van de miniatuurkunst?42 Verder onderzoek naar de productie
en verspreiding van de vijftiende-eeuwse bijbel zal dat moeten uitwijzen.

6. Conclusies
Het voorgaande heeft duidelijk gemaakt dat de Franse Historiebijbel gedurende de
hele veertiende eeuw een publiek heeft gevonden. De belangstelling ging uit van de
hoogste Franse adel en enige belemmeringen bij de productie lijken er niet te zijn
geweest. In de Zuidelijke Nederlanden is eerder het omgekeerde het geval
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geweest. Zowel de Historiebijbel van 1361 als Maerlants Rijmbijbel uit 1272 werden
in de tweede helft van de veertiende eeuw slechts spaarzaam gekopieerd,
waarschijnlijk vanwege het feit dat de clerus niet wilde dat leken dergelijke lectuur
tot zich konden nemen én vanwege het feit dat het lezen van geestelijke werken door
de inquisitie ontmoedigd werd. Daar komt nog eens bij dat er een duidelijke
Noord-Zuid-tegenstelling is vast te stellen. De handschriftenproductie had de
Zuidelijke Nederlanden als zwaartepunt, omdat hier steden als Gent, Brugge en
Antwerpen een koopkrachtig en ambitieus publiek hadden, dat zijn status ook met
boeken wilde verhogen. Oriëntatie op en beïnvloeding door de koopkrachtige Franse
adel is daarbij zeker een factor van belang geweest. Het Noorden daarentegen liep
economisch en cultureel achter en er valt dan ook nauwelijks enige zelfstandige
productie van belang te ontdekken.
In de Zuidelijke Nederlanden en Parijs is hetzelfde potentieel aan vaklieden
voorhanden om boeken van een hoog niveau te vervaardigen. Een kapitaalkrachtige
clientèle was eveneens aanwezig. Waar de omstandigheden goed vergelijkbaar waren,
moeten de verschillen in productie en verspreiding van Historiebijbels verklaard
worden uit maatschappelijke en religieuze factoren.
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Eindnoten:
1 Bourdieu 1992.
2 Men zie Moser 2001, 201, vgl. ook 15-8.
3 Zie hierover b.v. Haug 1992, inz. 1-24. Ook in Haug 1997 wordt nader ingegaan op
literatuurtheorie en individualiteitsbegrip in de Duitse middeleeuwse letterkunde.
4 Zie hierover. Potz McGerr 1983.
5 Richard 1886, inz. 237.
6 Rouse & Rouse 2000, p. 183.
7 Robert II en Mahaut lijken in ieder geval serieuzer te nemen kandidaten als opdrachtgever dan
een (onbekende) geestelijke (een hypothese van Potz McGerr 1983, 221-2).
8 Tot voor kort was hij bekend als ‘Bijbelvertaler van 1360’ (vgl. Kors 2000.) Sindsdien is er
evidentie dat hij wellicht te identificeren is met Petrus Naghel; zie Kors 2003b
9 Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in korte tijd zoveel vertaald heeft. Het zal eerder zijn gegaan
om het voltooien van de netversie van zijn vertaling.
10 Zie het overzichtsartikel Klein 1995.
11 Rouse & Rouse 2000.
12 Rouse & Rouse 2000, I, 237.
13 Idem.
14 Daarbij rekenen we het zuidelijk deel van Holland mee.
15 Deze paragraaf steunt in belangrijke mate op Klein 1995, 2-3, 14-5. - Voor boekproductie in
en rond Brussel in de tweede helft van de veertiende eeuw zie men Kwakkel 2002.
16 Rouse & Rouse 2000, I, p. 253.
17 Vgl. idem, 14.
18 Idem, 29: ‘Such books were often symbolic purchases, to judge from the pristine state of many
that survive’ (hun observatie betreft de dertiende eeuw, maar geldt zeker ook voor de veertiende).
19 Deze gegevens zijn ontleend aan Bogaert 1991, 33.
20 Over dit fenomeen Rouse & Rouse 2000, I, p. 231
21 Voorbeelden hiervan te over in Rouse & Rouse 2000, maar zie met name I, p. 235-60.
22 Aldus idem, 259-60.
23 Zie Potz McGerr 1983, 223.
24 De gegevens die de basis vormen voor deze grafiek, zijn ontleend aan Van Dael 1991, alsmede
het handschriftenoverzicht in de bundel op p. 145.
25 Het dertiende-eeuws materiaal - zowel letterkundige als ambtelijke teksten - is volledig
uitgegeven in het zogeheten Corpus Gysseling. Zie over de opkomst van het dertiende-eeuwse
handschrift Kienhorst 1999.
26 Alle volgende gegevens zijn ontleend aan P. van Dael 1991.
27 Het moet wel worden gezegd dat van slechts een handschrift uit de veertiende eeuw de
bestemmeling bekend is, namelijk het Groningse handschrift (zie Van Dael 1991, 106), dat als
schenking voor Reinoud II, hertog van Gelre, bedoeld was. Het blijft natuurlijk de vraag in
hoeverre we een dergelijk gegeven mogen extrapoleren naar de andere handschriften.
28 Zie Kors 2003b.
29 Idem
30 Studie en tekstuitgave in Coun 1980.
31 Vergelijk Kwakkel 2002, 143-5.
32 Rouse & Rouse 2000, I, 243.
33 Zie Kors 2003a.
34 De Pauw 1879, 162 en 168. - Het is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten dat het in beide
gevallen om Maerlants Rijmbijbel gaat.
35 Derolez 1997 en 2001. - Helaas ontbreekt nog het deel met de belangrijke provincie
Oost-Vlaanderen, al wordt deze lacune enigszins gecompenseerd door het onderzoek van De
Pauw in het Gentse materiaal.
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41 Men zie Hindman 1977.
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Literaire generaties
Nico Laan
Het begrip generatie is bij literatuurhistorici minder in trek dan periode of stroming,
maar er wordt toch regelmatig gebruik van gemaakt, in het bijzonder bij de studie
van de laatste twee eeuwen. Een enkeling toont zelfs een bijzondere voorliefde voor
het begrip. Een bekend voorbeeld is Knuvelder, wiens literatuurgeschiedenis eindigt
met een deel dat uit drie hoofdstukken bestaat, respectievelijk getiteld: ‘Eerste
generatie (1875-1894)’, ‘Tweede generatie (1894-1905) en ‘Derde generatie
(1905-1916)’. Binnen de neerlandistiek is zo'n opzet uitzonderlijk; andere talenstudies
kennen meer geschiedenissen van dit type.
Het denken in termen van generaties ontstond in het begin van de negentiende
eeuw, zoals blijkt uit een informatief artikel van Ruiter.1 Het speelt onder andere een
rol in een van de belangrijkste overzichten uit die tijd: Schlegels Vorlesungen über
die Geschichte der alten und neuen Literatur (1805). Behalve schrijvers en
literatuurhistorici toonden ook filosofen en sociologen belangstelling. Aanvankelijk
vatte men generaties zuiver biologisch op, maar later - dat wil zeggen in het begin
van de twintigste eeuw - werd het gebruikelijk meer nadruk te leggen op de rol van
historische factoren. Die verandering was voor een groot deel het werk van Dilthey,
die de leden van een generatie definieerde als ‘degenen die in hun ontvankelijke
jaren dezelfde sturende invloed ondergingen’.
Dilthey's idee werd uitgewerkt door de socioloog Mannheim in een klassiek artikel
uit 1928: ‘Das Problem der Generationen’. Daarin betoogde hij dat het ontstaan van
een generatie in drie fasen verloopt. Om te beginnen is er de ‘generatieligging’.
Daarbij gaat het slechts om de mogelijkheid dat er een nieuwe generatie opkomt een mogelijkheid die is gelegen in het feit dat een groep mensen in dezelfde periode
is geboren en getogen. Vervolgens onderscheidt Mannheim een ‘generatiesamenhang’.
Die ontstaat onder invloed van een gemeenschappelijk lot, te vergelijken met de
‘grote feiten en veranderingen’ die volgens Dilthey een generatie tot een homogeen
geheel vormen. In de derde en laatste fase is er sprake van een ‘generatie-eenheid’.
Dit zijn organisatorische of meer informele verbanden die de stijl van een generatie
uitdragen.
Het is niet toevallig dat alle hierboven genoemde namen Duits zijn. Het denken
over generaties was lange tijd vooral een Duits specialisme en het had daar-
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door een sterk geesteswetenschappelijk karakter. Een meer sociaal-wetenschappelijke
aanpak dateert van na de Tweede Wereldoorlog, toen het centrum van de studie zich
verplaatste van Duitsland naar de Verenigde Staten.
De belangrijkste Nederlandse bijdrage aan dat sociaal-wetenschappelijke onderzoek
is afkomstig van Becker, tot voor kort hoogleraar sociologie in Utrecht. Zijn werk
is ver buiten de kring van zijn vakgenoten bekend geworden. Dat geldt in het bijzonder
voor zijn publicaties over de zogeheten ‘verloren generatie’. Er is een tijd geweest
waarin radio, televisie en kranten misschien wel wekelijks aandacht vroegen voor
deze generatie. De media lijken de laatste jaren überhaupt gefascineerd door het
bestaan van generaties. Wie herinnert zich niet de ‘patatgeneratie’, de
‘achterbankgeneratie’ en allerlei andere scheppingen van journalisten met een
sociologische kijk op de wereld
De neerlandistiek heeft de studies van Becker c.s. tot voor kort genegeerd. Er
bestaat binnen het vak sowieso nauwelijks een debat over generaties, zoals Ruiter
tot zijn verrassing constateert. Dit ondanks het feit dat schrijvers veelvuldig van het
begrip gebruik maken en in de geschiedschrijving van de negentiende- en
twintigste-eeuwse literatuur diverse generaties worden onderscheiden. De beroemdste
zijn natuurlijk Tachtig en Vijftig, maar we kennen daarnaast: de Negentigers, de
generatie van 1910, de Zestigers, de Zeventigers en de generatie Nix. Pas heel recent
wordt werk van Becker gebruikt om deze en andere generaties te analyseren.
De gretigheid waarmee neerlandici in de geschiedschrijving van het begrip gebruik
maken, vindt men niet terug in de schaarse beschouwingen over literaire generaties.
Daarin overheerst scepsis over de bruikbaarheid ervan en wordt steevast betoogd dat
er alleen een beroep op het begrip mag worden gedaan als er sprake is van literaire
vernieuwing. Geldt dat dan voor alle genoemde generaties? Hoe stelt men die
vernieuwing vast? En maakt het uit of schrijvers zichzelf als de vertegenwoordigers
van een generatie presenteren? Materiaal om deze en andere vragen te beantwoorden,
of in ieder geval de richting te leren kennen waarin die antwoorden gezocht moeten
worden, levert een recent boek van J.A.A. van Doorn, de grand old man van de
Nederlandse sociologie. Het heet: Gevangen in de tijd. Over generaties en hun
geschiedenis (Amsterdam, Boom, 2002). Volgens het ‘woord vooraf’ gaat het boek
terug op aantekeningen van ruim zestig jaar geleden. Van Doorn schreef daar toen,
bij wijze van opdracht, onder: ‘Dit alles uitwerken’. Op het einde van zijn leven heeft
hij dat alsnog gedaan en het resultaat wordt omschreven als een ‘serie verkenningen’
waarin de schrijver zich meer heeft laten leiden door ‘de bekoring van vergezichten
en samenhangen dan door het streven naar systematische analyse’.
Het is inderdaad een los gecomponeerd boek geworden waarin het begrip generatie
vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. Het opent met een rondgang langs
recente opinies. De verschillen tussen de onderzoekers blijken groot: tegenover
auteurs die zich geen studie van de moderne geschiedenis kunnen voorstellen waarin
generaties ontbreken, staan anderen die het een onbruik-
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baar begrip vinden. De interesse voor het onderwerp is ook niet gelijkmatig verdeeld
over de disciplines. In Nederland tonen vooral sociologen en demografen zich
enthousiast, politicologen zijn dat veel minder, en historici laat het begrip betrekkelijk
koud.
Omdat Van Doorn zich niet kan voorstellen ‘dat het allemaal schuim en as’ is,
stelt hij een werkdefinitie op en probeert vervolgens diverse generaties in kaart te
brengen. De definitie luidt als volgt:
Een generatie bestaat uit personen van ongeveer dezelfde leeftijd die
gegeven hun historische gesitueerdheid een eigen verhaal hebben te
vertellen. Daar zij hetzelfde verleden delen, zullen zij aan de hand daarvan
een specifiek generatiebesef ontwikkelen. Dit besef zal in het algemeen
pregnanter zijn naarmate de gemeenschappelijke ervaringen een sterker
stempel op die generatie hebben gedrukt. Het blijft dan niet bij tijdgebonden
verhalen en beelden maar er ontstaan specifieke gedragspatronen en
mogelijke sociale formaties die zich langere tijd weten te handhaven,
relatief ongevoelig voor de inmiddels optredende maatschappelijke en
culturele veranderingen.
Omdat het, gegeven deze omschrijving, valt te verwachten dat vooral oorlogen
generatiebevorderend zullen werken, verdiept Van Doorn zich allereerst - en zeer
uitvoerig - in de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij onder andere
gebruik maakt van zijn eigen ervaringen. Zijn conclusie luidt dat er inderdaad een
zogeheten ‘slachtoffergeneratie’ bestaat, of beter gezegd, een cluster van generaties.
Met daarbij de kanttekening dat de verschillende deelgeneraties, zoals de joodse
Nederlanders en degenen die in Japanse kampen hebben gezeten, steeds meer zijn
verzelfstandigd en er rivaliteit is ontstaan over de vraag wiens lot het zwaarst was.
Nadat op die manier op zijn minst het bestaan is aangetoond van één generatie,
maakt Van Doorn onderscheid tussen een ‘passieve’ en een ‘actieve’ generatie. De
‘slachtoffergeneratie’ behoort tot het eerste type. Zij draagt het stempel van een
historisch moment en ontleent daaraan haar identiteit. De leden van een dergelijke
generatie zijn ‘lotgenoten’. Een ‘actieve’ generatie - de naam geeft het al aan - is niet
het product van de geschiedenis (een schokkende ervaring, een maatschappelijke
breuk), maar ze creëert haar. De leden van een dergelijke generatie zijn ‘strijdgenoten’.
Ze vinden elkaar in hun streven zich te onderscheiden en de omstandigheden naar
hun hand te zetten.
Dit verschil tussen ‘actief’ en ‘passief’ is uiterst verhelderend, ook voor de
literatuurhistoricus. Dat laatste blijkt uit het vervolg van het boek. Daarin bespreekt
Van Doorn drie soorten ‘actieve’ generaties: literaire, politieke en wetenschappelijke.
Hij gebruikt daarbij weer eigen ervaringen, namelijk als prominent lid van de
‘jongeren’ - zoals ze al spoedig werden genoemd - die in de jaren vijftig in Nederland
de sociologie wilden hervormen. De genoemde generaties zijn volgens Van Doorn
‘zeer verschillend’. Literaire generaties opereren ‘in volle vrijheid’ en kun-
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nen zich ‘elk denkbaar experiment veroorloven’. Politieke generaties daarentegen
hebben rekening te houden met een ‘gegeven structuur’, te weten een staatsbestel en
een partijregime. Wetenschappelijke generaties zouden een tussenpositie innemen:
‘gedisciplineerd door scholing en standaard-methodologie, zijn ze vrij en worden ze
soms zelfs geprovoceerd om hun boeien te verbreken’.
Het is de vraag of die verschillen niet worden overdreven. Per slot van rekening
heeft men ook in de literatuur rekening te houden met het bestaan van ‘structuren’
en is het literaire klimaat, zeker in Nederland, niet altijd gunstig voor experimenten.
Als Van Doorn de verschillende soorten generaties met elkaar vergelijkt, stipt hij
ook enkel overeenkomsten aan. Dus misschien mogen we zeggen dat hij zijn
oorspronkelijke bewering in de loop van zijn boek relativeert.
De bespreking van literaire generaties concentreert zich op Tachtig en Vijftig.
Beide presenteerden zich als een revolutionaire beweging. Zo schreef Van Deyssel:
‘Wij zijn niet de voortzetting van, wij zijn de reaktie tegen het werk onzer literaire
vaders’. En aan zijn eigen vader liet hij weten: ‘Gij kunt er niets aan doen, dat gij
minder zijt dan ik, dat gij mij niet begrijpt, dat gij, voor de zooveelste maal in de
geschiedenis, het misselijke verschijnsel vertoont van een vader, die, als deel
uitmakende van een generatie en van een maatschappij, vreemd opkijkt van en zich
verzet tegen de kunst van zijn grooten zoon’.
Van Doorn wantrouwt die presentatiewijze. Hij herinnert eraan dat literaire
generaties zich pas sinds het begin van de negentiende eeuw zijn gaan manifesteren:
‘Hun optreden werd mogelijk toen kunst en literatuur zich gingen onttrekken aan de
plicht tot maatschappelijke en politieke dienstbaarheid: ze schiepen een eigen domein.
Met de komst van de romantiek kreeg deze autonomie een radicaal karakter. Dichters
en kunstenaars distantieerden zich van de jonge burgerlijke samenleving en
cultiveerden hun eigen identiteit’. In de loop van de tijd kwam het steeds vaker voor
dat generaties zich ontwikkelden tot ‘stoottroep van een periode’ en daardoor is het
schoksgewijs proces in gang gezet dat zo kenmerkend is voor de moderne literatuur.
Of misschien is het beter om te zeggen - maar dit is een nuance die bij Van Doorn
ontbreekt - voor de manier waarop die literatuur in historische overzichten wordt
beschreven.
Men zou denken dat het streven naar artistieke autonomie en het non-conformisme
dat van de moderne schrijver wordt verwacht een slechte voedingsbodem vormen
voor het ontstaan van generaties of andere sociale verbanden. Het lijkt eerder voor
de hand te liggen dat in een dergelijke context groepsvorming wordt gemeden en het
literaire domein slechts wordt bevolkt door individualisten. Hoe laat zich dan verklaren
dat er desondanks met een zekere regelmaat groepen opduiken die zich, zoals de
Nieuwe Gidsers, afficheren als ‘het jongere geslacht in de Nederlandsche
letterkundige, wetenschappelijke en artistieke wereld’?
Het antwoord op die voor Van Doorn cruciale vraag luidt: dergelijke proclamaties
dienen ertoe eenheid te suggereren. ‘Precies omdat er zoveel verschillen waren,
moest generatievorming uitkomst brengen’. Hij is tot dit inzicht gekomen door
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een lezing van de historicus De Rooy waarin deze zich afvroeg wat de auteurs van
de Nieuwe Gids met elkaar verbond. De Rooy kende de poëtica van Tachtig, maar
het was volgens hem niemand gelukt een bevredigende analyse te geven van het
programma van Kloos en de zijnen. Dus opperde hij de mogelijkheid dat zo'n
programma misschien niet bestond. Om vervolgens, een paar regels verder, met een
zekere stelligheid te verklaren:
Het generatiegevoel bond hen meer dan een specifiek literair programma.
Zij gedroegen zich naar een romantische literaire traditie, zoals in Engeland
en vooral in Frankrijk tot ontwikkeling was gekomen. Voor zover ze een
gemeenschappelijk programma hadden, moest het vooral de aanval op de
oudere generatie dienen’.2
Van Doorn veralgemeent die bewering. Volgens hem wordt het literaire
individualisme ‘gecamoufleerd door een offensieve solidariteit naar buiten. Die
solidariteit is noodzakelijker naarmate men het non-conformisme sterker belijdt.
Juist dan zullen individuele schrijvers en dichters vergeefs storm lopen op het bastion
van de bestaande orde: de zittende tijdschriftredacteuren, de dagbladrecensenten en
de comités die subsidies of prijzen hebben te vergeven’. Na verloop van tijd verdwijnt
de literair-politieke functie. ‘De slag is gewonnen’. Het wordt dan zaak niet als
groepslid, maar op persoonlijke titel naam te maken. En dat betekent het einde van
het gemeenschappelijk verbond.
Een literaire generatie is dus een mythe. Maar zeker in het geval van Tachtig en
Vijftig is het een krachtige mythe gebleken, want beide worden tot op de dag van
vandaag beschreven in de termen waarmee ze zichzelf presenteerden. De Rooy
verwijt de literatuurhistorici dat ze de mythe aanzien voor realiteit. Van Doorn gaat
niet in op de kwaliteit van het literair-historisch onderzoek, maar zijn boek bevat wel
een interessante uiteenzetting over wat hij ‘generationele geschiedschrijving’ noemt.
Het gaat daarbij om het beeld dat het vroegere Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie (het huidige RIOD) en haar directeur, De Jong, van de Tweede
Wereldoorlog geven. Het woord ‘mythe’ wordt niet gebruikt. Maar Van Doorn laat
wel duidelijk merken dat hij het ‘politiek-morele epos’ van De Jong een ‘merkwaardig
genre geschiedschrijving’ vindt, en hij betreurt het dat diens visie op de gebeurtenissen
de officiële is geworden en zo moeilijk blijkt te corrigeren.
Het zal duidelijk zijn geworden dat Gevangen in de tijd een rijk boek is. Toch zijn
de ideeën die erin worden ontvouwd niet geheel nieuw. Wie thuis is in het
institutionele onderzoek à la Bourdieu komt veel bekends tegen. Dat geldt zowel
voor het belang dat wordt gehecht aan de verzelfstandiging van het literaire veld, als
voor de wijze waarop groepsvorming wordt geanalyseerd en de strijd wordt
beschreven tussen machthebbers en nieuwkomers. Ook de vergelijkingen die Van
Doorn maakt tussen het literaire, het politieke en het wetenschappelijke domein,
doen aan Bourdieu denken. Vreemd genoeg verwijst Van Doorn nergens naar zijn
Franse collega. Kent hij hem niet? Het zou kunnen, per slot van rekening is Van
Doorn
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al heel lang met pensioen. Het is ook niet zo belangrijk. Het gaat uiteindelijk om de
kwaliteit van de ideeën. Laten we hopen dat Van Doorn niet alleen zijn vakgenoten
maar ook neerlandici van die kwaliteit weet te overtuigen.
Aantekening van de redactiesecretaris: in een van de volgende nummers van
Nederlandse Letterkunde zal een bijdrage worden opgenomen van Gillis Dorleijn
en Wiljan van den Akker, die eveneens op het concept ‘Literaire generaties’
betrekking heeft.

Eindnoten:
1 Ruiter, F. 1998, ‘Opkomst en neergang van het generatiebegrip in de literatuurwetenschap’,
in: H. Righart/P. Luykx (red.), Generatiemix. Leeftijdsgroepen en cultuur.
Amsterdam/Antwerpen, p. 38-62. Zie voor aanvullende informatie Becker, H. 1998, ‘Onderzoek
naar generaties: vroeger en nu’, opgenomen in dezelfde bundel (p. 9-37).
2 Rooy, P. de 1989, ‘Bier, kunst, politiek: de Nieuwe Gids in Amsterdam’, in: Jaarboek van het
Genootschap Amstelodanum nr. 81, p. 175-187. Citaat op p. 181.
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L'intertextualité sans peine?
Echo's van Kristeva's concept intertekstualiteit in de neerlandistiek
(I)
Pierre Geron
1. Inleiding
In de tweede helft van de jaren tachtig was het begrip intertekstualiteit erg in zwang.
Het aantal publicaties over intertekstualiteit bereikte toen in het Nederlandstalige
gebied een hoogtepunt. Intussen is het woord intertekstualiteit goed ingeburgerd in
het vakjargon. Het nieuwe is eraf. Elke student in de letteren komt die dure
samenstelling wel eens tegen en vermoedt op etymologische gronden wat ermee
bedoeld wordt. Het moet hier om ‘verbanden tussen teksten’ gaan. Fout is zo'n
afleiding zeker niet. Wel blijft ze erg vaag. Met welk soort verbanden heeft men hier
te maken? Een gelijkaardige vaagheid vindt men in karakteriseringen van Hugo
Claus, bijvoorbeeld, als een ‘intertekstuele auteur’. Kennelijk heeft het begrip
intertekstualiteit in de loop der tijd een alomvattende (nietszeggende?) betekenis
gekregen. Veronderstelt dit dat er ooit meer precieze definities van de intertekstualiteit
hebben bestaan?
Ja. Het begrip intertekstualiteit zag het licht aan het einde van de jaren zestig onder
de vernieuwende impuls van wat vandaag de Franse poststructuralistische school
heet: auteurs als Kristeva, Sollers, Barthes en Houdebine worden tot die stroming
gerekend. De intertekstualiteit behoorde aanvankelijk tot hun complexe theoretische
stelsel, maar is kort daarna een eigen koers gaan varen als ‘autonoom’ denkbeeld
van de literatuurwetenschap.
Aan die nieuwe term is inderdaad aandacht besteed in de Duitse en Angelsaksische
literatuurwetenschap. Zo verscheen er in 1985 de studie van Broich en Pfister:
Intertextualität, die evenwel de lastige neiging vertoonde om ‘het
intertextualiteitsbegrip onder afgezwakte vorm voor de vergelijkende
literatuurwetenschap [te] willen recupereren’ (Claes 1987: 9). In de Angelsaksische
literaire studies heeft het concept vrij veel aanhang gekregen. Publicaties die daar
als mijlpalen gelden zijn Harold Blooms Anxiety of influence (1973) en recenter
Graham Allens Intertextuality (2000). Ook dankzij de tweetalige (Franse en Engelse)
geschriften van Michael Riffaterre heeft het denkbeeld bijna overal burgerrecht weten
te verwerven. In die veelheid van bronteksten over intertekstualiteit wil ik me
hoofdzakelijk toespitsen op de ‘Franstalige tak’ en op de receptie ervan in de
neerlandistiek. In het eerste
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deel van dit artikel kijk ik naar de lancering van het concept door Julia Kristeva. In
het tweede deel, in een volgend nummer van dit tijdschrift, wil ik laten zien hoe het
concept hernomen is door Michael Riffaterre. Telkens probeer ik echo's van hun
beider intertekstualiteitstheorieën in het neerlandistische onderzoek in kaart te brengen.
Nu vijfendertig jaar na de lancering van de term is het mogelijk een overzicht te
schetsen van zijn ontwikkeling in de neerlandistiek. De BNTL afzoeken op het
trefwoord intertekstualiteit levert een honderdtal treffers op. De meeste van die
publicaties zijn lang niet onder te brengen in de afdeling ‘algemeen theoretische
studies’. Slechts een minderheid ervan benadert de intertekstualiteit vanuit een louter
literatuurwetenschappelijk perspectief.
Tussen 1970 en 1984 komt het lemma intertekstualiteit als trefwoord vijftien keer
voor. Onder die treffers behoren er acht tot de categorie ‘algemeen theoretische
studies’. Het grootste aantal theoretische Nederlandstalige werken over
intertekstualiteit verschijnt tussen 1985 en 1990. Spiegel der Letteren wijdt in 1987
een geheel nummer (bestaande uit veertien artikelen) aan het concept. In dezelfde
periode komen belangrijke werken in boekvorm uit als Paul Claes’ Echo's Echo's
(1988) of Intertekstualiteit in theorie en praktijk (1990) waarin essays door Anthony
Mertens en Klaus Beekman zijn gebundeld met het oog op een grotere
toegankelijkheid van het concept. Na dit hoogtij ontstaat er in de jaren negentig een
kloof tussen zuiver theoretische en meer praktische producties over intertekstualiteit:
tussen 1991 en 1999 wordt het lemma intertekstualiteit slechts vijf keer opgenomen
in de afdeling ‘algemeen theoretische studies’ terwijl het maar liefst veertig keer
vermeld wordt in verband met onderzoeksvelden als ‘invloed, literaire betrekkingen
en nawerking over één werk’ of ‘tekstinterpretatie en tekstverklaring over één werk’.
Er valt in deze kwantitatieve gegevens dus een overgang te bespeuren van een
theoretische invalshoek naar een meer praktische aanpak. Die ontwikkeling klinkt
nogal logisch. Een vernieuwend en uitdagend concept wordt gelanceerd door een
Franse semiotica en haar geestgenoten1. Om met dat gedachtegoed beter vertrouwd
te raken wordt het in de eigen taal besproken, bekritiseerd. Zelfs worden er op zekere
punten verbeteringen voorgesteld. Die eerste strekking kwam tot aan het begin van
de jaren negentig aan bod. Toen raakten de theoretici zo goed als uitgepraat en
ruimden ze het veld voor hun collega's met een meer praktische oriëntatie.
Verder dient er zich een andere constatering aan als men een blik werpt op de
onderwerpen waarin ‘intertekstualiteit’ het vaakst als hulpmiddel ingeschakeld wordt.
De term blijkt bijzonder populair onder de mediëvisten en onderzoekers die zich met
een bepaald type moderne schrijvers van de laatste twee eeuwen bezighouden.
Waarom het concept een warmer onthaal heeft gekregen in juist die onderzoeksvelden
(en speciaal bij mediëvisten) is niet duidelijk. De intertekstualiteitdenkers hebben
immers hun concept een universele dimensie willen geven zodat het van toepassing
zou zijn op om het even welk semiotisch object.
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In het bestek van een artikel is het uiteraard te hoog gegrepen een compleet overzicht
te willen geven van de receptie van een dergelijk begrip in de complexe sociologische
werkelijkheid van de neerlandistiek als cluster van verschillende studievelden en
activiteiten. Daarom beperk ik me tot echo's van het concept intertekstualiteit in een
aantal belangrijke neerlandistische publicaties uit de laatste vijftien jaar. Maar het is
goed eerst te kijken naar de theoretische kern zoals die door Kristeva is uitgedacht.

2. Kristeva's theoretische uitgangspunten
2.1 Een nieuwe visie van de tekst
Wil men enig inzicht krijgen in de oorspronkelijke betekenis die de leden van Tel
Quel aan het lemma intertekstualiteit gaven, dan moet men eerst de omweg maken
van de teksttheorie. De bepaling van de intertekstualiteit hangt immers af van de
basisvisie op de eenheid tekst zelf. Wat Kristeva en haar groepsgenoten onder ‘tekst’
verstaan wijkt af van de traditionele tekstopvatting.
Die traditionele opvatting kan als volgt gekenmerkt worden: een tekst is de
materiële vastlegging van verbale stof, zonder meer. De gebruikte taal is een trouwe
weerspiegeling van het afgebeelde object. Daarmee komt een zuivere communicatie
tot stand tussen zender en ontvanger die als bewuste, cartesiaanse subjecten worden
gezien. Mocht de tekst door zijn reis door de tijd en culturen heen beschadigd raken,
dan schieten de filologie en de klassieke hermeneutiek te hulp om hem in zijn
oorspronkelijke zuiverheid te herstellen. De lectuur houdt in deze opvatting niet veel
meer in dan het variëren op een canonieke interpretatie.
De poststructuralistische school daarentegen bepaalt de tekst in termen van
leeservaring(en). De tekst heeft hier te maken met een welbepaalde opstelling
tegenover de taal. Van de lezer wordt verwacht dat hij een spel met de signifiant
aanknoopt. De tekst vormt hier het voorwerp van een nieuwe wetenschap die
voortgevloeid is uit de ontmoeting van drie disciplines die tot dan toe niet zo veel
met elkaar te maken hadden: het dialectisch materialisme, de psychoanalyse en de
structuralistische taalkunde. Er moest logischerwijs een nieuwe bepaling van het
onderzoeksobject komen. Die definitie is door Julia Kristeva ontworpen:
Nous définissons le texte comme un appareil translinguistique qui
redistribue l'ordre de la langue en mettant en relation une parole
communicative visant l'information directe avec différents énoncés
antérieurs ou synchroniques. (Kristeva 1969: 113)
In deze zin zitten nogal wat noties die de poststructuralistische tekstopvatting typeren.
Achter het woord ‘translinguistique’ gaat bijvoorbeeld een theorie over het
schrijfproces schuil. Het artefact is slechts een oppervlakteverschijnsel. De schriftuur
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speelt zich niet alleen op het vlak van de taal af, ze begint eigenlijk veel eerder.
Vandaar dat de tekst als een ‘translinguïstisch apparaat’ bepaald kan worden: het
subject wordt geheel meegesleept in dat proces. Dit wil zeggen dat de ‘feno-tekst’2
uit een aantal voorbepalingen voortkomt: het verkeer tussen het gespleten subject en
de Ander3 speelt een niet geringe rol in de totstandkoming van een tekst; en evenzo
oefent de socio-historische context waarin het schrijvende subject zich bevindt een
belangrijke invloed uit. Al die factoren spelen mee in het psychische leven van het
individu en nemen daarmee in het schrijfproces een cruciale plaats in. We dienen er
ons goed van bewust te zijn dat het hier om een proces gaat dat zich zowel verbaal
als niet-verbaal voltrekt, als het ware door de taal heen.
Nauw verbonden met het concept ‘translinguïstisch’ is de kijk op de tekst als (nooit
voltooid) resultaat van een zogeheten ‘pratique signifiante’. Die aanduiding wijst
ondubbelzinnig op een dynamische activiteit. De tekst en de schriftuur worden als
een praktijk beschouwd, een bezigheid met de taal waaruit zekere betekenissen
ontstaan. De betekenis is dus geen a priori gegeven meer dat via een nauwgezet
hermeneutische werkwijze boven water gehaald kan worden. Barthes en Kristeva
hebben het trouwens niet meer over ‘signification’, maar over ‘signifiance’ (best te
vertalen als zingeving). Die nuancering benadrukt nog eens het dynamische karakter.
In het laatste deel van de definitie - dat in deze context van cruciaal belang is alludeert Kristeva op het verschijnsel dat zij later als intertekstualiteit aanduidt. Elke
tekst schijnt in die opvatting onlosmakelijk te zijn verbonden met andere stukken
tekst. Doordat een tekst in een bepaalde historische en sociale context het licht ziet
neemt hij automatisch (soms impliciet) een heleboel culturele gegevens in zich op.
Die intertekstuele sporen merk je op allerlei niveaus van de tekstuele constructie (de
zinsbouw, de ideologische inhoud, de structurele opbouw, enz). De intertekstualiteit
mag overigens niet gelijkgesteld worden met een opgefriste versie van het retorische
stelsel dat zich beperkt tot specifieke verschijnselen als bijvoorbeeld het plagiaat,
het citaat, de parodie of de imitatio. ‘L'intertextualité’, schrijft Barthes in een bijdrage
aan de Encyclopaedia Universalis, ‘condition de tout texte, quel qu'il soit, ne se limite
évidemment pas à un problème de sources ou d'influence’.
Een vuistregel van de theorie zou kunnen luiden: in de eerste de beste tekst vind
je draadjes van andere tekstuele weefsels. Deze grondgedachte ondermijnt twee
romantische mythes: het begrip originaliteit en de nauw daarmee verbonden mythe
van de individuele auteur, het genie. Je kunt als schrijver weinig baanbrekends
vertellen aangezien iedere tekstuele productie deel uitmaakt van een dialogische
beweging. Je kunt natuurlijk ideeën anders verwoorden, er een andere draai aan
geven, maar originaliteit reikt niet veel verder dan dat. Ook van het auteurschap als
zuiver individuele aangelegenheid wordt er in het intertekstualiteitsdenken afstand
genomen. Zodra iemand een tekst voortbrengt gaat die productie meteen op in een
web van reeds bestaande teksten. Dit verschijnsel valt nu bijzonder sterk op met het
internet: bij het bezoeken van een site is het zelden relevant te weten wie de ‘auteur’
is van de pagina die men onder ogen heeft. In het post-
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structuralistische denken wordt de idee gekoesterd van het collectieve auteurschap
- een soort postmoderne versie van de middeleeuwse gemeenschapskunst. Barthes
en geestgenoten hebben trouwens de auteur dood verklaard.

2.2 Kristeva's inspiratiebronnen
Als semiotica bestudeert Kristeva tekens, tekensystemen en betekenisprocessen. In
dat veld richt ze zich meer bepaald op de werking van talige tekens in literatuur. Ze
vat haar bedoeling als volgt samen: ‘La sémiologie dont nous nous réclamons
considérant le texte comme une production et/ou comme une transformation, cherchera
à formaliser la structuration plutôt que la structure’ (Kristeva 1968: 298-299).
Om te achterhalen hoe een tekst opgebouwd wordt, wendt ze zich tot de taalkunde
en meer specifiek tot de generatieve grammatica. Bij linguïsten als Chomsky en
Saumjan vindt zij generatieve modellen die ze met enkele modificaties kan toepassen
op een literaire structuur als de ‘klassieke roman’. Net als in de generatieve
grammatica ontdekt ze een soort dieptestructuur die aan de hele opbouw van de
roman ten grondslag ligt. In Le petit Jehan de Saintré (1456), bijvoorbeeld, beweegt
het verhaal zich geheel tussen de twee polen van een dichotomie (levendood). Zo
ziet Kristeva in de volgende ‘herschrijfregel’ de basis waarop de roman ‘gegenereerd’
wordt: ‘la figure fondamentale du texte [est] la dyade oppositionnelle et son rapport
à la non-disjonction’.
Toch is Kristeva niet helemaal tevreden met die ontleding van de structurering
van een literair product (i.c. de laatmiddeleeuwse roman). Ze doet namelijk geen
recht aan de ‘insertion particulière de ce texte dans l'ensemble des textes d'une
civilisation’ (waar ‘tekst’ niet per se op het geschreven woord duidt; zowel een
muziekstuk als maatschappelijke verschijnselen kunnen als tekst ‘gelezen’ worden).
Vandaar dat Kristeva de stelling van de intertekstualiteit inschakelt. De volgende
uitspraak lijkt mij in dat verband van cruciaal belang:
[Nous] considérons les différentes séquences (ou codes) d'une structure
textuelle précise comme autant de ‘transforms’ de séquences (de codes)
prises à d'autres textes. [...] La méthode transformationnelle nous mène
donc à situer la structure littéraire dans l'ensemble social considéré comme
un ensemble textuel. Nous appellerons intertextualité cette interaction
textuelle qui se produit à l'intérieur d'un seul texte. Pour le sujet
connaissant, l'intertextualité est une notion qui sera l'indice dont un texte
lit l'histoire et s'insère en elle. (Kristeva 1968: 311)
Het onderzoeksveld wordt daarmee uitgebreid tot het historische kader omtrent de
‘literaire structuur’.
Een opmerkelijk gevolg van intertekstuele overnames dat Kristeva aanstipt, is de
betekenisverschuiving die zulke overnames teweeg kunnen brengen. Ingelijfde
sequenties krijgen zelfs vaak een dubbelzinnige dimensie: aanvankelijk louter
denotatieve woorden kunnen als duidelijk geconnoteerd overkomen eenmaal ze in
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andermans mond gelegd worden. Ambivalentie treedt echter niet op bij elke
intertekstuele ontlening. Wèl veronderstelt de ineenschuiving van twee tekstuele
sequenties een diepere aanpassing van de ene aan de andere. Het gaat namelijk om
een aanpassing van ideologische aard, een soort consensus die twee ‘codes’ sluiten,
wat Kristeva het ideologeem noemt. Het ideologeem kan gezien worden als een
doorsnede tussen verzamelingen: verzameling A kan een roman zijn - die volgens
eigen organisatorische principes fungeert - terwijl verzameling B, bijvoorbeeld, een
gegeven wetenschappelijk betoog of in een periode overheersende kunstopvattingen
bevat. Alle punten van overeenkomst tussen die twee entiteiten drukken de
ideologische consensus uit die een werk maar ook een hele periode kan kenmerken.
Nous appellerons idéologème la fonction commune qui rattache une
structure concrète (disons le roman) aux autres structures (disons le discours
de la science) dans un espace intertextuel. On définira l'idéologème d'un
texte à travers ses rapports avec les autres textes. Ainsi nous dirons que
le recoupement d'une organisation textuelle (une pratique sémiotique)
donnée, avec les énoncés (séquences) qu'elle assimile dans son espace ou
auxquels il renvoie dans l'espace des textes (pratiques sémiotiques)
extérieurs sera appelé un idéologème. (Kristeva 1968: 312) [Ik cursiveer]
Het ideologeem van een tekst bepalen betekent dat je nagaat welke sporen de
socio-historische context (die ook als tekst ontcijferd wordt) er achtergelaten heeft.
Al doet Kristeva's theorie omtrent intertekstualiteit vernieuwend aan, er kunnen twee
voorlopers aangewezen worden: Mikhaïl Bakhtin (1895-1975) en Ferdinand de
Saussure (1857-1913).
Hoewel Bakhtine niet helemaal gehecht kan worden aan de socialistisch-realistische
school die toen in de Soyjet-Unie als enige richting gold, had hij wel oog voor de
mogelijke invloed die ideologieën op een tekst kunnen uitoefenen. Aan hem hebben
we het begrip dialogisme te danken. In zijn overwegend stilistische studie van
Dostojevski's romans komt hij verschillende stemmen op het spoor. Dialogische
teksten zijn zodanig opgesteld dat ze als een (min of meer expliciet) antwoord of een
kritiek op andere standpunten opgevat kunnen worden. Die standpunten kunnen
zowel in de sociale werkelijkheid (denk aan de publieke opinie) als in teksten van
voorgangers of tijdgenoten verkondigd worden. Zo lopen vaak schriftuur en herlezing
van andere ‘teksten’ door elkaar heen. Dat zgn. proces van ‘schriftuur/lectuur’ levert
polyfonische composities op, dat wil zeggen teksten waar meerdere, soms
tegenstrijdige stemmen klinken door het discours van de personages en de verteller
heen. De schrijver treedt hier een beetje op als orkestleider die de dialoog tussen de
verschillende stemmen aan de gang brengt en regisseert.
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De tweede grote inspiratiebron van Kristeva vindt men in de theorie die Saussure
over de Anagrammes - wel vaker als paragram aangeduid - ontworpen heeft. ‘Het
anagramprincipe ligt aan de basis van de Indo-europese poëzietechniek. Door selectie
en een willekeurige herschikking van lettertekens kan men een naam of een woord
vormen dat belangrijk is voor de tekst’ (Van Gorp 1991: 17). Aan de omschrijving
van de poëtische taal als een paragrammatische constructie liggen, volgens Kristeva,
drie stellingen ten grondslag:
A. Le texte poétique est la seule infinité du code.
B. Le texte littéraire est un doublé: écriture-lecture.
C. Le texte littéraire est un réseau de connexions. (Kristeva 1968: 175)
A. De beperkingen die voor de meeste vormen van taalgebruik opgaan, zijn op de
literaire teksten niet van toepassing. De literaire taal overstijgt de traditionele, rationele
logica waarop ‘het gewone taalgebruik’ berust. Wat in de alledaagse taal onmogelijk
en onacceptabel lijkt wordt in poëtische teksten ineens mogelijk. Literaire creaties
verkennen braakliggende gebieden van de talige werkelijkheid en pogen het potentieel
dat erin steekt zo volledig mogelijk te verwezenlijken.
B. Schrijven gaat hand in hand met het (her)lezen en dus het herschrijven van
andere teksten. Deze stelling brengt met zich mee dat het literaire woord als een soort
ruimte gezien kan worden waar twee (of meer) stemmen gelijktijdig klinken. En
precies door de virtuele aanwezigheid van andere teksten krijgt de schepping een
ambivalente dimensie.
C. De derde stelling impliceert dat een literaire tekst niet in eerste instantie verwijst
naar één empirische werkelijkheid maar naar allerlei tekstuele fragmenten die er
impliciet in besloten liggen. De vermeende eenduidigheid van literaire creaties wordt
opgeheven door de vele relaties die een gegeven tekstueel element kan onderhouden
met andere eenheden van het intertekstuele web. Een bepaalde tekstuele sequentie
moet in dat opzicht als de uitkomst van diverse verbanden tussen delen van het
intertekstuele stelsel gelezen worden. En precies deze visie op de tekst sluit goed
aan bij de zgn. paragrammatische lectuur. In zijn Anagrammes toont De Saussure
aan dat de grondgedachte van een tekst (vaak kernachtig uitgedrukt in de vorm van
de zgn. mot-thème) verspreid is over het geheel van de verbale constructie.
Opmerkelijk is dat het paragram van een tekstuele eenheid niet alleen een sleutel
vormt tot de innerlijke structuur van de tekst maar ook toegang geeft tot vreemde
teksten en betekenissen die als het ware opgelost worden in dat paragram.
Tot zover de weergave van Kristeva's oorspronkelijke intertekstualiteitstheorie. Naast
de talrijke verworvenheden ervan - vernieuwende, dynamische visie van de tekst en
het literaire teken, emancipatie van de leesact (Cfr. schriftuur/lectuur) - zijn een paar
punten in Kristeva's theoretische stelsel vatbaar gebleken voor kritiek. Men kan
bedenkingen hebben bij de epistemologische waarde van enkele pijlers

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

309
van de theorie. Zo is er de terminologische verwarring of althans diffuusheid in het
gebruik van bepaalde concepten. De betekenis van sleutelbegrippen zoals ambivalentie
of ideologeem verandert in niet onaanzienlijke mate van het ene essay tot het andere.
In Echo's Echo's komt Paul Claes tot de volgende conclusie wanneer hij zijn
voorstelling van het Tel Queliaanse gedachtegoed met de volgende woorden besluit:
Dit alles neemt niet weg dat de structuralistische opvattingen nog te weinig
objectief zijn geformuleerd om de titel theorie helemaal waar te kunnen
maken. Daarvoor zijn haar vooronderstellingen nog te weinig duidelijk,
haar begrippen te weinig gedefinieerd, haar operaties te weinig
geformaliseerd. (Claes 1988: 48-49)
De praktische uitwerking van de stellingen brengt eveneens de wetenschappelijke
pretentie ervan in het gedrang. Kristeva geeft ons geen ‘methodologische houvasten’.
Frappant is dat de enigen die zich in hun analytische praktijk duidelijk op Kristeva
durfden te beroepen, zij waren die zich in de Franse poststructuralistische kringen
bewogen (Barthes, Sollers, Houdebine...). Er bestond dus een min of meer impliciete
verstandhouding tussen enkele ingewijden. Zij konden ook elkaars werk (of het nu
om literaire producties of analytische onderzoekingen ging) van binnen uit verdedigen.

3. Weerklanken van Kristeva bij enkele neerlandici
3.1 Paul Claes' Echo's Echo's
Met deze gegevens voor de geest hoeft men zich niet te verbazen over het overwegend
theoretische karakter van de eerste Nederlandstalige publicaties. In het begin leek
het er een beetje op dat intertekstuele tekstanalyses alleen voor een clubje
bevoorrechten weggelegd was. In de neerlandistiek van de jaren zeventig en tachtig
heeft Paul Claes zich snel opgeworpen als de spreekbuis van de intertekstuele
denktrant. Naast zijn theoretische beschouwingen heeft hij ook de theorie
‘uitgeprobeerd’ in talrijke artikelen, over de poëzie van Hugo Claus bijvoorbeeld.
Zijn visie over intertekstuele relaties komt echter het best tot uitdrukking in de
bijzonder diepgaande studie Echo's Echo's. In dat werk belicht Claes het verschijnsel
intertekstualiteit vanuit vele invalshoeken. Van de klassieke retorische traditie met
besprekingen van het citaat, de parodie, de pastiche, de travestie, e.d. tot de meer
moderne en abstracte theorievormingen omtrent die labiele samenstelling
intertekstualiteit. Ook laat hij zien hoe teksten aan de hand van een intertekstueel
interpretatiemodel gelezen kunnen worden.
Ondanks de talrijke bruggen die hij van theorie naar praktijk slaat kan er echter
van een echte verzoening tussen die twee aspecten geen sprake zijn. Essays van
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theoretische en praktische aard worden vrij duidelijk van elkaar gescheiden. Na een
kritische uiteenzetting van de Franse (post)structuralistische opvattingen, waarvan
hij enkele tekortkomingen vaststelt, ontwerpt Claes in Echo's Echo's een origineel
theoretisch stelsel dat berust op de driedeling syntaxis, semantiek en pragmatiek.
Claes bepaalt wat die drie benaderingswijzen van de intertekstuele relaties
respectievelijk inhouden.
De syntaxis van de intertekstualiteit zou onderzoeken hoe een reeks teksten met
één of meer gemeenschappelijke kenmerken, zich onderling verhouden. Het gaat
hier om een louter structuralistische benadering van een verzameling teksten: er
wordt niet gelet op de chronologische opeenvolging van de teksten en de hele
historische context eromheen. Claes vindt in Lévi-Strauss en diens werk over de
mythes een schoolvoorbeeld van zo'n syntactische studie van een intertekst (dat is
‘een geheel van teksten die door intertekstuele relaties verbonden zijn’ - p. 207). De
verschillende items van een dergelijke verzameling kunnen verder nog als
transformaties van elkaar beschouwd worden of, met andere woorden, als variaties
op een grondtekst. Claes ontwikkelt dan een typologie van de verschillende
transformaties die zich voor kunnen doen (en dus van de vormen die intertekstuele
relaties kunnen aannemen). Daarbij zit Claes in het spoor van de oude retorische
traditie - net zoals Genette trouwens.
De tweede as die Claes voorstelt om intertekstuele relaties tegen het licht te houden
is de semantiek. Er wordt hier gezocht naar de betekenis van de intertekstuele relaties.
Dat een of meer (stukken) teksten in een andere tekst min of meer duidelijk
doorschemeren is meestal niet zinloos. Intertekstuele inlassingen vervullen een zekere
functie, ze roepen iets op; dat ‘iets’ definieert Claes (in navolging van Hjemslev en
Barthes) als de connotatie. Als de lezer die connotaties correct weet te decoderen,
dan krijgt hij toegang tot een ‘diepere’ betekenislaag van de tekst.
De derde dimensie van Claes' intertekstualiteitstheorie is de pragmatiek. Vertaald
naar het intertekstuele tekstonderzoek: de pragmatiek spitst zich toe op ‘de verhouding
tussen de tekst en zijn gebruikers’: in eerste instantie, ‘de auteur die de tekst codeert’
en, in een later stadium, ‘de lezer die hem decodeert’. Die verhoudingen gaan echter
niet zonder probleem. Zo wijst Claes op de neiging om de auteursintentie als ultieme
hermeneutische maatstaf te laten gelden. Maar in hoever is zo'n intentie werkelijk te
doorgronden? Ook het lezerstandpunt doet vraagtekens oprijzen: bijvoorbeeld, zijn
alle intertekstuele verbanden even gerechtigd? In welke mate kunnen zulke verbanden
objectief achterhaald worden? Tegenover die dubbele onzekerheid stelt Claes de
(culturele) perken waarbinnen elke schriftuur verloopt. Wie naar de pen grijpt doet
dat in een bepaald cultureel kader en neemt dan een gegeven positie in ten opzichte
van een aantal conventies. Of hij ze nu verwerpt of onderschrijft doet er niet zoveel
toe: het simpele feit dat een schriftuur in een bepaalde culturele context ingebed
wordt, volstaat om aan een volledig subjectivisme te ontsnappen.
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Hoe doordacht die theorie ook is, Claes schijnt haar in het vervolg van zijn essays
niet systematisch uit te willen proberen en toetsen. Her en der doet Claes al
analyserend toch wel een beroep op noties die hij in zijn theoretisch ontwerp
uiteengezet heeft. Met heel veel eruditie onderhoudt hij de lezer over intertekstuele
en daarmee aanverwante verschijnselen in diverse literaire tradities (van de oudheid
tot de 20ste eeuw met schrijvers als Joyce, Faverey en Claus). Ook verfraait Claes
zijn studie met enkele - overigens zeer overtuigende - analyses van onder meer poëzie
van Claus (over de bundel Heer Everzwijn) en Faverey. Daarbij grijpt hij evenwel
niet systematisch naar het theoretische kader dat hij zelf ontworpen heeft. Favereys
‘In memoriam P. van Delft’ (uit Chrysanten, roeiers) analyseert hij bijvoorbeeld
eerst in een hermeneutisch constructief perpectief. Vervolgens ondermijnt hij de
samenhang van zijn eerste interpretatie door te wijzen op het reducerende karakter
ervan. Opvallend is dat die deconstructieve lectuur goeddeels berust op de
intertekstuele ambivalentie die in het gedicht sluimert.
Niet zelden zie je deconstructivisten een omweg maken via de intertekst om aan
te tonen ‘hoe een tekst van andere teksten verschilt en [kan worden opgevat] als een
transformatie, niet alleen van die andere teksten, maar ook van de leesconventies
zelf’ (Claes 1988: 83). In die zin kan de intertekstualiteit als een onontbeerlijk
hulpmiddel gezien worden van het deconstructivisme. Blijkt het zo te zijn dat het
(van oorsprong) Kristeviaanse gedachtegoed een cruciale plaats toegekend wordt in
het arsenaal van het deconstructivisme, dan krijgt ineens de zowel theoretische als
praktische weerslag van Kristeva's theorieën een veel diepere dimensie. Het Tel
Queliaanse gedachtegoed lijkt grondiger te zijn doorgedrongen dan wat een zoekactie
in de BNTL zou laten vermoeden. Het aantal onderzoekers die een deconstructieve
tekstpraktijk bedrijven vormt immers geen marginaal clubje (meer) in de
neerlandistiek.

3.2 Kristeva in neerlandistische studies uit de jaren '90
Twee echo's van enige intensiteit verdienen hier nog een vermelding om deze schets
van de neerlandistische receptie van ‘Kristeva 1968/69’ aan te vullen: Jef Bogman
in Mertens' en Beekmans Intertekstualiteit in theorie en praktijk (1990) en Maaike
Meijer in In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie (1995).

3.2.1 Bogmans bijdrage aan Intertekstualiteit in theorie en praktijk
In 1990 werd een zestal essays omtrent theoretische en praktische aspecten van de
intertekstualiteit gebundeld onder redactie van Anthony Mertens en Klaus Beekman.
In hun voorwoord stellen de twee redacteuren de schaarste aan materiaal vast dat
voor neerlandici bruikbaar zou zijn, afgezien van Claes' studie uiteraard. Hun remedie
tegen dat tekort bevat een uitgebreide en inzichtelijke inleiding over de
ontstaansgeschiedenis van het begrip en een reeks illustraties van wat een inter-
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tekstuele benadering in concreto te bieden heeft.
In het tweede essay van de reeks laat Bogman ons een glimp opvangen van de
opzet van zijn onderzoek naar de intertekstuele aard van de compositie van Van
Ostaijens Bezette Stad. Trouwens, de titel van zijn in hetzelfde jaar verschenen boek
De stad als tekst zegt het al: er wordt hierbij uitgegaan van een brede
intertekstualiteitsopvatting. Wanneer Bogman in zijn afsluitende samenvatting
aangeeft dat er in Bezette Stad duidelijke sporen van ‘de montagetechnieken van
stomme films’ en ‘de contrapuntische jazz-structuur’ te vinden zijn, roept dit meteen
een mogelijke verwantschap met Kristeva op. En toch wordt die verwachting nergens
bevestigd. Wel laat Bogman namen als Bakhtine en Barthes vallen. Waarom hij nu
expliciete verwijzingen naar de semiotica schuwt, blijft echter nevelig. Wellicht
koestert Bogman enige argwaan tegen het soms ondoorzichtige karakter van Kristeva's
stelsel.
Nog steeds in dat tweede essay brengt Bogman Bezette Stad thuis in zijn historische
en literaire context. Bogman identificeert verder twee mogelijke inspiratiebronnen
die Van Ostaijen bij de compositie van Bezette Stad hebben beïnvloed, vooral op het
vlak van de (complexe) typografie: de Duitse expressionistische dichter August
Stramm en Kakuzo Okakura met Das Buch vom Tee. Die toelichting van het
(weliswaar cruciale) typografische aspect van Van Ostaijens derde gepubliceerde
dichtbundel laat desondanks andere facetten van het werk in het midden, zoals de
door en door intertekstuele aard van de compositie, zo merkt Bogman op. Hij richt
zich dan - evenals Kristeva! - tot Bakhtins begrip dialogiciteit. Wel geeft hij eerst
het concept een opknapbeurt om het voor zijn eigen doeleinden bruikbaar te maken.
Zo brengt hij de extrapolatie van monologische of dialogische teksten naar
monologische of dialogische genres in het geding. Bakhtin zag in de roman het
dialogische genre bij uitstek terwijl hij poëzie als monologisch afdeed. In het
verlengde van R. Lachmann en T. Todorov betoogt Bogman dat de dialogiciteit zich
zowel in lyrische als epische of dramatische teksten kan uiten. Bezette Stad bewijst
goed hoe de dialogiciteit in de lyrische taal gestalte kan krijgen. Het krioelt in die
bundel van de stemmen die de apodictische taal (van de macht of de officiële
instanties) radicaal ondermijnt. Om de Duitse opmars door België en de bezetting
van Antwerpen te beschrijven maakt Van Ostaijen gebruik van allerlei citaten uit
bekende liederen, zoals fragmenten uit het Pruisische volkslied of uit een Antwerpse
revue. Ook de stem van de pers wordt in die polyfonie opgenomen. Er is daarbij geen
duidelijk naar voren optredende lyrische-ik die als dirigent dienst zou doen. Alleen
de typografie brengt een zekere ordening aan in dat dialogische concert.
Bogman sluit zijn stuk af met beschouwingen over de ideale intertekstuele
benadering van Bezette Stad. Hoe moet de lezer dat lappendeken van citaten
ontcijferen? Niet toevallig is ‘de lezer’ het grammaticaal onderwerp van de vraag
die Bogman bezighoudt. Hij wordt inderdaad geacht een belangrijke rol te spelen in
het zingevingproces. In dit concrete geval moet de lezer een dubbele intertekstuele
leesstrategie aanwenden: om de ingelijfde citaten een betekenis of betekenis-
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sen toe te kennen moet hij eerst de oorsprong ervan achterhalen. De letterlijke
betekenis van het citaat in zijn oorspronkelijke context is evenwel weinig relevant:
ze zou zeker niet leiden tot de ultieme interpretatie. Want zoiets bestaat gewoonweg
niet met een tekst als Bezette Stad: men heeft hier te maken met een permanente
hermeneutische uitdaging (of vriendelijker gezegd, uitnodiging). Van groter belang
dan de primaire betekenis van de citaten ‘zijn de ideeën, stemmingen en talen waarvan
ze symptomen zijn’ (p. 32). Die citaten worden met andere woorden niet voor zichzelf
gebruikt maar omwille van de connotaties die ze in de compositie invoeren. De vraag
‘wat zou dit citaat binnen deze mozaïek kunnen betekenen?’ (een hermeneutische
kwestie) is dan ook niet los te zien van de vraag ‘hoe verhoudt zich dit stukje ingelaste
tekst (en alles het met zich meebrengt) tot de rest van die dialogische ineenschuiving
van stemmen?’ (een semiotische kwestie). Dat de ‘echte’ oorsprong van de citaten
er weinig toe doet, wordt verder nog benadrukt door de anonimiteit van heel wat van
die ontleende flarden en de weglating van de aanhalingstekens. Bezette Stad is per
slot van rekening te lezen als een soort polyfonische partituur: elke stem zorgt voor
een eigen effect en gaat tevens op in een algemene anonimiteit.
Merkwaardig voor Bogmans gebruik van het concept intertekstualiteit is dat hij
alleen bij Bakthin (en even bij Barthes) aansluiting zoekt. Even merkwaardig is dat
de term zelf bij Bakthin slechts in de kiem ligt, maar niet als zodanig bestaat. Pas
vanaf Kristeva treft men die overkoepelende samenstelling aan. Door expliciete
verwijzingen naar Kristeva te mijden wordt het concept intertekstualiteit ruwweg
gelijkgesteld met Bakhtins ‘dialogiciteit’. Hierboven zagen we echter dat Bakhtin
slechts één van de stromen is die door Kristeva's gedachtegang vloeien. Die
vernauwing van de acceptie van intertekstualiteit wordt des te opmerkelijker wanneer
je beseft hoe diep Bogmans analyse van Bezette Stad doordrenkt is van intertekstuele
opvattingen à la Kristeva. Het betrekken van andere media (zoals stomme films of
jazz-muziek) bij het inkaderen van de onderzochte tekst past immers goed in Kristeva's
visie over het aandeel van de ‘buitenwereld’ (als verzameling van semiotische objecten
beschouwd) in het genereren van een tekst. Bogman wekt daarmee de indruk dat hij
liever aan de slag gaat zonder rekening te houden met dat denkraam, of beter gezegd,
dat hij die ene theoretische schakel tussen haakjes zet. Of dat verzuim impliciete
kritiek op Kristeva's (al te hermetisch?) theoretisch kader verraadt, blijft een
vermoeden dat door concretere uitspraken echter niet bevestigd wordt.

3.2.2 Intertekstualiteit in de kritische cultuuranalyse
In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie: zo gaat de titel van het boek
dat Maaike Meijer in 1995 publiceerde. Behalve op het brede veld van de kritiek van
representatie richt deze studie zich meer in het bijzonder op de methodiek van
feministische cultuuranalyse. Binnen de conceptuele werktuigen waar in de vrou-
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wenstudies een beroep op wordt gedaan neemt de intertekstualiteit een niet
onbelangrijke plaats in: Meijer besteedt er twee hoofdstukken aan. Eerst formuleert
ze een paar bakens op het gebied van het intertekstuele tekstonderzoek om vervolgens
een eigen invalshoek te bepalen met drie ‘graden van intertekstualiteit. In het tweede
hoofdstuk stelt ze het belangrijke aandeel in het licht dat intertekstuele mechanismen
hebben in sekserepresentaties - zowel op literair als op algemeen cultureel vlak.
Telkens verweeft Meijer de theoretische draden met rafels uit haar concrete
leespraktijk. Die doordachte verweving van theorie en praktijk levert een helder
overzicht op van de troeven die een intertekstueel tekstonderzoek te bieden heeft.
Onder de vele opvattingen van het concept lijkt Meijer het meest aangetrokken door
de ruime bepaling van intertekstualiteit, te weten die in de trant van Bakhtin, Barthes
en Kristeva. Daartegenover stelt ze Riffaterres en Genettes strakkere visie: er is bij
hen sprake van intertekstualiteit alleen wanneer men met een ‘expliciete en in principe
traceerbare vorm van ontlening en bewerking’ te maken heeft4. Meijer legt dan de
nadruk op de diepe ingewevenheid van elke (al dan niet literaire) tekst binnen een
geheel van conventies (genres, culturele gewoontes, condities van verstaanbaarheid,
enz.). Omwille van de duidelijkheid beroept ze zich echter in haar uiteenzetting van
die ruime intertekstualiteitsopvatting liever op Bakhtin dan op Kristeva. Het essay
van de Franse semiotica vindt ze immers al te hermetisch. Een gelijkaardig bezwaar
lag wellicht ook aan Bogmans voorkeur voor Bakhtin ten grondslag.
Uit Bakhtins beschouwingen over de dialogische aard van de taal valt evenwel
niet op te maken waar het intertekstuele netwerk rondom een gegeven geschrift
feitelijk begint en - vooral - eindigt. Aanhangers van een ruim intertekstualiteitbegrip
zitten met het probleem van de begrenzing van het corpus intertekst: uitgaande van
het principe dat elk onderdeel van een tekst als een soort hyperlink (om internettaal
te gebruiken) kan werken die andere teksten activeert die op hun beurt een heleboel
doorverwijzingen bevatten, stuitje vroeg of laat op de vraag van de hanteerbaarheid
van een dergelijke benadering. Meijer vindt haar antwoord op die versperrende vraag
in het begrip ‘resonantie’ dat door Van Alphen als metafoor voor intertekstualiteit
wordt gebruikt. Meijer verheldert die metafoor met de volgende passage:
Intertekstualiteit [...] is eigenlijk een leestheorie. Het gaat er in deze theorie
helemaal niet om welke tekst een auteur gebruikt heeft of waar hij zijn
tekst naar gemodelleerd heeft, maar welke teksten als een soort kader
meespelen op het moment dat je een tekst leest, tegen de achtergrond
waarvan de tekst, die je leest, reliëf krijgt. Dat kunnen dan teksten zijn die
de auteur helemaal niet gekend heeft, maar op een of andere manier wel
onderdeel uitmaken van het culturele klimaat waarin de tekst functioneert.
[De term ‘resonantie’] maakt meteen het verschil tussen intertekstualiteit
en bronnenonderzoek duidelijk. (Van Alphen aangehaald in Meijer 1995:
24)
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Meijer levert vervolgens een praktische uitwerking van haar theoretische
uitgangspunten aan. Het ‘light verse’ gedicht ‘Roodkapje’ van Driek van Wissen
ontleedt ze op verschillende intertekstuele niveaus: van eng naar ruim. Hier is de
verwijzing naar het sprookje overduidelijk; ze wordt van meet af aan aangekondigd.
Alleen worden de feiten en de personages in een ander licht gesteld (bv. meer dan
Roodkapje speelt in Van Wissens gedicht de jager de hoofdrol). De verhaalstof krijgt
een nieuwe draai (er is sprake van transpositie om een term aan Kristeva te ontlenen)
en dient een andere bedoeling, met name ‘het maken van een grap over ontmaagding’.
Op een ander niveau beantwoordt het gedicht aan de genreconventies van het ‘light
verse’ en het sonnet: het gedicht ‘onderwerpt’ zich zowel aan de inhoudelijke als
aan de formele ‘voorschriften’ van die genres. Er openbaart zich dan een (potentiële)
verbondenheid met alle andere items die tot de bewuste genres behoren. Meijer zet
ten slotte de stap naar het ruimste niveau van intertekstualiteit: dat van de resonanties.
Zelf vat ze haar werkwijze in dat stadium van de analyse als volgt samen:
Daar ging het dan ook om de wijze waarop de tekst is ingebed in algemene
conventies van representatie en cultureel ingeburgerde wijzen van zien en
denken, waarvan de bronnen verloren zijn. Ik meen dat Van Wissens
‘Roodkapje’ deelneemt aan een wijdverbreid vertoog over seksualiteit en
maagdelijkheid, waarvan ik de contouren heb trachten te schetsen met
behulp van een aantal representatieve voorbeelden die naar believen zouden
kunnen worden uitgebreid. Ik koos Havelock Hellis en de
NVSH-opvattingen, Freuds ‘The Taboo on Virginity’ en een
studentenliedje. Op geen enkele manier wil ik daarmee een concrete relatie
van materiële invloed en ontlening suggereren. (Meijer 1995: 33)
Uit Meijers ontleding van ‘Roodkapje’ blijkt duidelijk dat, zoals al aangegeven, de
intertekstualiteit bij haar eerder als lees- dan als teksttheorie ingeschakeld wordt. De
gevolgen van zo'n leespraktijk ziet ze zeer helder in: de sterke subjectiviteit die een
op ‘resonanties’ berustende leestechniek impliceert probeert ze geen minuut weg te
moffelen. Elke interpretatiepoging bevat een zekere maat van subjectivisme omdat
ze onlosmakelijk gebonden is aan de situatie van de lezer/interpreter en aan diens
positie - d.i. de stellingname - die uit die maatschappelijke gelocaliseerdheid
voortvloeit.
In het hoofdstuk ‘intertekstualiteit en sekse’ hervat Meijer haar opdeling van
intertekstualiteit in drie niveaus. Ze laat zien wat elke intertekstuele modus te
betekenen heeft op het vlak van de sekserepresentaties.
De eerste modus is die van de traceerbare ontleningen, of met andere woorden de
empirische relatie tussen een tekst en zijn bron(nen). Meijer onderscheidt drie
basishoudingen van feministen tegenover hun bronnen: ze maken de kachel aan met
teksten die stereotypische visies van de vrouw ofwel patriarchale canons overdragen;
ze scharen zich achter voorgangsters / voorgangers; de derde oplossing
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heet de ‘Revisionist Mythmaking’, dat is: het herschrijven van een mythe vanuit het
standpunt van een meestal vrouwelijk personage dat in de oorspronkelijke versie van
ondergeschikt belang was.
De tweede modus van intertekstueel verkeer slaat op de relades tussen een gegeven
geschrift en het/de genre (s) waarin het zich inschrijft. Ook die abstracte categorieën
die de wereld van de literaire producten ordent, zijn niet vrij van seksistische
bepalingen. In dat verband formuleert Meijer twee stellingen: ten eerste, genres zijn
geseksueerd; vooral vroeger waren bepaalde literaire vormen alleen weggelegd voor
mannelijke schrijvers (bijvoorbeeld de middeleeuwse epen of de
Renaissance-treurspelen) terwijl balladen of religieuze lyriek voor vrouwen
voorbehouden waren. Ten tweede, elk genre induceert min of meer voorspelbare
voorstellingen van vrouw en man. Denk maar aan het petrarkistisch vrouwenportret
dat, volgens Peperkamp, ‘een constructie van vrouwelijkheid [representeert en
bemiddelt] die het produkt is van een exclusief mannelijke (literaire) cultuur’
(Peperkamp aangehaald door Meijer, p. 48). Ook in het bepalen van de actantiële
posities van mannelijke en vrouwelijke personages blijken - vooral narratieve - genres
niet helemaal vrij te zijn van seksediscriminatie. In die schema's is toegang tot
subjectiviteit alleen voor mannen weggelegd terwijl vrouwen ofwel in een
objectpositie opgesloten blijven ofwel hun verlangen en hun identiteit in het
mannelijke model moeten gieten. Feministische schrijvers gaan dan ook in de
twintigste eeuw een heftige intertekstuele strijd aan om de romanconventies om te
smeden tot een vertelkader waarin vrouwelijke personages werkelijk aan hun trekken
komen.
In de derde - meest abstracte - modus van intertekstueel spel gaat het om resonanties
van bepaalde cultuurteksten in een geschrift. Meijer grijpt hier naar Wolfs Kassandra
(1984) waarin ze voortbouwend op H. Geyer-Ryans analyse een hele reeks
‘mythologische verhalen [hoort doorklinken] waarin vrouwen worden beroofd van
hun spraakvermogen (als die van de Atheense prinses Philomela, van de nimf Echo,
van Lavinia uit Shakespeares Titus Andronicus)’ (p. 57). Voortprakizerend onderkent
Meijer het verband dat in teksten regelmatig wordt opgeroepen tussen de
onderdrukking van het spraakvermogen en de beknotting van de vrouw in
objectpositie. Niet zelden gaat die spraakroof met andere vormen van geweld gepaard
zoals de verkrachting, waarschijnlijk de geweldpleging bij uitstek die de vrouw
verdinglijkt. Pogingen van vrouwen tot overtreding van die mannelijke orde worden
in patriarchale teksten weinig geduld. En die ontkenning van het ‘vrouwzijn’ leidt
Meijer tot een frappante cultuurtekst: wat in allerlei patriarchale teksten als verleiding
en dus liefde voorgedaan wordt (men denke aan Don Giovanni's 1003 vrouwen),
duidt in feite op de mannelijke dwang die zich aan al te zelfstandige vrouwen oplegt.
Patriarchale liefde betekent dus de al dan niet symbolische dood van vrouw: laat ze
zich verleiden, ze verloochent haar verschil en haar subjectiviteit; wijst ze de
verleiding af, ze stelt zich bloot aan de patriarchale woede.
Tot zover de uiteenzetting van Meijers blik op ‘intertekstualiteit’. Een van de grote
verdienste van haar twee artikelen over de betekenis van het concept voor de
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(neerlandistische) vrouwenstudies is mijns inziens de hanteerbaarheid die ze verlenen
aan een theorie die in diverse opzichten nogal duister is. Door Meijers ogen gezien
krijgt de (post-) structuralistische intertekstualiteitstheorie een verrassende relevantie.
Het lijkt ineens niet zo moeilijk meer zich een beeld te vormen van het door en door
intertekstuele karakter van semiotische objecten5. Het blijkt trouwens zeer duidelijk
uit de talrijke illustraties die ze gebruikt. Bij Meijer spiegelt de praktijk haar
theoretische uitgangspunten consequent af.

4. Besluit
In zekere zin ligt de eerder productieve receptie van ‘Kristeva 1968/69’ in de
neerlandistiek in de lijn der verwachtingen. Hiervoor werden vooral twee zwakke
punten van de theorie aangestipt: de vaagheid in het gebruik van bepaalde concepten
waardoor de samenhang van het geheel onder druk komt te staan en het gebrek aan
methodologische ‘richtlijnen’. Alleen enkele theoretici, zoals Claes, trokken de stoute
schoenen aan om die obscure zone van de literatuurwetenschap te verkennen. Claes
bespreekt het concept, schaaft het bij en past het volgens zijn eigen inzichten toe.
Door zijn talrijke geschriften heen weet hij de troeven van een intertekstuele
tekstpraktijk (met of zonder Kristeva!) naar voren te brengen en daarmee enige
nieuwsgierigheid te wekken bij zijn vakgenoten. Meer dan twintig jaar zijn inmiddels
omgegaan wanneer Bogman en (vijf jaar later nog) Meijer hun
Kristeviaans-geïnspireerd onderzoek voorleggen. Kristeva is in de tussentijd eveneens
bekend geraakt als o.a. feministische essayist. Haar gedachtegoed en de mogelijke
toepassingen ervan dringen door. Alleen blijken de oorspronkelijke teksten uit
Sèmétôtiké niets van hun ondoordringbaarheid af te leggen. Haar essays dienen dan
ook vaker als aanzet om zich een eigen weg te banen in het veld en een aan het
specifieke onderzoeksobject aangepaste methode te ontwikkelen. Let men niet zozeer
op de letterlijke toepassingen van haar grondslagen als wel op de studies die er op
een meer vrije wijze op voortborduren, dan komt men een meer omvangrijke
productieve receptie op het spoor. Ook de (her)opleving van de belangstelling voor
Bakhtin is in een zeker opzicht aan Kristeva te danken. Op de keper beschouwd
blijken Kristeva's niet echt toegankelijke stukken dus toch stimulerend te hebben
gewerkt.
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Eindnoten:
1 Over de plaats van de Franse poststructuralistische (inter)teksttheorie in de literatuurstudies zie
Claes 1988: 38-41.
2 Het begrippenpaar ‘geno-’ vs. ‘fenotekst’ komt men in een later werk van Kristeva tegen: La
révolution du langage poétique (1974). In het verlengde van Sèméiôtiké (1969) werkt ze het
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onderscheid uit tussen het ontstaanproces van een tekst (de genotekst) en de ‘fenotekst’ die
grofweg gelijkgesteld kan worden met wat Barthes het ‘oeuvre’ noemt.
3 Centraal staat in de psychoanalyse het verband tussen het sprekende/schrijvende ik en de Ander
- die heel wat vormen kan aannemen: van de levenspartner tot de taal zelf, de zgn. ‘trésor des
signifiants’. Lacan gaat ervan uit dat elke uitspraak hoe dan ook rekening houdt met de Ander;
elk subject definieert zich in samenhang met de Ander. De Ander is in de loop der geschriften
een ruime (weinig zeggende) noemer geworden. Derek Attridge laat in ‘Innovation, Literature,
Ethics: Relating to the Other’ (pp. 23-24) enkele accepties van het woord de revue passeren.
Meestal wordt er gedacht aan an already existing identity that the self encounters: most obviously,
another human being. Bij Lévinas wordt er eerder verwezen naar de naaste, in de bijbelse
betekenis. In postkoloniale studies gaat het meer om de cultuur van de gekoloniseerde die
onderworpen wordt aan de overheersende, westerse macht. De gemene deler van al die definities
kan als volgt bepaald worden: the other in these accounts is primarily an impingement from
outside that challenges assumptions, habits, and values and that demands a response.
4 Riffaterre en Genette worden inderdaad niet zelden op dezelfde hoop gegooid. Er bestaan echter
aanzienlijke verschillen tussen hun twee theorieën, en op talrijke plekken neemt Genette duidelijk
afstand van Riffaterre en andersom. Zo wijken bijvoorbeeld hun respectieve definities van het
begrip intertekstualiteit radicaal van elkaar af. Het is dan ook niet wenselijk die twee namen
zonder voorbehoud met elkaar gelijk te stellen. Voor een contrastieve studie van de twee
theorieën verwijs ik naar Allen 2000.
5 Weliswaar heeft Meijer sommige (onheldere) punten van het oorspronkelijke stelsel opzettelijk
links laat liggen. Ze heeft in haar essays het oog op de gebruiksvriendelijkheid van de conceptuele
werktuigen die ze voorstelt. Vandaar dat die ook als enigszins gevulgariseerd - maar wel goed
gevulgariseerd, dan - over kunnen komen. Is die nuchtere ontginning van de theoretische rimboe
ten slotte geen winst?
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‘Laat dat maar aan de stomerij over’
Over Ethiek in Charlotte Mutsaers’ Rachels Rokje
Daniël Rovers
1. Stierenhoorns
De nietsvermoedende lezer heeft de roman Rachels rokje nog maar zojuist open
geplooid of er wordt al een moreel beroep op hem gedaan. In de inleiding, ‘Wandeling
vooraf’ genoemd, wordt dringend verzocht ‘je vooroordelen over goed en kwaad
aan de kant [te zetten] en je oren open’ te houden (Mutsaers 1994: 12). In dit boek
dat een rokje is, zo luidt het argument, tellen slechts de plooien:
[...] hoe al die plooien zich voortdurend vertakken, verspringen of in elkaar
opgaan en hoe je af en toe een glimp opvangt van wat zich eenzaam en
verstolen afspeelt daar tussen of zelfs daar onder, dat is het enige wat telt.
En bijvoorbeeld niet of die plooien GOED zijn of FOUT, laat dat maar
aan de stomerij over. Of het waarheidsgehalte: luister slechts naar het
frou-frou (Mutsaers 1994: 13).
Aldus de naamloze verteller van het boek, die zich hier meteen al laat kennen als
wat in de narratologie een ‘extra-diëgetische verteller’ wordt genoemd. Deze verteller
zal de lezer op tijd en stond nadrukkelijk toespreken in een dwingend informele stijl.1
Zo zal ze de lezer onder meer onderrichten over de ethische waarde (loosheid) van
literatuur en hem diets maken dat hij niet per definitie geen paard is. Het is ook deze
eigenzinnige verteller die in de zevenendertig plooien die Rachels rokje telt, zal
proberen de ‘coup de foudre’ te ontplooien die de dertienjarige Rachel Stottermaus
ooit opliep op het moment dat de taalleraar Douglas Distelvink haar klaslokaal kwam
binnenlopen. Een ‘coup de foudre’ die zich dertig jaar later herhaalt als Rachel op
een vluchtheuvel in Amsterdam diezelfde Douglas, dan met de naam ‘ingenieur
Rokriem’ getooid, opnieuw tegen het lijf loopt.
Deze verteller lijkt zelf geen rol in het door haar vertelde verhaal te spelen. Over
‘Rachel S.’ wordt in de ‘Wandeling vooraf’ in de derde persoon enkelvoud verhaald.
Toch kun je met geen wil van de wereld volhouden dat de verteller zich afzijdig
opstelt, met andere woorden ‘hetero-diëgetisch’ is. Het is juist de schone schijn van
afzijdigheid (van de verteller ten opzichte van het verhaal, maar ook van

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

321
de auteur ten opzichte van de verteller) die in Rachels rokje meerdere malen zal
worden opgelicht. De verteller identificeert zich soms zo sterk met Rachel Stottermaus
dat ze haar rol af en toe lijkt over te nemen. In Plooi vijfentwintig bijvoorbeeld begint
de verteller eerst in de derde persoon enkelvoud over Rachel en Rokriem te verhalen,
om vervolgens zichzelf in het gezegde te projecteren:
Terwijl Rokriem bij Ivy's Flowershop een bosje Leukodendrons in laat
pakken - wij weten dat niet doordat we alwetend zijn maar simpelweg
doordat hij daar die dag mee aan kwam zetten en doordat de firmanaam
zo duidelijk op het papier te lezen was - staat Rachel [...] (Mutsaers 1994:
117).
In de loop van het verhaal zal de verteller bijna geheel opgaan in het hoofdpersonage,
wat tenslotte tot een narratologische implosie zal leiden in het hoofdstuk ‘Skatsjok’.
Zoals Charlotte Mutsaers al eens uitlegde in haar eerste roman De markiezin (1989),
stamt de term ‘skatsjok’ uit de Russische volksmuziek en duidt de plotse overgang
van majeur naar mineur aan. Ook in het genoemde hoofdstuk is er sprake van zo'n
stemmingswissel. In de eerste regels van het hoofdstuk namelijk doet de dood haar
intrede, valt Douglas Distelvink dood neer en verdwijnt Rokriem van het toneel.
Nadat de verteller deze feiten heeft opgesomd, spreekt ze zichzelf in één lange zin
van meer dan drie bladzijden moed in; ze zegt dat ze Rachels rol zal moeten
‘overnemen’:
[...] zusje van me, bliksemgekoosde, pasten onze rokjes niet als
tweelingrokjes op elkaar, ik beloof je, ik zal zoeken, letter voor letter,
lettergreep voor lettergreep, woord voor woord, zin voor zin, net zolang
totdat je rokje opruist uit het alfabet [...] (Mutsaers 1994: 213).
Rachels rokje zal vervolgens afsluiten met zeven zogenaamde ‘sessies’, waarin de
verteller háár laatste dagen met Douglas Distelvink uit de doeken probeert te doen
ten overstaan van een groep anonieme rechters. In die sessies, een ideosyncratische
vorm van bekentenisliteratuur, lijkt de verteller grotendeels samen te vallen met
Rachel. De naam ‘Rachel’ wordt nog maar een paar keer genoemd en dan nog niet
eens door Douglas, die Rachel op het eind van zijn leven ‘Rareltje’ noemt.
Zoals gezegd wordt in Rachels rokje niet alleen de traditionele scheiding tussen
verteller en hoofdpersonage, maar ook die tussen auteur en verteller ondermijnd. Dat
blijkt alleen al uit het feit dat ‘Rachel Stottermaus’ een anagram van ‘Charlotte
Mutsaers’ is, een letterlijke variant op Flauberts beroemde uitspraak ‘Madame Bovary,
c'est moi’. Toch is de verhouding auteur/verteller allerminst eenduidig. Dat weet de
verteller in Rachels rokje overigens maar al te goed. In het hoofdstuk ‘Skatsjok’
spreekt ze zich indirect hierover uit.
De verteller stelt dat ze zich, in navolging van André Breton, het meest interesseert
voor boeken die men heeft laten ‘openstaan als een deur’. Een wat raadselachtige
uitspraak, waar de verteller pas in Plooi vijfentwintig op terugkomt. In die
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Plooi gaat het onder meer over de vraag waarom het toch altijd zo moeilijk is om het
juiste rokje uit te zoeken voor een belangrijke afspraak (zoals de volwassen Rachel
moet ervaren, staand voor haar klerenkast, vlak voor een bezoek van Rokriem).
Volgens de verteller is dit probleem terug te voeren op een semantisch-seksuele
verwarring. Een vrouw die een rok aantrekt, zo legt ze uit, noemt de opening van
een rok een sluiting. De verwarring begint als er vervolgens een man in het spel
komt. Als hij een rok uittrekt, noemt hij de sluiting juist een opening. De verteller
concludeert op haar geheel eigen wijze: als nu die sluiting openstaat, kan je met je
verlangens' tegen de lamp lopen, terwijl het evengoed met de liefde spaak kan lopen
als de opening hermetisch blijft (Mutsaers 1994: 117). Zou een rok om verwarring
te voorkomen daarom niet beter deuren hebben, vraagt de verteller zich vervolgens
af. Neen, zo luidt het antwoord. Zulke deuren zouden, net als kerkdeuren, wel eens
open kunnen blijven staan, in afwachting van de authentieke bekentenis, de
verlossende biecht of de naakte waarheid. Nee, dan liever de ambiguïteit van de rok,
waarachter zich de ‘Tropische Deur’ bevindt. ‘Daar kan een rokriem zo naar binnen
glippen met zijn staart’ (Mutsaers 1994: 118).
Via het achterdeurtje van Breton laat de verteller aldus een zekere vorm van
authenticiteit het boek binnen. Een rokje verdraagt simpelweg geen hermetische
sluitingen of waterdichte tussenschotten, altijd steekt er wel een apenstaarje doorheen,
of zelfs een stierenhoorn. ‘Stoppen andere schrijvers soms geen stierehorens in hun
boek’, zo verdedigt de verteller in ‘Skatsjok’ haar beroep op de open deuren van
Breton. Ze verwijst hiermee impliciet naar Michel Leiris. Het was immers Leiris die
in het essay De la littérature considérée comme une tauromachie in de jaren veertig
stelde dat een auteur meer dan ‘alleen maar’ literatuur zou moeten produceren, dat
een auteur, bespotting of veroordeling voor lief nemend, over zichzelf zou moeten
vertellen met een maximum aan luciditeit en eerlijkheid, in een vorm die tot exaltatie
leidt, zowel bij de schrijver als bij de lezer. Een auteur, zo stelde Leiris, zou zich
moeten opstellen als een stierenvechter, een stierenvechter die verlangt naar de
puntige hoorn van een stier (Leiris 1973).

2. Vooroordelen
In 1983 debuteerde Charlotte Mutsaers als schrijver met een bundel emblemata. Het
circus van de geest heette de bundel die werd voorafgegaan door een (poëticaal)
motto van niemand minder dan ‘vadertje’ Jacob Cats. Het boekje bevatte een eerste
uitzicht op het ethisch universum van de schrijver Charlotte Mutsaers, door Ad
Zuiderent ooit omschreven als een soort ‘Jan Klaassenmoraal’: ‘zo nu en dan flink
meppen kan geen kwaad’ (Zuiderent 1993). De definitie van Zuiderent leek vooral
gebaseerd op de strijdvaardige spreuk ‘Wie in vreedzaamheid gelooft, krijgt graag
een gaatje in zijn hoofd’. Andere wijsheden in Het circus van de geest passen minder
goed in het plaatje dat Zuiderent schetst. Het is bijvoorbeeld nog maar de
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vraag of Jan Klaassen zijn Katrien met de volgende spreuk aan zich zou willen binden:
‘Stuur uw muze nooit naar huis / maar pak haar stevig in het kruis’.
De moraal die Mutsaers in Het circus van de geest voor het eerst uiteenzet en die
ze in haar latere werk steeds opnieuw zal toelichten, kan wellicht het best betiteld
worden als een anti-moraal, als een militant verzet tegen wat de goegemeente als
juist beschouwt. Zo zal Mutsaers in de essaybundel Zeepijn (1999) haar lezers
oproepen hun ‘kop uit de strop van de consensus te halen waar de goegemeente je
voortdurend in probeert te duwen’ (Mutsaers 1999: 24). En in Rachels rokje worden
diezelfde lezers herhaaldelijk aangespoord om niet mee te doen aan de ‘morele
herbewapening’ en zich af te zonderen van de ‘communis opinio’ (Mutsaers 1994:
213, 246).
Het woord consensus roept de context op: het Nederland van de jaren negentig
waarin één element van de parlementaire democratie, het vinden van een consensus,
tot dogma werd verheven en zelfs wereldwijd geëxporteerd leek te kunnen worden
onder de naam harmonie- of poldermodel. Het ging in die jaren goed in de polder;
men had een rotsvast geloof in de vooruitgang, een sterk vertrouwen in de democratie
en was volkomen overtuigd van het eigen morele gelijk. Volkomen ten onrechte, zo
liet en laat Charlotte Mutsaers in haar literaire werk blijken. In haar essays en romans
heeft ze dit moderne geloof steeds weer opnieuw aangevallen en aangetoond dat het
vaak op niet meer dan een handvol vooroordelen berust. Vijf van deze vooroordelen
zal ik hieronder, ter inleiding op een lectuur van Rachels rokje, op een rij zetten.

- Autonomie is een groot goed.
Rachels rokje is onder meer het verhaal over de stormachtige, nee, onweerachtige
liefde die de dertienjarige Rachel Stottermaus opvat voor Douglas Distelvink, een
liefde die haar dertig jaar later nog steeds gijzelt. Al op de eerste bladzijden van de
roman, in de ‘Wandeling vooraf’, wordt de lezer met klem verzocht zijn oordeel op
te schorten en zich in te leven in dat waanzinnig verliefde meisje Rachel. Dat blijkt
moeilijker dan verwacht. De geïnteresseerde lezer zal daarvoor namelijk een deel
van zijn hooggeschatte autonomie moeten opgeven. De identificatie met het meisje
Rachel blijkt neer te komen op de identificatie met een hondstrouwe teef. En zeg nu
eerlijk: wie leest een boek om zich meer dan driehonderd bladzijden met een teef te
vereenzelvigen? Want een teef, dat is Rachel zeker, zo valt na te lezen in Plooi negen.
In die Plooi wordt beschreven hoe de drieënveertigjarige Rachel Stottermaus reageert
als zij op een vluchtheuvel in een winters Amsterdam de man ontmoet op wie ze als
dertienjarig meisje zo dodelijk verliefd werd, Douglas Distelvink:
Trouwens, zoals zij daar naast hem staat, je zou zweren dat ze hem
bewaakt. Wat nu, hondetrouw? Natuurlijk! Met alles wat daarbij hoort:
toewijding, adoratie, apporteerlust, afhankelijkheid, onstuimigheid,
onderworpenheid, achternaloperij, redeloosheid en verlatingsangst, kort-
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om het hele liefdesprogramma dat door de vrije-vrouw-van-nu met gebrek
aan trots wordt aangeduid. Maar wie zo praat heeft nooit het verre fluitje
van de baas vernomen. De wet van de hartstocht zegt: Baas en Teef. Trots
heeft daar niets mee te maken. Verstand ook niet. Verrukking alles. Wie
zou er nou niet met zijn leven voor willen betalen? (Mutsaers 1994: 54).

- Vooruitgang is goed.
‘Die vooruitgang van u is een teruggang voor mij. Zo beleef ik het. Zo heb ik het
altijd beleefd. En zo zal ik het altijd blijven beleven. Je schijnt er alleen niet voor uit
te mogen komen’, stelt de verteller met klem in de Derde sessie van Rachels rokje.
Illustraties bij deze stelling worden de lezer in de loop van het verhaal aan de hand
gedaan. Door de zogenaamde vooruitgang is de kwaliteit van de jam hard
achteruitgegaan en vind je geen echte rubberen laarzen of gympjes van honderd
procent katoen meer bij de Bata, de schoenenwinkel die als ‘te goedkoop’ wordt
afgeschreven. Kreeften, ‘opgestoten in de vaart der volkeren’, industrieel gekweekt
en in glaswol van de ene naar de andere kant van de wereld gevlogen, hebben geen
enkele smaak meer (Mutsaers 1994: 251, 264). De kwaliteit moet het, met andere
woorden, in wat men vooruitgang noemt steeds vaker afleggen tegen de kwantiteit.
Traditionele cultuurgoederen worden opgeofferd aan winstmaximalisatie, waardoor
niet alleen de cultuur, maar ook de natuur het onderspit moet delven. Het is de
vooruitgang die onze ondergang zal betekenen, want de vooruitgang heeft alles
‘bedorven of afgepakt tot de zee, de lucht, de bergen en de bossen toe’ (Mutsaers
1994: 265).
In de essaybundel Ztepijn zal Mutsaers zich in het essay ‘“Weemoed
onverklaarbaar”?’ erg kwaad maken over de verwoesting van het milieu en de
teloorgang van de bio-diversiteit als gevolg van de vooruitgang. Ze noemt de
milieuvernietiging, vrij naar Max Weber, een ‘aartsonttovering’, de moeder van alle
onttoveringen:
Een aartsonttovering, die zijn weerslag heeft op verbeelding en
levensvreugde. Nooit leefden er zoveel beroepsonttovenaars als in deze
eeuw en nooit werden zoveel soorten van leven met de grond
gelijkgemaakt. En het is leuk gevonden maar ook gekkenpraat dat de vele
natuurrampen van tegenwoordig allemaal van El Niño (het Kerstkind)
zouden komen. Nee, de lauwe windjes van El Niño hebben het niet gedaan.
De mens heeft het gedaan. Uit hebzucht. En de mens die er tegen ingaat,
zal worden weggehoond, of erger. Ook uit hebzucht’ (Mutsaers 1999:
118).

- Democratie is (zonder meer) goed.
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Natuurlijk heeft de vooruitgang zo zijn schaduwkanten, maar heeft diezelfde
vooruitgang, zo zou men Mutsaers voor de voeten kunnen werpen, niet juist gezorgd
voor een grotere bereikbaarheid van luxeproducten voor een grote groep mensen,
om maar te zwijgen over vrijheid, gelijkheid en broederschap? Bovendien, zo zou
je je af kunnen vragen: als de vooruitgang niet deugt, wat is dan het alternatief?

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

325
Moeten we soms terug naar een tijd waarin een kleine elite van echte kreeft en
traditioneel bereide jam kon genieten, terwijl de meerderheid van de mensen in
plaggenhutten woonde? Charlotte Mutsaers heeft haar antwoord al klaar. In Rachels
rokje roept de verteller, nadat ze in de Derde sessie de vooruitgang heeft aangeklaagd,
verontwaardigd uit:
En haalt u er nu alstublieft geen plaggenhutten bij want plaggenhutten
daar ben ik immuun voor geworden. Waarom zou ik als ik toevallig in de
vorige eeuw had geleefd in een plaggenhut hebben moeten wonen, als
mijn eigen opa in een leuk kasteeltje troonde? (Mutsaers 1994: 262-263).
In dat kasteeltje, zo vervolgt de verteller, was het heerlijk toeven. Je had er de
beschikking over prachtige bad- en kinderkamers en houten paarden. Daarnaast
waren er veel katten, honden, paarden, knechten en dienstmeisjes. En die
dienstmeisjes, legt de verteller uit, die hielden allemaal een dagboek bij waarin ze
schreven hoe gelukkig ze waren dat ze ‘bij de rijkdom dienen mochten’. Met andere
woorden: de expliciet hiërarchische negentiende-eeuwse verhoudingen waren lang
zo slecht niet als de goegemeente ons wil doen geloven. Tegenwoordig, stelt de
verteller nog, is het kasteeltje ‘volledig aan de vooruitgang’ prijsgegeven, ‘de torentjes
zijn een kopje kleiner gemaakt, de karpers opgegeten, de hekken neergehaald’. En
nooit meer zal er een luisterrijk kerstdiner worden gegeven, want er wonen nu ‘vijftien
ongehuwde moeders’ in het kasteeltje (Mutsaers 1994: 263).
Wil dat zeggen dat de verteller, en wellicht ook Charlotte Mutsaers, een bloedhekel
aan ongehuwde moeders heeft? Dat is, geloof ik, het punt niet. Waar het hier om
gaat is dat Mutsaers de vrijheid wil bevechten om te kunnen vinden dat een rijk gezin
meer genoegen put uit het leven op een klein kasteeltje dan vijftien ongehuwde
moeders tezamen. Dat het daarom niet ‘beter’ is dat in dat kasteeltje geen aristocratisch
gezin woont maar een groep hulpbehoevende vrouwen. Dat een dergelijk standpunt
niet vriendelijk overkomt, is het laatste waar een schrijver zich zorgen over zou
moeten maken, liet Mutsaers al eerder blijken in het essay ‘Le plaisir aristocratique
de déplaire’, opgenomen in Kersebloed (1990). Volgens Mutsaers zouden schrijvers
zich aristocratisch moeten durven opstellen. Aristocraten hebben namelijk altijd de
(materiële) vrijheid bezeten om onafhankelijk te denken en te handelen, om
burgerdeugden als vriendelijkheid, verdraagzaamheid en bescheidenheid aan hun
laars te lappen, om zich af te wenden van de ‘slavenmoraal’: ‘Zwerfkeien, schurken,
misantropen, getikten en kunstenaars zijn minstens zo afkerig van wat je niet de
slavenmoraal mag noemen’ (Mutsaers 2000: 86).
En de democratie dan? Wat Mutsaers woedend maakt is niet de democratie op
zich, maar het ongebreidelde geloof in een systeem waarin iedereen schijnbaar zijn
zegje mag doen, maar dat niet in staat lijkt de werkelijke problemen, zoals milieuen
cultuurvernietiging, op te lossen. Dat geloof vindt zijn oorsprong in de jaren zestig,
jaren waar Mutsaers met gemengde gevoelens op terugkijkt. Het beroemde
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jaar 1968 heeft voor haar vooral negatieve connotaties. In Rachels Rokje wordt 1968
genoemd als het jaar waarin Rachel fijn op skivakantie gaat en per ongeluk haar
hondje Pom uit een skilift laat vallen. In Zeepijn wordt 1968, het jaar waarin, zo
schrijft Mutsaers, ‘zogenaamd’ de verbeelding aan de macht kwam, een ‘rampjaar’
genoemd, waarin de schrijfster scheidde van haar man (én kennis maakte met Francis
Ponge). De jaren zestig, zo lijkt Mutsaers te concluderen, hebben ons niet meer
gebracht dan een schijnbare vrijheid en gelijkheid. In Rachels rokje vraagt de verteller
zich hardop af wat we nu gewonnen hebben met dat ‘Alles En Iedereen Eerlijk Bij
De Naam Noemen’: ‘Is de wereld niet evengoed, nee, juist daardoor, naar de
Filistijnen gegaan?’ (Mutsaers 1994: 114). Onder het mom van de democratische
eerlijkheid blijft de fundamentele ongelijkheid tussen mens en dier en tussen mensen
onderling maar voortduren.2

- De menselijke waardigheid is goed.
Met de zelfgenoegzaamheid waarmee het woord ‘democratie’ in de mond wordt
genomen, spreken velen ook het begrip ‘menselijke waardigheid’ uit. In Rachels
rokje zegt de verteller in de Tweede sessie:
Iedereen is zo verzot op de menselijke waardigheid. Niemand weet wat
het is, menselijk waardigheid, maar ze draven er allemaal mee weg. Dat
betekent dat het dier kan barsten. Als dier ben je de pineut. Heeft u ooit
tribunalen voor misdrijven tegen de dierlijkheid gezien? Onmogelijk, daar
is zelfs Neurenberg te klein voor (Mutsaers 1994: 243).
De menselijke waardigheid stelt, anders gezegd, weinig voor zolang niet de
waardigheid van elk levend wezen gerespecteerd wordt. De verteller spreekt dan ook
haar twijfels uit over het bestaan van mensenrechten: ‘Van die rechten, ik vind het
erg dat ik het zeggen moet, heb ik nooit iets mogen merken, evenmin als alle andere
dieren’ (Mutsaers 1994: 265). Dat de verteller weinig op heeft met het begrip
‘menselijke waardigheid’, was al gebleken in Plooi vijf, waarin ze zich schamper
uitlaat over een literaire prijs voor het ‘behoeden van de waarden van het fragiele
individu’ (Mutsaers 1994: 39-40). Volgens de verteller is zo'n prijs grote onzin omdat
helemaal niemand die waarden kan behoeden. Zelfs God zou daar niet toe in staat
zijn. ‘Sterker’, gaat de verteller door, ‘hij heeft die fragiliteit er met opzet ingebakken.
Bij iedereen. Met de waarden erbij. Ter behoeding van zijn almacht en ter voorkoming
van de onze. Uit premature jaloezie.’ Een schrijver moet dus niet zo arrogant of zwak
zijn te denken dat hij de fragiele menselijke waardigheid zou kunnen of moeten
verdedigen, zoals sommige neo-humanistische literatuur-beschouwers (denk aan
Martha Nussbaum en haar studie The Fragility of Goodness) beweren. De verteller
is van overtuiging dat een boek hoogstens een zekere vorm van troost kan bieden:
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Kluif af die waarden en bied je kale, breekbare gebeente aan de helhond
aan - in de hel is de temperatuur stukken aangenamer dan in de hemel wordt goeie maatjes met de boswachter en stop als het even kan je boek
vol houtblokken. Dan kan de lezer zelf bepalen of hij zich ermee
verwarmen wil of niet (Mutsaers 1994: 40).

- Schoonheids- en gevoelsbeleving zijn voorwaardelijk.
In de bundel Zeepijn, in het al aangehaalde essay ‘“Weemoed onverklaarbaar”?’,
duikt een soortgelijk kasteeltje op als in Rachels rokje wordt genoemd. In Zeepijn
krijgt het een naam: Plantijn. Plantijn is gelegen in de Antwerpse Kempen en was
het bezit van de Belgische opa van Charlotte Mutsaers, die er als jong meisje altijd
‘als een prinsesje’ logeerde. Met plezier had ze altijd teruggekeken op Plantijn, tot
op een gegeven moment een vriendin in de jaren zestig tegen haar had gezegd: ‘'t Is
allemaal tot stand gekomen over de ruggen van de arbeider’ (Mutsaers 1999: 111).
De schrijfster had geantwoord: ‘Wordt Plantijn daar lelijker door?’ En ook: ‘Mag
alleen een arme met zijn verleden pronken?’ De vriendin had niet op deze vragen
willen ingaan. Dat betekende het einde van de vriendschap.
Een gelijkaardig conflict beleefde Mutsaers, laat ze weten in ‘“Weemoed
onverklaarbaar”?’, toen ze ooit eens haar waardering uitsprak over de woningen uit
het Oostendse Belle Epoque. Ze werd door een collega-schrijver meteen gewezen
op het Kongolese bloedgeld dat aan die huizen kleeft. Het zadelde haar naar eigen
zeggen op met ‘de grauwsluier van een misplaatst schuldgevoel’. In een ander essay
in Zeepijn (‘Brief aan mijn broeder Pinokkio’) vertelt Mutsaers over de eerste keer
dat ze met zo'n grauwsluier geconfronteerd werd, namelijk toen ze in de klas een
dichtregel van Lucebert te horen kreeg. Het was de beroemde dichtregel uit apocrief
/ de analphabetische naam: ‘In deze tijd heeft wat men altijd noemde / schoonheid
schoonheid haar gezicht verbrand’. Deze zin stortte de jonge Charlotte in de jaren
vijftig in een levenscrisis. Toen ze thuiskwam uit school, de dag dat ze deze zin
leerde, trok ze zich terug in de kelder van haar ouderlijk huis, een kelder die uitkwam
op de Nieuwe Gracht in Utrecht. Ze nam er, schrijft ze in Zeepijn, niets dan
schoonheid waar: ‘De eenzame paardebloem. De koesterende stralen van de
ondergaande zon. De bemoste vochtige stenen. De afwezigheid van mensen. De
lieve, lieve rat’ (Mutsaers 1999: 26). Dit uitzicht op onvoorwaardelijke schoonheid
stelde de schrijfster gerust en bracht haar naar eigen zeggen een kostbaar inzicht bij:
Ineens snapte ik alles. Natuurlijk bestond er nog schoonheid: voor oog,
voor oor, voor hart, teveel om op te noemen. De pest was alleen dat de
mensen die de beleving daarvan coûte que coûte wilden ondermijnen en
onmogelijk maken, ook bestonden. Blijkbaar verkeerden ze in de
vooronderstelling dat het oorlogsleed van anderen een voorwaarde had
geschapen die, zelfs aan volmaakt schuldelozen, de plicht oplegde om niet
meer van schoonheid te genieten (Mutsaers 1999: 26).
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In Plooi dertien van Rachels rokje denkt Charlotte Mutsaers de consequenties van
de opheffing van de voorwaardelijkheid ‘jusqu'au bout’ door. In deze Plooi wordt,
in wat een intermezzo lijkt, verhaald over een bezoek dat Frau Bormann, de vrouw
van nazi-kopstuk en initiator van de Holocaust Martin Bormann, met haar zoontje
Martin en dochtertje Eike brengt aan Frau Pothast, de vrouw van SS-baas Heindrich
Himmler. Vol trots laat Frau Pothast aan haar gasten haar nieuwe meubelen zien.
Frau Pothast benadrukt dat dit vakwerk niet in een fabriek vervaardigd had kunnen
worden. Met andere woorden: de meubelen zijn gespaard gebleven van de pletwals
van de vooruitgang. Wat zijn dat dan voor meubelen? Frau Pothast vertelt het met
vreugde: tafels en stoelen gemaakt van menselijke beenderen en een zetel met een
vrouwelijke pelvis als zitvlak. Enthousiast toont Frau Pothast ook een exemplaar van
Mein Kampf, ingebonden in honderd procent menselijke ‘Ruckenhaut’. Frau Bormann
is met stomheid geslagen. Ze brengt de ‘menselijke waardigheid’ ter sprake, maar
Frau Pothast is, net als de verteller in Rachels rokje, niet onder de indruk van dat
toverwoord: ‘Op de loop gaan is het lafste wat er is. Jullie hebben zeker nooit naar
je eigen tassen of schoenen gekeken’ (Mutsaers 1994: 77). Frau Pothast lijkt dus
hetzelfde gedachtegoed te verdedigen als de verteller. Het absolute kwaad van het
fascisme wordt op deze manier wel gevaarlijk dicht aan de eigen boezem gedrukt,
zoals Mutsaers overigens al expliciet deed door in Hazepeper haar naam etymologisch
te herleiden tot de term ‘takkenbossen’ (Reugebrink 2002: 106). Beweert Charlotte
Mutsaers hier dat we van bottenmeubelen en een in menselijk leer ingebonden Mein
Kampf zouden moeten kunnen genieten, zonder een onsje schuldgevoel? Op deze
vraag zou men in de eerste plaats kunnen antwoorden dat het kwaad inderdaad niet
schuilt in de esthetische beleving op zich. Wie op de een of andere manier getroffen
wordt door de schoonheid van een pelvis-zetel, brengt daarmee niemand om het
leven. Het is, met andere woorden, niet verschrikkelijk dat Frau Pothast haar meubelen
zo prachtig vindt maar wel dat ze daarvoor over lijken ging. Frau Pothast draagt
natuurlijk een deel van de schuld. Het begrip ‘schuld’, dat gepaard gaat met een
zekere voorwaardelijkheid, wordt door Mutsaers dan ook niet ontkend. Zij is niet uit
op de vernietiging van de menselijke waardigheid, maar wil juist dat begrip uitbreiden
tot een ‘dierlijke waardigheid’.3
Plooi dertien handelt naast de voorwaardelijkheid van schoonheidsbeleving ook
over de voorwaardelijkheid van gevoelsbeleving. De Plooi eindigt namelijk met een
korte beschrijving van het naoorlogse leven van Martin Bormann junior, het jongetje
dat destijds zijn moeder vergezelde tijdens het bezoek aan Frau Pothast. Deze Martin,
zo wordt verteld, durfde pas veertig jaar na de oorlog in het openbaar te zeggen dat
hij van zijn vader gehouden heeft. De reactie van de goegemeente luidt als volgt:
‘“Ofwel u heeft geen gevoel. Ofwel u kunt er niet bijkomen.”’ De bekommernis om
het lot van Martin Bormann jr. lijkt ingegeven door de identificatie van de verteller
met dit onschuldige kind van een foute vader. Meerdere malen wordt in Rachels
rokje gesuggereerd dat ook de vader van Rachel fout was in
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de oorlog. Die fout wordt door de goegemeente zonder pardon op de dochter
overgedragen. ‘De fout die zich schijnt schuil te houden in de Duitse staart en het
bloed dat daaraan kleeft’ (Mutsaers 1994: 26). En ook de vader van Douglas
Distelvink lijkt een zwart verleden te hebben, al kan dat ook letterlijk worden
genomen, gezien de donkere huidskleur van Rachels taalleraar. In dat geval maken
alle aanhangers van het ‘tel père, tel fils’-principe zich zonder meer schuldig aan
racisme, wat overigens niet minder laakbaar is dan discriminatie op familiaal niveau.4

3. Peetvader & zwerfkei
Ofschoon Rachels rokje een anti-moralistische strekking heeft, kan niet gezegd
worden dat het boek amoreel is. Integendeel. Charlotte Mutsaers houdt zich in Rachels
rokje diepgaand met ideeën rond moraliteit bezig. In het boek wordt een ‘eresaluut’
gebracht aan twee filosofen die elk een eigen ethiek uitwerkten, namelijk de ‘peetvader
van de plooi’ Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), en de ‘zwefkei in je
nomadenrokje’, Gilles Deleuze (1925-1995). Dat deze twee filosofen samen genoemd
worden, heeft een reden. Deleuze heeft zich in een van zijn laatste publicaties, getiteld
Le pli: Leibniz et le baroque (1988), gebogen over het oeuvre van Leibniz. En precies
deze studie ligt aan de basis van de roman Rachels rokje.5
Deleuzes studie over Leibniz is zeker geen objectief onderzoek naar de grote
Duitse filosoof, wiskundige en historicus. Deleuze leest Leibniz naar eigen
goeddunken, haalt oude ideeën van Leibniz uit de vergeethoek, poetst ze op en wendt
ze aan voor eigen gebruik. Uitgangspunt van Le pli is wat over het algemeen als de
kern van het filosofische oeuvre van Leibniz wordt beschouwd, namelijk de vraag:
hoe kan men stellen te leven onder een alwetende, voorzienige God als men
geconfronteerd wordt met het schijnbaar oneindige kwaad in de wereld? (Rutherford
1995:7).
Als men het fascinerende antwoord dat Leibniz in zijn oeuvre op de bovenstaande
vraag heeft gegeven, wil uitleggen, dan moet men ten eerste opmerken dat Leibniz
ervan uitgaat dat de wereld hoe dan ook niet denkbaar is zonder een eerste oorzaak.
Deze oorzaak moet volgens Leibniz God worden genoemd. God is volgens Leibniz
almachtig, alwetend en vrij in zijn doen en laten. Toch streeft God altijd naar perfectie.
In zijn streven naar perfectie - gedefinieerd als de grootste variëteit van wezens en
dingen binnen een maximale orde - heeft God ook de wereld geschapen. De genoemde
variëteit wordt gegarandeerd door de elementaire eenheden waaruit de wereld is
opgebouwd, door Leibniz bedacht met de naam ‘monaden’. Deze monaden spiegelen
elk een deel van de wereld en breiden haar aldus verder uit, op de meest ordelijke
wijze denkbaar.
Volgens Leibniz bestaan er verschillende soorten monaden; de monaden met de
hoogste graad van perfectie zijn de rationele zielen. Deze zielen, die huizen in
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de mens, zijn in staat de schepping van God te aanschouwen en te waarderen, wat
opnieuw bijdraagt aan een hogere perfectiegraad van de schepping. De rationele
zielen kunnen handelen met een aan God ontleende vrije wil, en beschikken over
kennis en macht Toch zullen deze monaden de perfectie van God nooit kunnen
benaderen. Met andere woorden: juist omdat de mens een vrije wil is toegestaan,
kan hij nooit zo volmaakt worden als God. De mens heeft altijd de vrijheid om te
kiezen wat hem goeddunkt. Om de mens als mens te laten bestaan, moet God dus
een zekere mate van imperfectie tolereren. Dit tekort nu is volgens Leibniz het kwaad.
Wat God in al zijn goedheid rest, concludeert Leibniz, is een wereld te laten bestaan
die het fundamentele, metafysische tekort aan goedheid zo klein mogelijk houdt. Dit
kan God doen, omdat God een overzicht heeft over alle mogelijke ontwikkelingen
die zijn schepping zou kunnen doormaken. In zijn alwetendheid heeft God deze
zogenaamde ‘mogelijke werelden’ gewikt en gewogen en vervolgens de beste van
al deze werelden laten bestaan. Als de mens, de belichaming van een rationele ziel,
soms denkt dat hij in een verschrikkelijke wereld leeft, dan moet hij dus beseffen,
stelt Leibniz, dat hij maar een stukje van de Goddelijke wereld in ogenschouw kan
nemen. Als de mens over het Goddelijke perspectief zou beschikken, dan zou hij
inzien dat de wereld goed was. Dat wil zeggen: de mens zou inzien dat hij in de beste
van alle mogelijke werelden leefde.
In Leibniz' filosofie bestaat ontegenzeggelijk een aanzienlijke spanning tussen de
alwetendheid van God en de mogelijkheid van de mens om vrij te handelen
(Rutherford 1995: 60). Want als God de beste van alle mogelijke werelden heeft
geschapen, waarom zou je je als mens dan nog inspannen om het goede te doen? En
als die mogelijkheid bestaat, als men zich evengoed te buiten kan gaan aan allerhande
wandaden, betekent dat dan niet dat de almacht van God beperkt is? Je zou dit het
zwakke punt in Leibniz' grote theorie kunnen noemen, een punt dat door Deleuze
niet zozeer bekritiseerd wordt als wel uitgebuit en op de spits gedreven. Leibniz'
worsteling met de vrije wil brengt Deleuze tot de kernvraag van Le pli: ‘Comment
confondre la liberté avec la détermination interne, complète et préétablie d'un automate
schizophrène?’ (Deleuze 1988: 94).
Wat Deleuze vooral in Leibniz aanspreekt is diens concept van de ‘beste van alle
mogelijke werelden’. Deleuze ziet hier een bruikbaar alternatief in voor de
Platoons-christelijke opdeling van de werkelijkheid in het arbitraire ondermaanse en
de schitterende wereld der ideeën, waar het schone, het goede en het ware zetelen.
Die tweedeling, waarop het probleem van de (goede) wil volgens hem valt te
herleiden, lost Deleuze op aan de hand van ‘de plooi’. Of beter: Deleuze gebruikt
het concept van de plooi om de tweedeling vorm te geven. Hij grijpt daarvoor terug
op een idee van de vroege Leibniz, namelijk het idee dat de ziel en geest in een vortex
(een voortgezette plooi) met elkaar verbonden zijn. Deleuze illustreert deze
verbondenheid in Le pli door het beeld te schetsen van de mens als een barokhuis
van twee verdiepingen. Op de begane grond huist volgens Deleuze het perceptieve
lichaam. Daar valt het licht door de ramen, daar dringen de geluiden van
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de straat het huis binnen. Het licht en de geluiden worden vervolgens via de geplooide
marmeren zuilen van het bouwwerk doorgegeven naar boven, naar de eerste
verdieping. Daar, op een verdieping zonder ramen, huist de ziel. De ziel heeft ogen
noch oren; zij ervaart slecht wat wordt doorgegeven via de marmeren zuilen, oftewel
de aangeboren kennis van de ziel.
In het beeld van de mens als barokhuis, enerzijds bepaald door de omstandigheden,
anderzijds gedetermineerd door de marmeren zuil van de ziel, lijkt de vrije wil alsnog
gemarginaliseerd te worden. En in zekere zin wil Deleuze dat ook. Waar we in ieder
geval mee moeten afrekenen, stelt hij, is de misconceptie van de vrije wil als de
oorsprong van de intentionele daad. Volgens Deleuze moeten we daartoe eerst twee
vooroordelen overwinnen:
- De vrije wil is een soort imaginaire balans, waarop men verschillende motieven
kan afwegen.
- De motieven achter een beslissing zijn volledig te reconstrueren.
Deleuze stelt dus dat de vrije wil niet verbeeld kan worden als een imaginaire balans
binnen onze ziel. Daarvoor heerst er in onze ziel een te grote onrust, een gevolg van
de duizenden ‘inclinaties’ waaruit zij is opgebouwd. In dit ene woord, ‘inclinatie’,
met zijn letterlijke en figuurlijke betekenis, ligt eigenlijk de kracht van het concept
van de plooi besloten. De keuzes die de mens maakt, komen volgens Deleuze namelijk
voort uit een bepaalde kijk op de permanente onrust in de ziel, of beter, de invalshoek
(inclinatie) van waaruit die onrust bekeken wordt. Dit klinkt als een tautologische
definitie, omdat nog niet duidelijk wordt gemaakt welke hoek eventueel de goede
zou zijn. Maar aan ‘het goede’ wil Deleuze, zoals gezegd, zich nu juist niet branden.
Het gaat hem om een definitie van de vrijheid. Vrijheid is voor Deleuze juist die
conditie waarin de menselijke ziel zich maximaal kan ontplooien, waarin de ziel dus
haar eigen inclinatie volgt: ‘L'acte volontaire est libre, parce que l'acte libre est celui
qui exprime toute l'âme à tel moment de la durée, celui qui exprime le moi’ (Deleuze
1988: 95).
Deleuze beschouwt de vrije keuze als een zich plooien van de (voorgeplooide)
ziel naar de omstandigheden. Hij bevestigt zo het bestaan van een (gedeconstrueerde)
vrije wil, ten koste, zo zou je kunnen zeggen, van de moraal. Deleuze zou dat
overigens niet zo stellen. Hij beweert juist dat het gedachtegoed van Leibniz ons
noopt een nieuwe notie te ontwerpen van de moraal. Dit blijkt een zeer concrete en
persoonlijke moraal te zijn. Deleuze formuleert het als volgt:
La morale consiste en ceci pour chacun: essayer chaque fois d'étendre sa
région d'expression claire, essayer d'augmenter son amplitude, de manière
à produire un acte libre qui exprime le maximum possible dans telles et
telles condition (Deleuze 1988: 99).
De moraal volgens Deleuze is samen te vatten onder het liberale imperatief van het
zich maximaal ‘ontplooien’. Elk ontplooien, stelt hij vast, vindt plaats ten koste van
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de verdoemden, zij die zich (laten) beperken in hun leven. Verdoemd noemde Leibniz
diegenen die louter vervuld zijn van een haat tegen God en de schepping; Deleuze alsof hij het actuele politieke debat voorzag - ziet het kwaad vooral belichaamd door
de rancuneuzen en de verzuurden. Zich niet (willen) ontplooien, dat is de grote zonde,
aldus Deleuze. Niet het zuivere kwaad maakte van Adam de oerzondaar, maar zijn
geestelijke ‘luiheid’: ‘Tout est question de “paresse” ou non’ (Deleuze 1988: 95).
Adam had gewoon nog wat verder in de tuin van Eden moeten rondkijken en zich
niet moeten vastklampen aan die ene fetisj, die rode ronde appel.
In Le pli, zo kan geconcludeerd worden, gebruikt Deleuze het wereldbeeld van
Leibniz als concept en laat diens intentie - de Goddelijke voorzienigheid vrijwaren
- voor wat zij is. Wat Deleuze interesseert is het gedachtegoed dat in de barok
ontwikkeld werd in antwoord op de crisis in de kerk en de theologische rede, een
antwoord dat volgens Deleuze aan het einde van de twintigste eeuw wel eens meer
aanknopingspunten zou kunnen bieden dan het nihilisme van negentiende-eeuwse
Godloochenaars als Nietzsche en Mallarmé. Want dat is dé vraag volgens Deleuze:
hoe moet er in deze tijd gedacht worden in de afwezigheid van God en de Goddelijke
rede. Oftewel: ‘Penser sans principes, en l'absence de Dieu, en l'absence de l'homme
même, est devenue la tâche périlleuse d'un enfant-joueur qui détrône le vieux Maître
du jeu [...]’ (Deleuze 1988: 90).
Hoe men dan wel dient te denken, dat wordt echter niet meteen duidelijk. Volgens
Deleuze zou men van de barok moeten leren hoe men zijn principes op vruchtbare
wijze zou kunnen vermenigvuldigen en aanpassen aan de omstandigheden. De
filosoof, zo stelt hij, zou zich in ieder geval niet meer moeten zien als een onderzoeker,
zoals de empiristen deden. Evenmin zou de filosoof zich, in het verlichte spoor van
Kant, als een rechter (het tribunaal van de rede) moeten willen beschouwen. Nee,
stelt Deleuze, de denker zou zich beter als een advocaat presenteren, een advocaat
die met de moed der wanhoop, op de rand van de psychose, aan zichzelf en de
mensheid uitlegt waarom hij of zij leeft in de beste van alle mogelijke werelden.
Rachels rokje is een belichaming van een Deleuziaanse ontplooiing. In de
programmatische Plooi zevenentwintig, een ‘kleine Catechismus van de rok’, staat
het er zo duidelijk (en toch dubbelzinnig) als maar zijn kan:
Vraag: Waartoe zijn wij op aarde?
Antwoord: Om een passend rokje te dragen en er weer uit te stappen als
de tijd daar is.
Vraag: Een passend rokje, hoe maakt men dat?
Antwoord: Neem twee van je allergrootste gaten en verbind die door een
weefsel. Erin stappen.
Aansnoeren. Goed luisteren naar de plooien van je hersenen en
wegcirkelen.
De tijd doet de rest (Mutsaers 1994: 124).
Dat aansnoeren gebeurt in Rachels rokje met een rokriem die de twee streken van
het menselijk lichaam, de ‘hartstreek’ en ‘schaamstreek’, bij elkaar brengt. Met
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‘rokriem’ wordt natuurlijk ook Rokriem bedoeld, de alias van Rachels geliefde
Douglas Distelvink. En precies in deze dwang ligt een enorme vrijheid besloten. Het
is de vrijheid om, in tegenstelling tot wat als gangbaar wordt ervaren, de plooi-en
van je hersenen te volgen, zonder dat je eigen intentie daarbij altijd al van tevoren
duidelijk is. Een vrijheid ook, waarbij het onzin is om naar de ‘ware bedoelingen’
of motieven te vragen, zoals Rachel van Douglas heeft geleerd, want ‘Voor ware
bedoelingen komt toch niemand uit’ (Mutsaers 1994: 223). Zo moet ook de vrijheid
van de wet van baas en teef begrepen worden, namelijk als de vrijheid je inclinaties
te gehoorzamen. Het is de vrijheid van de beo, waarover in Plooi achttien wordt
verteld, om in de dierenwinkel het liedje ‘Poesje mauw, kom eens gauw’ te neuriën.
Voor de verteller is dat geen suïcidaal gedrag, maar een teken van een gegeerde
vrijheid: ‘En nu kan men zeggen wat men wil, maar zulke vogels, zulke muizen doen
tenminste wat met hun leven, leggen het hoe dan ook niet in de klamme, uitgestoken
handen van de eerste de beste vette broodheer’ (Mutsaers 1994: 96).
In Rachels rokje neemt de verteller in de laatste ‘sessies’ letterlijk de rol van
Deleuziaanse advocaat van de wereld op zich tegenover een groep anonieme rechters.
De verteller nodigt hen uit tot een oordeel in het tussenhoofdstuk ‘Skatsjok’: ‘[..]
gooi open die deur en kom binnen heren rechters, leg het rokje onder de loep en trek
uw conclusies, er moet toch één schuldige zijn, waarom ruist het anders: ben ik het
heren?’ (Mutsaers 1994: 215). De rechters blijken al gauw vooringenomen sujetten
te zijn, die zich hoogstens associatief met de schuldvraag bezig wensen te houden.
Het feit dat de verteller van laarzen houdt en niet vies is van al wat Duits is, volstaat
om hen wantrouwig te stemmen. Zij laten zich voornamelijk leiden door één wet,
namelijk de wet der voorwaardelijkheid. De verteller werpt hen dan ook voor de
voeten: ‘U wilt maar één ding geloof ik: linea recta afkoersen op de schuld. Langs
de snelweg nog wel. Af en toe even halthouden om een broodje kroket met cola te
nuttigen in een wegrestaurant en voort maar weer. Maar dat gaat zomaar niet, de Van
Slingelandtroute bestaat ook en dat is toevallig de mijne. Het antwoord op de
schuldvraag, heren rechters, is nog nooit kaarsrecht geweest’ (Mutsaers 1994:245).

4. De wet
Dat de rechters in Rachels rokje zulke onbenullige stropoppen zijn, wil niet zeggen
dat daardoor de advocaat van een overwinning verzekerd is. Bij gebrek aan een
verstandig publiek dat weet hoe te oordelen, blijft de schuldvraag, een vraag die
volgens Mare Kregting het oeuvre van Mutsaers domineert, onbeantwoord (Kregting
2000: 19). Bij gebrek aan een wijze rechter of een gedegen wetboek beëdigt de
verteller zich in een van de laatste sessies dan maar zelf tot rechter. ‘Hoe zou ú
reageren’, bijt ze haar rechters toe als die haar verwijten te vaak op de
‘grieventrommel’
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te slaan, ‘als u uw eigen dictator plus uw eigen minister van cultuur, defensie en
justitie was. Ik ben een staat in een staat, dat moet’ (Mutsaers 1994: 262). Maar dat
de schuldvraag toch blijft opduiken in Rachels rokje, wijst erop dat Charlotte Mutsaers'
moraliteit niet geheel samenvalt met de Deleuziaanse wet van de ontplooiing. Het
wijs erop dat ze haar principes op eigen wijze heeft vermenigvuldigd en uitgewerkt.
In dit kader is het interessant een vergelijking te maken met de zedenleer van
Immanuel Kant (1724 - 1804), gepubliceerd in de Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten (1785) en in de Kritik derpraktischen Vernunft (1788). Kant heeft zich altijd
fel verzet tegen het idee dat de begrippen goed en kwaad afhankelijk zouden zijn
van de menselijke willekeur, en heeft ook altijd het Humeaanse idee verworpen dat
de moraliteit van een handeling gelijk staat aan het geluk dat die handeling genereert
(Verhaeghe 1994: 78). Met zijn nadruk op de autonomie van de wil, zijn stelselmatige
verdediging van de goede bedoelingen, zijn principiële onderscheid ook tussen de
mensen- en dierenwereld, lijkt Rachels rokje Kant te passen als de onderbroek van
een sumoworstelaar een meisje van dertien. Charlotte Mutsaers lijkt zich dan ook in
Rachels rokje expliciet af te zetten tegen de traditionele Kantiaanse filosofie; lees
dat ‘aan de kant zetten van vooroordelen over goed en kwaad’ er nog maar eens op
na.
In de Grundlegung zur Metaphysik der Sitten gaat Immanuel Kant op zoek naar
een absolute, morele maatstaf voor het menselijk handelen. Een handeling kan volgens
Kant alleen maar moreel worden genoemd, als die niet door verlangens, neigingen
of andere contingente factoren bepaald wordt. Dat de mens, als hij op grond van
impulsen of begeertes handelt, een vreemd soort spanning ervaart tussen het ‘behoren’
en het ‘verlangen’, bevestigt volgens Kant alleen maar het bestaan van absolute
morele maatstaven. Volgens Kant kan de mens die maatstaven alleen naast zich
neerleggen, omdat er absolute principes bestaan. En die principes moeten door de
praktische rede aan het licht worden gebracht. In die zin moet ook Kants welhaast
aforistische uitspraak ‘Je kunt, want je behoort’ worden geïnterpreteerd.
Het imperatief van de rede wordt door Kant in zowel de Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten als de Kritik der praktischen Vernunft uitgewerkt als universele
plicht, een plicht die de mens eigen is juist omdat hij een mens is, dat wil zeggen een
wezen in het bezit van de praktische rede. Kant noemde deze plicht, zoals bekend,
de categorische imperatief, en formuleerde de plicht in drie verschillende varianten,
waarvan hieronder de twee meest bekende worden genoemd.
- Handel alleen op grond van maximes die je als universele wet zou willen
vestigen.
- Behandel jezelf en andere rationele wezens nooit alleen als middel, maar ook
als doel.
De eerste formulering wordt over het algemeen als het formele beginsel van de
categorische imperatief beschouwd, en wordt door sommigen zelfs de grondvorm
van de moraal genoemd (Harpham 1999: 18). Als iemand een morele keuze maakt,
zal hij of zij dat niet anders kunnen doen dan vanuit universeel oogpunt.
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Als je ervoor kiest geen vlees meer te eten omdat je je door vlees te eten
verantwoordelijk acht voor de industriële moord op levende wezens, dan is dat geen
particuliere beslissing. Je doet dit in de hoop dat jouw beslissing een universele wet
zal worden: dat geldt ook voor Rachel Stottermaus. Niet voor niets wordt zij in het
boek door de verteller getypeerd als ‘categorisch’. Natuurlijk is met deze formulering
van de categorische imperatief nog geen absolute maatstaf of universeel principe
gegeven. Elke mens zal zich bij iedere beslissing moeten blijven afvragen of er
voldoende redenen bestaan om een te nemen beslissing als universele wet te willen
beschouwen.
En juist daaraan schort het nog wel eens, blijkt uit Rachels rokje, een boek dat als
een kritiek op onnauwkeurige interpretaties van Kants eerste formulering van de
categorische imperatief gelezen kan worden. Mutsaers' aanval op de schijnwet van
de voorwaardelijkheid is vooral een aanval op verkeerd begrepen Kantianisme. In
Rachels rokje zijn het de rechters die in de laatste sessies de verteller beoordelen op
grond van voorwaardelijkheid, aan de hand van ‘guilt by association’ zoals de rechters
het zelf zeggen. De voorliefde van de verteller voor laarzen, poëzie waar laarzen
door marcheren, Duitse romantische literatuur, de Wannsee, het zogenaamd
tsaristische toetje ‘charlotte russe’: de rechters moeten er niets van weten. ‘Is de
smaak van een toetje dan ook al voorwaardelijk?’, roept de verteller op een gegeven
moment wanhopig uit. Eerder kreeg de verteller van ‘het monster van de herbeleving’
al te horen dat ze niet meer van Kuifje mag genieten. Het monster van de herbeleving
stelt: ‘Je was dol op Kuifje? Die Bobbie van hem, dat hondje, dat mormel, snuffelde
in Duitse vuilnisbakken’ (Mutsaers 1994: 231, 80). De impliciete redenering luidt
hier, geloof ik, als volgt: door niet te genieten van Kuifje, getekend door een man
die ‘fout’ was in de oorlog, zal de genietbaarheid van ‘foute’ (fascistische) schrijvers
verdwijnen en zo ook wellicht een deel van het fascistische gevaar. Maar wie zo
denkt, wie zich houdt aan de wetten van de voorwaardelijkheid, zo zou men kunnen
zeggen, benadert het goede inderdaad via een grote omweg.
Als de eerste formulering van de categorische imperatief de formele structuur is, dan
kan de tweede formulering van categorische imperatief, zoals uitgedrukt in de
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten - ‘der Mensch, und überhaupt jedes
vernünftige Wesen, existiert als Zweck an sich selbst, nicht blo\sb als Mittel zum
beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern mu\sb in allen seinen,
sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen
jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden’ - de inhoud van Kants ethische
systeem genoemd worden (Kant 1971: 59-60). Op dit punt scheiden de wegen van
de Duitse filosoof en de Nederlandse schrijfster. Of liever: Mutsaers beslist om op
twee paden tegelijk te blijven lopen en het bos te zien, terwijl Kant zijn uitgestippelde
weg consequent aanhoudt. Wat voor Kant de grond van zijn hele ethiek vormt, de
definitie van de mens als redelijk wezen als doel op zich, is voor Charlotte Mutsaers
juist de oorzaak van het onrecht in de wereld: het feit dat de mens
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het dier en de natuur met een nietsontziend verlangen naar vooruitgang aan zich
ondergeschikt heeft gemaakt. Het oeuvre van Charlotte Mutsaers zou opgevat kunnen
worden als een vlammende voetnoot bij deze categorisatie-fout.6 Mutsaers beschouwt
de gehele wereld, inclusief alle levende wezens zoals distelvinken, apen, kalveren,
fox-terriërs, panda's en kevers als doel op zich. Dat geldt dus ook voor de dingen.
Ook, om eens iets te noemen, een aladdin, een Bugatti en een rokje moeten niet
zomaar als middel in de hoek worden gezet. Een mooi voorbeeld van Mutsaers'
ethische besef wordt in Plooi vijf gegeven. Daar beseft de verteller opeens dat ze de
drie dozijn Portugaises (oesters) die in Plooi twee op het balkon stonden in afwachting
van de kerstmaaltijd (een maaltijd die eindigt in mineur omdat de vader van Rachel
wordt vermoord) helemaal vergeten is. Ze heeft, zo bedenkt ze, die oesters dus voor
niets laten verrotten.7 De verteller stelt het zo:
Soms overvalt je plotseling de wreedheid van de schrijver in zijn eigen
boek. De snoerende wreedheid van een rokriem zou ik ook niet platonisch
willen noemen maar als je met je eigen ogen ziet hoe je pen, ter typering
van wat dan ook, rustig zesendertig oesters op een balkon neerschrijft om
ze goed te houden in de winterkou, en hoe diezelfde oesters al een paar
alinea's later compleet aan hun lot worden overgelaten omdat ze niet langer
van pas komen, zul je moeten toegeven: dát is pas kaltstellen. Dan kun je
nog altijd beter verorberd worden in de gezelligheid van een goed
verwarmde kerstkamer (Mutsaers 1994: 39).
Bovengenoemde oesters maken overigens deel uit van een bonte stoet dieren die
voorbij komt kruipen, vliegen en draven in Rachels rokje. In de Vierde sessie wordt
voor de lezer nog eens op een rijtje gezet welke dieren er in al die zevenendertig
Plooien de revue zijn gepasseerd. Het blijken er in totaal dertig te zijn. Naast de
oesters traden onder meer op: een kat, een hond, een kalf, een distelvink, een schaap,
een kever en een panda. Dat de meeste van die dieren vooral in de taal hun sporen
achterlieten, dat wil zeggen, figuurlijk optraden - het kalf in de ‘kalverliefde’, het
schaap in het ‘schaapjes tellen’ - is geen reden om ze als onbelangrijk af te schrijven.
Je zou kunnen zeggen dat Mutsaers juist in de behandeling van deze ‘alfabetische’
dieren aantoont hoe verweven de mensen- en dierenwereld eigenlijk wel niet zijn in
onze taal.8 Een snelle blik op de metaforen en figuurlijke uitdrukkingen in Plooi een
spreekt wat dat betreft boekdelen. Rachel leert van haar moeder, die getooid is als
een ‘paardebloedworst’ een liedje, dat bij haar naar binnen vliegt als een ‘gebraden
vogeltje’ en dat ze zingt met een ‘over het paard getilde schelle kinderstem’. Zo
wordt ze ‘opgezadeld’ met een gemis. Dat liedje waarvan sprake is, handelt over een
aapje met een gaatje in zijn rokje waar een staartje ‘deursteekt’; Rachel, een ‘apekind’
met een apestaart, hoort vervolgens dat niet alleen vogels en gekheid, maar ook aapjes
op een stokje zitten. En zoals het aapje zijn staartje schijnt te moeten verliezen, zo
verliest Rachel het hare.
‘Dat de meeste van die dieren vooral in de taal hun sporen achterlieten’: het is een
hachelijke zin. Want natuurlijk hangen alle dieren die in Rachels rokje voorbij
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komen van letters aan elkaar. Maar waarom dan die bezorgdheid om die zesendertig
oesters op de bladspiegel? Omdat, zoals ik al stelde, Charlotte Mutsaers weigert een
duidelijk onderscheid te maken tussen wat als doel en wat als middel beschouwd
moet worden. En dat geldt niet in het minst voor wat over het algemeen als het middel,
het instrument van de romancier wordt beschouwd: de taal. Charlotte Mutsaers
gebruikt in Rachels rokje de taal dan ook niet in de eerste plaats als middel om te
claimen dat dieren een menswaardige behandeling verdienen. Evenmin valt Rachels
rokje te herleiden tot een woordpuzzel waarin wordt aangetoond hoe verweven de
mensen- en dierenwereld wel niet zijn. Het boek ambieert veel meer, het wil namelijk
zijn inhoud vormgeven, opdat de vorm inhoud wordt.
Zoals Kant redeneerde dat we slechts kunnen nadenken over goed en fout op grond
van het bestaan van het goede, zo zou men aan de hand van Rachels rokje kunnen
redeneren dat ons vermogen om te leven slechts mogelijk is door het leven zelf, wat
ons verplicht dat leven ook te respecteren. Dat wil zeggen: elke uiting van leven
nooit alleen als middel te beschouwen, maar ook als een doel op zich. In Rachels
rokje wil Charlotte Mutsaers een categorisch doorgedacht alternatief bieden voor het
hedendaagse doel-middel-denken. En dat is in de eerste plaats een talig alternatief.
De verwevenheid van vorm en inhoud in Rachels rokje blijkt bijvoorbeeld in Plooi
zesentwintig, de genoemde ‘kleine Catechismus van de rok’. Charlotte Mutsaers
schrijft er:
Het rokje wil niet opgehouden worden, het wil omsingeld wezen als een
paardebuik. Dat kan het beste met een rokriem. Maar een rokriem kan nog
meer. Het menselijk lichaam heeft twee streken: de hartstreek en de
schaamstreek. Een goede rokriem snoert die bij elkaar (Mutsaers 1994:
124-124).
Rokriem is, zoals gezegd, ten eerste de naam van de gekoesterde geliefde, de man
door wie Rachel zich met zoveel overgave laat insnoeren. Ten tweede is Rokriem
natuurlijk ook de vorm van de roman Rachels rokje, een boek waarin de liefde- en
lustgevoelens, het schaamte- en schuldbesef van de auteur worden vormgegeven tot
een op zichzelf staand kunstwerk: het rokje. Dat prachtige woord ‘rokriem’ is, met
andere woorden, een geplooid begrip: het heeft twee kanten die nooit los van elkaar
te denken zijn.
In een essay over de bundel Zeepijn omschreef Pieter De Buysser Charlotte
Mutsaers' werk ooit eens als ‘basisdemocratisch’: zeeschelpen en heggenbladeren
zouden er evenveel rechten bezitten als de ‘Grote Ideeën en Belijdenissen’ (De
Buysser 2000: 189). De Buysser concludeerde dat Mutsaers gedreven wordt door
een Hogere Wet maar hij liet het, heel kies, aan Mutsaers over die wet te formuleren.
De Buysser verklaarde zijn schroom als volgt: ‘[...] daar wil ik te graag haar volgende
boek voor lezen’. De bovenstaande articulatie van de geradicaliseerde, men zou
kunnen zeggen ‘onteigende’ versie van de Kantiaanse categorische imperatief, klinkt
in vergelijking met De Buyssers uitspraak nogal onttoverend. Charlotte Mut-
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saers lijkt alsnog te worden gecategoriseerd als een formalist, een schrijver die zin,
woord en ding als doel op zich beschouwt en daar in zijn of haar oeuvre in alle
onschuld op voortborduurt, een schrijver die de poëtische functie vooral opvat als
een excuus om zich te nestelen in een bloedeloze autonomie.9 Dat is niet mijn
bedoeling geweest. Rachels rokje is juist zo avontuurlijk omdat Mutsaers er zich op
een unieke manier schuldig maakt aan de overtreding van het door haarzelf omcirkelde
imperatief. In de roman wordt namelijk wel degelijk een doel geformuleerd. Dat doel
is, zoals de verteller stelt: ‘[...] als je op een spijkerpad bent overgestoken, zeg dan
niet dat het een zebra was’ (Mutsaers 1994: 110). Dat spijkerpad waarvan sprake is,
dat is natuurlijk de weg die Rachel heeft afgelegd sinds Douglas Distelvink als
bliksem in haar dertienjarige meisjeslichaam binnendrong: hoe ze naar Amsterdam
liftte om haar geliefde leraar te bezoeken, waar ze met hem in een kale etagewoning
in een steelpannetje opgewarmd aardbeiensap dronk, verlicht door een aladdin, hoe
ze elkaar op een besneeuwde Amsterdamse vluchtheuvel na dertig jaar weer
terugzagen, hoe Distelvink toen zijn uitpuilende boekentas precies met de lange kant
parallel aan de lange zijde van de vluchtheuvel op de smeltende sneeuw zette.10 Dit
is de weg, dit is het spijkerpad. Aan de lezer de eer en de opdracht dat pad in de
tegengestelde richting te volgen. En daarbij zal men dus ideeën omtrent goed en
kwaad aan de kant moeten zetten, want hier telt maar één fout: ‘Fabuleren terwijl
het erop of eronder is, zoiets noem ík nu fout. Fout ten opzichte van het doel dat ik
me had gesteld.’ (Mutsaers 1994: 110).

5. De schuldvraag
Maar wie is er dan uiteindelijk schuldig in Rachels rokje? Een eerste antwoord op
die vraag denken de rechters in de laatste sessies te vinden als de verteller het woord
‘spijt’ in de mond neemt als ze verhaalt over haar (Rachels) contact met Teddy, de
vriendin van Douglas op het moment dat Rachel hem na dertig jaar weer ontmoet.
Het is Teddy die, na deze dertig jaar wachten, schijnbaar het grootste obstakel vormt
bij de verwezenlijking van Rachels liefde. Teddy heeft ook alle reden om wantrouwig
te zijn. Zo onderschept ze op een gegeven moment een brief van Rachel, gericht aan
Douglas, waarin Rachel hem aanspreekt als L.D. (Lieve Douglas). Teddy belt Rachel
woedend op en vraagt haar of ze ‘helemaal’ is, waarop Rachel pardoes antwoordt:
‘“Inderdaad”, zeg ik, “helemaal. Nooit anders geweest ook”’. Waarna ze zegt: ‘En
meteen kroop ik ineen van spijt’. De rechters vatten dit op als een regelrechte
schuldbekentenis (‘kleur bekennen’), maar voor de verteller is de schuldvraag nog
lang niet opgelost: ‘U kijkt warempel of het onderzoek er al bijna opzit!’ (Mutsaers
1994: 230). Een definitief antwoord op de schuldvraag lijkt in de Vijfde sessie gegeven
te worden. Daar is het uitgerekend Douglas Distelvink alias Rokriem die schuld
bekent. Dit gebeurt nadat Douglas en Rachel een wilde rit richting Brussel hebben
gemaakt in de Bugatti van Douglas, waarbij de
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auto onderweg slipt en het paar (opnieuw) op een vluchtheuvel tot stilstand komt en
Rachel bijna sterft ten gevolge van een koolmonoxide-vergiftiging.11 Tijdens of na
die rit toont Rachel eindelijk haar geheimste ‘liesplooi’ aan Douglas, een plooi waar
ze een kleine distelvink op heeft laten tatoeëren. Na het avontuur pakt Douglas Rachel
vanachteren vast bij haar middel, zegt dat ze bijna dood had kunnen zijn en dat het
zo niet langer gaat, tussen hen, een denneboom en een distelvink:
Ik weet niet door wiens schuld, maar je was bijna dood. Het vinkje mag
er wezen, het takje ook maar ik geef niets om beeldende kunst zoals je
weet, je zult me in jezelf om moeten brengen, het kan niet tussen ons,
distelvinken houden meer van distels weet je, dennetakken steken niet
genoeg’ (Mutsaers 1994: 295).
Rachel barst hierop in huilen uit, omdat ze, zoals de verteller zegt, besefte dat ze
‘zelf de schuldige was’. Op een lezing over Madame Bovary zien Rachel en Douglas
elkaar voor het laatst. In de lezing wordt Flauberts roman afgeschreven als een
pastiche op negentiende-eeuwse liefdesromannetjes. Rachel, die Emma Bovary wel
au sérieux wenst te nemen, heeft hier grote moeite mee. Ze kan het maar moeilijk
rijmen met Flauberts uitspraak ‘Madame Bovary, c'est moi’.12 Als Douglas na die
avond met Teddy wegrijdt en het koppel afscheid neemt van Rachel, legt hij opnieuw
verantwoording af. Als ze komen te spreken over de documentaires van Albert Kahn
(over non-events), verwijt Teddy Douglas dat hij zich schuldig maakt aan een teveel
aan enthousiasme voor die films. Douglas antwoordt: ‘Als dát mijn enige schuld
was’ (Mutsaers 1994: 303). De lezer, die zich misschien al een paar honderd pagina's
liep te ergeren aan dat nonchalante, ongrijpbare gedrag van Douglas tegenover zijn
vroegere leerlinge, ziet zijn vermoedens bevestigt. De schuld ligt toch uiteindelijk
bij die vent die Rachel jarenlang aan het lijntje hield. Douglas had natuurlijk meteen
al, toen de piepjonge Rachel hem opzocht in Amsterdam, duidelijk moeten maken
dat ze het niet in haar hoofd moest halen te denken dat hij verliefd op haar was of
kon worden. Maar zo'n vonnis wordt in het boek niet geveld. Want als Rachel na de
schuldbekentenis van Douglas hem ziet wegrijden, het ‘bloedspoor van de
achterlichtjes’ bekijkend, beseft ze, opnieuw, dat zij degene is die schuld draagt. Ze
is schuldig, zo weet ze dan, omdat ze deze onbereikbare liefde heel haar leven
gekoesterd heeft. Schuldig omdat zij zelf het ‘non-event’ omhelsd heeft, omdat: [...]
‘ik in de waan had verkeerd dat wat niet gebeurt, ook niet voorbij kan gaan, zodat
je kunt blijven hopen en fantaseren je leven lang’. De rechters vragen hierop: hoezo,
waan? De verteller antwoordt: ‘Omdat het wel degelijk voorbij gaat. Juist toen ik
het benoemen kon sloop het mijn leven uit. Kom, dacht het non-event, ik stap maar
weer eens op’ (Mutsaers 1994: 304).
Nog geen dag later stort Douglas Distelvink na het eten dood neer. Rachel hoort
het vreselijke nieuws als ze de volgende dag naar het huis van Douglas en Teddy
belt. Om twee uur 's nachts, met een fles Veuve Cliquot achter de kiezen,
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belt Rachel bij Teddy aan. Douglas ligt dan al opgebaard in de slaapkamer. Staand
naast het lijk van Douglas wordt Rachel (die altijd had gedacht dat ‘verdriet geen
paard was’), bevangen door een ‘tomeloos verdriet’, en ze beseft dat haar rijkunst
en haar laarzen haar niet hebben mogen baten. Omdat, zoals ze zelf zegt, ze niet als
een sprookjesprins haar lief weer tot leven heeft kunnen wekken, omdat tegen deze
oergebeurtenis, deze donder van de dood het frou-frou en de ruis van het rokje niet
zijn opgewassen. Als Rachel bij Teddy thuis, midden in de nacht, alleen afscheid
van Douglas neemt, hem een kus op zijn gele voorhoofd drukt en voor de eerste keer
bij hem in bed kruipt, vraagt ze hem dan ook om vergeving.
En toch blijft het de vraag: waarom moet Rachel vergeving vragen? Zoals gezegd
lijkt de verteller/Rachel in de eerste plaats vergeving te vragen omdat ze te veel
geloof heeft gehecht aan het non-event, omdat zij tegen beter weten in de hoop
koesterde de vernietigende werking van de dood de baas te blijven. Maar er is nog
een andere interpretatie van de schuldvraag mogelijk. Of beter: het antwoord op die
schuldvraag blijkt complexer te liggen. Het antwoord is, zo zou je ook kunnen stellen,
geplooid. Hierboven werd al opgemerkt dat Douglas Rachel tijdens hun een na laatste
ontmoeting opdraagt hem ‘om te brengen’. Dit nu doet Rachel ook vervolgens. Het
betekent haar redding, maar maakt haar niettemin tot schuldige.
De ‘moord’ vindt plaats tijdens de laatste ontmoeting tussen Douglas en Rachel,
als ze praten over het non-event (Douglas placht dergelijke niet-gebeurtenissen op
foto vast te leggen en onder te brengen in een verzameling getiteld ‘Ruis’). Tijdens
het laatste gesprek dat ze ooit met haar geliefde Douglas zal hebben, neemt Rachel
een woord in de mond waartegen ze zich, en met haar de verteller, het hele boek uit
alle macht heeft verzet, te weten het woord ‘kalverliefde’. Met dit vernietigende
woord - taal kan dodelijk zijn - verwees de moeder van Rachel indertijd de grootste
liefde in het leven van haar dochter naar het rijk der fabelen. En hoewel ze haar leven
lang bewees dat dit oordeel voorbarig was, vraagt ook Rachel tenslotte aan Douglas
of ‘kalverliefde’ misschien een non-event is. ‘In optima forma’, antwoordt hij
(Mutsaers 1994: 303). De dag na deze bevestiging is Douglas dood. ‘Dood door
benoeming’, schreef Bart Vervaeck in het Nieuw Wereldtijdschrift (Vervaeck l994:
72).
En zo is aan het einde van Rachels rokje Douglas dood en wordt Rachel schuldig
bevonden. Schuldig, zo lijkt het, aan de dood van een kalverliefde, een liefde die
volgens de goegemeente natuurlijk altijd al ten dode was opgeschreven, wat de moord
er des te gruwelijker op maakt. Wil dat zeggen dat we nu eindelijk terug kunnen
vallen op de vertrouwde begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’, dat we nu ons oordeel mogen
vellen? Nee, dat mogen we nog niet. Want het slachtoffer zelf heeft de (bijna) laatste
woorden, die hij tot Rachel richt in een afscheidsbrief. De brief bevat het Jiddische
gedicht ‘Dos kelbl’ (het kalf), dat door de Poolse jood Jtschak Katsenelson in 1942
werd geschreven nadat zijn beide zonen en vrouw in Auschwitz waren vermoord
(Mutsaers 2000: 244-245). De vierde strofe van het gedicht luidt (Mutsaers 1994:
310):
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Schrejt dos kelbl, sogt der pojer,
wer-ssche hejst dich sajn a kalb?
Wolst gekent doch sajn a foigl,
wolst gekent doch sajn a schwalb.

Douglas kiest - onvoorwaardelijk - een verschrikkelijk, prachtig gedicht voor Rachel
uit. Hij moet dan toch hebben ervaren wat het meisje in de loop der jaren voor hem
gevoeld heeft. En hij lijkt tenslotte ook te beseffen dat zij een keuze kan maken, dat
zij een keuze móet maken. Hij schrijft aan Rachel: ‘Maus, wie heeft jou gezegd dat
je een kalf moest zijn? Ik niet! Eerst heb je mij losgezongen van mijn betekenis, nu
is het de beurt aan jezelf’ (Mutsaers 1994: 310). En op dat moment beseft Rachel
dat Douglas voortleeft, dat hij niet dood is. Ja, de bliksemflits, de ‘coup de foudre’,
die is voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat de liefde tussen Rachel en Douglas
voorgoed is uitgewist. Dat wil niet zeggen dat zij hem zal vergeten. Of dat wij, lezers,
hen makkelijk zullen vergeten. Want uit Rachels rokje rijzen Douglas en Rachel op
uit het alfabet, bij iedere lectuur opnieuw. Wie het boek uitheeft, kan meteen weer
van voor af aan beginnen. De regels waarmee het boek eindigt (minus de laatste
regel), daar begint het ook mee. Zo is de ‘coup de foudre’ getransformeerd in een
duurzame liefde, zoals een kalf (kalb) soms in een zwaluw (schwalb) kan veranderen.13
Dat is de kracht van Rachels rokje. En dat is ook het fantastische aan literatuur, leert
Charlotte Mutsaers haar lezers, namelijk dat de literatuur soms de werkelijkheid kan
bezielen, dat wil zeggen: werkelijker kan maken. Of zoals de verteller in Rachels
rokje ooit aan haar psychiater antwoordde toen hij haar verweet in een fantasiewereld
te leven en zo de greep op de werkelijkheid kwijt te raken: ‘Hoe komt u erbij, de
werkelijkheid haal ik juist naar me toe. De psychiater repliceert: ‘Wens als vader
van de gedachte!’ Waarop Rachel antwoordt: ‘Welnee, gedachte als moeder van de
belevenis’ (Mutsaers 1994: 28).
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Eindnoten:
1 In navolging van Bart Vervaeck en Marc Kregting kan deze stijl wellicht met het door
Eikhenbaum uitgewerkte concept ‘skaz’ worden gedefinieerd. Vervaeck schrijft in Het
postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman: ‘De Russische formalistische vertellers
duiden deze orale en lijfelijke vertelstijl aan met de term skaz, het “récit direct” waarbij de
verteller het mondelinge gesprek imiteert, “un bavardage négligé et naïf”. Maar dat nonchalante
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praten is slechts schijn. Het hoort bij de aandacht van het verontachtzaamde’ (Vervaeck 1999:
109).
Kregting stelt in een essay over het begrip ‘skaz’, waarin ook Mutsaers genoemd wordt: ‘Geen
enkele manier van vertellen is ongekunsteld. Elk begin veroorzaakt een omweg. Wie ik zegt,
voert meteen een ander ten tonele (van mijn schouder springt een tot dan toe onzichtbaar
gebleven metgezel die het woord voor me neemt). Een schrijver lijkt zich nooit te kunnen
verraden. Hij heeft steeds een verteller voor zich - misschien het enige wat een tekst rechtstreeks
over zijn maker onthult, het om zo te zeggen autobiografische, ligt in de interpunctie. Bij skaz
is dit dubbelspel zichtbaar gemaakt’ (Kregting 1997: 199).
Zonder iemand uit de goegemeente te willen stoten: Mutsaers houdt zich meer met de eerste
dan met de tweede vorm van ongelijkheid bezig. In het essay ‘Kerstfeest der jagers of het groen
bordeel’ in Zeepijn (1999) noemt ze de jacht een ‘democratisch misdrijf’. Ook spreekt ze van
‘nepsocialisme’.
Plooi dertien valt onder meer te lezen als een aanval op degenen die een andere holocaust,
waarin dieren het slachtoffer zijn, in stand houden. Mutsaers legt, net als J.M. Coetzee in The
Lives of Animals (1999), een verband tussen het begrip ‘holocaust’ en de vleesindustrie.
Overigens verwijt Mutsaers Coetzee in Bont (2002) dat hij zich in The Lives of Animals verschuilt
achter een fictief personage uit angst de Nobelprijs mis te lopen.
Wat overigens niet wil zeggen dat ouderlijke liefde onvoorwaardelijk móet zijn. De moeder
van Rachel wordt in het boek neergezet als een jaloers kreng en hoeft niet op onvoorwaardelijk
liefde te rekenen van haar dochter. Mutsaers voert in haar oeuvre vaker een harteloze moeder
(‘de moeder’) ten tonele, bijvoorbeeld in de roman ‘De markiezin’. Een critica zag zich bij
verschijning van dat boek genoodzaakt het af te doen als harteloos en koud.
In een interview met Michel Maas na publicatie van Rachels rokje stelde Mutsaers dat ze Le
pli ooit cadeau had gekregen. Hoewel ze het concept van de plooi zeer interessant vond, slaagde
ze er naar eigen zeggen niet in het boek uit te lezen (Maas 1994).
De door J.M. Coetzee geschapen dierenactiviste Elizabeth Costello vraagt zich in The Lives of
Animals hardop af hoe die slimme Kant in hemelsnaam ooit aan de dieren rechten heeft kunnen
ontzeggen.
Mag een fictieve mus zomaar, zonder enige consequentie voor het verhaal, in een roman van
het dak vallen, vroeg W.F. Hermans zich ooit af. Nee, antwoordde hij. ‘Gelijk heeft-ie’, schreef
Charlotte Mutsaers in het essay ‘Flauberts distelvink’ in Paardejam (Mutsaers 2000: 341).
Aan de hand van Deleuze benoemde Charlotte Mutsaers Rachels rokje in Paardejam als ‘één
grote dierwording’. Mutsaers schreef dat Rachels rokje mede gebaseerd is op Gilles Deleuzes
opvattingen over stijl. Deleuze was van mening dat schrijvers die een dier, een stotteraar, een
kind of een gek willen beschrijven, nooit moesten doen alsof, nooit genoegen moesten nemen
met een imitatie. De schrijver, zo stelde Deleuze, diende het dier, de stotteraar, het kind en de
gek werkelijk te worden: ‘devenir animal’ (Mutsaers 2000: 389).
Roman Jakobson (1960: 198) in ‘Linguistics and Poetics’: ‘Any attempt to reduce the sphere
of the poetic function to poetry or to confine poetry to the poetic function would be a delusive
oversimplification.’
Jaap van Heerden (1995) maakte Mutsaers ooit in een interview het compliment dat hij na het
lezen van Rachels rokje nooit meer na kon laten te kijken hoe de mensen in zijn omgeving hun
tassen neerzetten.
Dit is overigens maar een van de mogelijke interpretaties van het verhaal. Evengoed kan men
de rit opvatten als een droom die Rachel beleefde terwijl ze samen met Douglas in zijn Bugatti
in zijn garage zat. De motor van de wagen draaide wellicht.
Voor een vergelijking tussen Madame Bovary en Rachels rokje, zie: Sereni 2003.
Of zoals men soms van een schilder in een schrijver verandert. In Paardejam omschreef Charlotte
Mutsaers haar liefde voor de schilderkunst eens als een ‘coup de foudre’, een passionele liefde
die zij opgaf voor de liefde van haar leven, de literatuur (Mutsaers 2000: 379).
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Kortaf
Anne Reynders, De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn
Oudfranse origineel. Een studie van de vertaal- en bewerkingstechniek.
Leuven, Peeters, 2002. Antwerpse Studies over Nederlandse
Literatuurgeschiedenis 8. ISBN 90-429-1178-6.
De 13e-eeuwse Middelnederlandse roman Parthonopeus van Bloys, een bewerking
van de Oudfranse Partonopeu de Blois, gaat over de liefdesgeschiedenis van
Parthonopeus en Melior. De roman moet in de Middeleeuwen erg populair zijn
geweest: er zijn fragmenten uit maar liefst vijf Middelnederlandse handschriften en
één Ripuarisch handschrift van overgeleverd. Deze fragmentarische overlevering is
slechts één van de redenen dat er in het onderzoek weinig aandacht aan de roman
wordt besteed. Net als de Oudfranse Partonopeu de Blois is de Parthonopeus van
Bloys moeilijk bij een genre onder te brengen. Daarnaast staat er weinig vast over
de periode van ontstaan en het functioneringsmilieu van de roman. De laatste editie
die van de roman verschenen is, die van Bormans uit 1871, is onvolledig en vertoont
methodische gebreken, en het onderzoek van Van Berkum uit 1897 naar de
vertaaltechniek van de Middelnederlandse dichter werd al door tijdgenoten van Van
Berkum als achterhaald beschouwd. Dit alles maakt die verwaarlozing wel
begrijpelijk, maar deze doet beslist geen recht aan de roman. Als begin van een
adequate studie van de roman acht Reynders een onderzoek naar de vertaal- en
bewerkingstechniek van de Middelnederlandse dichter het meest geschikt. Bij een
dergelijk onderzoek kan de uitgebreide kennis van de Oudfranse Partonopeu de Blois
namelijk als achtergrondkader voor het onderzoek dienen. Reynders hoopt bovendien
dat kennis van de bewerkingstechniek inzicht zal geven in de historische context van
de roman.
In de eerste twee hoofdstukken van het boek besteedt ze aandacht aan de Oudfranse
roman. Hoofdstuk 1 is een bespreking van de historische context van de Partonopeu
de Blois, hoofdstuk 2 een literaire analyse. In hoofdstuk 3 bespreekt Reynders de
overgeleverde fragmenten van de Middelnederlandse roman. Ze doet dat per
handschrift, en geeft in een nuttig schema de plaats van elk fragment ten opzichte
van de Oudfranse tekst aan. Zo wordt duidelijk

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

345
welke gedeelten van het verhaal er precies zijn overgeleverd in het Middelnederlands
(en Ripuarisch). In hoofdstuk 4 doet Reynders een poging de grondtekst van de
Middelnederlandse bewerker te bepalen. Daarna kan in hoofdstuk 5 het eigenlijke
onderzoek, naar de vertaal- en bewerkingstechniek, beginnen. Reynders kiest voor
dit onderzoek het model uit dat Van Oostrom heeft gebruikt voor zijn onder-zoek
naar de bewerkingstechniek in de Lansloot vander Haghedochte.1 Dat brengt echter
het risico met zich mee dat ze bij haar onderzoek vooral de bewerkingstendensen zal
opmerken die Van Oostrom bij zíjn onderzoek heeft aangetroffen in de Lansloot.
Reynders onderkent dit risico, maar brengt ertegenin dat veel van de
bewerkingstendensen die zij heeft opgemerkt, al door Van Berkum waren gesignaleerd
bij zijn onderzoek naar de vertaaltechniek. Toch is het jammer dat ze zich in dit
hoofdstuk alleen concentreert op de drie bewerkingstendensen die Van Oostrom in
de Lansloot heeft gesignaleerd: idealisering, vervaging en rationalisering. De
bewerkingstendensen die niet binnen deze drie richtlijnen passen, bespreekt ze als
‘afwijkingen van de centrale bewerkingstechniek’ in de volgende twee hoofdstukken.
Daarnaast is hoofdstuk 5 onbedoeld een vergelijking geworden tussen de
bewerkingstechniek van de auteur van Lansloot vander Haghedochte en die van de
Parthonopeus-dichter, terwijl dat weinig te maken heeft met de doelstelling van het
boek.
Zoals gezegd bespreekt Reynders in hoofdstuk 7 en 8 afwijkingen van de door
haar vastgestelde centrale bewer-kingstechniek. In hoofdstuk 7 gaat ze in op een
klein aantal bewerkingen, die tot doel lijken te hebben de Duitse keizers in een
gunstiger daglicht te stellen en de Brabantse hertogen wat meer naar voren te schuiven.
Op grond hiervan komt ze tot de conclusie dat de roman in eerste instantie
gefunctioneerd heeft aan het hof van de Brabantse hertogen. Een aantal bewerkingen
die betrekking hebben op de graven van Vlaanderen doet ze echter af als onbelangrijk.
En dat terwijl toch alle overgeleverde handschriften van de Parthonopeus volgens
Kienhorst afkomstig zijn uit Vlaanderen, en de taal van de oorspronkelijke tekst ook
als Vlaams wordt bestempeld. Reynders is hier niet overtuigend, en hoewel ze toegeeft
dat haar hypothese berust op een klein aantal bewerkingen, presenteert ze deze
opvatting in het vervolg van het boek eerder als een vastgesteld feit dan als een
hypothese. In hoofdstuk 8 gaat Reynders in op de bewerkingstechniek in de
vertellersinterventies in de roman, en in het zogenaamde epische deel van de
continuatie, een episode uit het tweede deel van de roman, die handelt over gevechten
tussen heidenen en christenen. Tijdens haar onderzoek heeft Reynders hier
bewerkingstendensen opgemerkt die niet passen in de door haar vastgestelde centrale
bewerkingstechniek. Deze tendensen houden vooral in dat de al te wereldlijke toon
in de vertellersinterventies wat getemperd wordt, en dat het conflict tussen heidenen
en christenen serieuzer wordt gepresenteerd dan in de Oudfranse roman het geval is.
In hoofdstuk 9 gaat Reynders in op het slot van de Middel-

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

346
nederlandse Parthonopeus van Bloys, waarvan geen voorbeeld in het Oudfrans bekend
is. Ze toont hier bevredigend aan dat dit slot het originele werk van de
Middelnederlandse dichter is, en dat de Parthonopeus dus een bewerking is, en geen
vertaling. Dit ondersteunt haar conclusie uit de vorige drie hoofdstukken. Ze besluit
het hoofdstuk met de bespreking van een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek
naar de Parthonopeus.
Het zou misschien beter zijn geweest als Reynders geen onderscheid had gemaakt
tussen een centrale bewerkingstechniek en afwijkingen van deze bewerkingstechniek.
Dit onderscheid is inherent aan de gekozen methode. Het heeft echter tot gevolg dat
Reynders' hypothese over het ontstaansmilieu van de roman gebaseerd is op een
afwijking van de bewerkingstechniek, en niet op de bewerkingstechniek in zijn
algemeenheid. Naar de kwestie van het ontstaansmilieu van de roman moet hoe dan
ook nog veel meer en grondiger onderzoek worden gedaan. De grote verdienste van
dit boek is evenwel, dat er voor het eerst in lange tijd weer een duidelijk overzicht
wordt gegeven van alles wat er over de Middelnederlandse Parthonopeus en zijn
Oudfranse voorbeeld bekend is. Vooral het overzicht van uitgaven van de
Middelnederlandse en Ripuarische fragmenten en het schema waarin de
handschriftfragmenten worden gesitueerd ten opzichte van de Oudfranse Partonopeu,
zijn belangrijke hulpmiddelen voor de huidige en toekomstige
Parthonopeus-onderzoeker. Daarnaast heeft het onderzoek van Reynders laten zien
dat de Middelnederlandse bewerker een bekwaam bewerker en dichter was, die
bovendien een origineel slot heeft toegevoegd aan de roman. Al met al is dit boek
een grote stap vooruit in het onderzoek naar de Parthonopeus van Bloys. Zoals ook
Reynders aangeeft, is de volgende logische stap een nieuwe editie van de roman.
Viorica Van der Roest

‘Je bent een onmogelijk man!’. De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en
Johan van der Woude 1939-1969. Bezorgd door Tim Duyff, met
medewerking van T. van Deel. Den Haag: Letterkundig Museum 2003.
Achter het boek 31. 226 pp., 27.50.
Ongetwijfeld behoren de jaren van de Duitse bezetting tot de meest
becommentarieerde episodes uit het leven van Simon Vestdijk. De reden daarvoor
is niet zozeer gelegen in het kwantitatief en kwalitatief imposante corpus teksten dat
hij tijdens de oorlogsjaren weet te schrijven: onder meer de poëzie van de Gestelsche
liederen, de historische roman De vuuraanbidders, de cultuurfilosofische verhandeling
De toekomst der religie, de Essays in duodecimo en de beschouwingen over poëzie
De glanzende kiemcel. Eerder zijn het Vestdijks publicaties uit die tijd en zijn daarmee
samenhangende houding ten opzichte van het nieu-
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we regime waardoor de aandacht dikwijls op deze periode is gericht. Ook de uitgave
van ‘Je bent een onmogelijk man!’, de in alle opzichten voorbeeldig gepresenteerde
briefwisseling tussen Vestdijk en de thans nagenoeg vergeten romancier, criticus en
journalist Johan van der Woude (1906-1979), vindt haar belangrijkste rechtvaardiging
niet alleen in het gegeven dat van de 156 overgeleverde documenten 103 brieven
van Vestdijk afkomstig zijn, maar ook in de omstandigheid dat bijna alle brieven
tussen 1940 en 1945 geschreven werden.
In zijn inleiding wijst bezorger Tim Duyff erop dat met name Vestdijkvorsers op
publicatie van deze briefwisseling hebben aangedrongen, niet het minst vanwege de
mogelijkheid dat ze een nieuw licht zou werpen op Vestdijks veelbesproken relatie
tot de Kultuurkamer. Dat nieuwe licht is er inderdaad en bestaat uit het onomstotelijke
bewijs van Vestdijks aanmelding bij het letterengilde van de Nederlandsche
Kultuurkamer. Men had dat bewijs overigens al kunnen lezen in het brievenboek
rond de publicaties van de Groningse clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit, dat
het Letterkundig Museum vier maanden eerder uitgaf: Schepelingen van De Blauwe
Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik
de Vries aan F.R.A. Henkels. 1940-1946 (Den Haag 2003). De vele daarin opgenomen
brieven van Vestdijk, die soms verrassend openhartig zijn, vormen een goede
aanvulling op de briefwisseling met Van der Woude. Deze twee delen van de reeks
Achter het boek roepen samen een fascinerend beeld van Vestdijk in oorlogstijd op
dat in al zijn nuances vooral bevestigt wat grotendeels al lang bekend is.
Terecht benadrukt Duyff de ongelijkwaardigheid van de correspondenten. Hij
beschrijft de ruim zeven jaar jongere Van der Woude als een ijverige, au fond
onzekere en lichtgeraakte man wiens vriendschap voor Vestdijk gekenmerkt werd
door een welhaast onvoorwaardelijke adoratie. ‘Vestdijk nam meer dan hij gaf’ stelt
Duyff met gevoel voor understatement; vorm en inhoud van de enigszins afstandelijke
brieven van Vestdijk illustreren die ongelijkheid overtuigend. Een treffend voorbeeld
geeft de documentatie die de Doornse kluizenaar tijdens de oorlog aanlegt ten behoeve
van zijn zeeroman Puriteinen en piraten, die in 1947 zou verschijnen. Aan de zeezeiler
Van der Woude stelt Vestdijk keer op keer puntsgewijs tal van uiterst gedetailleerde
vragen over de zeiltechniek anno 1700, over snelheden, besturing, dekinrichting,
drijfankers, etcetera, en over hoe het een en ander met de juiste terminologie te
verwoorden. De uitvoerige wijze waarop Van der Woude Vestdijk telkens accuraat
antwoordt, getuigt van een grote toewijding en opofferingsgezindheid. Slechts zelden
geeft Van der Woude uiting aan zijn ergernis over al die lekenvragen, over Vestdijks
gebrek aan eigen ondervinding en over de onmogelijkheid van mondelinge
informatieoverdracht omdat Vestdijk bezoek van of aan hem stelselmatig afhoudt.
Zelfs als Vestdijk zijn in 1941 schriftelijk toegezegde belofte Puriteinen en piraten
aan Van der Woude op te dragen negeert - in 1945 bericht Vestdijk: ‘Ik droeg de
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roman aan Greshoff op en schreef hem dit reeds. [... ] hij is zoo gehecht aan die
dingen.’ - laat Van der Woude op geen enkele manier blijken hoezeer deze schoffering
hem moet hebben geraakt.
Ook wanneer Vestdijk onmiddellijk na de oorlog de roman Pastorale 1943 gaat
schrijven en uitgebreide documentatie vraagt over een ander onderwerp dat hij uit
eigen ervaring zeker niet kende: het verzet, weegt de belangeloosheid waarmee de
verzetsman Van der Woude hem omstandig informatie verschaft ruimschoots op
tegen zijn weerzin. Voorafgaand aan uitleg over de organisatie van de ondergrondse,
over soorten revolvers, over de gedragingen van vrouwelijke spionnen, over de
techniek van het autorijden en hoe je dat onder woorden brengt - ‘Je slaat een motor
aan; starten; je schakelt de versnelling in: zet hem op de eerste, daarna tweede, daarna
derde versnelling. Je laat een sterke motor soms op de tweede versnelling wegtrekken.
Men trekt, snel weg willend, of startend, de choke open (extra benzinetoevoer)’
enzovoort - verzucht Van der Woude: ‘Ik vind het echter op het oogenblik uiterst
moeilijk, om het verschrikkelijke der afgeloopen jaren nauwkeurig te formuleeren.’
De ontlening van de titel van de briefwisseling aan een uiting van Van der Woudes
irritatie - ‘Je bent een onmogelijk man!’- zegt dan ook in de eerste plaats iets over
de visie van de bezorger. Het vervolg van de tekst is immers veel meer representatief
voor de beheersing en de coulance die Van der Woude aan de dag legde: ‘Maar ik
neem aan, dat men je dat moet vergeven, of het gewoon moet vinden.’
De onbaatzuchtigheid van Van der Woude blijkt niet alleen uit literaire kwesties.
De thematische kern van de correspondentie is het verslag van de sterk uiteenlopende
wijze waarop beide schrijvers reageren op de nieuwe orde. Het verhaal van Vestdijk
is grotendeels bekend en wordt door de briefwisseling onderstreept. Als de meeste
Nederlanders wilde Vestdijk zoveel mogelijk de vooroorlogse situatie continueren,
wat in zijn geval vóór alles betekende dat hij in de rust van Doorn zich ongestoord
kon concentreren op datgene waarmee hij zijn geld verdiende: het schrijverschap.
Daartoe heeft hij concessies willen doen en ook gedaan, waardoor zijn houding zeker
als accommoderend getypeerd kan worden. Zo toont hij zich in een brief uit 1941
bereid voor een overigens nimmer verschenen Duitse vertaling van de novelle De
bruine vriend de half-joodse afkomst van de hoofdpersoon en de homo-erotiek te
supprimeren. Hij wilde zich gedekt weten voor als het nodig was. In dat licht zijn
ook de vertalingen van enige van zijn romans in het Duits te beschouwen die in de
oorlogsjaren verschenen, romans die op enigerlei wijze een anti-Engelse lezing
toelieten.
Vestdijk was geen held en niet erg principieel als de nood aan de man zou komen,
en dat wist hij. Kort voordat de aanmelding bij de Kultuurkamer moest plaatsvinden,
schrijft hij, in februari 1942, aan Pierre H. Dubois: ‘Voor mijzelf heb ik tot de
volgende gedragslijn besloten: ik ga er alleen “in”, 1e wanneer menschen als Nijhoff,
Holst, Buning, Donkersloot, Van der Woude en nog zoo enkelen dit doen (de kans
daarop is
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voorlopig nihil); 2e wanneer ik persoonlijk aan pressie van zeer bijzonderen aard zou
worden blootgesteld, zoals daar zijn: slaan, gevangenschap, werkeloosheid zonder
voldoende “steun” [...]. D.w.z. wanneer ik “erin” zou gaan, moet mijn geval geheel
duidelijk zijn, zoodat ik geen kans loop door het nageslacht, of reeds eerder,
gesteenigd te worden.’ De tweede optie wordt werkelijkheid als hij op 4 mei 1942
met nog een paar honderd prominente Nederlanders als gijzelaar gevangen wordt
genomen en geïnterneerd in het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel. Wat
deze internering voor de buitengewoon eenzelvige Vestdijk betekent, laat zich
makkelijk raden en hij doet wat hij aankondigde: in ruil voor vrijlating tekent hij
voor de Kultuurkamer. Nijhoff en Van der Woude behoorden tot de weinigen die
wisten van de ‘gedwongen’ toetreding, zoals ook Duyff Vestdijks aanmelding bij de
Kultuurkamer karakteriseert. Beide auteurs billijkten Vestdijks stap volkomen, ook
Van der Woude, die actief was in het kunstenaarsverzet en die heeft bemiddeld om
Vestdijks invrijheidsstelling te bespoedigen.
Met name de in Schepelingen van De Blauwe Schuit opgenomen brieven van
Nijhoff en Vestdijk aan Henkels, de voornaamste redacteur van uitgeverij, maken
duidelijk dat Vestdijk er niet gerust op was of deze concessie hem na de oorlog toch
niet euvel geduid zou worden. Zoals men inmiddels weet zijn het met name enige
postume aanklachten op grond waarvan gesteld kan worden dat Vestdijks ongerustheid
niet geheel ongerijmd was. Bovendien speelde zijn geweten op ten aanzien van zijn
mede-gevangenen uit Michielsgestel, een innerlijke kwelling, aldus Nijhoff, die hem
tot eer strekte. Het lijkt me veelzeggend voor Vestdijks gedistantieerde omgang met
Van der Woude dat in zijn verdere correspondentie met hem dergelijke signalen van
aarzeling en twijfel achterwege blijven.
De bezorgers van beide boeken - voor Schepelingen van De Blauwe Schuit zijn
dat Gillis Dorleijn, Sjoerd van Faassen en Ageeth Heising - zijn er uitnemend in
geslaagd te doen wat noodzakelijk is voor dit soort uitgaven: het overbruggen van
de historische afstand tussen de werkelijkheid van toen en die van de huidige lezer.
De informatieve inleidingen, de zeer royale annotaties zonder welke tal van brieven
naar ik vermoed voor velen thans volstrekt onbegrijpelijk zouden zijn, en het grote
aantal veelsoortige illustraties brengen een episode tot leven waarin men zijn goede
en minder goede kanten kennelijk bij uitstek profileert.
Het zij mij vergeven dat ik Duyff tenslotte wijs op één onjuiste mededeling. In
Groot Nederland is in deze periode geen stuk over F. Bordewijk aangetroffen,
vermeldt noot 276. Maar zou Van der Woude in zijn brief van 31 december 1942
niet refereren aan het artikel van J. v.d. Waal ‘Een veelbelovend verleden. Bordewijk
door een filosofische bril’, dat te vinden is in Groot Nederland, jaargang 40, deel 2,
september 1942, p. 117-144?
Hans Anten
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Ute Langer, Zwischen Politik und Kunst. Feministische Literatur in den
Niederlanden - die siebziger Jahre. Niederlande-Studien Band 30.
Münster/New York, 2002. 281 pp.
Eens was bij literatuurwetenschappelijk onderzoek de tekst heilig. Later werd er
opnieuw de ene na de andere context bij betrokken, met als gevolg dat de
literatuurwetenschappelijke boom, indien hij zou worden omgezaagd, de volgende
‘jaarringen’ te zien zou geven: de poëticale achtergrond, de receptiegeschiedenis, de
literatuurgeschiedenis, gender en ethniciteit, de cultuurgeschiedenis en de biografie.
Integratie van al deze dimensies is een ideaal, dat wel nooit bereikt zal worden. Bij
literatuurwetenschappelijk onderzoek valt de nadruk doorgaans op één van deze
dimensies, maar de kwaliteit van een studie wordt toch mede bepaald door de mate
waarin de andere bij de interpretatie betrokken worden. Hoe multidimensionaler de
blik op een literair werk, des te groter de kans dat aan de complexiteit ervan recht
kan worden gedaan. Ute Langer richt zich in haar proefschrift op de dimensie ‘gender’,
maar weet daarbij op bewonderenswaardige wijze de tekstuele, poëticale,
literair-historische en cultuurhistorische dimensies van haar onderwerp te betrekken.
In haar studie streeft Langer er dan ook naar iets heel complex in beeld te brengen.
Als uitvloeisel van de radikale beweging van de jaren zestig ontstaat in Nederland
in de jaren zeventig de zogenaamde tweede feministische golf, terwijl er daarnaast
een geprononceerde feministische literatuur het licht ziet: een stroom van veelal
autobiografisch getinte boeken door vrouwen over onderwerpen die het ‘vrouwlijk
bewustzijn’ betreffen. Langer heeft zich de volgende vragen gesteld: 1. wat was de
historische betekenis van die feministische golf? 2. wat is de feministische literatuur
uit die tijd? en 3. in hoeverre weerspiegelt de feministische literatuur de ideeën van
de feministische golf? (Specifieker: werd de literatuur daarbij gebruikt als voertuig
van feministisch engagement? Of botste de feministische ideeën met de meer
autonome, esthetische kant van de literatuur?)
Bij een studie naar zo'n veelomvattend en complex onderwerp komt het erop aan
de verschillende vragen operationeel te maken. Hoe doet Langen dat? Ze benadert
de historische betekenis van de tweede feministische golf, in navolging van J. Link
en S. Weigel, als een foucaultiaans ‘discours’: ‘eine Menge von Aussagen, die einen
gleichen Formationssystem zugehören’, waarbij ‘Formationssystem’ begrepen wordt
als het geheel van regels waaraan bepaalde onderwerpen, standpunten, begrippen,
theorieën en strategieën - in dit geval uiteraard met betrekking tot de positie van de
vrouw - onderworpen zijn. (1) Het begrip ‘feministische literatuur’ ‘beruht auf einem
unterstellten diskursiven Zusammenhang zwischen der Zweiten Frauenbewegung
und der von Frauen produzierten Literatur’, waarvan het begin wordt gelokaliseerd
in 1976, wanneer De schaamte voorbij verschijnt, dat beschouwd wordt als ‘het
cult-boek van het neo-feminisme’. (2) Bij de vraag naar de weerspiegeling gaat het
om de vraag op welke wijze het feministische
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‘Diskurs’ literair ‘elaboriert’ werd, waarbij zij niet alleen let of het ‘politische
Specialdiskurs der Frauenbewegung’ thematisch in de literaire teksten doordringt,
maar ook op de diversiteit waarmee dat vertoog literair ‘bewerkt’ wordt en op de
eventuele spanning die daarbij onstaat met de literaire traditie en met ‘bereits
vorhanden “Ritualen des Sprechens”’. (3)
Zo beknopt samengevat klinkt het misschien nogal houterig, maar het resultaat
van deze benadering is een bijzondere invulling van wat ‘contextuele benadering
van literatuur’ wordt genoemd. Langen hanteert het feministische gedachtengoed
namelijk niet als de context van de werken uit de contemporaine
literatuur-door-vrouwen - iets wat zij náást die werken legt - maar definieert de
feministische literatuur als de literaire symptomen van en reacties op een expliciet
gemaakt maatschappelijk vertoog. Deze subtiele nuancering van de relatie
context-werk schept voor de onderzoeker een belangrijke afstand tot haar onderwerp;
ze verhindert dat de onderzoeker zich identificeert met het propganda-aspect van
haar onderwerp, omdat het haar dwingt de tegenstrijdigheden tussen de literaire
symptomen van het feministische vertoog recht te doen.
In het eerste hoofdstuk traceert Langen het feministische vertoog uit de jaren
zeventig. In het tweede hoofdstuk traceert ze het poëticale spoor dat dit vertoog in
de literaire kritiek trok en concludeert ze tot een ‘Textserie’ van vijf werken die dit
spoor literair representeren. In de hoofdstukken 3-7 worden deze vijf werken
gedetailleerd onder de loep genomen.
Het feministische vertoog uit de jaren zeventig wordt door Langen in beeld gebracht
aan de hand van de polemiek die destijds gaande was tussen het
Man/Vrouw/Maatschappij-standpunt en het DolleMina-standpunt. Het eerste standpunt
(Hella Haasse, ‘E “vrouw” cipatie’ (1967); Joke Smit, ‘Het onbehagen van de
vrouw’(1969)) legt de nadruk op juridische en sociale gelijkberechtiging van man
en vrouw, is gericht op harmonieuze emancipatie binnen de bestaande kaders, en
wordt uitgedragen door een intellectuele elite. Het Dolle Minastandpunt is radicaal,
legt de nadruk op de seksuele gelijkheid, is uitgesproken links georiënteerd, legt de
‘geslachtsstrijd’ in het verlengde van de klassenstrijd, wil populair zijn en richt zich
derhalve op het ‘huisvrouwenproletariaat’, krijgt sociaal vorm als een netwerk van
‘praatgroepen’ waarin de ontdekking van ‘het vrouwelijke zelf’ centraal staat, en is
maatschappelijk subversief door consequente praktisering van het adagium ‘het
persoonlijke is politiek’. In de wrijving tussen deze twee standpunten staat emancipatie
(MVM) tegenover feminisme (DM) en ligt in het eerste geval de nadruk op integratie
en in het laatste op separatie van de vrouw.
Het poëticale spoor van dit feministische vertoog leidt langs de excentrische positie
van het tijdschrift Chrysallis (E. Portnoy, H. van Buuren en H. Postma), de diverse
standpunten van feministische literatuurwetenschappers (H. van Buuren, M. van der
Veldt-Brügmann en M. Bal) en de literair-kritische standpunten van en polemieken
tussen H. Haasse, A. Burnier, D. Meijsing, A. Meulenbelt, H. Meinkema en M. van
Paemel.
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Met name uit de posities van de laatstgenoemden wordt duidelijk dat in literair
vrouwenland een homogeen front ontbreekt, zowel op het punt van het feminisme
als van literaire ideeën. De ‘Textserie’, waartoe Langen uiteindelijk besluit, laat deze
heterogeniteit dan ook intact en bevat werken van vrouwen die zich literair of politiek
‘bekennen tot’ het radicale feministische vertoog (Meulenbelt en Van Paemel) en
van vrouwen die zich daar om literaire of politieke redenen van distantiëren (Haasse,
Burnier, Meinkema).
De vijf interpretatieve hoofdstukken zijn gewijd aan Anja Meulenbelt, De schaamte
voorbij (1976), Hannes Meinkema, En dan is er koffie (1976), Hella Haasse, Mevrouw
Bentinck (1978) maar vooral Een gevaarlijke verhouding (1976), Andreas Burnier,
De huilende libertijn (1970) en Monika van Paemel, De confrontatie (1974). Langen
heeft dus een aanzienlijke literaire bandbreedte gekozen; men kan bepaald niet zeggen
dat ze het zichzelf makkelijk heeft gemaakt. De gekozen werken zijn immers zo
verschillend dat zij bij elk werk een nieuw interpretatief kader moet kiezen. Bij
Meulenbelt confronteert zij De schaamte voorbij met de traditie van de (uiteraard
mannelijke) autobiografie; bij Meinkema de expressie van de ‘geëngageerde ervaring’
met de traditie van het realisme; bij Haasse het inlevende ‘opgraven’ van historische
vrouwenfiguren met de traditie van de metafictionaliteit; bij Burnier de satire op de
patriarchale verhoudingen met het ‘Diskurs des Lachens’ van Bachtin; en bij Van
Paemel de uitbeelding van vrouwelijke rollen met de literaire traditie van het
subjectieve perspectief.
Het is binnen dit bestek onmogelijk aan alle vijf interpretaties recht te doen. Ik
belicht daarom exemplarisch één ervan, die van ‘het cult-boek’ De schaamte voorbij.
Het duurt even voordat Langen afstand weet te nemen van het navertellen van de
inhoud van Meulenbelts boek, maar eenmaal op dreef presenteert ze een effectieve
analyse van de tijdsniveaus, perspectieven en de contrast- en parallelwerking van de
verschillende verhaallagen die het relaas kent. Op overtuigende wijze laat ze zien
dat het boek twee contrastieve betekenispatronen genereert. Enerzijds ontrolt zich
een hoogstpersoonlijke geschiedenis: een meisje dat een afhanklijke vrouw wordt
en vervolgens in een pijnlijk proces haar ‘vrouwelijk bewustzijn’ ontdekt; anderzijds
krijgt de lezer het verhaal voorgeschoteld van de worsteling om literair vorm te geven
aan de genese en aard van dat bewustzijn. Beide verhalen zijn met tal van literaire
middelen met elkaar verknoopt, maar blijven wel onderscheidbaar. De reeks
persoonlijke lotgevallen van de zich bewust wordende vrouw is pijnlijk, maar mondt
uit in steeds groter wordende zekerheid en een groeiend besef van een eigen identiteit,
terwijl daarentegen het verhaal van de vrouw die zich als ‘vrouwelijke auteur’
verhoogmoedigt zichzelf als rolmodel aan te bieden aan haar zusters, aan haars
gelijken dus, blijft hangen in twijfel en onzekerheid. Deze ambivalentie van het boek
weet Langen goed neer te zetten en het is ook precies deze ambivalentie die maakt
dat De schaamte voorbij het genre van de literaire autobiografie een stukje
‘verschoven’ heeft. In tegenstelling tot de traditionele, mannelijke
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autobiografie is de feministische ‘zelf-onthulling’ van Meulenbelt in essentie gericht
op bruikbaarheid voor het collectief. Deze literaire paradox weerspiegelt het adagium
‘het persoonlijke is politiek’ uit het feministische vertoog van de praatgroepen. Juist
in het hyper-individueel relaas van haar zelfoverwinning wil Meulenbelt zichzelf
onthullen als ‘eine von Vielen’. Hoe schaamtelozer de zelfonthulling, hoe politiek
relevanter het literaire effect. Alle literaire middelen tot evocatie van het unieke lijden
komen zodoende vanzelf ten goede aan de gemene zaak van de revolutie der wouwen.
En omgekeerde geldt ook dat het de politieke relevantie van haar individuele lot is
die legitimeert dat Anja zichzelf zo onbescheiden voor het voetlicht brengt.
Meulenbelts feministische autobiografie is, zo toont Langen aan, een literaire vorm
die de verhevenheid van Anja-als-model in angstvallig evenwicht weet te houden
met de nederigheid van Anja-als-zuster. Het naturel waarmee deze ambivalentie
gepresenteerd wordt, maakt de cult-status van het boek achteraf begrijpelijk.
De interpretaties in de vijf hoofdstukken zijn van hoge kwaliteit. Toch springen
verschillen in het oog. Het hoofdstuk over Meinkema blijft wat vlak, ongetwijfeld
omdat En dan is er koffie ook de platste tekst is. De analyse van Haasses Een
gevaarlijke verhouding is meesterlijk en die van Burniers De huilende libertijn
ingenieus. Van Paemels De confrontatie is literair gezien het meest excentrisch, maar
helaas is ook Langens interpretatie ervan het minst overtuigend.
Het pleit sterk voor de objectiviteit van Langens aanpak dat zij de ‘literaire
symptomen van en reacties op’ het feministische vertoog zo divers en tegenstrijdig
heeft durven laten zijn. Dit heeft niet alleen tot resultaat dat duidelijk wordt hoe rijk
het palet van de vrouwelijke literatuur in de jaren zeventig was, het heeft Langen
ook uitgedaagd om voor dit complex toch een noemer te zoeken die van deze rafels
op zeker niveau weer een geheel kan maken. Die noemer is het begrip ‘slachtoffer’,
waarbij het niet alleen gaat om de slachtofferrol van het vrouwelijke personage in
de verhalen, maar ook om de zeer uiteenlopende wijze waarop die rol literair wordt
behandeld: het slachtoffer dat zich ontwikkelt tot rolmodel (Meulenbelt), het
slachtoffer in schrijnende portretten van het lijden (Meinkema), het slachtoffer in de
dubieuze (mannelijke) rol van dader (Haasse), de agressieve spot van het slachtoffer
(Burnier) en de subjectpositie van het slachtoffer (Van Paemel).
Langen heeft een voorbeeldige studie geschreven. Niet alleen portretteert zij het
scala van de feministische literatuur uit één decade, ze laat tevens zien hoe het
verweven is met een maatschappelijk vertoog. De behandeling van de tekst, de context
en de interrelatie tussen beide is diepgaand, maar blijft steeds overzichtelijk, wat op
zichzelf al een grote verdienste genoemd mag worden. De formule die Langen in
haar studie ontwikkeld heeft, lijkt zeker bruikbaar om de ontwikkeling van de
feministische literatuur in volgende decaden te onderzoeken. Ik hoop dat zij een
vervolgstudie over de jaren tachtig zal schrijven.
Wilbert Smulders

Eindnoten:

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

1 F.P. van Oostrom, ‘Lansloot vander Haghedochte’. Onderzoekingen over een Middelnederlandse
bewerking van de ‘Lancelot en Prose’. Amsterdam, 1981. Middelnederlandse Lancelotromans
1.

Nederlandse Letterkunde. Jaargang 8

